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ศิริราชรับรางวัลบริการÀาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณÀาพ
การบริหารจัดการÀาครัฐ ประจ�าป‚ พ.ศ.2555 จ�านวน 3 รางวลั 
โดยได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ได้แก่ 
หุ่น½ƒก½นการผ่าตัดทารกในครรÀ์ผ่านกล้อง โครงการพัฒนา
รูปแบบการเป�ดเผยสÀาวะการตดิเช้ือเอชไอวแีก่เดก็ตดิเช้ือแต่ก�าเนดิ  
รางวลับรูณาการการบริการท่ีเป็นเลศิ ระดบัดเีด่น ได้แก่ ชุดตรวจ
วินิจ©ัยโรคเท้าช้างส�าเร็จรูป FilariaDIAG ณ ห้องวายุÀักณ์ 4 
ศูนย์ราชการเ©ลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
(9 ม.ค. 56)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ได้รับโล่ห์และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 
ประเÀท “เวบไ«ต์ยอดนยิม” ประจ�าป‚ 2555 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 
ศ.เกียรติคุณนพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 
ส�านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(27 ก.พ. 56) 

รศ.นพ.ทวี เลาหพันธ์ 
รับรางวลัปาฐกถาสดุแสงวเิชียร 
ครั้งที่ 42 (21 พ.ย. 55)
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โรงพยาบาลศิริราชรับรางวัล Best Medical 
Performance Award (การบริหารและการบริการ
ทางการแพทย์ยอดเยี่ยม) และรางวัล Best UR 
Team (ทีมงานบริหารจัดการทางการแพทย์ยอดเยีย่ม) 
ในงาน “Allianz Ayudhya Hospital Service 
Awards ประจ�าป‚ 2555” ณ โรงแรมแกรนด์ ไÎ
แอท เอราวัณ (29 มี.ค. 56)

ศิริราชได้รับการจัดอันดับจาก 
Webometrics เป็นเว็บไ«ด์ยอดนิยม
ในรอบป‚ 2556 ครั้งที่ 2 ครองแชมปŠ
ประเทศไทย อันดับ 2 ของทวีปเอเชีย 
และอันดับ 11 ของโลก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับรางวัลในการประชุมระดับชาติ 
14th HA National Forum โดยสถาบันรับรองคุณÀาพสถานพยาบาล 
(สรพ.) ประเÀทรางวลัดเีด่น ได้แก่ การดแูลผูป้†วยผูใ้หญ่ท่ีมีÀาวะ severe sepsis
/septic shock ประเÀทรางวลัชมเชย 3 รางวลั ได้แก่ Siriraj Surgical Safety 
Checklists : Optimal Caring และ Siriraj Model : Prevention and 
Control of Muti-drug Resistant Bateria in Resource-Limited Seting  
และผลของการพยาบาลตามแนวป¯ิบัติ เพื่อป‡องกันการเกิดแผลกดทับ
ของศิริราช ณ IMPACT Convention Center เมืองทองธานี 
(12-15 มี.ค. 56)
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาÏ สยามบรมราชกุมารี เสด็จÏ มา
ทรง เป �ดการประ ชุมวิชาการนานาชาติด ้ านการแพทย ์ แล ะ
การสาธารณสุข พ.ศ.2556 (International Conference 
in Medicine and Public Health 2013) Àายใต้แนวคิด            
“สุขÀาวะไร้พรมแดน (Health Society Beyond Frontiers)” ณ 
ห้องราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา (25 มิ.ย. 56)

ศิริราชเป�ดตัวหุ่นยนต์ผ่าตัดตัวที่ 2 
หลงัใช้หุน่ยนต์ตวัแรกส�าเร็จกว่า 1,000 ราย 
(1 ต.ค. 55)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ
รางวัล “R2R ดีเด่น” ประจ�าป‚ 2556 ในการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากงานประจ�าสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) 
คร้ังท่ี 6 “ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และÀาคีเครือข่าย R2R 
ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (2 ส.ค. 56)
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ศริิราชร่วมกับ UCSF จัดการประชุม
วิชาการ “The 1  Minimally Invasive 
Surgical Forum”  (11 ธ.ค. 55)

ศริิราชคดิค้นการแยกสเตม็
เ«ลล์บริสุทธ์จากน�้าคร�่าเพื่อใช้
รักษาโรคในอนาคตเป็นคร้ังแรก
ของโลก (18 ต.ค. 55)

พธิลีงนามเ«็นสญัญา Memorandum 
of Entrustment MOE และรับมอบ
อุปกรณ์ Laparoscopic Surgery จาก
บริษัท โอลิมป˜ส (ประเทศไทย) เพื่อใช้ใน
โครงการพฒันาศนูย์½ƒกอบรมทกัษะหัตถการ
ทางการแพทย์ศิริราช (6 พ.ย. 55)

งานเวชÀัณฑ์ปลอดเช้ือได้รับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ในด้าน 
Central Sterile Supply Services 
และด้าน Development of Sterile 
Technique (24 ต.ค. 55)
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ศิริราชเป �ดโครงการศัลยกรรม
แก้ไขโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ จ�านวน 
200 ราย ช่วยเหลือผู้ป†วยยากไร้และ
ด้อยโอกาส เ©ลิมพระเกียรติ 85 พรรษา 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 80 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าÏ พระบรมราชินีนาถ  
และ 60 พรรษา สมเดจ็พระบรมโอรสา
ธิราชÏ สยามมกุ®ราช กุมาร ณ                                                                 
ห้องประชุมคณะÏ ชั้น 2 ตึกอ�านวยการ
(22 ม.ค. 56)

ศิริราชจัดงานมหากุศลเทศน์
มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 คาถา 
เ©ลมิพระเกียรตถิวายเป็นพระราชกุศล 
(9 ม.ค. 56)

ศิ ริ ร าชผ ่ าตั ดส ่ อ งกล ้ อ ง
ทารกในครรÀ์รักษาÀาวะกระเพาะ
ป˜สสาวะอุดก้ันส�าเร็จเป็นแห่งแรกใน
เอเชีย ณ ห้องประชุมคณะÏ ชั้น 2 
(2 เม.ค. 56) 14 15
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โครงการปลูกต ้นไม ้
เ©ลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (18 
ก.พ. 56)

ศิ ริ ร าชลงนาม MOU 
Signing Ceremony Ã‹ÇÁ¡Ñº 
สถาบันจีโนมบีจีไอ กรุงป˜กก่ิง 
(4-5 มี.ค. 56)

ศิ ริราชจัดการแข ่งขันตอบป˜ญหาจุล
ชีววิทยานานาชาติ ประจ�าป‚ 2556 (Siriraj 
International Medical Microbiology 
and Immunology Competition, SIMIC 
2013) โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 34 ทีม จาก 
12 ประเทศในเอเชีย (14-17 มี.ค. 56)

“The second ASEAN and Allied Countries 
Medical Research Network Meeting” เพื่อสร้าง
ความร่วมมือด้านการวิจัยทางการแพทย์ของประเทศใน
ÀูมิÀาคเอเชียตะวันออกเ©ียงใต้ (12 ก.ย. 56)
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ÈÔÃÔÃÒªÊÅÒÂµŒÍ¡ÃÐ¨¡ Œ́ÇÂ
เลเ«อร์ส�าเร็จเป็นแห่งแรกของ
โรงเรียนแพทย์ไทย (8 ก.ค. 56) 

ÈÔ ÃÔ Ã Ò ª Ñ̈ ´ § Ò ¹ 
“125 ป ‚ รพ.ศิ ริราช               
มุง่มัน่พฒันา น�าพาสงัคม” 
(เม.ย. 56)

ศริิราชรักษามะเร็งเต้านมแนวใหม่ 
ผ่าตัดเก็บเต้านมพร้อม©ายแสงในคร้ัง
เดียว ประสิทธิÀาพสูง ปลอดÀัย ได้
ผลดี (23 ส.ค. 56)

ศิ ริ ร า ช เ ป � ด ร ะ บ บ ป ¯ิ บั ติ ก า ร           
เจาะ-ส่งเลือดครบวงจรด้วยท่อลมขนาด
เล็ก ความเร็วสูงแห่งแรกในเอเชีย ณ ห้อง 
108 ชั้น 1 ตึกผู้ป†วยนอก  (5 ส.ค. 56)
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