




สำ�นักง�น	 ตึกอำ�นวยก�ร	ชั้น	2
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	7672-4,	0	2419	9551-2,	0	2419	9111,	0	2419	9222,	0	2419	9333

Office		 	 2nd	Fl,	Administration	Building
Tel.		 	 66	2419	7672-4,	66	2419	9551-2,	66	2419	9111,	66	2419	9222,	 
	 	 	 66	2419	9333	  
Website	 http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/shdi

1.	 ข้อมูลที่หน่วยง�นรับผิดชอบ 

	 1.1	 เอกสารรับ-ส่ง	ในระบบงานสารบัญ	3,600	เรื่อง/
เดือน

	 1.2	 การโต้ตอบหนังสือราชการทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอกโรงพยาบาล	420	เรื่อง/เดือน

	 1.3	 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ศิริราช	12	ครั้ง/ปี

	 1.4	 จัดการประชุมคณะกรรมการคร่อมสายงานต่างๆ	
102	ครั้ง/ปี

	 1.5	 จัดท�าตราประทับชื่อและเลขวิชาชีพเวชกรรม
ส�าหรับอาจารย์แพทย์	350	ชิ้น/ปี

1.	 Responsibility	

 1.1	 Incoming-outgoing	 docu-
ments	via	filing	system	:	3,600	issues 
/month

	 1.2	 Internal	 and	 external	 
hospital	 correspondence	 :	 420	 
issues/month

	 1.3	 Arrangement	 for	 Meeting	
of	Siriraj	Hospital	Executive	Board	;	
12	times/year

	 1.4	 Arrangement	 for	 Meeting	
of	 Cross	 Functional	 Committee	
102	times/year

	 1.5	 Provision	of	medical	staff	
identification	stamp,	on	which	pre- 
senting	name	and	medical	license	
number	:	350	pieces/year

	 1.6	 Provision	of	medical	gown	
for	medical	 staff	 and	 residency	 :	
1,500	pieces/year

2.	 Key	Performance

 2.1	 Provision	of	Health	Insur-
ance	issuance	:	240	cases/month	
(average)

สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร  
โรงพย�บ�ลศิริร�ช

Office	of	the	Director	of	
Siriraj	Hospital
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	 1.6	 จัดจ้างตัดเสื้อกาวน์อาจารย์
แพทย์	 เสื้อแพทย์ประจ�าบ้าน	 จ�านวน	
1,500	ตัว/ปี

 

2.	 ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ

	 2.1	 บริการเอกสารธุรกรรมบริษัท
ประกันสุขภาพ	เฉลี่ย	240	ราย/เดือน

	 2.2	 บริการการขอส�าเนาประวัติ 
การรักษาของผู้ป่วย	 เฉลี่ย	 370	 ราย/ 
เดือน

	 2.3	 ผู้มารับบริการ	Siriraj	Apart-
ment	เฉลี่ย	1,133	ราย/เดือน

	 2.4	 บริการอาหารจัดเลี้ยง	 เฉลี่ย	
23,210	ที่/เดือน	

3.	 ผลง�นดีเด่น

	 3.1	 บริการส�าเนาประวัติการรักษา
ภายใน	 3	 ชั่วโมงและบริการเอกสาร
ธุรกรรมบริษัทประกันชีวิตและบริษัท
ประกันสุขภาพ	 ณ	 หอผู ้ป ่วย	 ท�าให้
อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
เอกสารธุรกรรม	 บริษัทประกันชีวิตฯ	
เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ	92.3	เป็น	93.2	

	 3.2	 บริการเอกสารธุรกรรมบริษัท
ประกันชีวิตและบริษัทประกันสุขภาพ	 
ณ	ส�านกังานผูอ้�านวยการ	โดยผูร้บับรกิาร 
ได้รบัเอกสารคนืภายใน	2	สปัดาห์	คดิเป็น 
ร้อยละ	48.5	ซึ่งเพิ่มจากเดิม	10.8%	

	 2.2	 Provision	of	patient’s	medical	history	copy	upon	request	:	370	cases/month	
(average)

	 2.3	 Client	of	Siriraj	Apartment	:	1,133	cases/month	(average)

	 2.4	 Provision	of	catering	service	:	23,210	servings/month	(average)

3.	 Outstanding	Performance

 3.1	 Being	capable	to	provide	patient’s	medical	history	copy	upon	request	within	
3	hours	as	well	as	to	deliver	health	insurance	issuance	service	right	to	the	patient’s	
ward	help	increase	client’s	satisfaction	from	92.3%	to	93.2%	

	 3.2	 For	life/health	insurance	issuance	service	conducted	here	at	the	Office,	the	
patient	shall	regain	the	documents	within	2	weeks.	This	service	ratio	raised	up	10.8%	
to	become	48.5%

	 3.3	 Formulate	the	project	for	personnel	development	and	EQ	(Emotional	Quotient)/
MQ	(Moral	Quotient)	enhancement	as	well	as	conduct	the	project	of	“	Weld	Ones	-	
Team	Work-	Serve	from	Heart”	in	order	to	encourage	excellent	service	performance,	
teamwork	and	organization	development.

ประสานคน	ประสานงาน	บริการด้วยใจ	 2	 255	 91.31%
Weld	Ones	-	Team	Work	-	Serve	from	Heart

	 โครงก�ร	 จำ�นวนครั้ง	 จำ�นวนคน	 คว�มพึงพอใจ
	 Project	 Times	 Participants	 Satisfaction	of	Participants
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1.	 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก	 91.2%	 89.3%	 79.8%	
	 Out-patient

2.	 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยใน	 98.9%	 91.7%	 95.6%
	 In-patient

	 ผลสำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้ม�รับบริก�รที่โรงพย�บ�ลศิริร�ช	 2553	 2554	 2555
	 Poll	result	from	Siriraj	Hospital	client’s	satisfaction	 2010	 2011	 2012

	 3.3	 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างเสริม	EQ/MQ	และจัด	“โครงการประสานคน	ประสาน
งาน	บริการด้วยใจ”	เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริการที่ดีเลิศ	การท�างานเป็นทีมและการพัฒนาองค์กร

	 3.4	 จดัตัง้หน่วยผูป่้วยสมัพนัธ์เพือ่ส่งเสรมิความพงึพอใจแก่ผูม้ารบับรกิาร	โดยมเีจ้าหน้าทีผู่ป่้วยสมัพนัธ์	
จ�านวน	12	คน	ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการต้อนรับ	ให้ข้อมูล	ให้การช่วยเหลือ	และรับเรื่องร้องเรียน	เบื้องต้น 
แก่ผู ้มารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช	ณ	ตึกผู้ป่วยนอก	ตั้งแต่เวลา	06.30	-	14.30	น.

	 3.4	 Establish	 Patient	 Rela-
tion	Unit,	in	which	composes	of	
12	 staffs	who	perform	 greeting,	
giving	information,	general	assist-
ing	including	complaint	acknowl-
edgement	 in	 order	 to	 promote	
client’s	satisfaction.	The	service	
is	available	at	outpatient	building	
during	06.30	a.m.	-	02.30	p.m.
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สำ�นักง�น	 ตึก	84	ปี	ชั้น	2
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	7245,	0	2419	8589

Office		 	 2nd	Fl,	84th	Anniversary	Building
Tel.		 	 66	2419	7245,	66	2419	8589	 
Website	 http://www.si.mahidol.ac.th/nursing

1.	 ข้อมูลที่หน่วยง�นรับผิดชอบ	

 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
ศิริราช 	 รับผิดชอบด ้านการบริการ	
สนับสนุนการเรียนการสอนและการ
วิจัย	 ปี	 2555	 ได้ให้บริการผู้ป่วยนอก	
2,655,136	ราย	ผู้ป่วยใน	75,606	ราย	
อตัราก�าลงั	ณ	30	กนัยายน	2555	จ�านวน	
6,118	คน	(พยาบาล	2,900	คน	ผู้ช่วย
พยาบาล	2,161	คน	เจ้าหน้าที่บริหาร/
พนกังานหอผูป่้วย	264	คน	พนกังานทัว่ไป	
793	คน)	 ใช้งบประมาณในการพัฒนา 
บคุลากรและพฒันาคณุภาพการพยาบาล	
รวมเป็นเงิน	16,279,964	บาท	

2.		 ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ

 2.1 ด้านการพัฒนาคุณภาพ 

	 	 ฝ่ายการพยาบาลฯ	ด�าเนินการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มี
ระบบการพยาบาลที่เป็น	Best	Practice	
เป็นต้นแบบระดับประเทศและเผยแพร่
ระดับนานาชาติ	เช่น

	 	 •	 ระบบการจัดการกับความ 
เจ็บปวดมีการจัดท�าแนวปฏิบัติการ
ดูแลผู ้ป ่วย	 Acute	 pain	 ร ่วมกับ 

1.	 Responsibility

 Siriraj Hospital Nursing Department	 is	 re-
sponsible	for	nursing	service	as	well	as	supporting	
teaching-learning	practice	and	research.	In	2012,	
the	service	involved	2,655,136	outpatients,	75,606	
inpatients	 by	manpower	 (as	 of	 30th	 September	
2012)	 of	 6,118	 staff	 including	 2,900	 registered	
nurses,	2,161	practical	nurses,	264	administrative	 
personnel/ward	 staff	 and	 793	 general	 workers.	
The	 budget	 spent	 for	 personnel	 development	 
and	improvement	of	nursing	service	quality	was	
totally	16,279,964	baht	

ฝ่�ยก�รพย�บ�ล 
โรงพย�บ�ลศิริร�ช

Siriraj	Hospital	Nursing	
Department

2.	 Key	Performance

 2.1 Quality Improvement

  The	continuous	quality	improvement	(CQI)	carried	on	by	the	department	leads	
to	the	so	called	Best	Practice	Nursing	System	representing	another	national	model	
internationally	distributed	e.g.

	 	 •	 With	co-operation	of	united	professional	team,	the	Pain	Management	System	
was	established	to	determine	the	procedure	 for	acute	pain	care,	wherein	 the	pain	
assessment	form	for	unconscious	brain/neurological	patient	is	being	developed.	The	
latter	 is	supposed	to	be	a	new	knowledge	creation	which	may	potentially	become	
another	national	and	international	model	as	well.	
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จดหมายเหตุรายวันศิริราช

สหสาขาวิชาชีพและก�าลังพัฒนาแบบประเมินความปวดในผู ้ป่วยโรคทางระบบประสาทและสมองที่
ไม่รู ้สึกตัวร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ	ซึ่งจะเป็นความรู้ใหม่และมีโอกาสที่จะเป็นต้นแบบระดับประเทศ
และนานาชาติได้

	 	 •	 ระบบการดูแลผู ้ป่วยที่มีแผลและออสโตมี	 เป็นการจัดบริการพยาบาลเฉพาะทางในการ
ให้การดูแลเป็นองค์รวมและต่อเนื่องเป็นต้นแบบของการด�าเนินการในหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศ	
และมีการเผยแพร่ระดับนานาชาติ	

	 	 •	 ระบบการให้ยาเคมีบ�าบัด	 ซึ่งพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างในระดับประเทศ
และมีการถ่ายทอด	Best	Practice	โดยการจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง

	 	 •	 การให้ความรู้ด้านสุขภาพและการเสริมพลัง	ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช	จัดท�า
มาตรฐานการสอนสุขศึกษาในหอผู้ป่วยมีการพัฒนาสื่อการสอนให้ทันสมัย	ส่งเสริมการท�า	self	help	
group	มีแนวทางการสอนผู้ป่วยที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ป่วยที่ให้การดูแลในทุกหอผู้ป่วย	มีผลงานที่เป็น 
นวัตกรรมการให้ความรู ้ด้วยวิธีการเสริมพลังและการวิจัย	 R2R	 หลายผลงาน	 เช่น	 ผลของวิธีการ 
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อพฤติกรรมการดูดนมและความพึงพอใจของมารดาในการให้ทารกดูดนม 
ครั้งแรก	โครงการให้ความรู้เชิงรุกในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน	เป็นต้น

	 	 •	 พัฒนาบันทึกทางการพยาบาล	Focus	Charting	เพื่อลดระยะเวลาและเพิ่มคุณภาพการบันทึก	 
ขยายผลใช้ในทุกหอผู้ป่วยและเผยแพร่โดยจัดประชุมวิชาการให้กับบุคลากรทั่วประเทศ

	 	 •	 สนับสนุนการใช้แนวคิด	 Lean	 ในการพัฒนาคุณภาพงาน	 เช่น	 การใช้	 Cell	 Concept	
พัฒนารูปแบบการพยาบาล	Nursing	Care	Delivery	Model	โครงการการ	Lean	ระบบการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 โครงการลดระยะเวลาการรอตรวจตาช่วงเช้าในหอผู้ป่วยโดยใช้ระบบ	 Lean	
และมีบุคลากรภายนอกมาศึกษาดูงานโครงการ

	 	 •	 การจัดท�า	 Surgical	 Checklist	 ร่วมกับทีมสหสาขาเพื่อสื่อสารในทีมการรักษาส่งผล 
ต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

 2.2 ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 

  •	 นโยบาย	 Happy	 Workplace	 ใส่ใจความผาสุกผู ้ปฏิบัติงานทุกระดับเพื่อผลการท�างาน
และประสิทธิภาพขององค์กร	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 การสร้างทีมพิชิตคุณภาพงานมีผู ้ร่วม
โครงการ	779	คน	ความพึงพอใจร้อยละ	93.92

	 	 •	 การพัฒนาบุคลากร	จัดการอบรมให้บุคลากรทุกระดับ	62	โครงการ

	 	 •		ส่งเสริมการขอก�าหนดต�าแหน่งช�านาญการ	ช�านาญงาน	ฝ่ายการพยาบาลฯ	สนับสนุนการ
สร้างผลงานวิชาการของบุคลากรเพื่อขอก�าหนดต�าแหน่งช�านาญการ	ช�านาญงาน	เช่นจัดโครงการการ
เขียนคู่มือการพยาบาล	 สนับสนุนการสร้างงานวิจัย	 มีพยาบาลได้รับแต่งตั้งเป็นพยาบาลช�านาญการ
พิเศษ	2	คน	และผู้ช่วยพยาบาลช�านาญงาน	1	คน	(2555)

	 	 •	 The	system	for	wound	
and	ostomy	care	is	a	specialized	
nursing	service	providing	continu-
ous	holistic	care	which	becomes	
another	model	 for	operation	of	
several	 hospitals	 countrywide,	
while	internationally	distributed.

	 	 •	 Development	 of	 the	
procedure	 for	 chemotherapy	
system	has	also	become	another	
national	 model,	 while	 training	
course	 for	 the	 Best	 Practice	 is	
continuously	instructed	to	both	
insider	and	outsider.	

	 	 •	 Aiming	to	provide	health	
knowledge	 and	 empowerment,	
the	instruction	standard	for	health	
education	in	patient’s	ward	was	
created,	in	which	the	instructional	
media	modernized	and	self	help	
group	encouraged.	Such	instruction	
method	is	designed	to	suit	individu-
al	patient	group	in	respective	ward,	
whereby	several	succeeds	have	
been	considered	as	innovations	of	
instructions	through	empowerment	
and	 R2R	 (Routine	 to	 Research)	 
methods	e.g.	 the	project	of	ac-
tive	 instruction	 towards	 preg-
nant	woman	prone	 to	diabetes	 
mellitus,	effectiveness	of	breast-
feeding	promotion	methods	(BFM)	
on	sucking	behavior	at	breast	and	
mother’s	satisfaction	towards	first	
breast	feeding	etc.

29 มีนาคม 2555

	 งานแนะน�าหนังสือ	“120	ปี	มหิดลอดุลเดช”	ณ	ศูนย์การค้าสยามพารากอน	เนื่องในวโรกาสครบ	120	ปี	
แห่งการพระราชสมภพ	สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	

242 243



Siriraj Journal

 2.3 ด้านการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

  •	 ฝ ่ า ยการพยาบาล 	 โ ร ง
พยาบาลศิริราช	 สร้างระบบและกลไก
สนับสนุนการสร้างงานวิจัย	 นวัตกรรม	
ส ่ ง ผล ให ้ มี ง านวิ จั ย ม าพัฒนาการ
บริการพยาบาลอย ่างต ่อเนื่องทุกป ี	 
(2	เรื่อง	ในปี	2555)

	 	 •	 ค ลั ง ค ว า ม รู ้ ที่ น� า ม า ใ ช ้
ประโยชน ์ ในการพัฒนาการบริการ
พยาบาล 	 แนวปฏิ บั ติ 	 COP 	 ใน 
ฐานข้อมูล	 website	 431	 เรื่อง	 เป็น	
good	 practice	 28	 เรื่อง	 นวัตกรรม
ดี เ ด ่ นที่ ไ ด ้ รั บก า รจดอนุ สิ ท ธิ บั ต ร	 
1	เรื่อง

 2.4 ด้านการบริการวิชาการ 

  จัดการฝึกอบรมที่มีบุคลากร
ภายนอกร่วมด้วย	 10	 โครงการ	 เป็น
แหล่งศึกษาดูงาน	/	ฝึกปฏิบัติงานของ
พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลทุกระดับ	
จัดอบรมหลักสูตรพยาบาลผู ้ป่วยเด็ก
ระยะวิกฤติ	(นานาชาติ)

	 	 มีงานวิจัยที่ตีพิมพ ์เผยแพร ่	
จ�านวน	7	เรือ่ง	บทความทีต่พีมิพ์ในระดบั
ชาต	ิจ�านวน	1เรือ่งและมกีารจดัท�าหนงัสอื 
ที่เขียนโดยพยาบาล	 วางจ�าหน่ายตาม
ร้านหนังสือชั้นน�า	จ�านวน	2	เรื่อง	ได้แก่	
Clinical	Nursing	Trigger	in	Surgical	
Patient	และ	Nursing	Care	of	 the	
Pituitary	tumor	Patient

	 	 •	 Aiming	to	save	time	and	improve	quality	of	the	record,	nursing	record	called	
Focus	Charting	was	developed	and	extended	 its	use	 to	all	patient	wards.	 It’s	 also	
distributed	to	personnel	through	academic	conferences	countrywide.

	 	 •	 Supporting	usage	of	Lean	concept	to	improve	work	quality	e.g.	usage	of	Cell	
concept	for	Nursing	Care	Delivery	Model,	Lean	project	for	Breast	Feeding	Promotion	
System	and	Project	of	Time	Saving	for	morning	Eye	Examination	at	Ward.	All	projects	
are	available	for	observation	of	visitor.

	 	 •	 In	 cooperation	with	 united	 professional	 team,	 the	 surgical	 checklist	 was	
created	for	communication	among	medical	team,	aiming	to	increase	patient’s	safety.

 2.2 Human resource management

  •	 Happy	Workplace	Policy	was	applied	for	happiness	of	all-level	staff,	thus	
to	provide	efficient	operation	of	the	organization.	The	workshop	of	Team	Building	to	
Conquer	Wok	Quality	was	held	with	779	participants,	in	where	the	satisfaction	came	
out	at	93.92%

การสร้างทีมพิชิตคุณภาพงาน
The Project of Team Building to Conquer Work Quality

29 March 2012

	 Book	recommendations	on	“120th	years	Mahidol	Aduldej”	at	Siam	Paragon	Shopping	Center,	
on	the	occasion	of	HRH	Prince	Mahidol	of	Songkla’s	120th year Birthday Anniversary.

242 ร�ยง�นประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล 243



จดหมายเหตุรายวันศิริราช

3.		 ผลง�นดีเด่น	

	 3.1	 ระบบบันทึกทางการพยาบาล	Focus	Charting	เป็นต้นแบบโรงพยาบาลทั่วประเทศ

	 3.2	 ระบบ	Cell	Concept	 เป็นต้นแบบให้โรงพยาบาล	Tan	Tock	Seng	วางระบบ	Ward	of	
the	Future

	 3.3	 ผลงานวิจัยเรื่อง	Effect	of	Breast	Sling	on	Transthoracic	Echocardiographic	Exami-
nation	Time	and	Image	Quality	in	Women	with	Large	Breast	ได้รับรางวัลผลงาน	R2R	ดีเด่น	
กลุ่มตติยภูมิจากการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจ�าสู ่งานวิจัย	 Routine	 to	 Research	
(R2R)	ครั้งที่	5	โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	(ส.ว.ร.ส.)	และภาคีเครือข่าย

	 	 •	 62	Personnel	Develop-
ment	training	courses	were	held	
for	all-level	personnel.

	 	 •	 The	 department	 sup-
ported	personnel’s	academic	work	
for	 submission	 of	 professional/
experienced	 position	 e.g.	 hold-
ing	the	project	of	writing	nursing	
handbook,	 supporting	 research	
set-up.	 In	 2012,	 2	 nurses	 have	
been	promoted	to	become	senior	
professional	nurse	and	1	practical	
nurse	has	become	an	experienced	
nurse.

 2.3 Building up learning 
organization

  •	 Nursing	 Department	
of	 Siriraj	 Hospital	 has	 built	 up	
system	and	mechanism	 to	 sup-
port	innovation	work	research,	by	
which	 nursing	 service	 has	 been	
continuously	 developed	 every	
year.	(2	researches	in	2012)

	 	 •	 Knowledge	 resource	
provided	 is	 a	 tool	 useful	 for	
nursing	 service	 development.	
431	 procedures	 for	 COP	 (Com-
munity	 Of	 Practice)	 are	 laid	 in	
website	 database,	 in	 where	 28	
good	practices	 and	1	outstand-
ing	innovation	granted	with	petty	
patent	are	included.

ต่างประเทศ		 128	 124	 125
Overseas

ในประเทศ		 843	 458	 975
Domestic

นักศึกษา		 3,859	 2,460	 3,564
Student

เป็นวิทยากร		 285	 156	 374
Guest	Speaker

	 ผู้ดูง�น	(คน)	 2553	 2554	 2555	
	 Visitor	(persons)	 2010	 2011	 2012

ผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ส.ว.ร.ส. 2555
Outstanding R2R award from HSRI 2012

31 มีนาคม 2555

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	ทรงเป็นประธานการแสดง	“ศิริราช	เดอะ	
มิวสิค	เลิฟเวอร์ส	คอนเสิร์ต”	(Siriraj	The	Music	Lovers‘	Concert)	พร้อมทั้งทรงกู ่เจิงเพลงเมฆตามพระจันทร์,	
Dance	of	the	Yii	(เดอะอี้),	Lake	in	the	Moonlight	และทรงขับร้องเพลงเดือนเพ็ญ	บุปผาโปรยปราย	ณ	ห้อง
ประชุมราชปนัดดาสิรินธร	อาคารศรีสวรินทิรา	
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 2.4 Academic Service

  Holding	10	Training	projects	with	external	participants	as	well	as	nursing	training	 
course	for	critic	pediatric	care	(international).	

	 	 Providing	academic	resource	for	nurses	and	nursing	students	at	all	levels	for	
nursing	observation	and	practice.	

	 	 7	researches	were	published.	1	Article	is	nationally	published.	2	books,	Clinical	 
Nursing	Trigger	in	Surgical	Patient	and	Nursing	Care	of	the	Pituitary	tumor	Patient,	written	 
by	nurses	were	pubrished	and	generally	sold	in	leading	book	shops.

 

3.	 Outstanding	Performance

 3.1	 Nursing	 note	 in	 Focus	 Charting	 system	 is	 placed	 as	 a	model	 for	 hospitals	
countrywide.

	 3.2	 Cell	concept	system	is	put	as	model	for	Ward	of	the	Future	in	Tan	Tock	Seng	
Hospital.	

	 3.3	 “Effect	of	Breast	Sling	on	Transthoracic	Echocardiographic	Examination	Time	and	
Image	Quality	in	Women	with	Large	Breast”	research	was	awared	as	outstanding	R2R	
in	tertiary	group	from	the	5th	Knowledge	Sharing	conference	on	Routine	to	Research	 
(R2R)	held	by	Health	Systems	Research	Institute	(HSRI)	and	associated	network.

	 3.4	 Winning	Tid	Dao	award	from	Faculty	of	Medical	Siriraj	Hospital.

หน่วยงานดีเด่น		 74	 76	 85
Outstanding	Division

หน่วยงานดีเด่นดาวทอง	 39	 43	 55
Dao	Thong	Award	Outstanding	Division	

นวัตกรรมดีเด่น	 124	 105	 106
Outstanding	Innovation

	 ประเภท		 2552	 2553	 2554	
	 TYPE	 2009	 2010	 2011

	 3.4	 ฝ่ายการพยาบาลฯ	ได้รบัรางวลั
โครงการติดดาว	 คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

31 March 2012

 HRH Princess Chulabhorn Walailak	was	a	chairman	of	“Siriraj	The	Music	Lovers’	Concert”	and	
played	the	Guzheng	instrument	on	Cloud	follows	the	moon,	Dance	of	the	Yii,	Lake	in	the	Moonlight,	
as	well	as	singing	the	songs	Duen	Pen,	and	Buppa	proy	prai,	at	Rajpanadda	Sirindhorn	conference	
room,	Srisavarindra	building.
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2555
Outstanding Civil Servant awards of 2012

	 3.5	 พยาบาล	ฝ่ายการพยาบาลฯ	ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น	ประจ�าปี	2555 	 3.5	Nurses	of	Nursing	Depart-
ment	have	won	Outstanding	Civil	
Servant	awards	of	2012

รับรางวัลโครงการติดดาว
Awarded from the Star Project
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สำ�นักง�น	 อ�ค�รเภสัชกรรม	ชั้น	2
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	8345 
หม�ยเลขโทรส�ร	 0	2419	8740

Office		 	 2nd	Fl,	Pharmacy	Building
Tel.		 	 66	2419	8345 
Fax.	 	 66	2419	8740	  
Website	 http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/shdp

ฝ่�ยเภสัชกรรม

Pharmacy	Department

งบประม�ณวัสดุรักษ�พย�บ�ล	ปี	2555	กับก�รจัดซื้อของฝ่�ยเภสัชกรรม	และภ�ควิช�
2012	Medical	Supplies	Budget	and	Procurement	of	Pharmacy	Division	and	Departments

ฝ่ายเภสัชกรรม	 4,262,280,000	 3,315,486,752.23	 77.78
Pharmacy	Division

ภาควิชา	 1,158,225,040	 720,969,155.87	 62.25
Department

	 หน่วยง�น	 งบประม�ณ	(บ�ท)	 ยอด	GR	ณ	สิ้นเดือน	ก.ย.	55	(บ�ท)	 %	ก�รใช้เงินไปแล้วจ�กยอดที่ได้รับ	
	 Division	 Budget	(baht)	 Total	GR	as	of	September	2012	(baht)	 %	of	Budget	spent
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จำ�นวนบุคล�กรฝ่�ยเภสัชกรรม	553	คน	ประกอบด้วย	เภสัชกร	215	คน	ผู้ช่วยเภสัชกร	234	คน	 
เจ้าหน้าที่ทั่วไป	25	คน	และคนงาน	79	คน	

ก�รฝึกอบรมหรือเป็นสถ�บันสมทบในก�รฝึกอบรม:	

	 1.	 เป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย	 
16	แห่ง	ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัยศิลปากร	มหาวิทยาลัยนเรศวร	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยสยาม	มหาวิทยาลัยพายัพ	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	มหาวิทยาลัยพะเยา

	 2.	 เป็นสถาบันฝึกอบรมนักศึกษาเภสัชศาสตร์จาก	 School	 of	 Pharmacy,	 University	 of	
Kentucky	 (โรงเรียนเภสัชกรแห่งมหาวิทยาลัยเคนตัคกี)	 และ	 School	 of	 Pharmacy,	University	
of	Arizona	(โรงเรียนเภสัชกรแห่งมหาวิทยาลัยอาริโซนา)

จำ�นวนห้องย�	15	ห้องย�	 ดังนี้	 ตึกผู้ป่วยนอก	 (ห้องยาผู้ป่วยใน,	 102,	 103,	อายุรศาสตร์,	 สูติ-
ศัลย์,	 ผิวหนัง,	 ตาหูคอจมูก,	 จิตเวช)	 ห้องยาปฐมภูมิ,	 ห้องยาอุบัติเหตุ,	 ห้องยาสยามินทร์,	 ห้องยา
เฉลิมพระเกียรติ,	ห้องยาเจ้าฟ้าฯ,	ห้องยาพระศรีฯ	และห้องยาศูนย์โรคหัวใจ	ชั้น	4

553	 personnel	 of	 Pharmacy	
division	is	including	215	pharma-
cists,	 234	pharmacist	 assistants,	
25	general	staff	and	79	workers.

Holding	own	training	course/
Joining	others’	training	courses	
as	an	affiliated	institution.	

 1.	 Affiliated	to	training	course	
for	 pharmacy	 students	 from	 
16	 Thailand	 universit ies	 e.g.	 
Chulalongkorn	University,	Mahidol	
University,	Chiang	Mai	University,	
Prince	 of	 Songkhla	 University,	
Khon	Kean	University,	Silpakorn	
University,	 Naresuan	 University,	
Ubon	 Ratchathani	 University,	
Srinakarinwirot	 University,	 Ma-
hasarakam	 University,	 Rangsit	 
University,	 Huachiew	 Chalerm-
prakiet	 University,	 Siam	 Univer-
sity,	 Payap	 University,	 Walailak	
University	and	University	of	Payao.	

	 2.	 Institutes	training	for	phar-
macy	 students	 from	 School	 of	
Pharmacy,	University	of	Kentucky	
and	School	of	Pharmacy,	University	
of	Arizona

15	 Pharmacies	 are	 including	
ones	at	out-patient	building	(In-
patient	Pharmacy,	Pharmacy	102,	
Pharmacy	103,	Internal	Medicine	

2 เมษายน 2555

	 งานท�าบุญ	“95	ปี	ศัลยศาสตร์”	และงานปาฐกถา	“102	ปี	ชาตกาล	ศ.นพ.อุดม	โปษะกฤษณะ”	และพิธี
มอบรางวัล	Resident	Teaching	Awards	ณ	ห้องประชุมอุดม	โปษะกฤษณะ	ตึกสยามินทร์	ชั้น	12
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Pharmacy,	 Obstetrics-Surgery	 Pharmacy,	 Dermatology	 Pharmacy,	 EENT	 Pharmacy,	 
Psychology	 Pharmacy),	 PCU	 Pharmacy,	 Tranma	 Pharmacy,	 Syamindra	 Pharmacy,	 
Chalermphrakiet	Pharmacy,	HRH	Princess	Mahachakri	Pharmacy,	100th	year	Somdech	
PhraSrinagarindra	Pharmacy	and	4th	floor	Her	Majesty	Cardiac	Center	Pharmacy.

ต�ร�งที่	1	ผลก�รดำ�เนินง�นหลักที่สำ�คัญของฝ่�ยเภสัชกรรม	
Table	1	Key	Performance

จ�านวนใบสั่งยารวม  2,753,075 2,989,506 2,588,434
Total Prescriptions

จ�านวนรายการยา/เวชภัณฑ์	 	 2,534	 2,562	 2,637
List	of	Medicine	and	Medical	Supplies

มูลค่าการซื้อ	(ล้านบาท)	 	 4,297	 4,016	 4,115
Purchase	Value	(Million	Bahts)

อัตราคงคลัง	ทั้ง	รพ.	(เดือน)	ณ	เดือน	ก.ย.	 1	เดือน	 1.08	 1.50	 2.18
Inventory	Rate	as	of	September	 1	Month

อัตรายาขาดคราวที่คลังยา	ณ	เดือนกันยายน	 ≤1%	 2.25	 1.05	 1.05
Drug	Shortage	Rate:	Drug	Store

อัตรายาขาดคราวจากบริษัทยา	ณ	เดือนกันยายน	 ≤3%	 1.35	 1.90	 1.15
Drug	Shortage	Rate:	Drug	Company

จ�านวนการผลิตยาทั่วไป	(ชิ้น)	 	 1,806,022	 2,036,035	 1,986,429
General	Drug	Production	(item)

การผสมยาฉีดที่มีความเสี่ยงสูง	(dose)		 	 4,051	 3,866	 2,893
Mixing	High-Alert	Injecting	Drug	(dose)

การแบ่งยารับประทานขนาดน้อย	(dose)	 	 39,070	 31,234	 27,108
Dividing	Small	Dose	(dose)

การผสมสารอาหารทางหลอดเลือดด�าส�าหรับเด็ก	(TPN+Fat.)	(ขวด)	 	 17,888	 21,848	 21,643
Mixing	Intraveneous	Feeding	for	child	(TPN+Fat.)	(bottle)

ยาเคมีบ�าบัด	(dose)	 	 88,881	 82,052	 79,992
Chemotherapy	Drug	(dose)

สารอาหารทางหลอดเลือดด�า	(TPN)	(ขวด)	 	 972	 1,265	 430
Intraveneous	Feeding	(TPN)	(bottle)

 
ผลก�รดำ�เนินง�น	 เป้�หม�ย

	 ปีงบประม�ณ
 

Key	Performance	 Target
	 Fiscal	Year

	 2553	 2554	 2555
	 2010	 2011	 2012

2 April 2012

	 Making	a	merit	for	 “95	years	of	surgery”	and	the	lecture	on	 “Professor	Udom	Posakrisna’s	
102nd	birthday	anniversary”	as	well	as	presenting	Resident	Teaching	Awards,	at	Udom	Posakrisna	
conference	room,	12th	floor	of	Syamindra	building.
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Pre-dispensing	Error	OPD:	1,000	ใบสั่งยา		 15	ครั้ง	 15.66	 14.98	 15.36
Pre-dispensing	Error	OPD:	1,000	Prescriptions	 15	times

Pre-dispensing	Error	IPD:	1,000	วันนอน		 15	ครั้ง	 8.19	 12.02	 5.60
Pre-dispensing	Error	IPD:	1,000	admission	days	 15	times

Dispensing	Error	OPD:	1,000	ใบสั่งยา		 0.5	ครั้ง	 0.02	 0.01	 0.02
Dispensing	Error	OPD:	1,000	Prescriptions	 0.5	times

Dispensing	Error	IPD:	1,000	วันนอน	 0.5	ครั้ง	 0.56	 0.41	 0.34
Dispensing	Error	IPD:	1,000	admission	days	 0.5	times

จ�านวนครั้งของการแพ้ยาซ�้า	(ชื่อสามัญเดียวกัน)	 0	 6	 9	 3
Repeating	Drug	allergy	(same	common	name)	(times)

การติดตาม	ADR		 	 16,185	 15,878	 14,320
Monitoring	ADR	(Adverse	Drug	Reaction)

ความพึงพอใจในงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน	 	 94%	 95%	 96%
Satisfaction	on	In-patient	Pharmacy	Service

ความพึงพอใจในงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก	 	 96%	 95%	 81%
Satisfaction	on	Out-patient	Pharmacy	Service

Waiting Time OPD

ช่วงเวลาเร่งรีบ	(11.30	-	14.30	น.)	 	≤	45	นาที	 41	 31	 34 
Rush	hours	(11.30	-	14.30)	 (minutes)

ช่วงเวลาปกติ		 ≤	20	นาที	 15	 15	 22 
Off-hours	 (minutes)

Waiting Time IPD

ด่วนรอรับ		 15	นาที	 12	 12	 10
Urgent	case,	self	pick	up	drug;	Med	Supp		 (minutes)

ด่วนกลับบ้าน	 50	นาที	 29	 31	 32
Urgent	case,	delivery	(Home	Medication)	 (minutes)

ด่วน	 60	นาที	 24	 26	 31
Urgent	case,	(Drug)		 (minute)

ยาปกติ	 120	นาที	 36	 39	 38
Normal	case,	(Drug)			 (minutes)

อุปกรณ์	 120	นาที	 39	 49	 68
Medical	Supply	 (minutes)

 
ผลก�รดำ�เนินง�น	 เป้�หม�ย

	 ปีงบประม�ณ
 

Key	Performance	 Target
	 Fiscal	Year

	 2553	 2554	 2555
	 2010	 2011	 2012

4 เมษายน 2555

	 ฯพณฯ	องคมนตรี	ศ.นพ.เกษม	วัฒนชัย	เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติประจ�าปีของภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก	:	Thai	Asia	Pacific	Association	for	International	Education,	APAIE	2012	ครั้งที่	7	ณ	อาคาร 
ศรีสวรินทิรา
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Pharmacy	Dispensing	Machine	 
ห้องย�	 100	 ปี	 สมเด็จพระศรี-
นครินทร์

	 1.	 เพิ่มความปลอดภัยในการ 
ใช้ยาของผู้ป่วย	โดยจัดยาเม็ดแบบ	Unit	
Dose

	 2.	 ลดภาระพยาบาลในการจัดยา
เม็ดให้ผู้ป่วย	ซึ่งมีส่วนช่วยลด	Admin-
istration	Error	

	 3.	 ลดความผิดพลาดในการจัดยา
ของห้องยา

	 4.	 เภสัชกรช่วยคัดกรองใบสั่งยา
กับประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยที่บันทึก
ในโปรแกรมเครื่องจัดยาอัตโนมัติ

	 การปรับเปลี่ยนระบบการท�างานที่
ห้องยาอายุรศาสตร์	โดยใช้แนวคิด	Lean	
ซึ่งเดิม	ผู้ช่วยเภสัชกร	จัดยาโดยเดินจัด
ยาทั่วห้อง	จึงได้ปรับเปลี่ยนใหม่โดยใช้
ระบบ	Fixed	zone	ให้ผู ้ปฏิบัติงานอยู่

Pharmacy	Dispensing	Machine	in	100	Years	Somdet	Prasrinagarin	Pharmacy

 1.	 Increase	safty	of	patient’s	medication	by	pre-dispensing	 tablet	medicine	 in	
Unit	Dose	mode.

	 2.	 Reduce	nurse’s	tablet	pre-dispensing	work	,	thus	decrease	administration	error	
on	patient.	

	 3.	 Decrease	pre-dispensing	error	of	pharmacy.

	 4.	 Pharmacists	 help	 filter	 prescriptions	 and	 medication	 history	 recorded	 in	 
automatic	dispensing	machine’s	program.

LEAN : ห้องยาผู้ป่วยนอก 
Outpatient Pharmacy

	 Apply	LEAN	concept	to	 Internal	Medicine	pharmacy.	 Instead	of	walking	around,	
using	Fixed	Zone	system,	Pharmacist	assistance	remains	at	fix	spot	in	responsible	zone.
This	enhances	quick	pre-dispensing	and	also	decrease	picking	error,	with	satisfaction	
of	performers	on	this	newly	adapted	system.	

	 At	 present,	 Internal	 Medicine	 pharmacy	 is	 satisfied	 with	 Fixed	 Zone	 system.	 
Pre-dispensing	 is	quickened.	Waitng	time	for	drug	pick-up	 is	shortened.	 In	addition,	

4 April 2012

	 H.E.	Professor	Kasem	Vattanachai,	the	privy	council,	was	a	president	of	the	opening	ceremony	
of	the	7th	Thai	Asia	Pacific	Association	for	International	Education,	APAIE	2012	at	Srisavarindira	
building.
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ประจ�าจุดจัดยาในโซนที่รับผิดชอบ	ท�าให้จัดยาได้รวดเร็วขึ้น	 และช่วยลดความผิดพลาดจากการหยิบ
ยา	รวมทั้งผู ้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในระบบที่ปรับใหม่

	 ปัจจุบันห้องยาอายุรศาสตร์ใช้ระบบ	Fixed	zone	ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ	การจัดยารวดเร็วขึ้น	 
สามารถลดเวลาการรอรับยา	 นอกจากนี้	 ได้ขยายผลการปฏิบัติไปยังห้องยา	 102	 โดยจะปรับปรุง
แก้ไขส่วนที่พบปัญหาจากการทดลองปฏิบัติที่ห้องยาอายุรศาสตร์	และจะขยายไปที่ห้องยาอื่นๆ	ต่อไป	 
เช่น	ห้องยา	103,	ห้องยาสูติ-ศัลย์	เป็นต้น	

the	results	of	this	practice	is	also	
extended	to	Pharmacy	102	while	
defective	parts	from	the	practical	
trail	at	Internal	Medicine	Pharmacy	
shall	be	 improved.	Thence,	 it’s	
planned	to	extend	to	Pharmacy	
103,	Obstetrics-Surgery	Pharmacy	
etc.	

Analysing	 the	 results	 from	 
measure	of	Non-essential	drug	
Prescription	Criteria	(NPC) 

	 In	 2010,	 Siriraj	 Hospital	 has	
established	 the	 policy	 of	 Non-
essential	drug	Prescription	Criteria	
(NPC)	 as	 a	 measure	 to	 control	
drug	expenses.	The	Hospital	has	
studied	and	monitored	situation	
of	high-cost	drug	usage	in	Siriraj	
Hospital,	in	where	3	groups	of	drug	
are	 included	 e.g.	 antihyperlipi-
demic	drug	Statins,	non-steroidal	
anti-inflammatory	drugs	(NSAIDs)	
and	proton	pump	inhibitor	(PPIs).
Results	of	such	measure	was	fol-
low	up,	comparing	between	before	
and	after	applying	the	measure,	
then	analized	with	control	chart.

	 1.	 Such	 measure	 of	 Non-
essential	drug	Prescription	Criteria	
(NPC)	results	in	significant	decreas-
ing	of	non-essential	drug	expenses	
as	well	as	significant	increasing	of	
essential	drug	expenses.

ก�รดำ�เนินง�นวิเคร�ะห์ผลของม�ตรก�รระบุเหตุผลก�รใช้ย�นอกบัญชีย�หลัก

	 ในปี	 2553	 โรงพยาบาลศิริราชมีนโยบายระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อเป็น 
มาตรการควบคุมค่าใช้จ ่ายด้านยา	 จึงได้ด�าเนินการศึกษาและติดตามสถานการณ์ของการใช้ยา 
รับประทานกลุ่มที่มีมูลค่าสูงในโรงพยาบาลศิริราช	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มยาลดไขมัน	Statins,	ยา	NSAIDs	
และยาการหลั่งกรดกลุ ่ม	 PPIs	 เพื่อติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากมาตรการดังกล่าวโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนและหลังจากมีมาตรการฯ	ผลการวิเคราะห์ด้วย	Control	Chart	ดังนี้

	 1.	 มาตรการระบุเหตุผลการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติดังกล่าวมีผลท�าให้ค่าใช้จ่ายด้าน
ยาของยานอกบัญชีลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านยาของยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญเช่นกัน

5 เมษายน 2555

	 พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่	 ปีการศึกษา	2554	 ณ	 อาคารกายวิทยาทาน	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
ศาลายา
	 พิธีบ�าเพ็ญกุศล	“สงกรานต์	กราบกราน	กตัญญู	คุณูปการ	อาจารย์เรา”	ณ	ศาลาศิริราช	100	ปี
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	 2.	 There	should	be	close	follow	up	on	future	drug	expenses,	as	some	expenses	
tend	to	raise	after	1	year	of	such	measure.

Medication	Reconciliation

 2010 : 1st	result	extension	(12	surgery	wards,	surgical	nursing,	special	care	nursing)

 2011 : 2nd	-	3rd	result	extensions	(12	wards,	nursing,	Orthopedic	surgery,	special	care	
nursing,	Radiological	nursing,	Dermatology	Department,	Department	of	Ophthalmology	
Department	of	Pediatrics),	Admission	Center	,Department	of	Internal	Medicine,	Radio-
logy	Department,	Department	of	Rehabilitation	Medicine,	Department	of	Psychology

 2012 :	4th	result	extension:	The	Teamwork	(Associate	Dean	of	Quality	Development	
Division,	Nursing	Division,	Clinical	Leading	Technician	Team,	Knowledge	Management	
Team	 and	 pharmacists,	 helps	 established	Work	 Flow	 as	 well	 as	 other	 operational	
handbooks.

	 2.	 ควรมีการติดตามแนวโน้มการ
ใช้ยาในอนาคตอย่างใกล้ชิด	 เนื่องจาก
ผลของค่าใช้จ่ายในช่วงหลังมีมาตรการ
แล้ว	1	ปี	บางรายการมีแน้วโน้มเพิ่มขึ้น
อีกครั้ง

 

ก�รดำ�เนินง�น	Medication	Re-
conciliation

 ปี 2553 :	 ขยายผลครั้งที่	 1	 (12	
หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์	งานการพยาบาล
ศัลยศาสตร์	 งานการพยาบาลผู ้ป ่วย
พิเศษ)

 ปี 2554 :	ขยายผลครั้งที่	2	และ 
ครั้งที่	 3	 (12	หอผู้ป่วย	 งานพยาบาล-
ศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	
งานการพยาบาลผู ้ป ่วยพิ เศษ	 งาน 
การพยาบาลรังสีวิทยา	ภาควิชาตจวิทยา	 
ภาควิชาจักษุ	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	
Admission	Center	ภาควชิาอายรุศาสตร์	
ภาควิชารังสี	 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู	
ภาควิชาจิตเวช

 ปี 2555 :	ขยายผลครั้งที่	4	มีการ
ท�างานร่วมกับทีม	(รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ	 ฝ่ายการพยาบาล	 แพทย์ทีม
น�าทางคลินิก	 งานจัดการความรู้	 และ
เภสัชกร)	จัดท�าแนวทางการปฏิบัติงาน	
(Work	Flow)	และคู่มือการท�างานต่างๆ	

5 April 2012

	 Royal	cremation	to	“the	Great	Teachers”	in	the	academic	year	2011	was	performed	at	Gay-
witthayathan	building,	Mahidol	University,	Salaya	campus.
	 Religious	ceremony	on	Songkran	Festival	to	pay	homage	to	Siriraj	senior	teachers	at	Siriraj	
Centennial	Hall.
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สำ�นักง�น	 อ�ค�รฝ่�ยโภชน�ก�ร
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	7737-8,	0	2419	7744,	0	2419	9665 
หม�ยเลขโทรส�ร	 0	2411	0262

Office		 	 Nutrition	Building 
Tel.		 	 66	2419	7737-8,	66	2419	7744,	66	2419	9665 
Fax.	 	 66	2411	0262	  
Website	 http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/shnd

1.	 หน้�ที่หลักและเป้�หม�ย	

	 ผลิตและบริการอาหารให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากร	รวมถึง 
การให้ค�าปรึกษาทางด้านโภชนบ�าบัดแก่ผู ้ป่วยและญาติ	
และชุมชนที่เป็นกลุ ่มเป้าหมายของคณะฯ	 โดยวางอยู่บน
รากฐานความปลอดภัย	 (ถูกสุขลักษณะ)	 ถูกต้อง	 รวดเร็ว	
ทันเวลา	ได้ตามมาตรฐาน	เหมาะสมกับสภาวะโรคของผู้รับ
บริการ	คุ้มค่าทางด้านคุณภาพ	และงบประมาณ

 

2.	 ข้อมูลที่หน่วยง�นรับผิดชอบ	

 2.1 งบประมาณรายจ่ายของคณะฯ 191,044,541.13 
บาท

1.	 Primary	Function	and	Target

	 Provide	food	and	service	for	
patients	and	personnel	as	well	as	
consulting	service	of	nutritional	
therapy	 for	 patients,	 patient’s	
relatives	and	targeted	community	
based	on	the	standard	of	being	
hygienic,	 correct,	 quick,	 in-time	
and	suitable	 to	client’s	disease	
thus	worth	 in	 both	 quality	 and	
budget.

2.	 Responsibility

 2.1 Faculty’s Expenditure 
Budget 191,044,541.13 Bahts

 2.2 Department’s personnel 
260 positions

	 	 •	 Operational	 Control	
Staff

	 	 	 -	 Nutritional	Technician	
31	 positions	 (plus	 1	 on	 recruit-
ment)

ฝ่�ยโภชน�ก�ร

Nutrition	Department

 2.2 จ�านวนบุคลากรของฝ่ายโภชนาการ 260 คน

	 	 •	 เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

	 	 	 -	 นักวิชาการโภชนาการ	31	คน	(รอสรรหา	1คน)

	 	 	 -	 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ	7	คน	(รอสรรหา	1	คน)

	 	 	 -	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	3	คน

	 	 	 	-	พนักงานธุรการ	6	คน

	 	 •	 พนักงานปฏิบัติงาน	202	คน	(รอสรรหา	9	คน)
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	 	 	 -	 Nutritional	Operator	7	positions	(plus	1	on	recruitment)

	 	 	 -	 General	Administrator	3	positions

	 	 	 -	 General	Service	Officer	6	positions

	 	 •	 Operational	Staff	202	positions	(plus	9	on	recruitment)

  2.3 Performance

  • Food Service

	 	 	 -	 Providing	prescription	diet	in	which	required	special	calculation,	formulation,	 
arrangement	and	portioning	out	from	regular	meal	770	patients/day

	 	 	 -	 Providing	 blenderized	 diet	 in	 which	 required	 calculation	 of	 ingredient	
quantity	according	to	the	formula	defined	by	physician	to	fit	individual	patient	while	
body	of	knowledge	is	transferred	via	enternal	feeding	demonstration	

	 	 	 -	 Providing	formula	milk	for	children	in	which	require	calculation	of	milk	
powder	to	suite	requirement	of	individual	pediatric	patient

  • Academic Service

   1)	Instruction	and	training	patient’s	relatives	in	enteral	feeding	480	cases/
year

	 	 	 2)	Providing	phone	consultation	of	nutrition	and	nutrition	therapy	280	cases/
year

 2.3 ผลการด�าเนินงาน 

  • ด้านการบริการอาหาร

   -	 บริการอาหารเฉพาะโรค
ส�าหรับผู้ป่วย	ซึ่งต้องใส่การค�านวณสูตร
อาหาร	การจัดเตรียม	และการตักแบ่ง
ที่จ�าเพาะเป็นพิเศษโดยแยกจากการ
บริการอาหารธรรมดาจ�านวนการบริการ
ประมาณ	770	คนต่อวัน	

	 	 	 -	 บริการอาหารทางสาย
ให้อาหาร	 ซึ่งต้องค�านวณปริมาณของ
วัตถุดิบ	ตามสูตรอาหาร	และตามความ
ต้องการของแพทย์เพื่อความเหมาะสม
ของผู้ป่วยแต่ละรายที่มีความจ�าเป็นต้อง
ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร	 และมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้	โดยมีการสอน
สาธิตวิธีการท�าอาหารทางสายให้อาหาร	

	 	 	 -	 บริการนมผสมส�าหรับ
เด็ก	 ซึ่งต้องค�านวณปริมาณของนมผง	
ตามสูตรอาหาร	และตามความต้องการ	
ของผู้ป่วยเด็กในแต่ละราย
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  • ด้านวิชาการ 

	 	 	 1)	ให้ค�าแนะน�าและสอนวิธีการท�าอาหารทางสายให้อาหารแก่ญาติผู ้ป่วย	(480	ราย/ปี)

	 	 	 2)	ให้ค�าปรึกษาด้านโภชนาการและโภชนบ�าบัดทางโทรศัพท์	(280	ราย/ปี)

	 	 	 3)	การเข้าร่วมทีมสหสาขา	 (ให้ค�าแนะน�าและปรึกษาด้านโภชนาการและโภชนบ�าบัด)	
จ�านวน	2,736	คน/ปี	มีดังนี้	

	 	 	 	 -	 โครงการรู้เร็วรู ้ไวปลอดภัยจากอัมพาต	200	คน/ปี

	 	 	 	 -	 โครงการประชมุฟ้ืนฟวูชิาการให้แก่พยาบาลผูป้ฏบิตังิานด้านการพยาบาลเรือ่ง	“สขุภาพดี	 
ชีวีเป็นสุข”	งานการพยาบาลจักษุโสตฯ	200	คน/ปี	

	 	 	 	 -	 โครงการสร้างเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณร	172	รูป/ปี

	 	 	 	 -	 โภชนาการเพื่อสุขภาพในผู้ป่วยฉายแสง	90	คน/ปี

	 	 	 	 -	 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการกลืนในเด็ก	ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู	210	คน/ปี

	 	 	 	 -	 คลินิกป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด	16	คน/ปี

	 	 	 	 -	 คลินิกหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร	195	คน/ปี

	 	 	 	 -	 โครงการคุณพ่อคุณภาพ	600	คน/ปี

	 	 	 	 -	 โครงการครอบครัวสุขใจต้อนรับสมาชิกใหม่	600	คน/ปี

	 	 	 	 -	 โครงการให้สอนพี่เลี้ยงเด็กศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก	ศิริราช	60	คน/ปี

	 	 	 	 -	 โครงการเผยแพร่ความรู้สู ่ประชาชน“โภชนาการผู้ป่วยโรคมะเร็ง”	600	คน/	ปี

	 	 	 	 -	 เข้าร่วมทีมสหสาขาวิชาชีพ	ประจ�าหอผู้ป่วยอัษฎางค์	138	คน/ปี

	 	 	 	 -	 โครงการรักสุขภาพ	ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู	35	คน/ปี

	 	 	 	 -	 สัปดาห์เผยแพร่ความรู้สู ่ประชาชนเนื่องในวันการพยาบาลสากล	200	คน

	 	 	 	 -	 โภชนาการส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช	384	คน/ปี

	 	 	 	 -	 โครงการสัปดาห์เพื่อการรณรงค์	และป้องกันภาวะคลอดก่อนก�าหนด	ภาควิชาสูติศาสตร์	
50	คน/ปี

	 	 	 	 -	 คลินิกปลูกถ่ายตับ	งานเปลี่ยนอวัยวะ	144	คน	/	ปี	

   • ผลงานด้านพัฒนาคุณภาพ 

    -	 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฝ่ายโภชนาการ	 ร่วมกับ	 หัวหน้างานพยาบาลกุมาร
เวชศาสตร์	หัวหน้างานการพยาบาลศัลยศาสตร์	และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	หัวหน้างานการพยาบาล
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	หัวหน้างานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์	หัวหน้างานการพยาบาล

	 	 	 3)	Joining	 multidisci-
plinary	team	(to	provide	instruc-
tion	and	consultation	of	nutrition	
and	nutrition	therapy)	 for	2,736	
people/year,	as	shown	in	detail	
below

	 	 	 	 -	 Project	of	“Quick	
Aware	 of-Safe	 from	 Paralyzed”	
200	people/years

	 	 	 	 -	 Academic	refresher	
meeting	 under	 the	 project	 of	
“Good	 health-Happy	 life”	 for	
nurses	operating	in	Eye	Ear	Nose	
Throat	nursing	200	nurse/year

	 	 	 	 -	 Buddhist	 Monk’s	
Health	Enhancement	172	monks/
year

	 	 	 	 -	 Nutrition	for	radio-
therapy	patient	90	patients/year

	 	 	 	 -	 Clinic	for	promotion	
of	sucking	behavior	development	
in	children	210	patients/year

	 	 	 	 -	 Clinic	for	Coronary	
Artery	 Disease	 Prevention	 16	 
patients/year

	 	 	 	 -	 Clinic	for	pregnant	
and	 breast-feeding	 women	 195	
people/year

	 	 	 	 -	 Project	of	“Quality	
Father”	600	people/year

	 	 	 	 -	 Project	of	“Happy	
family	 welcome	 new	member”	
600	people/year

6 เมษายน 2555

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เสด็จฯ	ไปทรงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดช 
วิกรม	พระบรมราชชนก	พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน	ีและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	เนื่องใน	“วันจักรี”	แล้วเสด็จไปทอดพระเนตรเขื่อนรอบโรงพยาบาลศิริราช	และบริเวณคลองบางกอกน้อย	
จากนั้นได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยัง	 “โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์”	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน 

256 257



Siriraj Journal

ผู ้ป ่วยพิเศษ	 งานโภชนศาสตร์คลินิก	
งานซ่อมบ�ารุง	 งานบ�าบัดน�้าเสีย	 งาน
โรคติดเชื้อ	เพื่อร่วมพัฒนางานด้านการ
บรหิารและการบรกิารของฝ่ายโภชนาการ	
และการวางแผนการก่อสร้างปรับปรุง 
ฝ่ายโภชนาการโดยมีการจัดประชุม 
เดือนละ	1	ครั้ง

	 	 	 	 -	 ได้รับการรับรองจาก
สถาบันอาหาร	 กระทรวงอุตสาหกรรม 
ในการจัดท�าโครงการครัวอนามัย	อาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล

	 	 	 	 -	 พัฒนาหน่วยผสมนม
ส�าหรับเด็กในการจัดท�าระบบมาตรฐาน	
HACCP	

 2.4 ตัวชี้วัดที่ส�าคัญของหน่วย
งาน 

	 	 1.		 ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน	

	 	 2.		 ระบบรับค�าสั่ งอาหาร 
ที่ถูกต้องตรงตามค�าสั่งแพทย์	

	 	 3.		 ความปลอดภยัของอาหาร
ที่ให้บริการ	

	 	 	 	 -	 Project	 of	 babysitter	 training	 course	 at	 child	 care	 and	 development	
center	60	people/year

	 	 	 	 -	 Project	of	public	knowledge	distribution	under	“Nutrition	for	Cancer”	
600	people/year

	 	 	 	 -	 Joining	multidisciplinary	team	at	Asadang	Ward	138	people/year

	 	 	 	 -	 Project	of	“Love	Health”	at	Department	of	Rehabilitation	Medicine	35	
people/year

	 	 	 	 -	 Public	knowledge	distribution	during	the	week	of	International	Nurses	
Day	200	people/year

	 	 	 	 -	 Nutrition	for	patient	with	gynecologic	cancer	384	people/year

	 	 	 	 -	 Campaign	 week	 for	 premature	 birth	 prevention	 at	 Department	 of	 
Obstetrics	50	people/year

	 	 	 	 -	 Clinic	for	liver	transplant	and	organ	transplantation	144	people/year

   • Quality Development

    - Holding	the	meeting	for	nutrition	development	committee	in	cooperation	 
with	head	of	pediatric	nursing	division,	head	of	surgical	and	orthopedic	nursing	division,	
head	of	obstetrics	and	gynaecology	nursing	division,	head	of	medical	nursing	division,	
head	of	private	patient	nursing	division,	nutrition	clinic	division,	maintenance	division,	
waste	water	treatment	plant	division	and	nosocomial	infection	control	division	once	
a	month	in	order	to	develop	management	and	service	of	the	nutrition	department

	 	 	 	 -	 Acquiring	accreditation	from	Food	Institute,	Ministry	of	Industry	for	the	
project	of	“Sanitary	kitchen-Safe	food	in	Hospital”

	 	 	 	 -	 Developing	milk	formulation	unit	for	HACCP	standard	setting

 2.4 Key Indicators

  1.		 Safety	operation

	 	 2.		 Correctness	of	order-taking	system	responding	to	doctor’s	prescription

	 	 3.		 Safeness	of	food	in	service

6 April 2012

 HM King Bhumibol Adulyadej	paid	homage	to	HRH	Prince	Mahidol	of	Songkla’s	memorial;	HRH	
Princess	Srinagarindra,	the	Princess	Mother,	and	HM	King	Chulalongkorn’s	memorial	on	the	occa-
sion	of	“Chakri	Day”,	then	went	to	see	the	dam	around	Siriraj	Hospital	and	Bangkoknoi	area.	After	
that,	His	Majesty	took	the	royal	limousine	to	Siriraj	Piyamaharajkarun	Hospital	which	was	a	part	of	
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จดหมายเหตุรายวันศิริราช

1.	 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	 ร้อยละของการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย	 100%	 90%	 90%	 95.4%
	 Safety	at	work	 Percentage	of	safety

2.	 ระบบรับค�าสั่งอาหารที่ถูกต้อง	 ร้อยละของความถูกต้องในการจัดอาหาร	 100%	 99.9%	 99.9%	 99.9%
	 ตรงตามค�าสั่งแพทย์	 เพื่อให้บริการ
	 Correct	order	taking	system	 Percentage	of	correctness

3.	 ความปลอดภัยของอาหารที่ให้บริการ	 ร้อยละการผลิตอาหารทางสายให้อาหาร	 100%	 100%	 100%	 100%
	 Safeness	of	food	 และนมผสมส�าหรับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ 
	 	 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร 
	 	 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
	 	 Percentage	of	child	milk	formulation	
	 	 and	blenderized	diet	for	enternal	
	 	 feeding	which	can	meet	
	 	 microbiological	quality	criteria	
	 	 of	food	required	by	the	Medical	
	 	 Sciences	Department

 
จุดประสงค์	 เครื่องชี้วัด	 เป้�หม�ย

		 ผลลัพธ์	
 

Goal	 Indicator	 Target
	 Outcome

	 2553	 2554	 2555
	 2010	 2011	 2012

3.	 ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญในระดับคณะฯ	

	 3.1	 ฝ่ายโภชนาการได้ให้บริการอาหารผู้ป่วยและบุคลากรภายในโรงพยาบาล	 โดยมีสถิติจ�านวน
ส�ารับที่ให้บริการ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.	 Faculty	Key	Performance

 3.1	 Internal	food	service	for	
hospital	patients	and	personnel	
are	described	by	statistic	below.
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สถิติจำ�นวนก�รบริก�รอ�ห�รผู้ป่วยพิเศษ ประจำ�ปี พ.ศ. 2553 - 2555

Food sets for special patients in 2010 - 2012

สถิติก�รบริก�รอ�ห�รผู้ป่วยส�มัญ ประจำ�ปี พ.ศ. 2553 - 2555

Food sets for ordinary patients in 2010 - 2012

6 เมษายน 2555

การแพทย์สยามินทราธิราช	ณ	พื้นที่สถานีรถไฟบางกอกน้อย	(เดิม)	โดยมี	ศ.คลินิก	นพ.	อุดม	คชินทร	คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	และ	รศ.นพ.	ประดิษฐ์	ปัญจวีณิน	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราช
การุณย์	 กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับความเป็นมาและรายละเอียดของโรงพยาบาล	 แล้วเสด็จไปทอด
พระเนตรศูนย์แพทย์แผนไทยประยุกต์	ชั้น	7
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สถิติก�รบริก�รอ�ห�รท�งส�ยให้อ�ห�ร ประจำ�ปี พ.ศ. 2553 - 2555

Diet sets for enternal feeding in 2010 - 2012 

สถิติก�รให้บริก�รอ�ห�รสวัสดิก�ร ประจำ�ปี พ.ศ. 2553 - 2555

Sets of welfare food catering in 2010 - 2012

สถิติก�รบริก�รนมผสมสำ�หรับเด็ก ประจำ�ปี พ.ศ. 2553 - 2555

Sets of formula milk serving in 2010 - 2012

สถิติก�รให้บริก�รจัดเลี้ยงและภ�รกิจพิเศษ พ.ศ. 2553 - 2555

Sets of catering for special mission in 2010 - 2012

6 April 2012

Sayamindradhiraj	Medical	Institute	located	at	the	former	Bangkoknoi	area	in	which	Clin	Prof	Udom	
Kachintorn,	Dean	of	the	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital	and	Assoc	Prof	Pradit	Panjavinnin,	
Director	of	Siriraj	Piyamaharajkarun	Hospital,	gave	the	report	of	the	background	and	the	detail	of	
the	Hospital,	respectively;	then	His	Majesty	visited	the	Applied	Thai	Traditional	Medicine	on	the	7th 
floor	of	the	Hospital. 
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สำ�นักง�น	 ตึกผู้ป่วยนอก	ชั้น	1
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	9150-2,	0	2419	9802,	0	2419	9778

Office		 	 1st	Fl,	OPD	Building
Tel.		 	 66	2419	9150-2,	66	2419	9802,	66	2419	9778 
Website	 http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/spc/

1.	 ข้อมูลที่หน่วยง�นรับผิดชอบ	

	 1)	 บุคลากรประจ�าทั้งหมด	จ�านวน	22	คน

	 2)	 คลินิกบริการ	จ�านวน	55	คลินิก	เพิ่มขึ้นจากเดิม	
1	คลินิก	

	 3)	 แพทย์ที่หมุนเวียนปฏิบัติงานคลินิกพิเศษฯ	จ�านวน	
516	คน	(เฉลี่ย	80	-	90	คน/วัน)

	 4)	 บุคลากรอื่นที่หมุนเวียนปฏิบัติงานคลินิกพิเศษฯ	
2,745	คน	(เฉลี่ย	800	คน/วัน)

	 5)	 จ�านวนผู้ป่วยนอก	76,500	คน/เดือน

	 6)	 จ�านวนผู้ป่วยใน	594	คน/เดือน

	 7)	 จ�านวนผู ้รับบริการที่นัดหมาย/เลื่อนนัดผ ่าน
ส�านักงานคลินิกพิเศษฯ	27,000	คน/เดือน

1.	 Responsibility

 1)	 22	permanent	staff

	 2)	 55	 clinics	 in	 service	 (1	
clinic	added	from	last	year)

	 3)	 516	 Rotating	 physicians	
(80	-	90	doctors/day)

	 4)	 2 ,745	 Other	 rotat ing	 
personnel	(800	persons/day)

	 5)	 76,500	Outpatients/month

	 6)	 594	Inpatients/month	in	
average

ง�นคลินิกพิเศษ 
นอกเวล�ร�ชก�ร

Special	Clinic	Division
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2.	 ผลง�นก�รดำ�เนนิง�นทีส่ำ�คญั	

	 1)	 จัดแพทย์บริการตรวจรักษา
และสั่งยาผู ้ป ่วยที่มีความจ�าเป็นต้อง
รับประทานยาต ่อเนื่อง	 โดยไม ่คิด 
ค่าธรรมเนียมแพทย์	 ในสถานการณ์ 
มหาอทุกภยั	ระหว่างวนัที	่27	ตลุาคม	2554	
-	27	พฤศจิกายน	2554	ณ	หน่วยตรวจ
โรคอายุรศาสตร์	ห้อง	210	ตึกผู้ป่วยนอก	 
ชั้น	 2	 วันจันทร์-วันศุกร์	 ตั้งแต่เวลา	
16.00	 -	 20.00	 น.	 มีญาติและผู้ป่วย 
มารับบริการเฉลี่ย	 300	 คน/วันและ
วันเสาร์-วันอาทิตย์	ตั้งแต่เวลา	09.00	
-	12.00	น	เฉลี่ย	400	-	600	คน/วัน

	 2)	 ก�าหนดนโยบายปิดให้บริการ
คลินิกพิเศษฯ	 ก่อนเวลา	 22.00	 น.	
โดยก�าหนดให้แพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วย
เสร็จสิ้น	 ไม่เกินเวลา	 21.30	 น.	 เพื่อ
ความปลอดภัย	 และคุณภาพชีวิตที่ดี
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษฯ	 
เริ่มตั้ งแต ่วันที่ 	 1	 มิถุนายน	 2555	 
เป็นต้นไป

	 3)	 บรกิารน�า้ดืม่บรรจแุก้ว	(แช่เยน็)	 
แก่บุคลากรและผู ้มารับบริการคลินิก
พิเศษฯ	

	 7)	 27,000	Patients	(appointing/postponing	via	special	clinic	office)	per	month	in	
average

2.	 Key	Performance

 1)	 Arrangement	of	physician	team	to	conduct	free-of-charge	physical	examina-
tion	and	prescription	for	patient	requiring	continues	doses	of	treatment	in	flood	crisis	
during	27	October	-	27	November	2011	at	Medical	examination	room	210,	2nd	floor	
outpatient	building	from	4.00	-	8.00	p.m.	Monday-Friday	300	clients/day	and	9.00	-	
12.00	a.m.	Saturday-Sunday	400	-	600	clients/day.

	 2)	 Effective	from	1	June	2012	on,	the	policy	of	closing	the	clinic	before	10	p.m.	
was	applied,	wherein	the	examination	shouldn’t	exceed	9.30	pm.,	thus	for	safety	and	
life	quality	of	operating	personnel.

	 3)	 Service	of	cool	drinking	water	in	sealed	plastic	cup	is	available	for	both	staff	
and	clients.

	 4)	 Removing	payment	invoicing	in	order	to	save	time	in	payment	and	medicine	
pick-up	process,	thus	clients	can	just	wait	for	call-to-pay	at	once.

	 5)	 Since	3	July	2012,	special	clinic	for	Head,	Neck	and	Breast	Surgery	was	moved	
from	surgery	special	clinic	at	3rd	floor	of	outpatient	clinic	to	7th	floor	of	Somdej	Pra	
Srinagarindra	Building,	 in	order	to	ease	the	crowded	operating	site	and	increase	ef-
ficiency	of	One	Stop	Service.

	 6)	 Developing	online	 (Phase	 I)	 scheduling	 system	 for	 operating	 staff	 of	 special	
clinic,	in	order	to	control	manpower,	reduce	the	step	of	compensation	claim	as	well	
as	prevent	corruption
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	 4)	 ปรับขั้นตอนการช�าระค่าบริการ	โดยตัดขั้นตอนการรับใบแจ้งค่าบริการ	ผู้รับบริการสามารถ
รอเรียกช�าระค่าบริการได้เลย	เพื่อลดระยะเวลาการรอช�าระค่าบริการและรอรับยา

	 5)	 ย้ายคลินิกพิเศษฯ	ศีรษะ	คอ	เต้านม	บางส่วนจากคลินิกพิเศษฯ	ศัลยศาสตร์	ตึกผู้ป่วยนอก	
ชั้น	3	ไปที่ตึกสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ	ชั้น	7	ตั้งแต่วันที่	3	กรกฎาคม	2555	เป็นต้นไป	เพื่อลดความ
แออัด	และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ	(One	Stop	Service)

	 6)	 พัฒนาระบบจัดตารางการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษฯ	Online	(Phase	I)	
เพื่อการควบคุมอัตราก�าลัง	ลดขั้นตอนการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	และป้องปรามการทุจริต
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จำ�นวนผู้ม�รับบริก�ร  
ปีงบประม�ณ 2555

จำ�นวนผู้ม�รับบริก�ร  
ปีงบประม�ณ 2554

จำ�นวนผู้ม�รับบริก�ร  
ปีงบประม�ณ 2553

จำ�นวนผู้ม�รับบริก�ร  
ปีงบประม�ณ 2552

กราฟแสดงจ�านวนผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกพิเศษฯ (ประเภทผู้ป่วยนอก) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 - 2555
Outpatient clients of special clinic during fiscal year of 2009 - 2012
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12 เมษายน 2555

 ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	ทรงปาฐกถาพระราชทานส�าหรับ
นักศึกษาแพทย์	ชั้นปีที่	4	ในช่วงบทน�าเวชศาสตร์คลินิก	เรื่อง	“ความรู ้พื้นฐานทางพิษวิทยา	(Basic	Principle	
of	Toxicology)”	และวิชาพิษวิทยา	“Clinical	Toxicology”	หัวข้อ	“หลักการในการรักษาผู ้ป่วยที่ได้รับสารพิษ”	
ในวันที่	20	เมษายน	ณ	ห้องบรรยายอวย	เกตุสิงห์	อาคารศรีสวรินทิรา	ชั้น	3
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กราฟแสดงอัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกพิเศษฯ เปรียบเทียบปี 2550-2555
Satisfaction of clients comparing from 2007 to 2012

100

50

0
 2550 2551 2552 2553 2554 2555
 2007 2008 2009 2010 2011 2012

OPD 83.3 81.4 82.9 91.2 89.3 79.8

SPC 76.6 70.4 74.0 87.7 91.4 86.5

IPD 98.1 96.7 97.2 98.9 98.3 95.6

12 April 2012

 Professor Dr HRH Princess Chulabhorn Walailak	gave	a	lecture	to	the	4th year medical student 
on	 “Basic	Principle	to	Toxicology”	and	 “Clinical	Toxicology”	on	the	topic	 “Principle	treatment	
to	patient	received	toxic	substance”	on	20	April	at	Ouay	Ketusingh	lecture	room,	3 rd floor of  
Srisavarindira	building.

262 ร�ยง�นประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล 263



สำ�นักง�น	 ตึกผู้ป่วยนอก	ชั้น	6
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	7342,	0	2419	9035,	0	2419	8563,	0	2419	8405

Office		 	 6th	Fl,	OPD	Building
Tel.		 	 66	2419	7342,	66	2419	9035,	66	2419	8563,	66	2419	8405

วิสัยทัศน์ 

 •	 ให้บรกิารเคลือ่นย้ายผูป่้วยทัว่ไปภายในโรงพยาบาล/
บริการเคลื่อนย้ายผู ้ป่วยร่วมกับรถพยาบาลบริการ	 และ 
รับส่งสิ่งส่งตรวจตลอด	24	ชั่วโมง

พันธกิจ

	 •	 ให้บริการต้อนรับ/ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย	 และประสานบริการให้ได้รับความสะดวก	 รวดเร็ว	
ปลอดภัย	ทันต่อการรักษาพยาบาล	และเป็นที่พึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการ

ขอบเขตของการให้บริการ

	 •	 ให้บริการเคลื่อนย้ายผู ้ป่วยทั่วไปที่มารับบริการ
ในโรงพยาบาลศิริราช

Vision

 •	 To	provide	round-the-clock	
service	including	hospital’s	inter-
nal	patient	transfer,	cooperation	
with	ambulance	service	as	well	
as	specimen	delivery

Mission

 •	 To	 provide	 greeting/as-
sistance	for	patient	transfer	and	
coordinate	the	services	to	achieve	
convenient,	 fast	 and	 safe	 care	
gaining	satisfaction	from	clients

Scope of Service

 •	 Provide	transfer	service	for	
general	patients	of	the	hospital

	 •	 Provide	transfer	service	for	
inpatients	of	the	hospital	except	
to/from	mortuary

	 •	 Cooperating	 the	 ambu-
lance	service	in	patient	transfer

	 •	 Provide	specimen	deliv-
ery	service	from	blood	collecting	
room	107	-	108	and	all	examina-
tion	rooms	in	Outpatient	Building	
and	Galayaniwat	Building	(8	Rais	

ง�นเคลื่อนย้�ยผู้ป่วย

Patient	Transfer	Division

	 •	 ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยใน	(หอผู้ป่วยต่างๆ)	ยกเว้นห้องศพ
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	 •	 ให้บริการเคลื่อนย้ายผู ้ป ่วย
ร่วมกับรถพยาบาลบริการ

	 •	 ให้บริการรับ	-	ส่งสิ่งส่งตรวจ
ต่างๆ	จากห้องเจาะเลือด	107	 -	 108	
และหน่วยตรวจโรคต่างๆ	 ที่ตึกผู ้ป่วย
นอก	 และตึกกัลยานิวัฒนา	 (อาคาร	 8	
ไร ่)	 น�าส่งไปยังห้องปฏิบัติการต่างๆ	
(กลุ่ม	Messenger	Center	Lab)

	 •	 รบัผดิชอบการจดัเวรและพฒันา
ระบบการลงทะเบียนรับ	 -	 ส ่งสิ่งส ่ง
ตรวจนอกเวลาราชการ	 ณ	 ห้องเจาะ
เลือด	107	-	108	และตึกกัลยานิวัฒนา	
(อาคาร	8	ไร่)	(กลุ่ม	Key	Invoice)

  

1.	 ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	

Building)	to	other	laboratory	(Messenger	Center	Lab	group)

	 •	 Responsible	for	scheduling	and	develop	registration	of	specimen	delivery	out	
of	office	hours	at	blood	collecting	room	107	-	108	and	Galayaniwatana	Building	(8	Rais	
Building)	(Key	Invoice	group)

1.	 Key	Performance

1.	 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอก	(ราย)	 918,834	 1,116,626	 1,340,920
	 Outpatient	Transfer	(person)

2.	 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยใน	(ราย)	 108,294	 149,036	 111,459
	 Inpatient	Transfer	(person)

3.	 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่าตัด/อุบัติเหตุ	(ราย)				 -	 78,187	 131,531
	 Surgery/Accident	Patient	(person)	 	 (May-September	 (May-September
	 	 	 2011)		 2012)

4.	 รับ-ส่งสิ่งส่งตรวจ	(ครั้ง)	 166,863	 163,362	 200,680
	 Specimen	Delivery	(time)

5.	 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยร่วมกับรถพยาบาลบริการ	(ครั้ง)	 1,970	 2,362	 2,365
	 Cooperate	with	Ambulance	Service	(time)

6.	 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยร่วมกับรถพยาบาลนอกสถานที่ในกิจกรรมต่างๆ	(หน่วยแพทย์เคลื่อนที่)	 23	 32	 35
	 Join	ambulance	to	transfer	patient	in	field	activity	(mobile	medical	service)

 
ประเภทก�รให้บริก�ร

	 ปริม�ณง�น
 

Type	of	Service
	 Operation	Quantity

	 2553	 2554	 2555
	 2010	 2011	 2012
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โครงการการประกันเวลาจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
Project of Transfer Time Guarantee
•	 ผู้ป่วยทั่วไป	(10	นาที)	 95%	 96.52%	 97.28%	 98.40%
	 General	Patient	(10	minutes)
•	 ผู้ป่วยใน	(15	นาที)	 95%	 96.25%	 96.88%	 98.67%
	 Inpatient	(15	minutes)
•	 ผู้ป่วยเร่งด่วน	(ผู้ป่วยนอก	5	นาที,	ผู ้ป่วยใน	10	นาที)	 95%	 92.64%	 98.89%	 99.05%
	 Urgent	Patient	(General	Patient	5	minutes,	Inpatient	 
	 10	minutes)
•	 ผู้ป่วย	OR	(ผ่าตัด)	(15	นาที)	 80%	 -	 -	 92.54% 
	 (เริ่มด�าเนินการเดือน	พ.ค.	54)
	 Operation	Patient	(15	minutes)
	 (Started	from	May	2011)

ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
•	 ผู้รับบริการภายนอก	 ปี	52	=	90%	 	 98.89%	 98.94%
	 External	Clients	 Year	2009	

95.88%
•		 ผู้รับบริการภายใน	 ปี	53	=	95%	 	 98.32%	 99.01%
	 Internal	Clients	 Year	2010

อุบัติการณ์ความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
Incidence of Transfer Risk
•	 การเกิด	CPR	 0%	 4	 1	 0
		 CPR	Occurrence
•	 การส่งผู้ป่วยผิดสถานที่	 0%	 0.13%	 0.04%	 0
	 Wrong	Destination

 
ตัวชี้วัด	 เป้�หม�ย

	 ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้
 

KPI	 Target
	 Outcome

	 2553	 2554	 2555
	 2010	 2011	 2012

12 เมษายน 2555

	 งาน	“ศิริราชสืบสานงานสงกรานต์	ร่วมใจแต่งไทยงามตามวัฒนธรรม”	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม	
ประเพณีไทย	ณ	โถงอาคาร	100	ปี	สมเด็จพระศรีนครินทร์	
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•	 ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ	 เดือนละไม่เกิน	3	ครั้ง	 3	 1	 0
	 Client’s	Complaint	 ≤	3	times/month
•	 ข้อชมเชย/เสนอแนะ	 	 40	ครั้ง	(cases)	 56	ครั้ง	(case)	 87	ครั้ง	(case)
	 Compliment/Suggestion

โครงการ ประกันเวลาส่ง Lab
Project of Lab Transfer Time Guarantee
•	 ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ	 90%	 -	 92.86%	 94.35%
	 Client’s	Satisfaction
•	 ผู้ป่วยทั่วไป	 85%	 90.12%	 94.63%	 95.48%
	 General	Patient
•	 ผู้ป่วยเร่งด่วน	 90%	 93.56%	 96.65%	 97.64%
	 Urgent	Patient

 
ตัวชี้วัด	 เป้�หม�ย

	 ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้
 

KPI	 Target
	 Outcome

	 2553	 2554	 2555
	 2010	 2011	 2012

2.	 ผลก�รดำ�เนินง�น

	 1.	 โครงการ	“เคลือ่นย้ายปลอดภยั	
ฉับไว	ที่	OPD”

2.	 Performance

 1.	 Project	of	“OPD	Safely	Quick	Transfer”

ผลลัพธ์ / Result

เคลื่อนย้ายจากชั้น	1	ส่งชั้น	2		 27	นาที	 5	นาที
Transfer	from	1st	Floor	to	2nd	Floor	 27	Minutes	 5	Minutes

ต่อยอดจากชั้น	2	ไปยังชั้นต่างๆ	ถึงชั้น	6	(ภายในตึกผู้ป่วยนอก)	 27	นาที	 5	นาที
Continue	from	2nd	Floor	up	to	6th	Floor	(of	Outpatient	Building)	 27	Minutes	 5	Minutes

ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ	 80%	 95%
Client’s	Satisfaction

อัตราการส่งผู้ป่วยผิดสถานที่	 0.13%		 0%	
Wrong	destination	rate

	 กิจกรรม	 ก่อนทำ�	 หลังทำ�
	 Activity	 Before	 After

12 April 2012

	 “Siriraj	preserves	Songkran	Festival	and	persuades	personnel	to	wear	Thai	costume”,	the	activity	
which	was	organized	to	preserve	and	conserve	the	Thai	culture	and	tradition	at	the	Hall	of	100 th 
year	Somdej	Phrasrinagarindra	building.
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	 2.	 โครงการ	“เจาะเลือดฉับไว	ประทับใจผู้ป่วย	เปล	-	รถนั่ง”	 	 2.	 Project	of	“	Quick	Blood	
Specimen-Wheel	chair/Stretcher	
Patient	Satisfied”

ผลลัพธ์ / Result

ผลลัพธ์ / Result

ผู้ป่วยเปล-รถนั่งที่มาเจาะเลือดตั้งแต่ด่านหน้า	OPD	ถึงห้องเจาะเลือด	 46	นาที	 10	นาที
Transfer	wheel	chair/stretcher	patient	from	OPD	waiting	lounge		 46	Minutes	 10	Minutes
to	blood	collecting	room

ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ	 75%	 92.86%
Client’s	Satisfaction

ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเร่งด่วน/วิกฤติ	 45	นาที	 10	นาที
Transfer	time	for	urgency/crisis	 45	Minutes	 10	Minutes

ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ	 92.64%	 98.89%
Client’s	Satisfaction

อุบัติการณ์ความเสี่ยง	CPR		 4	ครั้ง	 0	ครั้ง
Incidence	of	CPR	risk	 4	times	 None

	 กิจกรรม	 ก่อนทำ�	 หลังทำ�
	 Activity	 Before	 After

	 กิจกรรม	 ก่อนทำ�	 หลังทำ�
	 Activity	 Before	 After

	 3.	 โครงการ	“เคลื่อนย้ายผู้ป่วยว่องไวด้วยไซเรน” 	 3.	 Project	of	“Quick	Transfer	
with	Siren”

3.	 ผลง�นดีเด่น	

	 •	 หน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทอง	ปี	2554	

3.	 Outstanding	Performance

 •	 Outstanding	 Division	 of	
Dao	Thong	Award	2011
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สำ�นักง�น	 ตึกผู้ป่วยนอก	ชั้น	6
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	7415-7 
หม�ยเลขโทรส�ร	 0	2411	3009

Office		 	 6th	Fl,	OPD	Building
Tel.		 	 66	2419	7415-7 
Fax.	 	 66	2411	3009	  
Website	 http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/dent/

แผนกลยุทธ์	 Strategy

ง�นทันตกรรม

Dental	Division

1.	 การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง	 •	 จัดตั้งคลินิกใบหน้าและขากรรไกรพิการ	ซึ่งจะพัฒนาเป็นศูนย์ใบหน้าและขากรรไกรพิการต่อไป
	 Development	of	specialty		 	 Set	up	a	clinic	for	maxillofacial	deformity,	thence	develop	to	become	a	center
	 excellence	center	 •	 โครงการปรับปรุงและขยายพื้นที่งานทันตกรรม
	 	 	 Renovate	and	expand	dental	care	service	area
	 	 •	 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทันตกรรม
	 	 	 Renovate	dental	care	laboratory
	 	 •	 พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยใบหน้าและขากรรไกร
	 	 	 Develop	network	for	maxillofacial	patient	care

	 แผนกลยุทธ์	 แผนง�น/โครงก�ร
	 Strategic	Plan	 Plan/Project
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2.	 การพัฒนาระบบบริการทันตกรรม	 •	 พัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
	 ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 	 Continuously	and	sustainably	develop	the	quality	assurance
	 Development	of	quality	dental		 •	 โครงการสายด่วนทันตกรรม
	 care	service	in	accordance	with		 	 Establish	dental	care	hotline	service
	 the	international	standard	 •	 โครงการเพิ่มการรักษาทางทันตกรรมบุคลากรในคณะตอนบ่าย
	 	 	 Additionally	offer	dental	care	service	for	faculty	staff	in	the	afternoon	section	
	 	 •	 โครงการลดระยะเวลาการรอคอยในการให้ยาปฏิชีวนะก่อนการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ 
	 	 	 ที่มาตรวจติดตาม
	 	 	 Reduce	pending	period	of	prophylactic	antibiotic	prior	to	dental	care	procedure	in	
	 	 	 pediatric	patient	with	heart	disease	
	 	 •	 โครงการทันตฯ	อาสา
	 	 	 Dental	care	volunteers
	 	 •	 โครงการทันตกรรมยุคใหม่หัวใจบริการ
	 	 	 Modern	dental	care	with	whole-hearted	service	mind
	 	 •	 โครงการเครือข่ายตัวชี้วัดทางทันตกรรม
	 	 	 Network	of	dentistry	indicators	
	 	 •	 โครงการลดอุบัติการณ์เป็นลมจากการรักษาทางทันตกรรม
	 	 	 Decrease	fainting	incidence	during	dental	care	service	
	 	 •	 โครงการสื่อสาร	ลื่นไหล	คนไข้ยิ้มได้
	 	 	 Flowing	communication-Smiling	patient	
	 	 •	 โครงการแบ่งปันกันใช้ได้งาน	-	ได้สุข
	 	 	 Share	facilities-Happy	and	Workable

3.	 การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ	 •	 โครงการชาวทันตกรรมฟันดี
	 Development	of	health	promotion	 	 Dental	staff-Healthy	Teeth
	 	 •	 โครงการตรวจสุขภาพฟันเด็ก
	 	 	 Dental	check-up	for	kids
	 	 •	 โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ	สามเณร
	 	 	 Dental	check-up	for	monks	&	novices
	 	 •	 การจัดบรรยาย	เขียนบทความความรู้ทางทันตกรรมแก่ประชาชน
	 	 	 Offer	articles	and	lectures	of	dentistry	knowledge	to	public	

4.	 การพัฒนาการวิจัยและการจัดการ	 •	 โครงการทันตวิชาการ	บูรณาการอย่างยั่งยืน
	 องค์ความรู้		 	 Sustainable	integration	of	dental	technology
	 Research	development	and	
	 knowledge	management

5.	 การพัฒนาบุคลากร	 •	 โครงการสัมมนางานทันตกรรม
	 Personnel	Development	 	 Dentistry	seminar

	 แผนกลยุทธ์	 แผนง�น/โครงก�ร
	 Strategic	Plan	 Plan/Project

	 พิธีบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน	 เนื่องในวันพระราชทานก�าเนิดโรงพยาบาลศิริราช	 และพิธีรดน�้าขอพร
ศิษย์เก่าแพทย์อาวุโส	ณ	ห้องจุฬาภรณ์	ตึกสยามินทร์	ชั้น	2	
	 พิธีเปิดบริการส่วนแรกของ	 “โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์”	ณ	 โถงบริเวณต้อนรับโรงพยาบาล
ศิริราช	ปิยมหาราชการุณย์	ชั้น	2

26 เมษายน 2555
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	 	 •	 โครงการเสวนาพัฒนาทันตกรรม
	 	 	 Seminar	of	dental	care	development
	 	 •	 โครงการพัฒนาความรู้บุคลากร	เช่น	ภาษาอังกฤษ	การปรับเลื่อนระดับ
	 	 	 Personnel	knowledge	development	e.g.	English	communication,	rank	promotion

•	 ครุภัณฑ์	(เงินธง)	 3,002,700.00
	 Procurement	of	durable	articles	(From	flag	selling	on	Mahidol’s	day)

•	 วัสดุ	 6,744,534.34
	 Procurement	of	materials

•	 ค่าซ่อม	 351,630.00
	 Maintenance	fee

 รวม 10,098,864.34
 Total

• จ�านวนบุคลากรทั้งหมด 73 
 Total

	 -	 ที่ปรึกษา	 3 
	 	 Consultant

	 -	 ทันตแพทย์	 21 
	 	 Dentist

	 -	 พยาบาล	 4 
	 	 Nurse

	 แผนกลยุทธ์	 แผนง�น/โครงก�ร
	 Strategic	Plan	 Plan/Project

	 งบประม�ณร�ยจ่�ย	 บ�ท
	 Expenditure	Budget	 Baht

	 จำ�นวนบุคล�กร	 คน
	 Staff	Configuration	 persons

ข้อมูลที่หน่วยง�นรับผิดชอบ

 • งบประมาณรายจ่าย 

Responsibility

 • Expenditure Budget

 • จ�านวนบุคลากร  • Staff Configuration

	 Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital	organized	the	religious	ceremony	to	commemorate	the	
founding	of	Siriraj	Hospital,	and	poured	blessing	water	to	the	senior	Siriraj	alumni	at	Chulabhorn	
room,	2nd	floor	of	Syamindra	Building.
	 Opening	ceremony	for	the	first	part	of	service	of	“Siriraj Piyamaharajkarun Hospital” at the 
reception	hall,	2nd floor	of	the	hospital

26 April 2012
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	 -	 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล	 1 
	 	 Practical	nurse

	 -		 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม	 25 
	 	 Dental	care	staff

	 -	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 2 
	 	 General	administrative	staff

	 -	 นายช่างอิเล็กทรอนิกส์	 2 
	 	 Electronic	technician

	 -		 ช่างทันตกรรม	 1 
	 	 Dental	technician

	 -		 พนักงานธุรการ	 4 
	 	 Clerk

	 -		 พนักงานพิมพ์ดีด	 1 
	 	 Typist

	 -		 พนักงานเอ็กซ์เรย์	 1 
	 	 Radiograph	staff

	 -		 พนักงานสถานที่	 1 
	 	 Venue	staff

	 -		 พนักงานทั่วไป	 7 
	 	 General	staff

	 จำ�นวนบุคล�กร	 คน
	 Staff	Configuration	 persons

 • จ�านวนพื้นที่/จ�านวนอาคาร

  งานทันตกรรมมีพื้นที่ขนาด	1,850	ตารางเมตร

 • จ�านวนยูนิตท�าฟัน/จ�านวนผู้ป่วย 

  •	 ยูนิตท�าฟัน	20	ยูนิต

 • Configuration of Facilities

  Dental 	 Care	 Div is ion	 
occupies	1,850	m2	in	area.

 • Dental care units/Patients

  •	 Total	dental	care	units	
20	units

	 งาน	“บางกอกน้อย	เฟสติวัล”	ณ	สวนเฉลิมพระเกียรติ	สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช

26 - 29 เมษายน 2555
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	 	 •	 Distribution	of	dental	care	patients	per	year	 	 •	 จ�านวนผู้ป่วยที่มารับบริการ
รักษาทางทันตกรรม	

จ�านวนผู้ป่วยทั้งหมดแยกเป็น 
Categories of Patients

	 •	 ผู้ป่วยนอก	(ราย)	 28,015	 28,225	 26,903	 26,752	 21,769
	 	 Outpatient	(cases)

	 •	 ผู้ป่วยใน	(ราย)	 903	 850	 745	 725	 796
	 	 Inpatient	(cases)

หัตถการ (ที่มากที่สุด) 5 อันดับแรก 
The top 5 procedures

	 •	 อุดฟัน	(ซี่)	 11,288	 12,510	 11,587	 10,729	 8,702
	 	 Tooth	filling	(teeth)

	 •	 ขูดหินปูน	(ราย)	 6,295	 6,824	 6,589	 12,097	 5,023
	 	 Tooth	scaling	(cases)

	 •	 ถอนฟัน	(ซี่)	 6,891	 6,426	 6,893	 6,010	 4,410
	 	 Tooth	extraction	(teeth)

	 •	 รักษารากฟัน	(ซี่)	 1,596	 1,484	 950	 849	 649
	 	 Root	canal	treatment	(teeth)

	 •	 ผ่าฟันคุด	(ซี่)	 981	 766	 767	 889	 770
	 	 Wisdom	tooth	operation	(teeth)

หัตถการที่ส�าคัญอื่นๆ เช่น

	 •	 รากฟันเทียม	(ราย)	 33	 44	 34	 81	 76
	 	 Implant	(cases)

	 •	 จัดฟันร่วมกับผ่าตัด	(ราย)	 8	 2	 2	 3	 3
	 	 Orthognathic	surgery	(cases)	

	 •	 Nasoalveolar	molding	(ราย/cases)	 5	 2	 8	 13	 15

	 ปี	2551	 ปี	2552	 ปี	2553	 ปี	2554	 ปี	2555	(ม.ค.	-	ก.ย.)
	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	(Jan	-	Sep)

	 “Bangkoknoi	 Festival”	was	held	at	Commemorative	garden	of	 Sayamindradhiraj	Medical	 
Institute.

26 - 29 April 2012
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 • ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ  • Key Indicators

•	 อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการทางทันตกรรม	 80%	 90.60%	 86.21%	 92.28%	 92.2%	 82.20%
	 Satisfaction	of	clients

•	 อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภายในเวลา	30	นาที	 90%	 97.12%	 97.82%	 98.53%	 90.70%	 92.10% 
	 นับจากเวลานัดหมาย
	 Service	conducted	within	30	minutes	from	
	 appointment	time

•	 อัตราภาวะแทรกซ้อนภายหลังการท�าศัลยกรรม	 <5%	 0.65%	 0.13%	 0%	 0.48%	 0%
	 ในช่องปาก
	 Complication	after	oral	and	maxillofacial	
	 surgery

•	 อัตราการหลุดของวัสดุอุดฟันภายใน	6	เดือน	 <10%	 1.46%	 1.02%	 2.47%	 2.43%	 1.21%
	 Tooth	filling	falls	out	within	6	months

•	 อัตราการเพาะเชื้อของการท�าให้เครื่องมือปราศจาก	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%
	 เชื้อได้ผลบวก
	 Positive	result	found	from	culture	of	sterile	
	 equipment

•	 จ�านวนบุคลากรที่บาดเจ็บจากการท�างาน	 0	ราย	 1	ราย	 3	ราย	 1	ราย	 1	ราย	 0%
	 Injured	staff	during	service	operation	 case	 cases	 cases	 cases	 cases

 
ตัวชี้วัด	 เป้�หม�ย

	 ผลที่ได้รับ
 

Indicators	 Target
	 Outcome

	 ปี	2551	 ปี	2552	 ปี	2553	 ปี	2554	 ปี	2555	(ม.ค.	-	ก.ย.)
	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	(Jan	-	Sep)

ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ

 • งานด้านการบริการ

  งานทันตกรรมเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง	โดยเน้น 
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและให้การดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชา	ท�าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาทางทันตกรรม
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพแบบครบวงจร	 มีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ	 
ท�าให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย	รวดเร็วโดยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก	ซับซ้อน	มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อตอบสนองความต้องการผู้รับบริการในทุกด้าน	มีการน�า	 Lean	มาใช้ช่วยให้ผู ้ป่วยสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างรวดเร็ว	และได้รับบริการที่ประทับใจ	

Key	Performance

 • Service Performance

  The	Dental	Care	Division	
provides	both	general	and	special-
ized	dental	care	service	with	mul-
tidisciplinary	and	patient-centered	
concept,	allowing	patients	to	gain	
quality	dental	care	in	accordance	

	 งานแถลงข่าว	“เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ศิริราชรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีแขนงผ่านสาย
สวนขดลวดพิเศษเป็นครั้งแรกในไทยแก่ผู ้ป่วย 80 ราย”	ณ	ห้อง	1503	ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	
ชั้น	1528 เมษายน 2555
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 • งานด้านสร้างเสริมป้องกัน

 	 ง า น ทั น ต ก ร ร ม เ น ้ น ก า ร
สร ้ าง เสริมป ้องกันทันตสุขภาพทั้ ง 
ต่อผู้ป่วย	บุคลากร	และชุมชน	โดยจัด
ให้มีทันตบุคลากร	และสื่อการสอนต่างๆ	
เน้นให้ความรู ้แก่ผู ้มารับบริการแบบ
รายบุคคลและรายกลุ ่ม	 โดยเน้นการ 
ให ้ความรู ้ทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	
นอกจากนี้ 	 ยังมีกิจกรรมสร ้างเสริม 
ทันตสุขภาพอีกหลายโครงการ	 ได้แก่	
โครงการชาวทันตกรรมฟันดี	โครงการ
สายด่วนทนัตกรรม	โครงการตรวจสขุภาพ
ฟันเด็ก	การให้บริการทางทันตกรรมแก่
ผู ้ป่วยในโอกาสพิเศษ	

	 	 •	 กิจกรรมวันเนื่องในวันคล้าย
วันประสูติสมเด็จพระสังฆราช	(3	ต.ค.
54)	งานทันตกรรมได้ออกหน่วยร่วมกับ 
คณะฯ	ที่วัดบวรนิเวศวิหาร	ซึ่งให้บริการ	
ตรวจฟัน	ขูดหินปูน	และถอนฟัน	รวมทั้ง 
ให้ความรูเ้รือ่งการดแูลทนัตสขุภาพให้แก่
ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่าจ�านวน
ผู้รับบริการ	128	ราย

	 	 •	 กจิกรรมวนัทนัตสาธารณสขุ	
(21	ต.ค.	54)	งานทันตกรรม	ให้บริการ
ตรวจฟัน	ขูดหินปูน	อุดฟัน	และถอนฟัน 
แก ่ประชาชนทั่วไปโดยไม ่คิดมูลค ่า	
จ�านวนผู้รับบริการ	158	ราย

	 	 •	 การให้บริการหน่วยทันต-
กรรมโรงเรียน	จ�านวน	1	ครั้ง	โครงการ
สร้างเสริมสุขภาพฟันวันเด็กแห่งชาติ	
โรงเรียนวัดอมรินทราราม	(11	ม.ค.	55)	
งานทันตกรรมจัดกิจกรรมสร้างเสริม 

with	integrated	professional	standard.	Applying	technology	sufficiently	and	efficiently,	
patients	shall	acquire	safe	and	fast	service	while	complication	procedures	are	reduced.	
Continuous	quality	development	is	to	response	to	all	requirements	of	clients.	Lean	
concept	enables	quick	service	access	for	patients,	thus	clients’	satisfaction	was	highly	
shown.

 • Prevention & Promotion Performance

  Dental	care	division	emphasizes	on	prevention	and	promotion	of	dental	health	
for	patients,	staff	and	community.	Dental	staff	and	learning	media	are	always	available	
as	knowledge	source	for	either	group	or	individual	clients,	both	theory	and	practice.	
In	addition,	 several	projects	 for	dental	health	enhancement	are	also	provided	e.g.	
“Dental	staff-healthy	teeth”,	Dental	care	Online”,	Dental	check-up	for	kids”,	Dental	
care	service	on	special	occasions	etc.

	 	 •	 To	celebrate	the	royal	birthday	of	the	birth	of	the	Supreme	Patriarch	on	3	
October	2011,	the	Division	cooperated	with	the	Faculty	to	offer	free-of-charge	dental	
care	service	including	tooth	examination,	scaling,	filling	and	extraction,	as	well	as	the	
dental	care	knowledge	for	people	at	Wat	Bovornivesviharn.

	 	 •	 On	 “Dental	 Day”	 of	 21	October	 2010,	 Tooth	 examination,	 tooth	 scaling,	
tooth	filling	and	tooth	extraction	were	offered	to	158	patients	free	of	charge.	

	 	 •	 One-time	school	dental	care	service	was	also	arranged	for	children’s	dental	
health	promotion	on	National	Children’s	Day	of	11	January	2012	at	Wat	Amarintha-
raram	School	with	181	students	participated.

 • Academic Performance

  Undergraduate Courses

  • Arrange	teaching-learning	course	for	6th	year	dentist	student	 in	Faculty	of	
Dentistry,	Mahidol	University	and	Thammasart	University

	 	 •	 Conduct	oral	radiograph	training	course	for	3rd	year	students	of	Radiotech-
nology	Department,	Faculty	of	Medical	Technicians,	Mahidol	University

  Postgraduate Courses

  • Arrange	teaching	-	learning	and	training	course	for	3rd	year	pediatric	dentistry	
residents,	Faculty	of	Dentistry,	Mahidol	University

	 Press	conference	on	 “Treatment of coronary heart disease by using a special dedicated  
bifurcation stent implan-tation system for 80 Thai patients: The first time in Thailand to honor the 
80th Birthday Anniversary of HM the Queen” at	Room	1503,	15th floor of Her Majesty the Queen 
Cardiac	Center

28 April 2012
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ป้องกันทันตสุขภาพแก่เด็ก	 โดยให้บริการตรวจฟัน	 และให้ความรู ้เรื่องการดูแลทันตสุขภาพจ�านวน	
180	ราย

 • งานด้านการเรียนการสอน

  หลักสูตรก่อนปริญญา

  • จัดการเรียนการสอนนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่	6	คณะทันตแพทยศาสตร์	ม.มหิดล	และ	
ม.ธรรมศาสตร์

	 	 •	 ฝึกอบรมนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่	3	ภาควิชารังสีเทคนิค	คณะเทคนิคการแพทย์	
ม.มหิดล	เรื่อง	การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก

  หลักสูตรหลังปริญญา

  • จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านชั้นปีที่	3	สาขาทันตกรรมส�าหรับ
เด็ก	คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล	

	 	 •	 จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมทันตแพทย์หลักสูตรหลังปริญญาสาขาทันตกรรมทั่วไป	
คณะทันตแพทยศาสตร์	ม.ศรีนครินทรวิโรฒ	

	 	 •	 จัดการเรียนการสอนแพทย์ประจ�าบ้านชั้นปีที่	3	สาขากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	
ศิริราชพยาบาล	เรื่องทันตกรรมส�าหรับเด็ก

	 	 •	 ฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านชั้นปีที่	 3	 สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	เรื่องการวิเคราะห์ภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง

 • งานด้านการวิจัย	มีการน�างานประจ�ามาพัฒนาสู่งานวิจัย	(R2R)	ได้แก่

	 	 •	 โครงการวิจัย	 “ประสิทธิผลในการปรับแต่งสันเหงือกส่วนหน้าของเพดานเทียม	 2	 ชนิด	 
ในทารกปากแหว่งเพดานโหว่ชนิดข้างเดียว”

	 	 •	 โครงการวิจัย	 “การศึกษาอุบัติการณ์โรคหลอดเลือดและภาวะเลือดออกของผู ้ป่วยที่ใช้ 
ยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือดระหว่างท�าหัตถการทางทันตกรรม”

	 	 •	 Arrange	teaching	-	learn-
ing	and	training	course	for	general	
postgraduate	dentists	from	Faculty	
of	Dentistry,	Mahidol	University

	 	 •	 Arrange	teaching	-	learn-
ing	course	of	“Children’s	Dentistry”	
for	 3rd	 year	 pediatric	 residents,	
Faculty	of	Medicin,	Mahidol	Uni-
versity

	 	 •	 Arrange	training	course	
of	“Bilateral	Radiographic	Image	
Analysis”	for	3rd	year	plastic	sur-
gery	residents,	Faculty	of	Medicin,	
Mahidol	University

 • Research Performance

  Routine	 work	 has	 been	
developed	 to	become	 research	
performance	(R2R)	as	follows:

	 	 •	 Research	 project	 on	
“Effectiveness	in	adjusting	frontal	
alveolar	of	2-types	obturators	in	
infants	 with	 unilateral	 cleft	 lip	
and	cleft	palate”

	 	 •	 Research	 project	 on	
“The	study	of	vascular	disease	and	
bleeding	incidence	in	patients	on	
anti-platelets	or	anti-coagulants	
during	dental	care	procedure”

	 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์	ชั้นปีที่	2	รุ ่น	121	พร้อมมอบเนคไท-โบว์ไท	ณ	ห้องประชุมราชปนัดดาสิริน
ธร	อาคารศรีสวรินทิรา	

28 เมษายน 2555
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Siriraj Journal

ผลง�นดีเด่น	 Outstanding	Performance

• โครงการติดดาวหน่วยงานดีเด่น 
 Tid Dao for Outstanding Division

		 -	 หน่วยงานดีเด่น	 Area	of	Excellence		 2551
	 	 Outstanding	Division		 	 2008

	 -	 หน่วยงานดีเด่น		 Area	of	Excellence		 2552
	 	 Outstanding	Division		 	 2009

	 -	 หน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทอง		 Area	of	Excellence		 2553
	 	 Outstanding	Division	Dao	Thong	 	 2010

	 -	 หน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทอง		 Area	of	Excellence		 2554
	 	 Outstanding	Division	Dao	Thong	 	 2011

• โครงการติดดาว/นวัตกรรมดีเด่น 
 Outstanding Innovation/Tid Dao Project

	 -	 โครงการสร้างเสริมป้องกันทันตสุขภาพของบุคลากรประจ�าตึกผู้ป่วยนอก		 Health	Promotion	Hospital	 2550
	 	 Dental	health	prevention	and	promotion	of	Outpatient	building’s	 	 2007
	 	 personnel

	 -	 Radiation	stent	แบบถอดประกอบได้		 Area	of	Excellence		 2551
		 	 Detachable	radiation	stent		 	 2008

	 -		โครงการทันตกรรมยุคใหม่หัวใจบริการ		 Area	of	Excellence	 2552
	 	 Modern	dental	care	with	whole-hearted	service	mind	 Increase	Customer	Satisfaction	 2009

	 -	 เครื่องบ่มอะคริลิกด้วยแสง		 Area	of	Excellence		 2553
	 	 Dental	light	curing	unit		 	 2010

	 ชื่อ/ประเภทผลง�น		 ตอบสนองจุดเน้นคณะฯ	(ระบุหัวข้อ)	 ปีที่ได้รับร�งวัล
	 Award	 Corresponding	to	faculty’s	emphasis	as	 Year

	 Orientation	and	presentation	of	the	tie	and	bow	was	organized	for	the	2nd year medical stu-
dents	Class	121	at	Rajpanadda	Sirindhorn	conference	room,	Srisavarindira	building.

28 April 2012
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สำ�นักง�น	 ง�นบริก�รผ้�
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	7151-2 
หม�ยเลขโทรส�ร	 0	2418	1862

Office		 	 Laundry	Building 
Tel.		 	 66	2419	7151-2 
Fax.	 	 66	2418	1862	  
Website	 http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/srll

ข้อมูลที่หน่วยง�นรับผิดชอบ

	 1.	 จ�านวนบุคลากร	167	คน

	 2.	 พื้นที่	1	อาคาร	4	ชั้น	เนื้อที่	2,960	ตารางเมตร

Responsibility

 1.	 Total	staff	167	people

	 2.	 Area

	 	 One	4-storey	building	with	
2,960	m2	in	area

ง�นบริก�รผ้�

Laundry	Division

1.	 ผ้าขาว	สะอาด	ปราศจากกลิ่น		 100%	 98%	 100%	 100%
	 White	Clothes	:	clean	&	no	smell

2.	 จัดส่งผ้าให้ผู ้รับบริการได้ครบถ้วนตามที่ต้องการ	 100%	 95%	 100%	 80%
		 Delivered	clothes	returned	sending	laundry	to	the	users	 
	 as	requested

3.	 ระยะเวลาในการจัดส่งผ้าด่วนไม่เกิน	15	นาที	 เกิน	15	นาที	≤	5	ครั้ง	 15	ครั้ง	 9	ครั้ง	 5	ครั้ง
	 Express	laundry	with	≤	15	minutes	finishing	time	 ต่อเดือน	 15	times	 9	times	 5	times 
	 	 more	than
	 	 ≤	5	times/month

4.	 อุปกรณ์การแพทย์ติดมากับผ้า	 ≤	200	ชิ้นต่อปี	 402	ชิ้น	 259	ชิ้น	 196	ชิ้น
	 Medical	equipments	attached	along	with	clothes	 ≤	200	pieces/year	 402	pieces	 259	pieces	 196	pieces

 
ตัวชี้วัดสำ�คัญ	 เป้�หม�ย

	 ผลลัพธ์
 

Key	Indicator
 
	 Target

	 Out	put
	 2553	 2554	 2555
	 2010	 2011	 2012

Key	Indicatorตัวชี้วัดที่สำ�คัญ
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5.	 สุขภาพเจ้าหน้าที่	 ต้องไม่มีเจ้าหน้าที่	 1	คน	(ผังผืดที่ข้อมือ)	 1	คน	(กล้ามเนื้อ	 0
	 Staff’s	health	 บาดเจ็บในการท�างาน	 1	person	(Capal	 แขนอักเสบ)	
	 	 No	injured	staff	 Tunnel	Syndrome)	1	person	(Myositis)

 
ตัวชี้วัดสำ�คัญ	 เป้�หม�ย

	 ผลลัพธ์
 

Key	Indicator
 
	 Target

	 Out	put

	 2553	 2554	 2555
	 2010	 2011	 2012

1.	 รับซักผ้าศูนย์โรคหัวใจ	
		 -	 ผ้าเช่าจากงานบริการผ้า	 40,856	ผืนต่อปี	 40,740	ผืนต่อปี	 4,856	ผืนต่อปี
	 	 Clothes	rental	service	 pieces/year	 pieces/year	 pieces/year
	 -	 ผ้าของศูนย์โรคหัวใจ		 65,323	ผืนต่อปี	 69,568	ผืนต่อปี	 70,995	ผืนต่อปี
	 	 Laundry	service	for	heart	center	 pieces/year	 pieces/year	 pieces/year

2.	 ซ่อมแซมผ้าผ่าตัด	เพื่อลดค่าใช้จ่าย	 25,150	ตัวต่อปี	 25,450	ตัวต่อปี	 29,200	ตัวต่อปี
	 ของคณะฯ	 pieces/year	 pieces/year	 pieces/year
	 Repair	clothes	for	surgery	operation	
	 to	save	faculty’s	cost

	 ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	 2553	 2554	 2555
	 Key	Performance	 2010	 2011	 2012

ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ Key	Performance
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สำ�นักง�น	 อ�ค�รพักพย�บ�ล	1	ชั้น	1	-	2
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	8275,	0	2419	8277 
หม�ยเลขโทรส�ร	 0	2419	8277

Office		 	 1st	-	2nd	Fl,	Nursing	Dormitory	Building	One
Tel.		 	 66	2419	8275,	66	2419	8277 
Fax.	 	 66	2419	8277

ข้อมูลที่หน่วยง�นรับผิดชอบ

	 1.	 งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช	 ท�าหน ้าที่ 
รับผิดชอบงานด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิตามนโยบาย
ระบบสขุภาพของประเทศ	ภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัประกนั 
สุขภาพถ้วนหน้าและพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	โดย
มีหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราชและหน่วยสนับสนุน
บริการปฏิบัติงานรับผิดชอบได้แก่

	 	 •	 ประชากรในพื้นที่	 6	 เขต	 (เขตบางกอกน้อย	
เขตบางกอกใหญ่	 เขตบางพลัด	 เขตทวีวัฒนา	 เขตตลิ่งชัน
และเขตพระนคร)	 ประกอบด้วย	 10	 แขวง	 (แขวงศิริราช	
แขวงอรุณอัมรินทร์	 แขวงบ้านช่างหล่อ	 แขวงวัดอรุณ	 
แขวงบางยี่ขัน	แขวงศาลาธรรมสพน์	 แขวงตลิ่งชัน	แขวง.
บางระมาด	แขวงคลองชักพระและแขวงพระบรมมหาราชวัง)	

Responsibility

 1.	 Siriraj	Primary	Care	Division	
is	responsible	for	primary	health	
care	in	accordance	with	policy	of	
national	health	system	under	the	
Universal	Coverage	Scheme	and	
National	Health	Act.	In	cooperation	
with	Supporting	Service	Units,	the	
ares	 of	 Division’s	 responsibility	
are	as	of	following.

	 	 •	 Catchment	area	6	dis-
tricts	(Bangkok	Noi,	Bangkok	Yai,	
Bangplad,	 Taweewattana,	 Tal-
ingchan	and	Phranakorn)	and	10	
sub-districts	(Siriraj,	Arun	Amarin,	
Baan	Chang	Lor,	Wat	Arun,	Ban-
gyikhan,	 Salathammasop,	 Tal-
ingchan,	Bang-ra-mad,	Klong	Chak	
Phra	and	Phraborommaharajawang)

	 	 •	 5	cooperative	networks	
:	 Healthcare	 Center	 31	 (Erb-Jitr	
Tungsubutr),	Healthcare	Center	33	
(Wat	Hongrattanaram)	Healthcare	
Center	49	(Wat	Chaiyaprukmala)	
Healthcare	Center	67	(Taweewat-

ง�นบริก�รสุขภ�พปฐมภูมิ
ศิริร�ช

Siriraj	Primary	Care	
Division

	 	 •	 เครือข่ายร่วมดูแล	5	แห่ง	 ได้แก่	 ศูนย์บริการสาธารณสุข	 31	 (เอิบ-จิตร	ทังสุบุตร)	 ศูนย์
บริการสาธารณสุข	33	(วัดหงส์รัตนาราม)	ศูนย์บริการสาธารณสุข	49	(วัดชัยพฤกษมาลา)	ศูนย์บริการ
สาธารณสุข	 67	 (ทวีวัฒนา)	 และศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า	 กรมแพทย์ทหารเรือ	 
(ณ	กรมอู่ทหารเรือ	ถนนอรุณอัมรินทร์)

	 	 •	 นักศึกษาทุกคณะในพื้นที่วิทยาเขตบางกอกน้อยและศาลายาที่เป็นคนไทย	 (เพิ่มเติมจาก
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของนักศึกษา)

	 	 •	 ญาติสายตรงตามกฎหมายของบุคลากรที่สามารถย้ายสิทธิการรักษาจากสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าที่อื่นมาเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้างานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช

	 โดยมีโรงพยาบาลศิริราช	(รหัสหน่วยบริการสุขภาพ	13814)	เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อระดับทุติย
ภูมิ	ตติยภูมิ	และตติยภูมิขั้นสูง	กรณีที่การดูแลรักษาเกินกว่าศักยภาพของระดับปฐมภูมิ	ผู้ป่วยจะได้รับ
การส่งต่อจากหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช	ไปยังโรงพยาบาลศิริราชและรับกลับมาดูแลที่หน่วย
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บริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราชต่อ	เมื่อพ้น
ภาวะที่ต้องรักษาระดับทุติยภูมิ

	 2.	 จ�านวนบคุลากรทีม่าปฏบิตังิาน	
ณ	 งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช	
ตามสังกัดดังนี้

	 	 •	 งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ศิริราช	 (หน่วยธุรการและสนับสนุน)	
จ�านวน	9	อตัรา	แพทย์ปฏบิตังิาน	จ�านวน	
22	อัตรา	 (หมุนเวียน)	 เทียบเท่าอัตรา
แพทย์ประจ�า	8	อัตรา

	 	 •	 ฝ่ายการพยาบาล	 จ�านวน	
41	อัตรา

	 	 •	 งานเภสัชกรรม	 จ�านวน	 3	
อัตรา	(หมุนเวียน)

	 	 •	 งานการเงิน	 ฝ่ายการคลัง	
จ�านวน	1	อัตรา	(หมุนเวียน)

เป้�หม�ย	 :	 ต�มม�ตรฐ�นของ
หน่วยบริก�รปฐมภูมิ

	 ดูแลสุขภาพประชากรจ�านวนจ�ากัด
ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	6	เขต	10	
แขวง	 เน้นการสร้างสุขภาพมากกว่า
การซ่อมสุขภาพ	 โดยดูแลตั้งแต่ก่อน
ป่วย	ขณะป่วยและหลังป่วย	 ในทุกมิติ
ทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สังคมและจิต
วิญญาณ	ทั้งในระดับบุคคล	ครอบครัว
และชุมชน	ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้
ให้ประชาชนในชุมชนสามารถดูแล	ช่วย
เหลือกันเองได้ในเบื้องต้น	โดยการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการใช้
ชีวิตประจ�าวัน	เพื่อลดและป้องกันการ
เกิดโรค	ส่งเสริมการออกก�าลังกายอย่าง
สม�่าเสมอ	เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

tana)	and	Health	Center	of	Somdej	Phra	Pinklao,	Naval	Medical	Department	 (Naval	
Dockyard	Department,	Arun	Amarin	Road).

	 	 •	 All	 Thai	 students	 within	 Bangkok	 Noi	 and	 Salaya	 campus	 (in	 addition	 to	
student’s	medical	welfare)

	 	 •	 The	 staff’s	 legal	next	of	 kins	 are	eligible	 to	 transfer	 their	 entitlement	of	
medical	benefits	from	other	Universal	Coverage	Schemes	to	claim	on	Siriraj	Primary	
Care’s	Coverage	Scheme.	

	 Siriraj	Hospital	(Health	Service	Code	13814)	is	the	referral	center	in	the	secondary,	
tertiary	and	highly	tertiary	levels.	Patients	requiring	treatments	beyond	potentiality	of	
the	Primary	Care	Division	shall	be	referred	to	Siriraj	Hospital,	thence	return	back	for	
the	Division’s	care	once	the	secondary-level	care	is	not	longer	neccessary	for	such	
patient.

	 2.	 Configuration	of	operating	personnel

	 	 •	 9	persons	affiliate	to	Siriraj	Primary	Care	in	general	administration	and	sup-
porting	units	(	22	rotating	physicians	equivalent	to	8	full	time	physicians)

	 	 •	 41	positions	affiliate	to	Nursing	Department

	 	 •	 3	rotating	positions	affiliate	to	Pharmacy

	 	 •	 1	rotating	position	affiliates	to	Pharmacy

Target	:	In	accordance	with	the	standard	of	the	Primary	Care	Unit

 More	 emphasizing	 on	 health	 promotion	 than	 treatment,	 the	 Division	 provides	
systemic	health	care	for	the	people	in	6	districts	and	10	sub-districts,	starting	from	
before,	hence	during	and	after	illness	completely	on	physical,	emotional,	social,	and	
spiritual	dimensions	at	all	 individual,	 family,	 and	community	 levels.	 Encouragment	
and	 knowledge	 provided	 enable	mutual	 assistance	 among	 the	 group	 to	 basically	
help	them	change	their	eating	behaviors	and	daily	life	styles	while	convincing	regular	
exercise	in	order	to	reduce	and	prevent	the	diseases	for	their	good	health.	

280 ร�ยง�นประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล 281



จดหมายเหตุรายวันศิริราช

ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	

	 1.	 ปริมาณงาน	และผลการด�าเนินงาน	

Key	Performance

 1.	 Workloads	 and	 Perfor-
mance

ต�ร�งที่	1	แสดงปริม�ณง�น
Table	1	:	Workloads

ประชากรในความดูแลของงานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช	(UC	ศิริราช)	(คน)	 75,646	 96,417	 95,870
Population	under	responsibility	(people)

จ�านวนผู้มารับบริการ	(คน)	 18,516	 23,038	 22,847
Clients	obtained	the	service	(people)

จ�านวนครั้งของการมารับบริการ	 56,685	 63,790	 60,178
Times	of	Visit

จ�านวนผู้ที่ถูกส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลศิริราช	(คน)	 15,665	 18,201	 18,462
Patients	referred	to	Siriraj	Hospital	(people)

	 ร�ยก�ร	 2553	 2554	 2555
	 List	 2010	 2011	 2012

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เสด็จพระราชด�าเนิน	พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารเรือ	 และการขับร้องเพลงจากผู ้บริหารคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล	ณ	หอประชุมราชแพทยาลัย	

7 พฤษภาคม 2555
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ต�ร�งที่	2	ข้อมูล	5	อันดับสูงสุดของกลุ่มโรคที่ให้ก�รดูแลรักษ�	ปีงบประม�ณ	2555
Table	2	:	Top	5	of	Diseases	found	and	treated	in	fiscal	year	2012

ต�ร�งที่	3	ก�รให้บริก�รจำ�แนกต�มกิจกรรม	ปีงบประม�ณ	2555
Table	3	:	Type	of	Service	provided	in	Fiscal	year	2012

	 1	 Essential	(primary)	hypertension	 12,480

	 2	 Non-insulin-dependent	diabetes	mellitus	without	complications	 4,653

	 3	 Non-insulin-dependent	diabetes	mellitus	without	unspecified	complications	 1,650

	 4	 Acute	upper	respiratory	tract	incfection	 1,518

	 5	 Senile	cataract	unspecific	 800

	 อันดับ	 กลุ่มโรคที่ให้ก�รดูแลรักษ�	 จำ�นวน	(ร�ย)
	 Order	 Group	of	Diseases	 Cases

	 1	 ANC	 275	 1,307

	 2	 Well	baby	 537	 910

	 3	 การให้บริการทันตกรรม	 1,081	 1,668 
	 	 Dental	Care

	 4	 การให้บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล	 1,225	 3,171 
	 	 Mahidol	University’s	Students

 
ลำ�ดับ	 ประเภทบริก�ร

	 จำ�นวน
 
Order	 Service	Types

	 Quantity
	 คน	 ครั้ง
	 Cases	 Times

	 2.	 แผนงานและโครงการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

	 	 •	 งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ศิริราชร่วมกับสหวิชาชีพดูแลผู ้อพยพ
ที่ศูนย์อพยพ

	 	 	 -	 ศูนย์อพยพโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดอมรินทราราม

	 	 	 -	 ศนูย์อพยพโรงเรยีนโฆษติ
สโมสร

	 	 	 -	 สถานีรถไฟศาลาธรรม- 
สพน์

	 2.	 Collaboration	with	other	divisions

	 	 •	 Collaborate	with	multidiciplinary	 in	 caring	 evacuees	 at	 Flood	 Evacuation	
Centers

	 	 	 -	 Phra	Pariyatdham	School	Center	at	Wat	Amarintraram

 HM King Bhumibol Adulyadej, HM Queen Sirikit, HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, and 
HRH Princess Chulabhorn Walailak	watched	the	concert	of	the	Navy	symphony	orchestra	and	the	
singing	of	the	executive	committee	of	the	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital	at	Rajapadthayalai	
Conference	Hall.

7 May 2012
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	 	 •	 งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราชด�าเนินการขยายพื้นที่ห้องตรวจและห้องหัตถการทางด้าน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช	เพื่อพัฒนาการเรื่องการเรียนการสอน	
การให้บริการและวิจัยเปรียบเทียบการดูแลรักษาผู้ป่วยระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทาง
เลือก	(แพทย์แผนไทยประยุกต์)

	 •	 งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราชร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรม

	 	 โครงการการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า	เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราชและโรง
พยาบาลศิริราช	พร้อมทั้งหาสาเหตุการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลศิริราช	พร้อมหาแนวทางแก้ไข

	 •	 งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราชร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์	

	 	 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลแม่วัยรุ ่นแบบองค์รวมที่งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช	
เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขส�าหรับแม่วัยรุ ่นและบุตรอย่างเป็นองค์
รวมที่งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช	 โดยอาศัยหลักการทางเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อพัฒนาแม่วัย
รุ่นให้มีสุขภาพกายและจิตใจ	รวมทั้งศักยภาพในการเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของ
ประเทศชาติต่อไป

	 	 	 -	 Kosit	Samosorn	School	
Center

	 	 	 -	 Sala	Dharmasop	Train	
Station

	 	 •	 The	 Division	 has	 ex-
panded	the	service	area	including	
rooms	for	examination	and	medi-
cal	procedures	 in	both	modern	
medicine	and	alternative	medicine	
(applied	Thai	traditional	medicine).

	 	 •	 Collaboration	with	Phar-
macy	Division	for	analsis	of	revenue	
&	expenditure	in	Universal	Cover-
age	Schemes,	in	order	to	compare	
the	 expenditure	 occures	 within	
the	Division	and	the	Hospital	as	
well	as	to	find	the	cause	and	the	
solution	of	patient	referral.

	 	 •	 Collaboration	with	De-
partment	of	Psychiatry	to	develope	
the	holistic	system	of	medical	and	
public	health	service	for	teenage	
pregnant	mother	and	child	based	
on	principle	of	 family	medicine	
in	 order	 to	 improve	 physical	
and	 mental	 health	 as	 well	 as	
potentiality	of	teenage	mother	in	
parenting,	by	which	the	children	
should	be	brought	up	to	become	
decent	and	quality	citizen	of	the	
nation.	
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สำ�นักง�น	 ตึกผู้ป่วยนอก	ชั้น	6	และ	ตึกชัยน�ทนเรนทร�นุสรณ์	ชั้น	3
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	9655-56,	0	2419	8749-50 
หม�ยเลขโทรส�ร	 0	2419	9655

Office		 	 6th	Fl,	OPD	Building	and	3rd	Fl,	Jainadnarendhranusorn	Building
Tel.		 	 66	2419	9655-56,	66	2419	8749-50 
Fax.	 	 66	2419	9655	  
E-mail	 	 sidrm@diamond.mahidol.ac.th

1.	 ข้อมูลที่หน่วยง�นรับผิดชอบ	

	 1)	 เป ็นศูนย ์กลางดูแลข ้อมูล
และระบบรายงานอุบัติการณ์	 ค�าร้อง
เรียน	 และ	 Customer	 Feedback	
ให้มีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 บรรลุ 
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

	 2)		 เป็น	Facilitator	และ	Know- 
ledge	 Shar ing	 Worker	 ให ้กับ 
การบริหารความเสี่ยงและการรายงาน
อุบัติการณ์ของภาควิชา/หน่วยงาน

	 3)		 ดูแล	ประสานงาน	ให้การช่วย
เหลือผู้รับบริการ	เพื่อบรรเทาความไม่พึง
พอใจ	ช่วยแก้ไขการรับรู้ความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้อง	รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยและญาติ
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์อย่างต่อเนื่องจนถึงกระบวนการ
ควบคุมความเสียหาย

	 4)		 เป็นผู้ประสานงาน	และจัดการ
ประชุมเพื่อทบทวนกรณีเกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์	 โดยขึ้นทะเบียนและจัด
ท�าแฟ้มเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและ
ติดตาม

1.	 Responsibility

 1)	 Operating	 as	 the	hospital’s	data	 center	
report	system	of	incidences,	complaints	and	cli-
ent	feedback,	while	monitoring	for	its	continuous	
effectiveness,	efficiency	and	achievement

	 2)		 Operating	as	a	facilitator	and	knowledge	
sharing	worker	for	risk	managment	and	incidence	
report	of	all	department/divisions

	 3)		 Assisting	clients	with	relavant	coordination	
in	order	to	diminish	dissatisfaction	during	service	
and	resolve	any	existing	misunderstanding,	as	well	

ง�นบริห�รคว�มเสี่ยงและ
คว�มปลอดภัยผู้ป่วย

Division	of	Risk	
Management	and	 

Patient	Safety	

as	to	take	care	of	patients	and	relatives	affected	from	unwanted	incidence	until	the	
damage	control	is	reached

	 4)		 Coordinating	and	organizing	the	meeting	to	revise	unwanted	situations	ocurred,	
using	registration	and	filing	to	follow	up	and	collect	additional	data
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	 5)	 เป็น	 core	 team	 ในการด�าเนินงานระบบบริหารความเสี่ยง	 ที่มีการด�าเนินงานในรูปแบบ
คณะกรรมการต่างๆ	โดยเป็นผู้จัดประชุม	ก�าหนดวาระที่จะพิจารณาในที่ประชุม	ได้แก่	คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระบบสนับสนุนและบริการ,	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิก	 และคณะ
ท�างานเครือข่ายนักจัดการความเสี่ยงด้านคลินิก	(พยาบาล)	โรงพยาบาลศิริราช

	 6)	 ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง	รายงานอุบัติการณ์	ค�าร้องเรียนให้สอดคล้องกับ
บริบทขององค์กร	มุ่งสู ่ความเป็นผู้น�าระดับชาติ	

2.		 ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ

 2.1 ด้านระบบรายงานอุบัติการณ์ และ Customer Feedback

	 5)	 As	the	core	team	of	risk	
management	 system	 operation	
conducting	 by	 various	 commit-
tees,	the	Division	has	organized	
and	set	the	agendas	for	individual	
meeting	e.g.	the	committee	of	risk	
management	for	supporting	and	
service	 system,	 the	 committee	
of	clinical	risk	management	and	
Siriraj	 networking	 teamwork	 for	
clinical	risk	management	(nurse)	

	 6)	 Designing	and	developing	
risk	managment	system	including	
incident	and	complaint	report	to	
correspond	 with	 organization’s	
context,	 aiming	 to	 be	 national	
leader.

2.	 Key	Performance

 2.1 System of incident report 
and customer feedback

จ�านวนรายงานอุบัติการณ์ที่เข้าสู่ระบบการรายงาน	(รายการ)	 101,187	 112,572	 101,153
Incidents	reported	into	report	system	(issues)	 	 	

สัดส่วนของจ�านวนรายงานอุบัติการณ์	ในระดับไม่รุนแรง	 99.75%	 99.89%	 99.85%
Ratio	of	non-violent	incidents	 	 	

จ�านวนข้อชมเชย-เสนอแนะ-ร้องเรียนจากกล่องรับความคิดเห็นผู้ป่วยใน	(รายการ)	 84,924	 92,351	 95,379
Compliment-Suggestion-Complaint	from	inpatients’	opinion	box	(issues)

	 ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	 2553	 2554	 2555
	 Key	Performance	 2010	 2011	 2012

	 กิจกรรม	“120 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ศิริราช
เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน” ครั้งที่	6	ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	พื้นที่	
8	ไร่13 พฤษภาคม 2555
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สัดส่วนของจ�านวนข้อชมเชยจากกล่องรับความคิดเห็นผู้ป่วยใน	 94.17%		 94.98%	 95.41%
Ratio	of	compliments	from	inpatients’	opinion	box

จ�านวนข้อชมเชย-เสนอแนะ-ร้องเรียนจากกล่องรับความคิดเห็นผู้ป่วยนอก	(รายการ)	 4,271	 3,179	 3,208
Compliment-Suggestion-Complaint	from	outpatients’	opinion	box	(issues)

สัดส่วนของจ�านวนข้อชมเชยจากกล่องรับความคิดเห็นผู้ป่วยนอก	 46%	 47.90%	 42.26%
Ratio	of	compliments	from	outpatients’	opinion	box

จ�านวนข้อชมเชย-เสนอแนะ-ร้องเรียนจากช่องทางอื่นๆ	ได้แก่	มาด้วยตนเอง,		 119	 63	 68
ทางโทรศัพท์,	ทางจดหมาย	และทาง	Website	(รายการ)
Compliment-Suggestion-Complaint	from	other	channels	e.g.	showing	up,	
phone,	letter	and	website	(issues)	

สัดส่วนของจ�านวนข้อชมเชยจากช่องทางอื่นๆ	 15%	 7.93%	 7.35%
Ratio	of	compliment	from	other	channels

จ�านวนการให้บริการข้อมูลรายงานอุบัติการณ์	และข้อชมเชย-เสนอแนะ	 54	 40	 27
-ร้องเรียน	แก่ภาควิชา/หน่วยงานที่ประสงค์ขอใช้ข้อมูลย้อนหลัง	(ครั้ง)
Service	of	incident	report	and	client	feedback	data	provided	to	
departments/divisions	for	data	retreival	(times)

จ�านวนรายงานอุบัติการณ์และข้อร้องเรียนที่ขึ้นทะเบียนกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 15	 6	 10 
รุนแรง	(เรื่อง)
Incident	and	complaint	report	registered	as	violent	unsatisfaction	(issues)

อัตราการจัดประชุมทบทวนรายงานอุบัติการณ์และข้อร้องเรียนในระดับรุนแรง	 100%	 100%	 100%
Ratio	of	meeting	held	to	revise	incident	and	complaint	report	registered	
as	violent	unsatisfaction	(issues)

	 ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	 2553	 2554	 2555
	 Key	Performance	 2010	 2011	 2012

	 ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	 2553	 2554	 2555
	 Key	Performance	 2010	 2011	 2012

 2.2 ด ้านการดูแลประสานงาน 
ให้การช่วยเหลือผู ้รับบริการ/ผู ้ป่วย 
เพือ่บรรเทาความไม่พงึพอใจและจดัการ
ประชุมเพื่อทบทวนกรณีเกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ในระดับรุนแรง

 2.2 Assisting clients with relavant coordination in order to diminish dissatis-
faction during service and organizing the meeting to revise unwanted situations 
ocurred at violent level

 The 6th Siriraj Walk Rally and Minimarathon was held to commemorate HRH Prince Mahidol of 
Songkla’s 120th Birthday Anniversary	at	the	8	rais	area.	The	winner	received	a	trophy	of	HRH	Princess	
Maha	Chakri	Sirindhorn.13 May 2012
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 2.3 ด้าน facilitator และ knowledge sharing worker  2.3 Functioning as facility 
and knowledge sharing worker

จ�านวนครั้งของการให้ความรู้/การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยง		 12	 12	 7
แก่ภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ	(ครั้ง)
Knowledge	provision	and	experience	sharing	on	risk	management	with	
departments/divisions	within	faculty	(times)

จ�านวนครั้งของการให้ความรู้/การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยง		 12	 10	 12
แก่องค์กรภายนอกคณะฯ	(ครั้ง)
Knowledge	provision	and	experience	sharing	on	risk	management	wih	
departments/divisions	outside	faculty	(times)

จ�านวนครั้งของการจัดประชุม	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(ครั้ง)	 11	 12	 ยกเลิก
Organizing	the	meeting	for	risk	management	committee	(times)	 	 	 	(เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

	 	 	 	 คณะกรรมการใหม่)

	 	 	 	 Cancelled
	 	 	 	 (due	to	adjustment	

	 	 	 	 of	committee’s	

	 	 	 	 structure)

จ�านวนครั้งของการจัดประขุม	คณะท�างานเครือข่ายนักจัดการความเสี่ยงด้านคลินิก		 11	 12	 7
โรงพยาบาลศิริราช	(ครั้ง)
Organizing	the	meeting	for	Siriraj’s	networking	teamwork	on	clinical	risk	
management	(Nurse)	(times)

จ�านวนครั้งของการจัดประชุม	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระบบสนับสนุนและบริการ	 แต่งตั้งคณะกรรมการ	 7
(ครั้ง)	 วันที่	24	กุมภาพันธ์	2555
Organizing	the	meeting	for	the	committee	of	risk	management	in	supporting		 24	February	2012	:
and	service	system	(times)	 Committee’s	nomination	

จ�านวนครั้งของการจัดประชุม	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิก	(ครั้ง)	 แต่งตั้งคณะกรรมการ	 7
Organizing	the	meeting	of	the	committee	for	clinical	risk	management	 วันที่	13	มีนาคม	2555
(times)	 13	March	2012	:	
	 	 Committee’s	nomination

	 ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	 2553	 2554	 2555
	 Key	Performance	 2010	 2011	 2012

	 ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	 2553	 2554	 2555
	 Key	Performance	 2010	 2011	 2012

 2.4 ด้านการเป็น core team ในการด�าเนินงานระบบบริหารความเสี่ยง  2.4 Functioning as core team 
for risk management operation

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์	 ไปทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู ่หัว	และพระรูปสมเด็จฯ	เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์	เพื่อประดิษฐานหน้าสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช	
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ณ	โรงหล่อส�านักช่างสิบหมู่	กรมศิลปากร	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม
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3.	 ผลง�นภ�คภูมิใจ	

	 3.1	 ให้การช่วยเหลอืดแูลผูร้บับรกิาร	
เพื่อบรรเทาความไม่พึงพอใจ	รวมทั้งการ
ดแูลผูป่้วยและญาตทิีไ่ด้รบัผลกระทบจาก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
จนถึงกระบวนการควบคุมความเสียหาย
ไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาล

	 3.2		เป็นวิทยากร	 ให้ความรู ้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างาน	ใน
ระบบบรหิารความเสีย่งโรงพยาบาลให้กบั
องค์กรภายในและภายนอกคณะฯ	เช่น	
สถาบันรับรองคุณภาพ	สถานพยาบาล,	
สถาบันประสาทวิทยา	 กรมการแพทย์	
กระทรวงสาธารณสุข,	 ราชวิทยาลัย	
ศัลยแพทย ์แห ่งประเทศไทย,	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล,	
งานการพยาบาล	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก	
ฝ่ายการพยาบาล	 โรงพยาบาลศิริราช	
เป็นต้น

	 3.3	 รับการศึกษาดูงานจากองค์กร
ภายนอกคณะฯ	 เป็นประจ�าทุกปี	 ซึ่ง
ในปี	2555	โรงพยาบาลปีนัง	ประเทศ
มาเลเซีย	 มาศึกษาดูงานระบบบริหาร
ความเสี่ยง	

3.	 Pride	Performence

 3.1	 Attending	and	assisting	clients	in	order	to	diminish	dissatisfaction	during	service,	
as	well	as	taking	care	of	patients	and	relatives	affected	from	unwanted	incidence	until	
the	damage	control	is	reached,	by	which	the	hospital	shall	remain	in	good	reputation.

	 3.2	 Conducting	the	lecture	of	knowledge	and	sharing	working	experience	on	the	
topic	of	hospital	risk	managment	for	internal	and	external	organizations	e.g.	The	Insti-
tute	of	Hospital	Quality	Improvement	and	Accreditation,	Prasat	Neurological	Institute	
under	Department	of	Medical	Services	(	Ministry	of	Public	Health),	Royal	College	of	
Surgeon	of	Thailand,	Nursing	Faculty	of	Mahidol	University,	Outpatient	Nursing	Section	
under	Nursing	Division	of	Siriraj	Hospital.

	 3.3	 Accepting	annual	visit	of	external	organizations,	for	instance,	in	2012,	Penang	
Hospital	from	Malaysia	had	paid	a	visit	to	study	the	risk	management	system.

 HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn	represented	HM	The	King	to	pour	the	gold	to	mold	the	
statue	of	HM	King	Chulalongkorn	and	HRH	Prince	Siriraj	Kakuta	Bhundhu	in	order	to	place	in	front	
of	Sayamindradhiraj	Medical	Institute,	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital,	at	the	foundry	of	the	
Ten	Crafts	Division,	Fine	Arts	Department,	Buddhamonthon,	Nakornprathom.

21 May 2012
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สำ�นักง�น	 ตึก	84	ปี	ชั้น	2
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2411	3776,	0	2419	8079

Office		 	 2nd	Fl,	84th	Anniversary	Building
Tel.		 	 66	2411	3776,	66	2419	8079 
E-mail	 	 tx_unit@hotmail.com

	 งานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช	 เป็นหน่วยงานสนับสนุนตั้ง
อยู่ที่	ตึก	84	ปีชั้น	2	ให้บริการประสานงานในการปลูกถ่าย
อวัยวะที่ส�าคัญ	ได้แก่	ตับ	ไต	หัวใจ	ปอด	ตับอ่อน	ประสาน
งานในการขอรับบริจาคอวัยวะ	รับสมัครผู้ป่วยขึ้นทะเบียน
รอรับอวัยวะ	 ประสานงานการผ่าตัดอวัยวะจากผู ้บริจาค
สมองตายทั้งในและนอกสถานที่	 ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ
ให้แก่ผู ้ป่วย	 ตรวจประเมินผู ้บริจาคอวัยวะไตมีชีวิต	 และ
ติดตามผล	โดยมีบุคลากรจากสหสาขาและบุคลากรประจ�า
ของหน่วยงานร่วมกันให้บริการคลินิก

	 •	 คลินิกก่อนและหลังปลูกถ่ายตับ	วันจันทร์	12.00	
-	15.00	น.	จ�านวนผู้ป่วยเฉลี่ย	950	รายต่อปี

	 Organ	 Transplant	 Division	
is	 a	 supporting	 division	 located	
on 2nd	 floor	 of	 84th	 Anniversary	
Building.	 The	 Division	 arranges	
coordination	for	most	crucial	organ	
transplantation	e.g.	liver,	kidney,	
heart,	 lung,	pancreas.	Operated	
by	multidisciplinary	personnel	and	
full-time	staff	of	the	division,	the	
clinical	service	includes	coordition	
in	organ	donation,	registration	of	
organ	receiver,	indoor	and	outdoor	
organ	harvesting	from	brain-dead	
donator,	transplantation	as	well	
as	examination,	assessment	and	
monitoring	the	living	kidney	donor.

	 •	 Clinic	for	before	and	after	
liver	transplantation	on	Monday	
during	12.00	a.m.	-	3.00	p.m.	for	
950	patients/year	on	average

	 •	 Clinic	 for	 after	 kidney	
transplantation	on	Tuesday	during	
8.30	a.m.	-	12.30	p.m.	for	2,900	
patients/year	on	average

	 •	 Clinic	 for	 before	 kidney	
transplantation	on	Friday	during	

ง�นเปลี่ยนอวัยวะศิริร�ช

Siriraj	Organ	Transplant	
Division
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	 •	 คลินิกหลังปลูกถ ่ายไต	 วัน
อังคาร	8.30	-	12.30	น.	จ�านวนผู้ป่วย
เฉลี่ย	2,900	รายต่อปี

	 •	 คลินิกก่อนปลูกถ่ายไต	วันศุกร์	
13.00	-	15.30	น.	จ�านวนผู้ป่วยเฉลี่ย	
1,100	รายต่อปี

	 นอกจากนี้หน ่วยงานได ้ด�า เนิน
การ เก็บรวบรวมสถิติ และข ้อมู ลที่
เ กี่ ย วข ้ อ งกับการปลู กถ ่ ายอวั ยวะ	 
มีบุคลากรปฏิบัติงานประจ�าประกอบ
ด้วย	 พยาบาลประสานงานปลูกถ่าย
อวัยวะ	3	คน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
2	คน	พนักงานธุรการ	2	คน	พนักงาน
ทั่วไป	1	คน

ตัวชี้วัดที่สำ�คัญ	

1.00	p.m.	-	3.30	p.m.	for	1,100	patients/year	on	average

	 In	addition,	the	Division	has	collected	statistic	and	data	relevant	to	organ	trans-
plantation.	 In	 which	 operated	 by	 3	 coordinating	 nurses,	 2	 general	 administrators,	 
2	clearks	and	1	general	staff.

Key	Indicator

•	 ความรวดเร็วในการประสานงานเพื่อลดระยะเวลาที่อวัยวะขาดเลือด
	 Coordination’s	promptness	to	shorten	organ’s	ischemia	period	
	 -	 อวัยวะไตขาดเลือด	<	24	ชม.	 80%	 96%	 84%	 92%
	 	 Kidney’s	ischemia	course	<	24	Hours
	 -	 อวัยวะตับขาดเลือด	<12	ชม.	 90%	 100%	 88.9%	 100%
	 	 Kidney’s	ischemia	course	<	12	Hours

•	 ความถูกต้องด้านจริยธรรมและกฎหมาย
	 Ethical	&	Legal	Righteousness
	 -	 ข้อร้องเรียน	และการฟ้องร้อง	 0%	 0%	 0%	 0%
	 	 Complaints	&	Suing

	 ตัวชี้วัด	 เป้�หม�ย	 2553	 2554	 2555
	 Indicator	 Target	 2010	 2011	 2012
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ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ Key	Performance

ปลูกถ่าย	(เปลี่ยน)	ตับอ่อนส�าเร็จเป็นสถาบันเดียวและแห่งแรกของประเทศไทย	(ราย)	 1	 2	 1
Accomplishment	as	the	only	institute	and	the	1st	pancreas	transplantation	
(change)	of	Thailand	on	February	8th,	2010	(cases)

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชน	(ครั้ง)	 5	 4	 2
Ogarnizing	knowledge	activities	for	staff	and	public	(times)

รับเชิญเป็นวิทยากร	(ครั้ง)	 8	 7	 5
Performing	guest	speaker	task	(times)

	 ก�รดำ�เนินก�ร	 2553	 2554	 2555
	 Operation	 2010	 2011	 2012
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สำ�นักง�น	 ตึกผะอบ	ชั้น	3
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	7317-8,	0	2419	7007,	0	2419	9912

Office		 	 3rd	Fl,	Pa-ob	Building
Tel.		 	 66	2419	7317-8,	66	2419	7007,	66	2419	9912 
Website	 http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/shtc

ข้อมูลที่หน่วยง�นรับผิดชอบ	

	 ให ้บริการทางวิชาการพิษวิทยา	 
เผยแพร่ความรู ้	 สร้างความรู ้	 ในการ
วินิจฉัยรักษาและป้องกันการเกิดภาวะ
พิษ	 รวมทั้งงานบริการทางห้องปฏิบัติ
การตรวจวิเคราะห์สารพิษ,	โลหะหนัก	
และระดับยาในเลือด	เพื่อสนับสนุนแก่
แพทย์ที่ให้การรักษาผู ้ป่วยที่ได้รับยา
หรือเกิดอันตรายจากการได้รับสารพิษ
ในการตรวจพยากรณ์โรค	 และติดตาม
การรักษาผู้ป่วย	 รวมถึงการศึกษาวิจัย	
ทางด้านพิษวิทยาแก่หน่วยงานภายใน
คณะฯ	 และหน่วยงานภายนอกคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล/ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนตลอด	24	ชั่วโมง	โดยมี

Responsibility

 In	order	to	provide	24	hours	support	for	both	
internal/external	 and	 government/non-govern-
ment	physician	teams	in	diognosis,	treating	and	
monitoring	patients	with	medication/poisoning	as	
well	 as	 in	 study	and	 research	on	 toxiology	 the	
Division	provides	toxicological	service,	knowledge	
distribution	 and	 knowledge	 construction	 on	di-
agnosis	 and	 prevention	 of	 poisoning,	 including	
lab	 analysis	 service	 for	 toxic/poisonous	 agents,	
heavy	 metals	 and	 therapeytic	 drugs,	 in	 where	
the	correct-safe-proper-sufficient	medication	and	
correct-quick-precise	and	on-time	lab	results	are	

ง�นพิษวิทย�

Toxicology	Division

aimed,	in	accordance	with	international	standard	emphasizing	on	client’s	participation	
and	satisfaction.	
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จดหมายเหตุรายวันศิริราช

เป้าหมายการใช้ยาถูกต้อง,	ปลอดภัย,	เหมาะสม,	พอเพียง	และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการถูกต้อง
แม่นย�า	รวดเร็ว	ตรงตามเวลาที่ก�าหนดด้วยมาตรฐานสากล	โดยเน้นผู้รับบริการมีส่วนร่วมและพึงพอใจ

ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ

	 1.	 ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก	 ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้บริการตลอด	
24	ชั่วโมง	ปี	2555	มีจ�านวนการให้บริการ	29,242	การทดสอบ	

Key	Performance	

 1.	 In	2012,	Toxicology	Clinic	
Labolatory	providing	24-hour	lab	
analysis	 service	 had	 conducted	
29,242	lab	tests

สถิติเปรียบเทียบก�รให้บริก�รท�งห้องปฏิบัติก�รพิษวิทย�คลินิก	ปี	2550	-	2555
Comparison	of	Toxicology	Lab	Service	provided	from	2007	-	2012
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	 2.	 หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา	 ให้บริการการตอบค�าถามทางโทรศัพท์เรื่องยา	 และพิษวิทยา	
แก่บุคลากรทางการแพทย์	และประชาชนทั่วไป	โดยเปิดให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง	ปี	2555	การตอบ
ค�าถามเรื่องยา	ให้บริการจ�านวน	20,058	คน

	 2.	 In	2012,	Drug	Information	
and	Toxicology	units	had	provided	
24-hours	 on-phone	 answering	

	 งานปฐมนิเทศแพทย์ประจ�าบ้าน	 ปีการศึกษา	2555	 ณ	 ห้องบรรยายอวย	 เกตุสิงห์	 อาคารศรีสวรินทิรา	 
ชั้น	3	

21 พฤษภาคม 2555
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service	 on	 drugs	 and	 toxicology	 for	 totally	 20,058	medical	 personnel	 and	 general	
people.	

สถิติก�รให้บริก�รตอบคำ�ถ�มเรื่องย�	เปรียบเทียบระหว่�งในเวล�กับนอกเวล�ร�ชก�ร	ปี	2550	-	2555
Comparison	of	drug	information	answering	between	official	hours	and	after-hours	service	from	2007	-	2012	
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	 ปี	2550		 ปี	2551	 ปี	2552	 ปี	2553		 ปี	2554		 ปี	2555
 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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สถิติก�รให้บริก�รตอบคำ�ถ�มด้�นพิษวิทย�	เปรียบเทียบระหว่�งในเวล�กับนอกเวล�ร�ชก�ร	ปี	2550	-	2555
Comparison	of	Toxicological	answering	between	official	hours	and	after-hours	service	from	2007	-	2012

	 ในปี	 2555	 การตอบค�าถามด้าน 
พิษวิทยา	ให้บริการจ�านวน	2,476	คน

	 In	2012,	toxicological	answering	service	was	provided	to	2,476	cases

 The	orientation	for	residents	of	2012	was	held	at	Ouay	Ketusingh	lecture	room,	3rd floor of 
Srisavarindira	building.

21 May 2012
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จดหมายเหตุรายวันศิริราช

	 3.	 หน่วยบริหารงานทั่วไป	ด�าเนินงานด้านงานสารบรรณ	งานบุคลากร	งานพัสดุ	งานงบประมาณ
การเงิน	 การเรียนการสอน	 เป็นหน่วยงานสนับสนุนแก่หน่วยงาน	 ในปี	 2555	 มีแพทย์ประจ�าบ้าน 
ที่เข้ามาฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	จ�านวน	111	คน

	 3.	 General	 Administration	
Unit	had	been	supporting	the	Divi-
sion	on	filing,	personnel,	material,	
budget,	 financial	 and	 teaching	
&	 learning	 works.	 In	 2012,	 111	
recidents	had	paid	the	visits	and	
perticipated	in	training	courses.	

Activities/Academic	 Perfor-
mance

 1.	 Accreditation	as	ISO	15189	
Medical	laboratory

	 2.	 Supporting	working	coope-
ration	between	Siriraj	Hospital’s	
internal	divisions	in	2012

	 	 2.1	 Inspection	of	steroids	
(prednisolone,	triamcinolone	and	
betamethasone)	in	drugs	to	varify	
concentration	 of	 medicament,	
incoorperation	with	general	drug	
production	section	of	Pharmacy	
Division,

	 	 2.2	 In	 2012,	 inspection	
of	 Theophyline	 quantity	 in	 po-
tion	 to	 varify	 concentration	 of	
medicament,	incoorperation	with	
general	drug	production	section	
of	Pharmacy	Division.

	 	 2.3	 Analysis	 of	 heavy	
metal	quantity	in	drinking	water	
for	Siriraj	Water	Supply	Section

สถิติแพทย์ประจำ�บ้�นที่ม�ฝึกอบรม	ง�นพิษวิทย�	ประจำ�ปี	2555
Statistic	of	residents	participating	toxicological	training	courses	in	2012

รพ.ศิริร�ช

สถ�บันภ�ยนอก

36.32%
75.68%

ผลง�นท�งวิช�ก�ร/กิจกรรม	

	 1.	 ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน	ISO15189

	 2.	 โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในโรงพยาบาลศิริราช	
ประจ�าปี	2555

	 	 2.1	 การตรวจปริมาณตัวยาสเตียรอยด์	(prednisolone,	triamcinolone	และ	betametha-
sone)	 ในผลิตภัณฑ์ยา	 เพื่อตรวจวัดดูปริมาณความเข้มข้นของตัวยาส�าคัญ	 ซึ่งร่วมมือกับงานผลิตยา
ทั่วไป	ฝ่ายเภสัชกรรม

	 	 2.2	 การตรวจปริมาณตัวยา	Theophylline	ในยาน�้า	ประจ�าปี	2555	เพื่อตรวจวัดดูปริมาณ
ความเข้มข้นของตัวยาส�าคัญ	ซึ่งร่วมมือกับงานผลิตยาทั่วไป	ฝ่ายเภสัชกรรม

	 	 2.3	 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในน�้าดื่มให้หน่วยงานประปาศิริราช

	 3.	 โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค	Liquid	Chromatography

	 4.	 โครงการสัมมนางานพิษวิทยา

	 5.	 โครงการอบรมพิษวิทยาคลินิกส�าหรับเภสัชกร	ศูนย์พิษวิทยาศิริราช

	 6.	 โครงการศึกษาวิจัย

	 	 -	 การพัฒนาวิธีอัลตร้าเพอร์ฟอแมนซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี	(UPLC)	ที่มีโฟโตไดโอดแอร์เรย์	 
(PDA)	เป็นเครื่องตรวจวัดเพื่อใช้ในการตรวจวัดระดับยาต้านการซึมเศร้า	7	ชนิด

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	 ทรงประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก	 “พระสมเด็จศิริราช
ร้อยปี	และพระชุดเบ็ญจภาคีมหามงคล”	ณ	พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	พระบรมมหาราชวัง

23 พฤษภาคม 2555
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	 3.	 Training	course	of	Analysis	with	Liquid	Chromatography	technique

	 4.	 Toxicology	Seminar

	 5.	 Training	course	of	toxicology	clinic	for	phamarcists	of	Siriraj	Toxicology	Center

	 6.	 Studies	and	Researches

	 		 -	 Development	of	UPLC	(	Ultra	Performance	Liquid	Chromatography)	tech-
nique	using	PDA	(Photo	Diode	Arrey)	to	detect	level	of	7	anti-depressant

	 	 -	 Development	of	Methamphetamine	detection	in	human	breast	milk	using	
UPLC/PDA

	 	 -	 Effect	of	sample’s	storage	temperature	on	Phenytoin	level	in	serum

	 	 -	 Study	on	stability	of	job-mix-formula	drug;	Furosemide	syrup,	Spironolac-
tone	suspension,	Hydrochlorothiazide	Suspension

	 7.	 Development	of	analysis	method	to	increase	potentiality	and	effectiveness	of	
the	Division	to	meet	international	standard.	At	present,	65	test	methods	are	available	
while	additional	75	methods	on	the	way	to	arrive	within	2013.	

	 	 -	 การพัฒนาวิธีการตรวจ	
Methamphetamine	 ในนมแม่ด้วย
เครื่อง	UPLC/PDA

	 	 -	 ผ ล ข อ ง อุ ณหภู มิ เ ก็ บ
ตัวอย่างที่มีต ่อระดับยา	 Phenytoin	
ในซีรั่ม

	 	 -	 โครงการศกึษาความคงตวั
ของยาผสมเฉพาะคราว	Furosemide	
syrup,	Spironolactone	suspension,	
Hydrochlorothiazide	Suspension

	 7.	 พัฒนาวิธีการวิเคราะห์เพื่อ
เป็นการเพิ่มศักยภาพ	และประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานให้ได ้มาตรฐานสากล	
ปัจจุบันมีการเปิดให้บริการการตรวจ
วิเคราะห์ทั้งสิ้น	จ�านวน	65	การทดสอบ
และอยู ่ระหว่างด�าเนินการจะเปิดให้
บริการการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมในปี	
2556	จ�านวน	75	การทดสอบ

 HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn	performed	the	religious	ceremony	to	celebrate	 “Phra	
Somdej	Siriraj	100	years	and	a	set	of	five	holy	Buddha	images”	at	the	temple	of	the	Emerald	 
Buddha	in	the	Grand	Palace.23 May 2012
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สำ�นักง�น	 อ�ค�รโภชน�ก�ร	ชั้น	4
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	7740,	0	2419	7741 
หม�ยเลขโทรส�ร	 0	2412	9841

Office		 	 4th	Fl,	Nutrition	Building
Tel.		 	 66	2419	7740,	66	2419	7741 
Fax.	 	 66	2412	9841 
Website	 http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/rcns/

1.	 ข้อมูลที่หน่วยง�นรับผิดชอบ

 • งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานทั้งหมด 

	 	 •	 งบบุคลากร	377,410	บาท

	 	 •	 งบด�าเนินงาน	42,405	บาท

	 	 •	 งบอุดหนุน	10,000	บาท

  รวมงบประมาณรายจ่าย 429,815 บาท

 • จ�านวนบุคลากร	ท�างานเต็มเวลา	6	คน	มาช่วย
งานจากภาควิชาอื่น	8	คน	รวมบุคลากรทั้งหมด	14	คน

	 	 •	 ประธานงานโภชนศาสตร์คลินิก	 (มาช่วยงาน
จากภาควิชาอื่น)	1	คน

Responsibility

 • Total expenditure budget

  •	 P e r s onne l 	 Budge t	
377,410	Bahts

	 	 •	 Implementation	Budget	
42,405	Bahts

	 	 •	 Allowance	10,000	Bahts

  Total Expenditure Budget 
429,815 Bahts

 • Total personnel of the 
Division :	14	persons	(6	Full-time	
position	and	8	support	personnel	
from	other	departments)	

ง�นโภชนศ�สตร์คลินิก

Siriraj	Nutrition	Clinic	
Division

	 	 •	 แพทย์	(มาช่วยงานโภชนบ�าบัดจากภาควิชาต่างๆ)	7	คน

	 	 •	 พยาบาล	(ยืมตัวมาช่วยงานจากฝ่ายการพยาบาล	2	คน)	3	คน
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	 	 •	 Chief	of	Nutrition	Clinic	(from	other	department)	1	person

	 	 •	 Physicians	for	nutritional	therapy	(from	other	departments)	7	persons

	 	 •	 Nurses	(2	from	Nursing	Division)	3	persons

	 	 •	 Nutritionist	1	person

	 	 •	 General	Administrator	1	person

	 	 •	 General	Clerk	1	person

 • Area	4th	floor	of	Nutrition	building	with	424	m2	working	area

 • Key Performance

  1.		 Holding	the	workshop	for	physicians	&	nurses	at	least	twice	a	year

	 	 2.		 1	published	research	per	year

	 	 •	 นักวิชาการโภชนาการ	1	คน

	 	 •	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
1	คน

	 	 •	 พนักงานทั่วไป	1	คน

 • พื้นที่	อาคารโภชนาการ	ชั้น	4	
พื้นที่ใช้งาน	จ�านวน	424	ตารางเมตร

 • ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ 

	 	 1.		 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก่แพทย์และพยาบาล	อย่างน้อยปีละ	
2	ครั้ง

	 	 2.		 มีงานวิจัยที่ ได ้รับการ 
ตีพิมพ์	ปีละ	1	เรื่อง

2.	 ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ

งานด้านบริการ 
Service

•	 รับปรึกษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล	(ราย)	 204	 236	 218
	 Inpatient	counseling	(cases)

•	 ผู้ป่วยนอก	(ครั้ง)	 1,007	 953	 1,015
	 Outpatient	counseling	(cases)

•	 สอนผู้ป่วยที่ต้องให้	Home	EN	และ	TPN	(ราย)	 29	 22	 27
	 Instruction	for	patient	with	home	EN	(Enteral	Nutrition)	and	TPN	
	 (Total	Parenteral	Nutrition)	(cases)

•	 ผู้ป่วยผ่าตัดโรคอ้วน	(ราย)	 1	 1	 8
	 Patient	with	Morbid	obesity	Surgery

งานด้านบริการวิชาการ
Academic Service

•	 จัดการอบรมวิชาการ	/	เชิงปฏิบัติการ	(ครั้ง)	 5	 3	 3
	 Academic	Training	course/workshop	(times)	

	 ผลง�น	 2553	 2554	 2555
	 Performance	 2010	 2011	 2012

2.	 Key	Performance
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3.	 ผลง�นดีเด่น	

	 3.1	 การผ่าตัดโรคอ้วน	โดยให้การบริการผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดและดูแลหลังการผ่าตัด	โดย
ทีมงานโภชนบ�าบัด

	 3.2	 ได้ร่วมด�าเนินโครงการ	“รวมใจลดพุงทั่วไทย	ถวายไท้องค์ราชัน	84	พรรษา	เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การให้ความรู้โครงการร่วมใจลดพุงทั่วไทย	
โรงพยาบาลศิริราช”	ให้แก่ผู ้เข้าร่วมโครงการฯ	จ�านวน	3	ครั้ง

•	 สอนและฝึกปฏิบัติ
	 Teach	&	Train

	 -	 แพทย์	(คน)	 -	 6	 4
	 	 Physician	(persons)

	 -	 นิสิต/นักศึกษา	(คน)	 -	 4	 8
	 	 Student	(persons)

งานด้านการวิจัย
Research

•	 งานวิจัย	(เรื่อง)	 1	 -	 -	
	 Research	(issues)

	 ผลง�น	 2553	 2554	 2555
	 Performance	 2010	 2011	 2012

3.	 Outstanding	Performance

 3.1	 The	Pre	&	Post	operative	
service	was	provided	for	Patient	
with	Morbid	 obesity	 Surgery	 by	
Nutritional	therapy	team.	

	 3.2	 Coorperating	with	the	proj-
ect	“Country-collective	Overweight	
Cut	for	His	Majesty	the	King’s	84th 
Birthday”	to	hold	the	workshop	
of	 “Siriraj	Hospital’s	 knowledge	
of	Thailand	collective	overweight	
cut”
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สำ�นักง�น	 อ�ค�รฝ่�ยโภชน�ก�ร	ชั้น	4
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	7742-3 
หม�ยเลขโทรส�ร	 0	2419	7742

Office		 	 4th	Fl,	Nutrition	Building
Tel.		 	 66	2419	7742-3 
Fax.	 	 66	2419	7742	  
Website	 www.si.mahidol.ac.th/th/division/siic

	 งานโรคติดเชื้อมีหน้าที่ในการเฝ้า
ระวังโรค	ให้ความรู้	ให้ค�าแนะน�า	และ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล	โดยมี
เป้าหมาย	เพื่อลดการติดเชื้อแทรกซ้อน
ในโรงพยาบาล	มีความปลอดภัยทั้งแก่ 
ผู ้ รับบริการและบุคลากร	 จากการ 
ด�าเนินงาน	ดังนี้	

	 1.	 เ ฝ ้ า ร ะ วั ง ก า ร ติ ด เ ชื้ อ ใ น 
โรงพยาบาลที่ เกิดขึ้นกับผู ้ป ่วยโดย 
แบ่งเป็น

	 	 -	 การส�ารวจอัตราชุกของการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลของทุกหอผู้ป่วย	 

	 The	Nosocomial	Infection	Control	Division	is	
responsible	for	disease	surveillance	by	providing	
knowledge	and	advice	as	well	as	establishing	new	
knowledge	for	nosocomial	infection	prevention	and	
control.	Targeting	to	reduce	nosocomial	infection	
incidence	in	the	hospital	for	clients	and	person-
nel’s	safety,	the	performances	were	conducted	
as	follows	:

	 1.	 Surveillance	 for	 nosocomial	 infection	
incidence	among	hospital’s	patients;

ง�นโรคติดเชื้อ

Centre	for	Nosocomial	
Infection	Control

	 	 -	 Survey	prevalence	rate	of	nosocomial	infection	in	every	patient	ward	once	
a	year.	Respectively	in	2010,	2011	and	2012	the	occurrance	were	found	at	6.8%,	6.6%	
and	5.8%	among	108	in	patient	wards.
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จดหมายเหตุรายวันศิริราช

ปีละ	1	ครั้ง	การส�ารวจอัตราชุกจ�านวน	108	หอผู้ป่วย	ในปี	2553	-	2555	พบ	อัตราชุกร้อยละ	6.8,	
6.6	และ	5.8	ตามล�าดับ

	 	 -	 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ	Specific	site	infection	จ�านวน	41	หอผู้ป่วย	อัตราการติดเชื้อ
ในภาพรวม	CAUTI,	VAP	และ	CLABSI	ตั้งแต่	พ.ศ.	2553	-	ก.ค.	2555	อัตราการติดเชื้อ	CAUTI	พบ	
4.6,	4.3	และ	3.8	ครั้งต่อ	1,000	urinary	catheter-days	ตามล�าดับ	VAP	พบ	7.3,	7.1	และ	7.5	
ครั้งต่อ	1,000	ventilator-days	และ	CLABSI	พบ	3.1,	2.7	และ	3.9	ครั้งต่อ	1,000	central	line-
days	อัตราการติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง	และใกล้เคียงเป้าหมายใหม่ที่ก�าหนดไว้	ในปี	2554	(เป้าหมาย
เป็น	3,	3,	7	ครั้ง/1,000	device-days	ตามล�าดับ	)

	 	 -	 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ	SSI	ท�าการเฝ้าระวังตามชนิดของการผ่าตัด	(Procedures)	ได้แก่	
CABG,	Mastectomy,	Knee	Replacement,	Hip	Replacement	และ	Abdominal	Hysterectomy	
อยู่ระหว่างด�าเนินการรวบรวมข้อมูล

	 2.	 ติดตาม	 และเฝ้าระวังการระบาด	 เมื่อมีการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล	 สามารถ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.	 พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้า	 และเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่จ�าเป็นต้องควบคุมเป็น
กรณีพิเศษที่มีประสิทธิภาพ

	 4.	 เยี่ยมส�ารวจการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลหน่วยงานต่างๆ	
ทั้งหอผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก	 จ�านวน	 168	 หอผู้ป่วย/หน่วยงาน	 โดยเยี่ยมส�ารวจ	 2	 ครั้งต่อปี	 และ 
หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ	 จ�านวน	 76	 หน่วยงานโดยเยี่ยมส�ารวจ	 1	 ครั้งต่อปี	 พบว่า	 การปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อนั้น	 หอผู ้ป่วยหรือหน่วยงานต่างๆ	 ส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติได้อย่าง 
ถูกต้อง	เป็นไปตามเป้าหมายคือไม่น้อยกว่าร้อยละ	80

	 5.	 โครงการให้ความรู ้ด้านป้องกันการแพร่กระจายเชื้อร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ด้วยการจัดใน 
รูปแบบ	 Safety	 camp	 หรือ	 IC	 camp	 ให้กับบุคลากรทั้งในและนอกโรงพยาบาลจ�านวน	 3,357	
คน	และจัดประชุมทางวิชาการ	Siriraj	 IC	Days	2012	ในหัวข้อ	“High	Alert	Organisms	 in	Our	 
Environment:	How	to	Strike	Back?”	วันที่	11	-	12	ตุลาคม	2555	ซึ่งมีผู ้เข้าร่วมประชุม	600	คน

	 6.	 ท�าฐานข้อมูลเรื่องภูมิคุ้มกันของบุคลากรในฝ่ายการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	เพื่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

	 	 -	 Surveillance	of	specific	
site	infection	for	overview	of	CABSI,	
CAUTI,	VAP	infections	among	41	
patient	wards	from	2010	to	2012,	
in	which	found	CAUTI	infection	at	
4.6,	4.3	and	3.8	times	per	1,000	
urinary	catheter-days	respectively,	
while	VAP	infection	found	at	7.3,	7.1	
and	7.5	times	per	1,000	ventilator-
days	and	CLABSI	infection	found	
at	3.1,	2.7	and	3.9	times	per	1,000	
central	 line-days.	 The	 infection	
rate	 tended	 to	 lower	 down	 to	
the	new	target	of	2011	aimed	at	
3,	 3,	 7	 times/1,000	 device-days	
respectively.

	 	 -	 Surveillance	of	SSI	 in-
fection	 is	 progressing	 on	 data	
collection	 from	 various	 surgical	
procedures	e.g.	CABG,	Mastectomy,	
Knee	Replacement,	Hip	Replace-
ment,	Abdominal	Hysterectomy.

	 ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช	เป็นผู ้แทนเข้ารับรางวัล	Trusted	Brands	Award	ประจ�าปี	2555	ณ	ห้อง
บอลรูม	โรงแรมคอนราด	กรุงเทพฯ	ทั้งนี้	“โรงพยาบาลศิริราช”	ได้รับการโหวตให้เป็นแบรนด์สุดยอด	(โกลด์)	
ของประเทศไทยในหมวดของ	“โรงพยาบาล”	ติดต่อกันเป็นปีที่	6	จากการส�ารวจของนิตยสารรีดเดอร์ส	ไดเจสท์25 พฤษภาคม 2555
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	 7.	 ร่วมประสานงานกับกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องการให้	 Influenza	
vaccine	แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงต่าง	และ
ประชาชนที่มีโรคประจ�าตัว

	 8.	 ส ่งเสริมให ้บุคลากรมีความ
เข้าใจและตระหนักในการล้างมือเพิ่มขึ้น	
เพื่อความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน	
โดยมีการจัดงานรณรงค์และแข่งขันล้าง
มือในวันที่	6	-	7	ตุลาคม	2554	ณ	โถง
อาคาร	100	ปี	สมเด็จพระศรีนครินทร์	
ชั้น	 1	 และโครงการ	 Mister	 &	 Miss	
Hygiene	2012	เพื่อส่งเสริมการท�าความ
สะอาดมือในนักศึกษาแพทย์และแพทย์
ประจ�าบ้าน	 ซึ่งเป็นโครงการน�าร่องใน
ภาควิชาอายุรศาสตร์

  

	 2.	 Surveillance	and	Monitoring	for	the	outbrake	of	nosocomial	infection	in	the	
hospital,	hence	being	able	to	control	the	spread	effectively

	 3.	 Developing	surveillance	system	to	effectively	prevent	recurring	and	emerging	
of	diseases	and	antibiotic-resistant	bacteria,	for	which	special	control	is	required

	 4.	 Paying	visit	to	survey	prevention	and	control	of	infection	at	various	divisions	
of	168	inpatient	wards	and	units	in	the	hospital	twice	a	year,	and	also	once	a	year	for	
76	supporting	divisions,	in	which	found	that	most	wards/divisions	performed	correct	
prevention	and	control	of	infection,	hence	obtained	at	least	80%	of	the	target

	 5.	 Aiming	to	provide	knowledge	on	prevention	of	nosocomial	infection	spread,	
the	Division	collaborated	with	other	divisions	to	organizing	a	Safety	Camp/IC	camp	for	
total	3,357	internal	and	external	personnel	as	well	as	holding	Siriraj	IC	Day	academic	
conference	of	“High	Alert	Organisms	 in	Our	Environment:	How	 to	Strike	Back?”	on	
11th	-	12th	October	2012	for	600	participants.

	 6.	 Building	constant	database	on	immunity	of	Nursing	Division’s	staff	in	order	to	
maintain	safty	for	operating	personnel

	 7.	 Collaborating	with	the	Ministry	of	Health	to	arrange	influenza	vaccination	for	
personnel	at	risk	and	people	with	underlying	medical	conditions

	 8.	 To	convince	all	personnel	 to	comprehend	and	 realize	 importance	of	hand	
washing	for	safety	at	work,	the	campaign	and	competition	of	hand	washing	was	held	
on	 6th	 -	 7th	 October	 2011	 at	 ground	 floor	 lobby	 of	 100th	 Anniversary	 Somdej	 Phra	
Srinakarindra	building.	Besides,	 the	project	of	Mister	&	Miss	Hygiene	2012	was	also	
conducted	as	a	pilot	project	of	Department	of	Internal	Medicine	in	order	to	convince	
medical	students	and	residents	of	hand	washing

	 Director	of	Siriraj	Hospital	was	a	representative	to	obtain	the	Trusted	Brands	Award	2012	at	the	
ballroom	of	Conrad	Hotel,	Bangkok.	Siriraj	Hospital	was	voted	to	be	the	Brand	Excellence	(Gold)	of	
Thailand	on	the	hospital	category	for	6	consecutive	years	from	the	survey	of	the	Reader’s	Digest	
magazine.

25 May 2012
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สำ�นักง�น	 ตึกสย�มินทร์	ชั้น	2	
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	7845 
หม�ยเลขโทรส�ร	 0	2411	2325

Office		 	 2nd	Fl,	Syamindra	Building
Tel.		 	 66	2419	7845 
Fax.	 	 66	2411	2325

วิสัยทัศน์

	 เป็นงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อที่ทันสมัย	และได้มาตรฐาน
แห่งหนึ่งในเอเชีย

พันธกิจ

	 ปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากล	 เพื่อให้
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์สะอาด	ปราศจากเชื้อ	ด้วย
ความถูกต้อง	ประหยัด	ผู้ป่วยปลอดภัย	ผู้รับบริการพึงพอใจ	
พร้อมให้ความร่วมมือ	ประสานงานด้านการศึกษาค้นคว้า
วิจัยร่วมกับทีมสุขภาพ

Vision

 To	be	a	modern	and	standard-
ized	sterile	supply	operation	of	
Asia

Mission

 Operate	 with	 international	
standardized	 equipments,	 pro-
vided	that	all	medical	equipments	
are	correctly	and	safely	cleaned	
and	sterilized	in	order	to	acquire	

ง�นเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

Central	Sterile	Supply	
Division
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patient’s	safety	and	client’s	satisfaction	as	well	as	to	be	prompt	for	cooperation	and	
coordination	with	other	health	teams	in	relevant	study	and	researches

บุคลากร	สูงอายุวัยกลางคน	ระดับการศึกษาน้อย	ภาระ
งานประจ�ามาก	ทักษะในด้านการใช้	IT	ค่อนข้างน้อย
Personnel	:	At	middle	age,	Low	educated,	Busy	
with	regular	works,	Low	IT	skill

ภาระงานประจ�ามีมาก	ไม่สมดุลกับจ�านวนบุคลากร	
บุคลากรต้องท�างานด้วยความรีบเร่ง	ขาดการสื่อสาร
Overloaded	regular	works	unfit	for	manpower	
resulted	in	hasty	operation	with	lack	of	
communication

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการ
Strategy 1 Service Excellence

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริหาร
Strategy 2 Managment Excellence

ธ�ารงรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการ	สร้างความตระหนักในเรื่องมาตรฐานของความสะอาดการ
ท�าให้ปราศจากเชื้อ	ลดงานที่ซ�้าซ้อนโดยใช้	Lean	Management	พัฒนาส่งเสริมความรู้ด้าน	IT	
และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในรพ.
Maintain	standard	of	service	quality,	Build	up	realization	on	standard	of	steriliza-
tion,	Use	Lean	management	to	reduce	duplicated	job,	Enhance	IT	knowledge	and	
access	to	hospital’s	informative	data

ใช้หลักธรรมาภิบาลด้านการบริหารบุคคล	องค์กร	เปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็น	ให้ความ 
เสมอภาคยุติธรรม	โปร่งใส	วางแผนการจัดอัตราก�าลังล่วงหน้า	ทั้งในและนอกเวลาราชการ	 
โดยการกระจายงานและรายได้อย่างทั่วถึงเสมอภาค	ส่งเสริมอบรมให้ความรู้ด้านการท�าลายเชื้อ	
และการท�าให้ปราศจากเชื้อ	
-	 Apply	good	governance	in	personnel	and	organization	management
-	 Open	for	suggestion
-		Concern	of	equity,	fairness	and	transparency
-		Advance	manpower	planning	for	both	official	hours	and	after	hours
-		Distribute	works	and	income	thoroughly	and	fairly
-		Enhance	knowledge	on	sterilization	and	disinfection

	จุดแข็ง	
Strength

	จุดแข็ง	
Strength

จุดอ่อน	
Weakness

จุดอ่อน	
Weakness

บุคลากร	มีทักษะและความสามารถเฉพาะ 
มีความรับผิดชอบ	
Personal	:	Skillful,	Competent	&	
Responsible

บุคลากร	มีความรักภูมิใจในองค์กรพร้อม 
ที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้น
Personnel	:	Proud	of	organization	
and	willing	to	change	for	develop-
ment

องค์กร	มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
Organization	:	Strong	Organiza-
tional	Culture

องค์กร	เป็นสถานที่ของการศึกษาดูงาน
จากองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ
Organization	:	Qualified	as	study	
venue	for	both	domestic	and	inter-
national	organizations
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จดหมายเหตุรายวันศิริราช

หน้�ที่หลักและเป้�หม�ยที่สำ�คัญ

	 ให้บริการ	 รับท�าความสะอาด	 จัดเตรียม	 บ�ารุงรักษา	 และท�าการปราศจากเชื้อเครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ทั้งหมด	 ด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานสากล	 เพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์	
สะอาด	ปราศจากเชื้อ	ด้วยความถูกต้อง	ประหยัด	คุ้มค่า	คุ้มทุน	ผู้ป่วยปลอดภัย	ผู้รับบริการ	พึงพอใจ	
รวมถึงคัดสรรจัดซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปให้พอเพียง	 พร้อมให้ความร่วมมือ	 ประสานงานด้านการ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยร่วมกับทีมสุขภาพ		

 

ขอบเขตก�รให้บริก�ร	

	 ให้บริการรับ-แลก	รับ-ล้าง	จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการรักษาพยาบาล	และเครื่องมือผ่าตัด	
เพื่อการท�าให้ปราศจากเชื้อ	รวมถึงการเบิก-จ่ายผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปต่างๆ	ที่สะอาดและปราศจากเชื้อ	
เวลา	08.00	-	16.00	น.	ทุกวัน	แก่หอผู้ป่วย	หน่วยตรวจ	ห้องผ่าตัด	และภาควิชาต่างๆ

	 ท�าการศึกษาวิจัย	พร้อมให้ความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และการเป็นสถานที่ศึกษาดูงานแก่
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1.	 ข้อมูลที่หน่วยง�นรับผิดชอบ

	 1.1	 จ�านวนพื้นที่	 2,400	 ตารางเมตร	 แบ่งแยกเป็น	 3	 ส่วนใหญ่	 ประกอบด้วย,	 หน่วยรับล้าง, 
หน่วยจัดเตรียม,	หน่วยแจกจ่าย

	 1.2	 จ�านวนบุคลากร	75	คน	

	 1.3	 สถานที่ดูงานให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 (ข้อมูล	
มกราคม	2554	-	ตุลาคม	2555)

Key	Responsibility	and	Target

 Provide	service	of	cleansing,	
preparing,	maintaining	and	steril-
ization	for	all	medical	equipments	
and	supplies	using	international	
standardized	machines	in	order	to	
acquire	correct,	save	and	worth-
while	sterile	medical	equipments,	
by	which	safety	of	patients	and	
client’s	satisfaction	are	acquired.	
Other	than	that,	the	Department	
is	also	responsible	for	sufficient	
procurement	of	finished	materials	 
and	supplies,	in	order	to	be	prompt	
for	cooperation	and	coordination	
with	other	health	teams	in	relevant	
study	and	researches.

Service	Scope

 Provides	cleansing	and	exchange	 
service	for	sterilization	of	nursing	
treatment/surgical	instruments,	as	
well	 as	 disbursement	 of	 clean-
and-sterile	finished	materials	for	
wards/examination	units/operation	
rooms/the	Departments	from	8.00	
a.m.	-	4.00	p.m.	daily

	 Conducted	 the	 research	 to	
be	prompt	for	cooperation	with	
relevant	 organizations	 as	 well	
as	for	study	visit	of	internal	and	
external	personnel

	 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของแพทย์ประจ�าบ้าน	ประจ�าปีการศึกษา	2555	ณ	ลานพระราชานุสาวรีย์	สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก

25 พฤษภาคม 2555
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1.	 Responsibility

 1.1	 Area	of	2,400	m2	consists	of	cleansing	unit,	preparation	unit	and	distribution	
unit

	 1.2	 75	staffs

	 1.3	 Study	visit	from	internal	and	external	personnel	(During	January	2011	-	October	
2012)

	 	 -	 Domestic	personnel	9	visits	319	people

	 	 -	 Foreign	personnel	5	visits	91	people

	 1.4	 Key	Indicator

	 	 -	 บุคลากรภายในประเทศ	
จ�านวน	9	ครั้ง	รวม	316	ราย

	 	 -	 บุคลากรภายนอกประเทศ	
จ�านวน	5	ครั้ง	รวม	91	ราย	

	 1.4	 ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ

1.	 อัตราการตรวจนับจ�านวนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ถูกต้อง	ครบถ้วน	 95%	 90.75%	 95.77%
	 Correctness	&	Completeness	in	Medical	Equipment	Counting

2.		 อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์	ด้วยตัวทดสอบ	STF		 100%	 99.83%	 99.28%
	 ในเครื่องล้างอัตโนมัติผ่านเกณฑ์	100%	
	 Inspection	on	Effectiveness	of	Medical	Equipment	using	automatic	washing	machine	
	 with	STF	tester

3.		 อัตราการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในเขตรับล้างทุกคนถูกต้อง		 85%	 89.70%	 90.67%
	 ครบถ้วน
	 Correctness	and	Completeness	of	Donning	infection	protective	equipments	among	
	 cleansing	operators

4.		 กระบวนการท�าให้ปราศจากเชื้อ
	 Sterilization	process

	 4.1	 อัตราการตรวจสอบการใส่ตัวชี้วัดทางเคมี	ตรงตามกระบวนการท�าให้ปราศจากเชื้อถูกต้อง		 100%	 99.54%	 97.79%
	 	 ครบถ้วน	
	 	 Inspection	on	Correctness	and	Completeness	of	using	chemical	indicator	in	
	 	 sterilization	process

	 4.2	 อุบัติการณ์ข้อร้องเรียน	“การท�าให้ปราศจากเชื้อ”	จากผู้รับบริการ	 น้อยกว่า	10	ครั้ง/เดือน	 0.63	 1.92
	 	 Clients’	complaints	on	“Sterilization”		 <	10	times/month

	 4.3		อัตราการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์	หลังผ่านกระบวนการท�าให้	 100%	 99.54%	 99.82% 
	 	 ปราศจากเชื้อ	ถูกต้อง	ผ่านเกณฑ์ 
	 	 Inspection	for	Correctness	on	Quality	of	post-sterilization	Medical	Equipments,	 
	 	 in	accordance	with	the	criteria

	 ตัวชี้วัดสำ�คัญ	 เป้�หม�ย	 2554	 2555
	 Key	Indicator	 Target	 2011	 2012

	 Taking	oath	ceremony	of	the	residents	of	the	academic	year	2012	was	taken	place	at	HRH	
Prince	Mahidol’s	memorial	area.

25 May 2012

306 ร�ยง�นประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล 307



การปรับปรุงระบบเครื่องจักรและสิ่งแวดล้อม	 การปรับปรุงระบบและการส่งมอบ	 การพัฒนาเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน
Improvement	on	Environment	and	System		 Improvement	of	System	and	Delivery	 ISO	9001:2008
of	the	Machine	 	 Development	to	Acquire	Accreditation
	 	 Of	ISO	9001:2008

	 2553	 2554	 2555
	 2010	 2011	 2012

2.	 ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	 2.	 Key	Performance

5.		 จ�านวนข้อผิดพลาด	การจัดเรียงเก็บและการแจกจ่าย	ของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์		 น้อยกว่า	10	ครั้ง/เดือน	 0.91	 0.58

	 ที่ผ่านกระบวนการท�าให้ปราศจากเชื้อในระบบ	FIFO	 <	10	times/month

	 Mistakes	&	Errors	in	Stowing	and	Distributing	Medical	Equipment	after	FIFO	

	 Sterilization

6.	 จ�านวนการส่งคืน	เพื่อการ	Re-Sterile	ของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์	ลดลง	 น้อยกว่า	15	ครั้ง/เดือน	 12.7	 5.33

	 Reduction	of	Medical	Equipments	Returned	for	Re-Sterilization	 <	15	times/month

7.		 ความพึงพอใจ

	 Satisfaction

	 7.1	 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการจากงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	 มากกว่าหรือเท่ากับ	80%	 -	 84%

	 	 Satisfaction	of	Clients	 ≥	80%

	 7.2	 จ�านวนอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนอื่นๆ	จากผู้รับบริการ	 น้อยกว่า	10	ครั้ง/เดือน	 4.8	 2.17

	 	 Other	Complaints	 <	15	times/month

	 ตัวชี้วัดสำ�คัญ	 เป้�หม�ย	 2554	 2555
	 Key	Indicator	 Target	 2011	 2012
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สำ�นักง�น	 ตึกผู้ป่วยนอก	ชั้น	7
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	7348,	0	2419	7553 
หม�ยเลขโทรส�ร	 0	2411	2080

Office		 	 7th	Fl,	OPD	Building
Tel.		 	 66	2419	7348,	66	2419	7553 
Fax.	 	 66	2411	2080	  
Website	 http://www.mrsi.co.nr,	http://www.si.mahidol.ac.th/office_h/medrecord/	
	 	 	 index.htm

 งานเวชระเบียนมีหน้าที่ให้บริการ
ลงทะเบียนผู้ป่วย	ตรวจสอบ	แก้ไข	และ
เพิ่มเติมความถูกต้องของข้อมูล	เพื่อให้
ข้อมูลผู้ป่วย	ถูกต้อง	ครบถ้วน	ตรงตัว
บุคคล	ท�าหน้าที่จัดเตรียม	จัดเก็บ	สืบค้น	
น�าส่งและติดตามเวชระเบียน	 เพื่อให้
แพทย์มีข้อมูลการตรวจรักษา	และผู้ป่วย 
ได้รับการตรวจรักษาทันเวลา	 ให้และ
บันทึกรหัส	ICD	รวมทั้งตรวจสอบ	แก้ไข
ให้ถูกต้อง	เพื่อให้โรงพยาบาลน�าไปเบิก
ค่าตอบแทนการให้บริการทางการแพทย์
จากต้นสังกัดได้อย่างครบถ้วน	ถูกต้อง
ตรงตามจริง	 และมีข ้อมูลจัดท�าสถิติ
ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน	 สามารถ
น�าไปท�าวิจัยและวางแผนป้องกัน	แก้ไข
ปัญหาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

 

ผลก�รดำ�เนินง�น

	 สอดคล้องตามจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพ	ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	ดังนี้

 The	Division	 is	responsible	for	patient	regis-
tration,	 verification,	 correction	 and	 addition	 for	
precise,	correct	and	complete	information	of	indi-
vidual	patient,	thence	prepare,	store,	find,	deliver	
and	 trace	medical	 records	 in	 order	 to	 provide	
information	 for	 physicians	 to	 perform	medical	
treatment	in	time	of	patient’s	needs.	The	service	
also	includes	issuing,	recording,	verifying	and	cor-
recting	ICD	code,	enabling	the	hospital	to	claim	
for	medical	service	reimbursement	from	original	
affiliation	 in	the	complete	and	correct	amount.	

ง�นเวชระเบียน

Medical	Record	Division

In	addition,	the	Division	collects	data	to	establish	standard	medical	statistic,	by	which	
the	reasearch	and	medical	plans	can	be	arranged	correctly	in	order	to	prevent	and	
solve	medical	problems	occure.

Key	Performance

 Corresponding	to	emphasis	of	quality	development	of	Faculty	of	Medicine	Siriraj	
Hospital

 1. Health Community

  Enhancing	good	physical	and	mental	health	for	personnel	by
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จดหมายเหตุรายวันศิริราช

 1. ชุมชนสุขภาพดี

	 	 ส่งเสริมให้บุคลากรในงานเวชระเบียนมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยการ

	 	 -	 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการศิริราชปลอดบุหรี่	 ตรวจร่างกายประจ�าปี	 ฉีดวัคซีนไข้หวัด 
ตามฤดูกาล

	 	 -	 ส่งเสริมการป้องกันโรคด้วยการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่สวมถุงมือ	ใส่หน้ากากอนามัย	ใส่แว่นตา 
กันฝุ่น	และสวมผ้ากันเปื้อน	จุดเน้นที่ส�าคัญคือการล้างมือก่อนและหลังปฏิบัติงาน	รวมทั้งก่อนรับประทาน 
อาหาร

	 	 -	 จัดท�าโครงการ	“Code	HEART”	เพื่อดูแลและส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี

	 	 -	 จัดท�าโครงการ	Happy	Work	เพื่อท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้บุคลากรท�างานอยู่ในที่ท�างาน 
ด้วยความสุข

	 	 -	 ส่งเสริมรายได้โดยจัดให้ท�าคลินิกพิเศษ	และงานล่วงเวลา

	 	 -	 ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ	มี	Career	path	ช�านาญการพิเศษ

 2. การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน 

	 	 -	 มีระบบตรวจสอบ	 รหัส	 ICD	 ของเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก	 รวมทั้งตรวจสอบ
คุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยในตามแนวทางการ	Audit	ของ	สปสช.

	 	 -	 พัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์	สามารถดูภาพเวชระเบียนที่	Scan	แล้วผ่านระบบ
เครือข่ายในโรงพยาบาล	(SiScan	,	Buddy	Scan)	ทุกหน่วยบริการ

	 	 -	 ร่วมเป็นคณะท�างานตรวจสอบเวชระเบียนของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		
(สปสช.)	

	 	 -	 ส่งเสริมการพัฒนางานประจ�าสู่การวิจัย

	 	 -	 ส่งเสริมการน�าเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม

 3. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก

	 	 -	 มีการระบุตัวผู้ป่วย	(Identify	Patient)	โดยเชื่อมโยงข้อมูลและรูปถ่ายกับทะเบียนราษฎร์
กรมการปกครอง	หรือให้บริการถ่ายรูปผู้ป่วยในกรณีดึงรูปไม่ได้พร้อมจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์	และ
บันทึกลงใบข้อมูลส่วนบุคคล	(Social	data)	ในแฟ้มเวชระเบียน

	 	 -	 มีการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย	โดย	จัดท�าแฟ้มเวชระเบียนพิเศษ

	 	 -	 มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับ-ส่งเอกสารเวชระเบียน	 และมีการก�าหนดขั้นความลับของผู้เข้า
ถึงข้อมูล

	 	 -	 Sending	 personnel	 to	
participate	 Siriraj	 non-smoking	
project,	 annual	 physical	 exam,	
seasonal	influenza	vaccination

	 	 -	 Convincing	the	staff	on	
diseases	prevention	through	cam-
paign	of	donning	gloves,	protective	
mask,	 dust	 goggles	 and	 apron,	
emphasizing	 on	 hand	 washing	
before	and	after	work	operation	
as	well	as	before	meals

	 	 -	 Project	of	“Code	HEART”	
helps	promote	mental	health	of	
personnel

	 	 -	 Project	of	“Happy	Work”	
provides	 continual	 activities	 to	
enhance	happiness	at	workplace	
for	personnel

	 งาน	“สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา	พุทธชยันตี	2,600	ปี	แห่งการตรัสรู ้”	ณ	โถงอาคาร	100	ปี	สมเด็จ
พระศรีนครินทร์

28 พฤษภาคม -  
1 มิถุนายน 2555
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	 	 -	 Special	clinic	and	part-time	jobs	grants	extra	income	to	personnel

	 	 -	 Senoir	professional	level	is	available	in	career	path	of	advancement

 2. Development to excellence and sustainability

	 	 -	 ICD	code	verifying	system	for	inpatient	and	outpatient	medical	records	al-
lows	the	audit	on	inpatient	medical	record	in	accordance	with	the	National	Health	
Security	Office’s	audit	procedure

	 	 -	 Electronic	medical	record	system	was	developed,	allowing	all	service	units	
to	view	scanned	files	of	medical	records	via	hospital’s	network	system	e.g.	SiScan	,	
Buddy	Scan

	 	 -	 Collaboration	with	medical	record	audit	team	of	the	National	Health	Security	
Office

	 	 -	 Supporting	development	of	Routine	to	Research	(R2R)	

	 	 -	 Support	presentation	of	academic	performance	and	innovation

 3. Creation of safety culture through active risk management

  -	 Linking	 patient’s	 data	 and	 photo	 to	 civil	 registration	 of	 Department	 of	
Provincial	Administration	as	well	as	the	photo	service	(	in	case	that	the	saved	photo	
cannot	be	retrieved)	help	find	patient	identification,	hence	saved	in	computer	system	
and	recorded	in	social	data	on	medical	record	file.

	 	 -	 มีการจัด เก็บข ้อมูล เวช-
ระเบียนไว ้ในระบบสแกน	 (SiScan)	
เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

	 	 -	 การลดการสูญหายของแฟ้ม
เวชระเบียนโดยการให้บริการยืมเวช
ระเบียนในรูปแบบ	CD-R/EMR-	Down-
load	 แทนการให้ยืมแฟ้มเวชระเบียน
จริง/มีการจัดพื้นที่ เฉพาะไว ้ให ้ดู เวช
ระเบียนฉบับจริง

	 	 -	 มีระบบจัดเก็บและท�าลาย
แฟ้มเวชระเบยีน	และ	CD-R	ตามมาตรฐาน 
ที่ก�าหนด

	 	 -	 จัดพิมพ์ใบสั่งยา	ณ	หน่วย
ตรวจ

	 	 -	 จัดท�าและซ้อมแผนอัคคีภัย

	 	 -	 จัดท�าแผนการปฏิบัติงาน
เมื่อเกิดเหตุการณ์ระบบคอมพิวเตอร์
งานเวชระเบียนขัดข้อง

	 “Visaka	Buja,	Dhamma	worship	week	to	celebrate	2,600	years	of	Lord	Buddha’s	Enlightenment”	
was	conducted	at	the	Hall	of	100th	year	Somdej	Phrasrinagarindra	building.

28 May - 1 June 2012
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จดหมายเหตุรายวันศิริราช

	 	 -	 Special	medical	record	
filing	 helps	 preserve	 patient’s	
confidentiality	and	security.

	 	 -	 Data	access	is	protected	
by	security	level	of	individual	ac-
cessor.	Only	assigned	personnel	
are	responsible	for	incoming	and	
outgoing	documents	of	medical	
record

	 	 -	 SiScan	 system	 helps	
store	medical	record	to	prevent	
data	loss

	 	 -	 To	reduce	loss	of	medi-
cal	record	files,	instead	of	granting	
original	medical	record	files,	borrow	
system	offers	CDR/EMR-Download	
while	 the	 original	 files	 are	 still	
available	in	the	restricted	area.	

	 	 -	 File/CD-R	 Storing	 and	
removing	 system	 is	 operating	
under	standard	determined.

	 	 -	 Doctor	 prescription	 is	
ready-to-print	at	examination	unit

	 	 -	 Design	and	conduct	fire	
drill

	 	 -	 Situational	procedure	is	
planned	to	cope	with	computer	
system	failure.

 4. Building Learning Orga-
nization

  -	 Newsletter	on	diseases’	
code	is	distributed	to	share	know-

 4. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

  -	 จัดท�าจดหมายข่าวรหัสโรคเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แต่ละหน่วยตรวจ

	 	 -	 จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ	“ICD	corner”

	 	 -	 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดท�าคู่มือและวิธีปฏิบัติงาน	
คู่มือกายวิภาคศาสตร์ส�าหรับ	Coder	คู่มือค�าย่อส�าหรับการให้รหัส	ICD	ผู้ป่วยนอก

	 	 -	 ร่วมกับฝ่ายสารสนเทศพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท�างาน

	 	 -	 ส่งเสริมให้เป็นคณะท�างานตรวจสอบเวชระเบียน	ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 
(สปสช.)

	 	 -	 เข้าร่วมคณะท�างานพัฒนาและปรับปรุงแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค	2011	(Standard	
Coding	Guidelines	Third	edition	2011)	

	 	 -	 เป็นสถานที่ดูงานและฝึกงานจากหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล

 5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

  -	 ส่งอบรมโครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษของงานวิเทศสัมพันธ์

	 	 -	 จัดท�าคู่มือบทสนทนาภาษาอังกฤษส�าหรับการลงทะเบียนผู้ป่วย	“Hospital	English	for	
Registration	Staff”	

	 	 -	 จัดท�าศูนย์ข่าวสารเวช-ระเบียนออนไลน์	(website)	ของงานเวชระเบียน

	 	 -	 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทุกเดือนเพื่อรับทราบนโยบายและรับฟังปัญหาพร้อมทั้งแก้ไข	ปรับปรุง
การท�างาน

	 การอบรมเรื่อง	 “การใช้	HA	SPA	 ในการวิเคราะห์กระบวนการท�างาน”	ณ	 ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ	
ตึกสยามินทร์	ชั้น	7	

29 พฤษภาคม 2555
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ledge	among	examination	units

	 	 -	 Setting	community	of	practice	called	ICD	corner

	 	 -	 To	 support	development	of	effective	operation,	 various	manuals	 and	 in-
structions	are	 issued	e.g.	manual	of	anatomy	for	coder,	manual	of	abbreviation	for	
outpatient	ICD	code.	

	 	 -	 Co-operating	with	the	Information	Technology	Department	for	system	de-
velopment

	 	 -	 Promoting	 to	become	medical	 record	 audit	 team	of	 the	National	Health	
Security	Office

	 	 -	 Participating	development	team	to	improve	the	Standard	Coding	Guidelines	
Third	edition	2011

	 	 -	 Greeting	study	visit	and	providing	training	courses	for	external	firms

 5. Increasing communication effectiveness

  -	 Sending	personnel	to	join	English	language	training	course	of	The	Interna-
tional	Affairs	Department

	 	 -	 Providing	 English	 conversation	manual	 “Hospital	 English	 for	 Registration	
Staff”	for	patient	registration

	 	 -	 Establishing	website	of	Medical	Record	Division

	 	 -	 Holding	monthly	meeting	for	acknowledge	the	policy,	listen	to	and	solve	
the	problems	as	well	as	to	improve	operation

 6. Building equal satisfaction of clients and service team

  To	enhance	satisfaction,	the	services	were	improved	by

	 	 -	 Increasing	effectiveness	in	medical	record	conveying	process,	thus	providing	
quick-correct-in	time	delivery	to	patients	and	examination	units.	

	 	 -	 Reducing	 processing	 time	 for	 birth	 certificate	 issuing	 from	 15	 days	 to	 48	
hours,	enabling	newborns	to	claim	for	medical	service	provided

	 	 -	 Improving	searching	system	for	medical	record	of	patients	with	appointment	
as	well	as	establishing	the	procedure	to	substitute	the	copy	in	case	of	unsuccessful	
searching

 6. สร้างความพึงพอใจแก่ผู ้ใช้
และทีมผู้ให้บริการอย่างสมดุล

  เพิ่มความพึงพอใจในการใช้
บริการ	 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้
บริการ	โดย

	 	 -	 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
รับ-ส่งเวชระเบียนเพื่อให้หน่วยตรวจ
และผู ้ป่วยได้รับเวชระเบียน	 รวดเร็ว	
ถูกต้อง	ทันเวลา

	 	 -	 ลดขั้นตอนการรับสูติบัตร
จาก	15	วัน	 เหลือ	48	ชั่วโมง	 เพื่อให้
ทารกแรกเกิดสามารถใช้สิทธิการรับ
บริการทางการแพทย์ได้

	 	 -	 ป รั บป รุ ง ร ะบบกา รค ้ น
เวช-ระเบียนผู ้ป ่วยนัดหมาย	 และจัด
ท�าระเบียบปฏิบัติการท�าใบแทนกรณี 
ค้นเวชระเบียนไม่ได้

	 	 -	 ให้บริการลงทะเบียนแก่เจ้า
หน้าที่ที่ตรวจรักษานอกหน่วยตรวจ

	 	 -	 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
พฤติกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ	(ESB)	

	 	 -	 จัดเก็บเวชระเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบ	 Real	 Time	 ในผู้
ป่วยล้างไตที่ห้องล้างไตกัลยาณิวัฒนา

	 	 -	 Scan	เวชระเบียน	ให้ศูนย์
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราชและ
สาขากายอุปกรณ์	อาคารเจ้าพระยา	เพื่อ
ให้มีข้อมูลตรวจรักษา

	 	 -	 จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการลง
ทะเบียนที่ห้องเจาะเลือดหอพัก	8	ไร่

	 The	training	on	“The	use	of	HA	SPA	in	working	process	analysis”	was	held	at	Aditayadhorn	
Kitikhun	room,	7th	floor	of	Syamindra	building.

29 May 2012
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ผลง�นดีเด่น

 โครงการติดดาวหน่วยงานดีเด่น 

 ปี 2552 

	 •	 หน่วยงานดีเด่น	ประเภทดาวทอง		

 ปี 2553

	 •	 หน่วยงานดีเด่น	

 ปี 2554

	 •	 หน่วยงานดีเด่น	ประเภทดาวทอง	

 โครงการติดดาวนวัตกรรมดีเด่น 

 ปี 2552

	 •	 การบริการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ	Download	

 ปี 2553

	 -	 แบบฟอร์มปรึกษาขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม	Discharge	Summary	of	Department	of	Medi-
cine

	 -	 เวชระเบียน	Online	

	 	 -	 Registration	 service	 is	
also	available	for	officers	operat-
ing	out	of	examination	units

	 	 -	 S e n d i n g 	 p e r s o n -
nel 	 to 	 par t i c ipate 	 t ra in ing	
course	 of	 Excellence	 Service	 
Behavior	(ESB)

	 	 -	 Using	Real	Time	elec-
tronic	 system	 to	 store	 medical	
record	 of	 patient	 with	 hemodi-
alysis	 at	 Hemodialysis	 Unit	 in	
Kalayaniwattana	room

	 	 -	 To	 be	 used	 in	 exami-
nation	and	treatment	provision	,	
medical	records	are	also	scanned	
for	Applied	Thai	Traditional	Medi-
cine	 and	 Prosthetic-Orthopidic	
unit	at	Chaophya	Building

	 	 -	 Arranging	 registration	
service	at	blood	collection	unit	
in	Dorm	11	Siriraj	Hospital

Outstanding	Performance

 Tid Dao Project Outstanding 
Division

 2009

 -	 Dao	 Thong	 Award	 Out-
standing	Division

 2010

 -	 Outstanding	Division

	 งานแถลงข่าว	“โครงการสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช”	น�าเสนอความคืบหน้าการด�าเนินโครงการฯ	
ที่ประกอบด้วยโครงการหลัก	5	 ส่วน	คือ	 โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์	 โครงการศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช	
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช	 สวนเฉลิมพระเกียรติ	 และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน	 ซึ่งจะพร้อมเปิดให้
บริการปลายปี	2555	

29 พฤษภาคม 2555
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 2011

 -	 Dao	Thong	Award	Outstanding	Division

 Tid Dao Project Outstanding Innovation

 2009

 -	 Service	of	electronic	medical	record	for	download	

 2010

	 -	 Consultation	form	for	amendment	on	discharge	summary	of	Department	of	
Medicine

	 -	 Online	medical	record

	 -	 Quick	Birth	Certificate	-	Express	Medical	Claim

	 -	 Accreditation	of	Universal	Health	Coverage

 2011

 -	 Linking	the	entitlement	to	the	National	Health	Security	Office

	 -	 Pilot	project	for	Real	Time	medical	record

	 -	 Project	of	increasing	effectiveness	on	inpatient	medical	record	searching	using	
Medical	Record	Storage	program

Progressing	Project

 1.	 Developing	electronic	medical	record	system	(one-by-one	Real	Time	medical	
record	scanning)

	 2.	 Online	registration	for	new	patient

	 -	 สูติบัตรทันใจ	สิทธิทันใช้	

	 -		 การรับรองสิทธิประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า	

 ปี 2554

	 -	 การเชื่อมโยงสิทธิกบัส�านกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		

	 -		 โครงการน�าร่องเวชระเบียน	
Real	Time	

	 -	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การค้นหาเวชระเบียนผู ้ป่วยในโดยใช้
โปรแกรมจัดเก็บเวชระเบียน

ง�นที่อยู่ในระหว่�งดำ�เนินก�ร

	 1.	 โครงการพัฒนาระบบเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์	 (ระบบ	 Scan	
แผ่นต่อเวชระเบียน	real	time)

	 2.	 ให้บริการลงทะเบียนผู ้ป ่วย
ใหม่	Online

	 Press	conference	on	 “Sayamindradhiraj Medical Institute project”	 to	present	 the	project	 
progress	that	consisted	of	5	principle	projects:	Siriraj	Piyamaharajkarun	Hospital,	Siriraj	Medical	 
Research	Center,	Siriraj	Applied	Thai	Traditional	Medicine,	Commemorative	garden	and	Siriraj	
Phimukhsthan	Museum,	which	was	expected	to	open	for	service	at	the	end	of	2012.

29 May 2012
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สำ�นักง�น	 ตึกพระสุจริตสุด�
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	7445-6,	0	2419	7330 
หม�ยเลขโทรส�ร	 0	2418	0114

Office		 	 Phrasucharitsuda	Building 
Tel.		 	 66	2419	7445-6,	66	2419	7330 
Fax.	 	 66	2418	0114 
Website	 www.si.mahidol.ac.th/th/division/ratc/

 งานบริการ

 1.	 ให้ความช่วยเหลือ	แนะน�าผู้ป่วย	ที่มีปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	อารมณ์	และจิตใจ	เพื่อให้ปัญหาคลี่คลาย	
พร้อมให้ค�าแนะน�า	ตามลักษณะปัญหาของผู้ป่วย

	 2.	 เยี่ยมบ้าน

	 	 2.1	 เพื่อประเมิน	 สภาพครอบครัว	 และสภาพ
แวดล้อม		 	 	

	 	 2.2	 เพื่อประสานบริการสุขภาพ	และติดตามดูแล
ผู้ป่วย	

	 	 2.3	 เพื่อติดตามหาญาติผู ้ป่วย	

 Service Operation

 1.	 Providing	assistance	and	
suggestion	for	patient	with	eco-
nomic,	 social,	 emotional	 and	
mental	problems	accordingly

	 2.	 Home	Visit

	 	 2.1	 To	Assess	family	con-
ditions	and	environment

	 	 2.2	 To	coordinate	health	
service	and	monitor	patient	care

	 	 2.3	 To	look	for	patient’s	
relatives

	 	 2.4	 To	prepare	readiness	
for	discharge	plan

	 3.	 Coordinating	internal	and	
external	service	units

	 4.	 Joining	multidisciplinary	
team	for	patient	care

	 5.	 Coordinating	 both	 gov-
ernment	and	private	networks	to	
acquire	assistance	for	patients

ง�นสังคมสงเคร�ะห์

Social	Welfare	Division

	 	 2.4	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนจ�าหน่าย	

	 3.	 ประสานบริการ	หน่วยงานภายนอก	และภายใน	

	 4.	 เข้าร่วมทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย	

		 5.		 ประสานเครือข่ายทั้งของรัฐและเอกชน	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
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 งานวิชาการ 

	 1.	 สอนภาคปฏิ บั ติ นั กศึ กษา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	 และ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว	ปีละ	4	รุ่น

	 2.	 ท�างานประจ�าสู่งานวิจัย	

ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ

 1.	 จ�านวนผู้ป่วย	

 Academic Operation

 1.	 Teaching	for	students	from	Thammasat	University	and	Huachiew	Chalermprakiet	
University	for	4	groups	a	year

	 2.	 Project	of	Routine	to	Research	(R2R)

 

ผู้ป่วยนอก		 4,097	 4,182	 4,083	 4,237	 3,367
Outpatient
ผู้ป่วยใน		 742	 1,472	 1,224	 1,570	 1,633
Inpatient
รวม		 	 4,839	 5,654	 5,307	 5,807	 5,000
Total

ผู้ป่วยนอก	(บาท)		 14,389,275	 15,537,602	 14,259,241	 14,541,874	 1,741,138
Outpatient	(baht)
ผู้ป่วยใน	(บาท)	 13,748,735	 20,815,461	 19,408,789	 24,217,747	 17,809,884
Inpatient	(baht)
รวม	(บาท)		 28,138,010	 36,353,063	 33,668,030	 38,759,621	 19,551,022
Total	(baht)

	 จำ�นวนผู้ป่วย	 ปี	2551	 ปี	2552	 ปี	2553	 ปี	2554	 ปี	2555 
	 patients	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012

	 	 ปี	2551	 ปี	2552	 ปี	2553	 ปี	2554	 ปี	2555 
	 	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012

	 2.	 จ� านวนเงิ นที่ โ ร งพยาบาล 
รับภาระ	

	 2.	 Funds	under	Hospital’s	responsibility

Key	Performance

 1.	 Patients
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	 3.	 	การช่วยเหลือด้านอื่นๆ	 	 3.	 Other	Assistance

	 4.	 ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ

	 	 1)		 ผู้ป่วยที่ได้รับการจ�าหน่ายตามแผนการรักษา	86%

	 	 2)		 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	96%

	 	 3)		 ผู้ป่วยที่ได้รับการระบุตัวโดยการค้นหาหลักฐานเอกสาร	 และสามารถใช้สิทธิการรักษา
ได้อย่างถูกต้อง	84.3%

ผลง�นดีเด่นและคว�มภ�คภูมิใจ	

	 4.	 Key	Indicator

	 	 1)		 Patients	discharged	in	
accordance	with	treatment	plan	
86%

	 	 2)		 Clients’	Satisfaction	
96%

	 	 3)		 Patiens	identified	by	
searching	documental	evidence	
and	 able	 to	 claim	 for	 correct	
medical	entitlement	84.3%

Pride	 and	Outstanding	 Per-
formance

 1.	 Award	 for	 Outstanding	
Innovation	 of	 Multidiaciplinary	
Team

	 แถลงข่าว	“ครั้งแรกของโลก นวัตกรรมศิริราช ผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินระบบไหลเวียนโลหิตบริเวณเท้าในกลุ่ม 
ผู ้ป่วยเบาหวาน ป้องกันการถูกตัดขา”	ณ	ห้องประชุมคณะฯ		ตึกอ�านวยการ	ชั้น	2	

30 พฤษภาคม 2555
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	 1.	 รางวัลนวตกรรมดเีด่นประเภท
ทีมสหวิชาชีพ	:

	 	 โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ
จิตอาสาให้มีส ่วนร่วมในการป้องกัน
อุบัติภัยบนท้องถนน	 ให้แก่นักศึกษา
พาณิชยการราชด�าเนิน	 เพื่อให้ความ
รู ้เรื่อง	 ระเบียบวินัยการจราจร	 และ 
ภัยอันตรายของอุบัติ เหตุการจราจร	 
รวมถึงพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย	
ผลลพัธ์โครงการ	ผูเ้ข้ารบัการอบรมเข้าใจ
ถงึภยัอนัตรายจากการขบัขีอ่ย่างประมาท	
และเข้าใจวินัยการจราจร	ร้อยละ	93

	 2.	 หน่วยงานดีเด่นดาวทอง	

	 3.	 การช่วยเหลือผู้ป่วยที่จ�าหน่าย	
และไม่สามารถกลบับ้านได้เพราะประสบ
ภาวะน�้าท่วม	 เมื่อเดือนตุลาคม	 2554	
นักสังคมสงเคราะห์ได้ประสานหาที่พัก
ที่ศูนย์พักพิง	ประสานแพทย์ทีมผู้รักษา
หน่วยปฐมภมูอิอกตรวจสขุภาพ	และเยีย่ม
ผู้ประสบภัยน�้าท่วม	พร้อมจัดกิจกรรม
ให้แก่เด็กเล็กและครอบครัว

 

	 	 The	training	project	for	students	of	Rajdamnern	Commercial	College	to	develop	
potentiality	of	volunteer	spirit	in	participation	with	road	safety	prevention	program,	in	
which	provided	the	knowledge	of	traffic	regulations,	danger	of	traffic	accidents	as	well	
as	safe	riding	behaviour.	Project	result	showed	that	93%	of	participants	comprehend	
danger	of	careless	riding	and	understand	traffic	regulations.

	 2.	 Dao	Thong	Award	of	Outstanding	Division

	 3.	 Assisting	discharged	patient	confronting	home	flood	in	October	2011	to	arrange	
accomodation	in	flood	evaccuation	center,	coordinate	with	physician	team	in	primary	
care	units	to	visit	and	arrange	physical	examination	as	well	as	to	conduct	children	
and	family	activities

	 Press	release	on	“Siriraj Vascular surgeon innovated bloodstream bypass operation for diabe-
tes patients to help prevent leg amputation: The first time in the world” at the faculty conference 
room,	2nd	floor	of	Administration	building.30 May 2012
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สำ�นักง�น	 ตึกหอพักพย�บ�ล	1	(ปฐมภูมิชั้น	2)
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	7093-4 
หม�ยเลขโทรส�ร	 0	2418	5009

Office		 	 Nursing	Dormitory	Building	1	(2nd	Fl,	Primary	Care	Unit)
Tel.		 	 66	2419	7093-4 
Fax.	 	 66	2418	5009		

ผลก�รดำ�เนินง�น

	 1.	 บริการตรวจสอบสิทธิ	 รับรองสิทธิและแนะน�า 
การใช้สิทธิในผู ้ป ่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 เฉลี่ย
เดือนละ	28,000	ราย

	 2.	 บริการตรวจสอบสิทธิผู ้ป่วยใน	(IPD)	เฉลี่ยเดือน
ละ	2,500	ราย

	 3.	 ลงทะเบียนสิทธิว่าง/เด็กแรกเกิดที่รับบริการ	เฉลี่ย
เดือนละ	497	ราย

	 4.	 ลงทะเบียนโอนย้ายสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า	
เฉลี่ยเดือนละ	160	ราย

	 5.	 ปรับปรุงข้อมูลผู ้มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โรงพยาบาลศิริราช	เฉลี่ยเดือนละ	38	ราย

Performance

 1.	 Providing	service	of	veri-
fication	 and	 accreditation	 for	
patient’s	 medical	 entitlement	
as	well	as	suggesting	patient	to	
claim	on	health	benefit	for	28,000	
cases	on	average

	 2.	 Providing	verification	ser-
vice	 on	 the	 coverage	 for	 2,500	
inpatients	a	month	on	average

	 3.	 Registration	 for	 non-re-
gistered/newborn	with	claim	497	
cases	on	average

	 4.	 Registration	for	transfered	
claim	160	cases	on	average

	 5.	 Adjusting	 data	 of	 ones	
entitled	to	the	health	benefit	at	
Siriraj	Hospital	38	cases	on	aver-
age

	 6.	 Registration	 for	 patient	
in	specific	disease	management	
project

	 	 •	 CSCD	65	cases	per	month	
on	average

ง�นสิทธิประกันสุขภ�พ

Health	Benefit	Division

	 6.	 ลงทะเบียนผู้ป่วยโครงการบริหารจัดการโรคเฉพาะ	

	 	 •	 CSCD	เฉลี่ยเดือนละ	65	ราย

	 	 •	 UC	เฉลี่ยเดือนละ	2	ราย

	 7.	 ติดตามบันทึกผลการรักษาผู้ป่วยโครงการบริหารจัดการโรคเฉพาะ	เฉลี่ยเดือนละ	20	ราย

	 8.	 บันทึกข้อมูลติดตามสถานะการส่งกลับผู้ป่วย	เฉลี่ยเดือนละ	1,010	ราย

	 9.	 ประสานงานการอนุมัติการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง	(	OPD)	เฉลี่ยเดือนละ	240	ราย

	 10.	 ประสานงานการอนุมัติการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง	(IPD)	เฉลี่ยเดือนละ	512	ราย

	 11.	 ประสานงานกองทุนและสถานพยาบาลต้นสังกัด	 เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เฉลี่ยเดือนละ	 57	
ราย
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	 12.	 รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร
สิทธิผู ้ป ่วยประกันสุขภาพถ ้วนหน้า 
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อใช้เรียกเก็บ
เงินชดเชย	เฉลี่ยเดือนละ	86,000	ฉบับ

	 13.	 บันทึกข้อมูลหัตถการผ่าตัด	
Group	Itemize	เฉลี่ยเดือนละ	17,800	
ครั้ง

	 14.	 ตอบข้อร้องเรียนการใช้สิทธิ	
เฉลี่ยเดือนละ	1	ราย

	 15.	 ประชุมภายในหน่วยงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงาน	ทุก	2	สัปดาห์

	 16.	 ทบทวน/ปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารสิทธิและ
รับรองสิทธิ	เพื่อลดขั้นตอน	ความเสี่ยง	
ในการเกิดข้อผิดพลาด	และลดภาระงาน

 

	 	 •	 UC	2	cases	per	month	on	average

	 7.	 Follow	up	on	patients	in	specific	disease	management	project	20	cases	per	
month	on	average

	 8.	 Record	data	gained	from	follow	up	on	patient	in	refer-back	status	100	cases	
per	month	on	average

	 9.	 Coordinating	for	approval	of	high-cost	medical	treatment	at	OPD	240	cases	
per	month	on	average

	 10.	 Coordinating	for	approval	of	high-cost	medical	treatment	at	IPD	512	cases	per	
month	on	average

	 11.	 Coordinating	with	funds	and	patient’s	original	affiliated	for	patient’s	benefit	
57	cases	per	month	on	average

	 12.	 Using	electronic	system	to	collect	and	store	documents	of	title	for	patients	
in	the	health	benefit	for	reimbursement	86,000	documents	per	month	on	average

	 13.	 Using	Group	Itemize	to	record	the	data	from	surgical	procedure	17,800	docu-
ments	per	month	on	average

	 14.	 Corresponding	with	complaint	of	claim	1	case	a	month	on	average

	 15.	 Arranging	Division’s	internal	meeting	to	develop	quality	of	operation	every	2	
weeks

	 16.	 Revising/Improving	steps	of	verifying	procedure	on	document	of	title,	in	order	
to	reduce	risk	of	mistakes	and	workload
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สำ�นักง�น	 ตึกผะอบ	ชั้น	2
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	7451,	0	2419	8392 
หม�ยเลขโทรส�ร	 0	2419	9590

Office		 	 2nd	Fl,	Pa-ob	Building
Tel.		 	 66	2419	7451,	66	2419	8392 
Fax.	 	 66	2419	9590	  
Website	 http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/ophs/

 วิสัยทัศน์	:	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะเป็น
สถาบันทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย	 อาชีว
อนามัย	และสิ่งแวดล้อมในระดับสากล	

 พันธกิจ :	มุ่งสร้างระบบการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมายอันจะน�าไปสู ่มาตรฐาน
ระดับสากล	 เพื่อสุขภาวะของบุคลากร	 รวมถึงผู ้เข้ามาใน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 Mission :	Faculty	of	Medicine	
Siriraj	Hospital	will	be	a	medical	
institute	adhere	to	international	
stardard	of	safety,	occupational	
health	and	environment

 Mission :	Aiming	to	establish	
management	system	for	safety,	oc-
cupational	health	and	environment	
at	work	to	comply	with	 legality	
leading	to	international	standard	
for	happiness	of	personnel	and	
visitors	 of	 Faculty	 of	 Medicine	
Siriraj	Hospital

ง�นอ�ชีวอน�มัย 

Occupational	Health	
Division
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ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	 Key	Performance

1.	 การส่งเสริมให้ความรู้/เผยแพร่ข้อมูล
	 Knowledge	&	Information	Distribution
	 1.1	 Website	งานอาชีวอนามัย	 -	 1,718	 2,983	 3,067
	 	 Website	of	Occupational	Health	Division		 	 	 	
		 	 (จ�านวนครั้งของการเข้าชม	Website)	(views)
	 1.2	 จ�านวนครั้งของการจัดอบรม	 -	 10	 10	 6
	 	 Training	Course
	 1.3	 จัดท�าสื่อการเรียนรู้	(เรื่อง)	 -	 2	 1	 1
	 	 Learning	Media	(issues)

2.	 การเดินส�ารวจความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ
	 สภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 Walkthrough	Survey	for	safety,	occupational	health	and	
	 environment	at	work
	 -	 จ�านวนครั้งของการเดินส�ารวจ	 24	 65	 50	 63
	 	 Times	of	survey	 	 	 	

3.	 การก�าจัดของเสียสารเคมีอันตราย
	 Hazardous	chemical	waste	elimination
	 -	 ปริมาณการก�าจัดของเสียสารเคมีอันตราย	(ตัน)	 -	 1.3	 2.4	 2.7
	 	 Quantity	(Tons)

 
ตัวชี้วัดสำ�คัญ	 เป้�หม�ย

	 ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้
 

KPI
 
	 Target

	 Outcome
	 2553	 2554	 2555
	 2010	 2011	 2012

โปรแกรมการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี
Chemical Safety Management Program
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จดหมายเหตุรายวันศิริราช

การก�าจัดของเสียสารเคมีอันตราย
Hazardous chemical waste elimination

การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการด้านสารเคมี
Training of Safety in Chemical Laboratory

	 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจ�า	บ้านแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	และ
แพทย์เฟลโลว์	ประจ�าปีการศึกษา	2554	ณ	หอประชุมราชแพทยาลัย		

30 พฤษภาคม 2555
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Siriraj Journal

การอบรมเรื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการก�าจัดสารเคมีและสารชีวภาพหกปนเปื้อน
Training of Personal Protective Equipment and biological and chemical spill cleanup

1.	 รางวัลเกียรติยศ	 โรงพยาบาลที่เป็นแบบอย่างในด้านการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยส�าหรับบุคลากร	 2551
	 Honorary	Award	 ในโรงพยาบาลดีเด่น	 2008
	 	 Model	Hospital	for	Personnel	Occupational	Health	Operation	in	Outstanding	
	 	 Hospital	

2.	 รางวัลโครงการติดดาว	 -	 นวัตกรรมดีเด่น	เรื่องการลดน�้าหนักในกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีภาวะอ้วนลงพุง	 2552
	 Tid	Dao	Award	 	 Outstanding	Innovation	for	Weight	Cutting	among	Overweight	Security	Officers	 2009

	 	 -	 นวัตกรรมดีเด่น	เรื่องการจัดท�าวีดิทัศน์การอบรมด้านอาชีวอนามัย	และความปลอดภัย	 2552
	 	 	 Outstanding	Innovation	for	Provision	of	Video	for	Occupational	Health	and	Safety	 2009

	 	 -		 นวัตกรรมดีเด่น	เรื่องชุดก�าจัดสารปรอทปนเปื้อน	(Mercury	spill	kits)	 2552
	 	 	 Outstanding	Innovation	for	Mercury	Spill	Clean	Up	Kits	 2009

	 	 -	 นวัตกรรมดีเด่น	เรื่องชุดก�าจัดสารเคมีและสารชีวภาพหกปนเปื้อน	(Siriraj	chemical	and		 2554
	 	 	 biological	cleanup	spill	kits)	 2011
	 	 	 Outstanding	Innovation	for	Chemical	and	Biological	Spill	Clean	up	Kits	

	 	 -		 หน่วยงานดีเด่น		 2552,	2553
	 	 	 Outstanding	Division	 และ	2554
	 	 	 	 2009,	2010
	 	 	 	 and	2011

	 ร�งวัลที่ได้รับ/คว�มภ�คภูมิใจ	 ชื่อ/ประเภทผลง�น	 ปีที่ได้รับร�งวัล
	 Award/Pride	 Name/Type	 Year

	 Certificate	presentation	ceremony	to	the	graduates	of	residency	training,	continuing	education,	
and	fellowship	programs	for	the	academic	year	2011,	was	held	at	the	Rajapadthayalai	Conference	
Hall.30 May 2012
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