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ผลงาน
โครงการ

Projects



คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาลได ้
วางแผนพัฒนาพื้นที่ 17 ไร่ บริเวณกลุ่มอาคาร
รักษาพยาบาล กลุ่มอาคารหอพัก และกลุ่ม
อาคารบริการ จ�านวน 15 หลัง ที่ตั้งอยู่บนถนน
สายหลักตั้งแต่บริเวณหน้าอาคารจอดรถ1 ไป
จนถึงทางออกประตู 5 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
เป็นพื้นที่ท่ีมีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลศิริราชเป็น
จ�านวนมาก การวางอาคารท่ีมีกิจกรรมหลาก
หลายปะปนกันในพืน้ทีเ่ดยีวกัน «่ึงท�าให้เกิดความ
ไม่คล่องตัว การปะปนของการใช้ทางสัญจร และ
มีสÀาพแวดล้อมทางกายÀาพไม่เหมาะสม คณะ
แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาลจึงได้จัดท�าผงัแม่บท
พัฒนาพื้นท่ีในบริเวณดังกล่าวและวางแผน
พัฒนาเป็น 4 ระยะ โครงการก่อสร้างศูนย์การ
แพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโÀค เป็นแผนงานเร่ง
ด่วนระยะที่ 1 ของผังแม่บท โดยเป็นโครงการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เพื่อทดแทนกลุ่ม
อาคาร 3 หลัง ได้แก่ ตึกหริศจันทร์-ปาวา ตึก
ผะอบ นพ สุÀัทรา  ระเบียบ  และตึกเวชศาสตร์
ป‡องกัน ที่ให้บริการมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ป‚ 
เพื่อให้สามารถเพิ่มพื้นท่ีการบริการของผู้ป†วยให้
มีประสิทธิÀาพยิ่งข้ึน และเป็นการให้บริการแบบ
ครบวงจร 

has planned to develop the area of 17 rais (6.7 acres) 

occupied by a group of 15 buildings including patient 

buildings, dormitory buildings and service buildings situated 

along the main road from Car parking Building  to the 5th exit. 

Since such area was extremely crowded with clients and 

multiple-tasked buildings were laid out unorganizedly in the 

same area causing traffic congestion and transportation 

difficulty within improper surroundings, thus the Faculty 

decided to set master plan to develop such area with 4 

development phases. In order to expand the area for effective 

and complete services, the urgent plan set in 1st phase of 

master plan is the project on construction of fully-facilitated 

medical center to replace a group of 3 buildings including 

Harisajan Pava Building, Pa-ob Nop Supattra Rabiab Building 

and Preventive Medicine Building which having been in 

service for already 50 years.  
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โครงการกอสรางอาคาร
นวมินทรบพิตร 

๘๔ พรรษา
Navamindrapobitr 
84th Anniversary 

Building Project

Faculty of Medicine 
Siriraj Hospital



การรวมศูนย์การแพทย์เ©พาะทางด้าน
ต่างæ จะส่งเสริมให้เกิดการประสานงานหรือการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า ท�าให้สามารถ
เพิ่มประสิทธิÀาพในการบริการผู้ป†วยนอกให้เกิด
ความต่อเนื่อง และเป็นพื้นที่รองรับการปรับปรุง
หอผู้ป†วยของอาคารอื่นæ เพื่อให้การบริการของ
โรงพยาบาลศิริราชเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าÏ พระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคาร
นวมินทรบพิตร øô พรรษา” ตั้งแต่วันที่ 28 
กันยายน 2556 และ และก�ากับชื่อÀาษาอังกÄษ 
ว ่ า  “ N a v am i n d r a p o b i t r  8 4 t h 
Anniversary Building” เมื่อวันที่ 21 
พÄศจิกายน 2556

Establishment of medical center assembling required 

specialization should then help enhance better coordination and 

more worthy resource utilization, by which increased continuously 

effectiveness services for outpatients. This center shall also 

be great support renovation of several wards in other buildings,in 

order to be able to continue entire Hospital service regularly. 

With his royal grace, His Majesty the King had given the

building Thai name on September 28th, 2013 , then English name as

“Navamindrapobitr 84th Anniversary Building” on November 21th 2013.

Objective
1. To commemorate the royal honor 84th Birthday Anniversary of His 

Majesty the King who has been diversely giving his royal grace to 

Faculty of Medicine Siriraj Hospital along the way through.

2. To construct Medical Center Building for specialization services 

as the replacement of old, deteriorated and crowded buildings in 

order to sufficiently respond to continuous service expansion of the 

Hospital.

3. To increase service quality and effectiveness for client convenience 

as well as for better coordination and worthy resource utilization.

Construction Term
during 2013-2017

Components 
Navamindrapobitr 84th Anniversary Building composes of 25 

floors including 2 underground floors with total 67,551 sq.m. utilized 

area portioned into 3 sections by operation type.

วัตถุประสงค์
1. เ©ลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ผูท้รงพระมหากรุณาธคิณุต่อคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาลเป็นอเนกนานัปการ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเ©ลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
84 พรรษา 
2. สร้างอาคารศนูย์การแพทย์ให้บริการทางการ
แพทย์เ©พาะทางเพื่อทดแทนกลุ่มอาคารเดิมท่ี
ช�ารุดทรุดโทรม แออัด และให้เพียงพอในการ
ÃÍ§ÃÑº¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ·Õè¢ÂÒÂµÑÇÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§
3. เพิม่คณุÀาพการบริการ และความสะดวกของ
ประชาชนผูรั้บบริการให้มปีระสิทธิÀาพยิ่งขึ้น และ
ส ่งเสริมให ้ เ กิดการประสานงานและการใช ้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
ระยะเวลาดําเนินการกอสราง 

ป‚งบประมาณ 2556-2560
องค์ประกอบ 

อาคารนวมินทรบพิตร øô พรรษา เป็น
อาคารสูง 25 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 67,551 ตารางเมตร มีการแบ่งส่วน
ตามลักษณะงานเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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Navamindrapobitr
84th Anniversary 
Building Project



§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¼ÙŒ»†ÇÂ¹Í¡ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการ
ตรวจรักษาโรคเ©พาะทาง การบริการส่วนใหญ่จะเน้นการให้บริการอย่าง
เบ็ดเสร็จ งานบริการผู้ป†วยนอก ประกอบด้วย

ด้านอายุรกรรม
ด้านโรคทางเดินอาหารและตับ 
´ŒÒ¹»ÃÐÊÒ·ÇÔ·ÂÒ 
ด้านต่อมไร้ท่อ
ด้านเบาหวาน
ด้านไต 
ด้านระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติด้านการนอน
ด้านเวชศาสตร์ป‡องกัน
´ŒÒ¹¨ÔµàÇª
ด้านกระดูกและข้อ
ด้านรังสีวินิจ©ัยและรังสีรักษา
§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¼Ù Œ» †ÇÂã¹ ให ้บริการผู ้ป †วยทางด ้านอายุรกรรม 

จิตเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา ออร์โธป�ดิกส์ รังสีวิทยา ห้องผู้ป†วยแยกโรค
ติดเชื้อ และบริการผู้ป†วยวิกÄต ประกอบด้วย

ห้อง/ เตียงผู้ป†วย 376 เตียง 
หอผู้ป†วยวิกÄต 62 เตียง
§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃµÃÇ¨·Ò§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃµÃÇ¨¾ÔàÈÉ   
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ 
ศูนย์หทัยวิทยา 
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและส่องกล้อง
ศูนย์อุรเวชช์วินิจ©ัย
ศูนย์ป¯ิบัติการอุรเวชช์
ศูนย์วักกะวิทยา
ศูนย์ต่อมไร้ท่อ
ศูนย์นิทรรักษ์ 
ศูนย์ห้องป¯ิบัติการกลาง
ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช
ศูนย์รังสีรักษา
ศูนย์รังสีวินิจ©ัย
ศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
ศูนย์ผู้ป†วยบาดเจ็บกระดูกสันหลัง
ศูนย์เวชศาสตร์การกีÌา

Outpatient Services for both general and specialized 

inver t igat ion and t reatments emphasiz ing on 

complete services is composed of

Internal Medicine

Gastrointestinal and Liver Diseases 

Neurology

Endocrinology  

Diabetes Mellitus

Nephrology

Respiratory and Sleeping Disorder

Preventive Medicine

Psychiatry 

Orthopedics

Radiology (Diagnosis and Therapy)

Inpatient Services provided for internal medicine, 

psychiatry, neurology, orthopedics, radiology, isolation 

room and intensive care unit is composed of 

376 patient beds

62 intensive care beds 

Laboratory and special examination service        

composes of 

Cardiac Center

Gastrointestinal and GI Endoscopy Center  

Intervention Pulmonary Center 

Pulmonary Function Laboratory

Nephrology Center

Endocrinology Center

Sleep Center

Central Laboratory

Siriraj Blood Donation Center

Radiotherapy Center

Diagnostic Radiology Center

Nuclear Medicine Center

Spinal Center

Sport MedicIne Center
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คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาลได ้
วางแผนพัฒนาพื้นท่ี 17 ไร่ บริเวณกลุ ่ม
อาคารรักษาพยาบาล กลุ่มอาคารหอพัก และ
อาคารบริการ จ�านวน 15 หลัง ที่ตั้งอยู่บน
ถนนสายหลักตั้งแต่บริเวณหน้าอาคารจอด
รถไปจนถึงอาคารงานบริการผ้าบริเวณประตู
ทางออกที่ 5 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นท่ี
ที่มีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเป็นจ�านวนมาก การ
วางอาคารท่ีมีกิจกรรมหลากหลายปะปนกัน
ในพื้นท่ีเดียวกัน «่ึงท�าให้เกิดความไม่คล่องตัว 

Faculty of Medicine Siriraj Hospital has planned to          
develop the area of 17 rais (6.7 acres) occupied by a 
group of 15 buildings including patients buildings, dormitory                 
buildings and service buildings situated along the main road 
from parking building to the 5th exit. Since such area was 
extremely crowded with clients and multiple-tasked buildings 
were laid out unorganizedly in the same area causing traffic 
congestion, transportation difficulties as well as chaotic activity 
organizing.
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การปรับปรุง
ทางสัญจร
และทางเชื่อม
อาคารโรงพยาบาลศิริราช
Reconstruction of 
Transportation Routes
and Skywalk



การปะปนของการใช้ทางสัญจรทางเท้า ทางรถ และรถขนส่ง และมีสÀาพแวดล้อม
ทางกายÀาพไม่เหมาะสม ระบบสัญจรและที่จอดรถในป˜จจุบันมีความไม่คล่องตัว                                  
เป็นป̃ญหาต่อเนือ่งมาจากความหนาแน่นของปริมาณรถยนต์ ปริมาณผูม้าใช้บริการ 
และป˜ญหาของการจัดกลุ่มกิจกรรมที่มีการปะปนกัน

การปรับปรุงทางสญัจรและทางเช่ือมอาคารโรงพยาบาลศริิราช จะด�าเนนิการ
ปรับปรุงโครงข่ายทางสัญจรและทางเช่ือมอาคารโรงพยาบาลศิริราชในส่วนที่เก่ียว
เนื่อง ประกอบด้วย การปรับปรุงทางสัญจรหลักของโรงพยาบาลศิริราช และการ
สร้างทางเชื่อมต่ออาคารในระดับชั้น 2 (Skywalk) ระหว่างอาคารรักษาพยาบาล
ต่างæ อันได้แก่ อาคารนวมินทรบพิตร øô พรรษา กับตึกผู้ป†วยนอก ชั้น 1-4 
และระหว่างอาคารรักษาพยาบาลต่างæ จ�านวน 13 สถานี

Reconstruction of transportation 
routes and skywalk shall be 
conducted in the connected areas                                              
including Siriraj’s main road and skywalks 
linking 2nd floor of treatment buildings 
such as between Navamindrapobitr 84th 
Anniversary Building and 1st- 4th floor 
of outpatient building as well as 13 
stations between other buildings.
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เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องท้ังเส้นทางสัญจรและทางขนส่ง
บริการในส่วนของอาคารผู้ป†วย วัสดุการแพทย์และเวชÀัณฑ์ โดย
มีการแบ่งแยกทางสัญจรเพื่อลดความหนาแน่น ส่งผลให้เกิดความ
คล่องตัว มีระเบียบ มีประสิทธิÀาพ และปลอดÀัยต่อผู้ใช้บริการ 
พร้อมท้ังปรับปรุงสÀาพแวดล้อมและÀูมิทัศน์ให้สวยงาม ระยะเวลา
ด�าเนินการก่อสร้าง ป‚งบประมาณ 2557-2559
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Under the construction during 2014-2016, in 
order to allow flowing routes for transportation 
and patient services including medical materials and 
supplies, the routes shall be determined by their 
operating tasks to create orderly, safe, effective 
flowing of transportation within nice and fine 
environment and view.
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยกับ
โรงเรียนแพทย์ในประเทศอาเ«ียน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทÓ วิจัยกับโรงเรียนแพทย์ใน
ประเทศอาเ«ียน
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และประสบการณ์ในการ
ดÓ เนินการวิจัยของแต่ละประเทศ

ผลการดำ เนินงาน                                                                     Performance 
1. มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายวิจัยย่อยจากสาขาและหัวข้อหลักวิจัย ดังตารางต่อไปนี้
    Establishment of research sub-network by research fields and subject as shown in table

Emerging Infectious Diseases (EID)

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

DHF (Dengue Hemorrhagic Fever)

Drug resistance

Tuberculosis (TB)

Parasitic infection

Sexual Tranmitted Infection (STI) (syphilis, GC, NGC (CT), HIV)

Personalized genomic (DM, CA, CVD, inborn error)

Cancer

Stem cell

Geriatric medicine

Health system for NCD

Road accident

àÃ×èÍ§
Subject

»ÃÐà·È·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁ
Participant

Malaysia and Thailand

Myanmar, Cambodia, Lao PDR, 
Vietnam, Indonesia Singapore and Thailand

Cambodia, Myanmar, Philippines, Singapore,
Indonesia and Thailand 

Thailand

Philippines and Thailand

Lao PDR and Thailand

Lao PDR, Mongolia and Myanmar

Philippines, Mongolia, Malaysia and Thailand 

Malaysia and Thailand

Indonesia

Thailand

Vietnam and Thailand

Philippines, Vietnam and Cambodia

1. COMMUNICABLE DISEASES

2. NON-COMMUNICABLE DISEASES

Objective

1. To establish research    

network among ASEAN 

medical schools

2. To exchange research 

conducting experienes  

among ASEAN medical 

schools

3. To exchange and learn 

experiences from research 

processing in each country
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เครือขายวิจัย
การแพทย์อาเซียน
ASEAN Medical 
Research Network



Climate change

Disaster management

Quality and safety of health care

Clinical laboratory

Biomedical device

From routine services to innovation

Innovation in Education

Access to medicine, Essential medicine lists, Quality of drug therapy, Drug 
development, Training/ capacity building, Global research in pediatric 
(GRiP) use and GRiP network: ASEAN

Healthcare workers distribution, HIV/AIDS and NCD health care and Health 
system and policy

MD curriculum

Learning and teaching approach

QA system

Research in medical education

Exchange

Postgraduate research  program

Training in pediatric clinical pharmacology

Research policy

Standardize

MD course

Exchange

Pediatric drug Research Education

Clinical pharmacology

àÃ×èÍ§
Subject

»ÃÐà·È·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁ
Participant

Philippines

Philippines

Philippines

Thailand

Thailand

Myanmar and Thailand

Mongolia

Indonesia, Myanmar and Thailand 

Vietnam, Indonesia, Thailand (HiTAP) and Thailand 
(SiHP)

Vietnam, Mongolia and Philippines

Vietnam and Cambodia

Vietnam

Vietnam, Myanmar and Malaysia

Vietnam

Vietnam and  Myanmar

Vietnam

Vietnam

Thailand

Myanmar

3. ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃáÅÐÇÔ¨ÑÂã¹ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃá¾·Â�
   Services and Researches in medical laboratory

4.  ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÔ¨ÑÂ
   Educational and Research Innovation

5.  àÀÊÑªÇÔ·ÂÒ·Ò§¤ÅÔ¹Ô¤ã¹à´ç¡
   Clinical Pediatric Pharmacology

6.  ÃÐººáÅÐ¹âÂºÒÂÊØ¢ÀÒ¾
   Health System and Policy

7.  ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃá¾·Â�
   Medical Education

8.  ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
   Researcher and Student Exchange
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1     คณาจารย์และผู้เข้าร่วมประชุม

       Instructors and Participants

2 , 3   คณบดีให้เกียรติเป็นประธานเป�ดงานประชุม

       Honorable the Dean performed meeting opening

  

2. มีการจัดตั้งเว็บไ«ต์ ASEAN and Allied Medical Research 
Network (http://www.aamrn.org/) เพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล 
และข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและผู้สนใจ

Establishment of ASEAN and Allied Medical Research         

Network website (http://www.aamrn.org/) for data and                   

information exchange including public relation for both members  

and general web visitors.

4 Àาพหน้าเว็บไ«ต์ ASEAN and Allied Medical Research Network

 Web page of ASEAN and Allied Medical Research Network

1 2

3

4
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3. แลกเปลี่ยนข้อมูลถึงความต้องการทางด้านการ
ศึกษาวิจัยทางการแพทย์ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเ«ียน

Exchange data pertaining demands on medical

research and study in each ASEAN country

5 แลกเปลี่ยนความรู้หลายด้านจากบุคลากรนอกคณะÏ

 Knowledge exchange on several as  pects      

     from external personnel

6 แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการท�าวิจัย ระหว่างในคณะÏ
    ¡Ñº»ÃÐà·Èµ‹Ò§æ

 Opinion exchange on research conducting   

       between Faculty’s internal personnel and other  

     participating countries

4.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายในกลุ่มประเทศ 
ASEAN

Building up relationship among ASEAN 

countries network

7-8   งาน Welcome Dinner ณ อาคารเ©ลมิพระเกียรต ิøð พรรษา õ ธนัวาคม òõõð (ศนูย์วจัิยการแพทย์ศริิราช) ช้ัน 12
       Welcome Dinner Party at 12th floor of His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary, December 5th, 2007 Building   
      (Siriraj Medical Research Center)

5

6

7 8
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Objective
1. To develop distance IT system to support effective learning and 

teaching in medicine 

2. To train, exchange knowledge and provide distance service for 

medical doctors and medical personnel

3. To establish network, collaboration and knowledge exchange 

to provide effective, quality and standardized medical services in 

both our country and ASEAN region 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศระยะทางไกล

ให้รองรับการเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์

อย่างมีประสิทธิÀาพ

2. เพื่อให้การ½ƒกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ และ

ให้บริการวิชาการทางไกลแก่แพทย์และบุคลากร

ทางแพทย์

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยน

ความรู้และให้บริการความรู้ทางการแพทย์ที่

มีคุณÀาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ทั้งÀายใน

ประเทศและÀูมิÀาคอาเ«ียน
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โครงการบริการ
การศึกษาทางไกล
ดานการแพทย์ และ
พัฒนาเครือขาย
โรงพยาบาลเพื่อรองรับ
ภูมิภาคอาเซียน

Telemedicine and 
Hospital Network Development 
Project for ASEAN



ผลการดำ เนินงาน
1. จ�านวน MOU สถาบันการแพทย์ในÀูมิÀาคอาเ«ียน และต่างประเทศ 

4 แห่ง ได้แก่ 

 1.1 Zhejiang University School of Medicine, Hangchou, China 

 1.2 Faculty of Medicine, Universitas of Indonesia, Indonesia 

 1.3 Universitas Gadjah Mada, Faculty of Medicine, Indonesia 

 1.4 Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA

2. จ�านวนกิจกรรมการให ้บ ริการทางไกล (Video Conference) 

123 ครั้ง แบ่งเป็น กิจกรรมในประเทศ 107 ครั้ง และต่างประเทศ 16 ครั้ง

3. จ�านวนผู้เข้าใช้บริการบทเรียน (E-learning) 1,813 ครั้ง

4. จ�านวนผู้เข้าใช้บริการ (อาจารย์) ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 45 คน 

5. จ�านวนเอกสารชุดวิชาและสื่อประกอบการเรียนการสอนทางไกล (E-learning) 

16 รายวิชา 

6. จ�านวนผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก (E-learning) 1,813 คน

Performance
1. MOU (Memorandum of Under-

standing) were signed by 4 medical 

institutes and others countries such as 

  1.1 Zhejiang University School of 

Medicine, Hangchou, China 

  1.2 Faculty of Medicine, 

Universitas of Indonesia, Indonesia 

  1.3 Universitas Gadjah Mada, 

Faculty of Medicine, Indonesia 

  1.4 Memorial Sloan Kettering 

Cancer Center, USA

2. Total 123 Video Conferences 

were conducted by 107 domestic 

activities and 19 aboard activities

3. 1,813 visitors attended 

E-Learning

4. 45 clients (instructors) attended 

academic knowledge dissemination 

service 

5. Handouts and media for 

E-Learning of 16 subjects

6. 1,813 persons out of all visitors 

are E-learning members
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Telemedicine and 
Hospital Network Development 
Project for ASEAN



Objective
Nowadays, scalp micropigmentation has been used to treat 

androgenetic alopecia patient who doesn’t fully response to oral or 

external application medicine and not ready for hair transplantation. 

The Division of Hair Disorder and Hair Transplantation, Department 

of Dermatology has been the 1st one who applied such technique 

into Thai university hospitals, providing benefit for service operation, 

teaching as well as for research works.

Operator 
Department of Dermatology

Performance
The Division of Hair Disorder and Hair Transplantation,                                      

Department of Dermatology has been conducting scalp                                                                                               

micropigmentation since late 2013, synchronizingly with research and a 

pilot study, Evaluator blind- Results of scalp micropigmentation tattoo for 

treatment of female pattern hair loss. In addition, learning and 

teaching of scalp micropigmentation was also performed at resident 

and fellowship levels.

วัตถุประสงค์
à¹×èÍ§¨Ò¡»˜¨ Ø̈ºÑ¹ä´ŒÁÕ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒâÃ¤¼Á

ºÒ§¨Ò¡¾Ñ¹ Ø̧¡ÃÃÁáÅÐÎÍÃ�âÁ¹´ŒÇÂ¡ÒÃÊÑ¡Ë¹Ñ§

ÈÕÃÉÐÍ³ÙÊÕ (scalp micropigmentation) «Öè§

à»š¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¼ÙŒ»†ÇÂ·ÕèÃÑ¡ÉÒâ´Â¡ÒÃ

·ÒÂÒ ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÂÒáÅŒÇäÁ‹ä Œ́¼ÅàµçÁ·Õè áµ‹äÁ‹¾ÃŒÍÁ

·Õè¨ÐÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒâ´Â¡ÒÃ¼‹ÒµÑ´»ÅÙ¡¶‹ÒÂàÊŒ¹¼Á 

·Ò§ÊÒ¢ÒâÃ¤àÊŒ¹¼ÁáÅÐ¡ÒÃ¼‹ÒµÑ́ »ÅÙ¡¶‹ÒÂàÊŒ¹¼Á 

ÀÒ¤ÇÔªÒµ¨ÇÔ·ÂÒ ä´Œ¹íÒàÍÒà·¤â¹âÅÂÕ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÒ

ãªŒà»š¹áË‹§áÃ¡ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÐ´ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¢Í§»ÃÐà·Èä·Â «Öè§ÊÒÁÒÃ¶à»š¹»ÃÐâÂª¹�·Ñé§·Ò§

´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ áÅÐ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

ผูรับผิดชอบ  
ÀÒ¤ÇÔªÒµ¨ÇÔ·ÂÒ

ผลการดำ เนินงาน
·Ò§ÊÒ¢ÒâÃ¤àÊŒ¹¼ÁáÅÐ¡ÒÃ¼‹ÒµÑ´»ÅÙ¡

¶‹ÒÂàÊŒ¹¼Á ÀÒ¤ÇÔªÒµ¨ÇÔ·ÂÒ ä´Œà»�´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒâ´Â¡ÒÃÊÑ¡Ë¹Ñ§ÈÕÃÉÐÍ³ÙÊÕ (scalp 

micropigmentation) µÑé§áµ‹»ÅÒÂ»‚ ¾.È.

2556 «Öè§àÃÔèÁÁÕ¼ÙŒ»†ÇÂÁÒÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒâ´ÂÇÔ Õ̧´Ñ§

¡Å‹ÒÇ Ã‹ÇÁ¡Ñºä´ŒÁÕ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹íÒÃ‹Í§¼Å

¡ÒÃÊÑ¡Ë¹Ñ§ÈÕÃÉÐÍ³ÙÊÕ ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¼ÙŒ»†ÇÂà¾È

ËÞÔ§·ÕèÁÕÀÒÇÐ¼ÁºÒ§áºº¾Ñ¹ Ø̧¡ÃÃÁ (A Pilot 

Study, evaluator blind- Results of scalp 

micropigmentation tattoo for treatment 

of female pattern hair loss) ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§

ä´Œ Ñ̈´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¡ÒÃÊÑ¡Ë¹Ñ§ÈÕÃÉÐÍ³ÙÊÕ  

ã¹ÃÐ´Ñºá¾·Â�»ÃÐ í̈ÒºŒÒ¹ áÅÐ á¾·Â�»ÃÐ í̈ÒºŒÒ¹

µ‹ÍÂÍ´áÅŒÇ
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Objective
Nowadays, scalp micropigmentation has been used to treat 

androgenetic alopecia patient who doesn’t fully response to oral or 

external application medicine and not ready for hair transplantation. 

The Division of Hair Disorder and Hair Transplantation, Department 

โครงการรักษา
ภาวะผมบาง
ดวย
Scalp
Micropigmentation
(SMP)

Scalp 
Micropigmentation
Treatment



Objective
1. To provide post- enucleation 

patient with custom-made eye prosthesis 

in order to decrease mental and physical 

affects for happy social living 

2. To increase eye prosthesis 

service centers in Thailand in order 

to shorten waiting time and increase 

patients’ options

Operator
Division of Orbit and Oculoplastic 

Surgery, Department of Ophthalmology, 

Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Performance  
The Department has sent staff for 

ocular prosthesis production during 

March-July 2013, following with venue 

arrangement

วัตถุประสงค์
1. à¾×èÍãËŒ¼ÙŒ»†ÇÂ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ¼‹ÒµÑ´¹íÒÅÙ¡µÒÍÍ¡ ÁÕµÒà·ÕÂÁ·ÕèÁÕÃÙ»ÅÑ¡É³�ã¡ÅŒ

à¤ÕÂ§µÒ»¡µÔÁÒ¡·ÕèÊØ´ Å´¼Å¡ÃÐ·º·Ò§´ŒÒ¹¨Ôµã¨áÅÐÃ‹Ò§¡ÒÂ ·íÒãËŒÊÒÁÒÃ¶ãªŒªÕÇÔµ

ÍÂÙ‹ã¹ÊÑ§¤Áä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

2. à¾×èÍà¾ÔèÁÊ¶Ò¹·ÕèãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§´ŒÒ¹µÒà·ÕÂÁã¹»ÃÐà·Èä·Â Å´ÃÐÂÐàÇÅÒ

ã¹¡ÒÃÃÍ·íÒµÒà·ÕÂÁ áÅÐ·íÒãËŒ¼ÙŒ»†ÇÂÁÕ·Ò§àÅ×Í¡ã¹¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹

ผูรับผิดชอบโครงการ
ÊÒ¢ÒÇÔªÒÈÑÅÂ¡ÃÃÁ¡ÃÐ´Ù¡àºŒÒµÒáÅÐµ¡áµ‹§ 

ÀÒ¤ÇÔªÒ¨Ñ¡ÉØÇÔ·ÂÒ ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃ�ÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ

ผลการดำ เนินงาน
·Ò§ÀÒ¤ÇÔªÒ¨Ñ¡ÉØÇÔ·ÂÒ ä´ŒÊ‹§à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õèà¢ŒÒ½ƒ¡ÍºÃÁ¡ÒÃ·íÒµÒà·ÕÂÁ µÑé§áµ‹à´×Í¹ 

ÁÕ¹Ò¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2556 ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§Ê¶Ò¹·Õè  

µÑÇÍÂ‹Ò§¼ÙŒ»†ÇÂ·ÕèãÊ‹µÒà·ÕÂÁ

Patient with eye prosthesis
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Ocular Prosthetics
Service

1. à¾×èÍãËŒ¼ÙŒ»†ÇÂ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ¼‹ÒµÑ´¹íÒÅÙ¡µÒÍÍ¡ ÁÕµÒà·ÕÂÁ·ÕèÁÕÃÙ»ÅÑ¡É³�ã¡ÅŒ

à¤ÕÂ§µÒ»¡µÔÁÒ¡·ÕèÊØ´ Å´¼Å¡ÃÐ·º·Ò§´ŒÒ¹¨Ôµã¨áÅÐÃ‹Ò§¡ÒÂ ·íÒãËŒÊÒÁÒÃ¶ãªŒªÕÇÔµ

2. à¾×èÍà¾ÔèÁÊ¶Ò¹·ÕèãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§´ŒÒ¹µÒà·ÕÂÁã¹»ÃÐà·Èä·Â Å´ÃÐÂÐàÇÅÒ

โครงการบริการ
การทำ ตาเทียม

Ocular Prosthetics
Service



While at the moment, the Department is ongoing with material 

and equipment procurement, public relation is also in process 

ã¹¢³Ð¹Õé·Ò§ÀÒ¤Ï ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ Ñ̈´«×éÍ

ÇÑÊ´Ø ÍØ»¡Ã³� ¾ÃŒÍÁ·Ñé§»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�â¤Ã§¡ÒÃ

á¡‹¼ÙŒ·ÕèÊ¹ã¨   

µÒà·ÕÂÁ·Õè·íÒÊíÒàÃç¨ Successful 

Eye Prosthesis Product

ÍØ»¡Ã³�·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ·íÒµÒà·ÕÂÁ

Equipment for Ocular Prosthesis 

Production 

áÁ‹¾ÔÁ¾�ÊíÒËÃÑº·íÒµÒà·ÕÂÁ

Eye Prosthesis Mold
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Objectives
  1. To develop Siriraj Laboratory 

Center to become a national and 

an international reference laboratory

  2. To establish medical laboratory 

network in both national and 

international levels

  3. To dissimilate knowledge body 

and advance in medical laboratory 

investigation

  4. To be able of Faculty’s worthy     

resource management in order to 

obtain continuous Faculty’s revenue  

     SiLC commitlee consists of Department 

Microbiology, Immunology, Parasitology,                                   

Transfusion Medicine, Clinical pathology 

and laboratories of clinical departments 

under coordination of the Department of 

Microbiology

วัตถุประสงค์
1. ¾Ñ²¹ÒÈÙ¹Â�ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔÇÔ·ÂÒÈÔÃÔÃÒª (Siriraj Laboratory Center) ãËŒ

à»š¹ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÍŒÒ§ÍÔ§ä´Œã¹ÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ

2. ÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ´ŒÒ¹ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃá¾·Â� ·Ñé§ã¹ÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ

¹Ò¹ÒªÒµÔ

3. à¼Âá¾Ã‹Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐË�·Ò§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ

¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃá¾·Â� 

4. ÊÒÁÒÃ¶ºÃÔËÒÃ¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã ¢Í§¤³ÐÏ ä´ŒÍÂ‹Ò§¤ØŒÁ¤‹Ò áÅÐÊÃŒÒ§ÃÒÂ

ä´Œ·Õèµ‹Íà¹×èÍ§ãËŒá¡‹¤³ÐÏ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÙ¹Â�ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÈÔÃÔÃÒª (SiLC)  »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ÀÒ¤ÇÔªÒ¨ØÅ

ªÕÇÇÔ·ÂÒ, ÇÔ·ÂÒÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹, »ÃÊÔµÇÔ·ÂÒ, àÇªÈÒÊµÃ�¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃàÅ×Í´, ¾ÂÒ¸ÔÇÔ·ÂÒ

¤ÅÔ¹Ô¡, ¾ÂÒ Ô̧ÇÔ·ÂÒ áÅÐËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¢Í§ÀÒ¤ÇÔªÒ·Ò§¤ÅÔ¹Ô¡ â´ÂÁÕÀÒ¤ÇÔªÒ Ø̈Å

ªÕÇÇÔ·ÂÒà»š¹¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹
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โครงการ
ศูนย์หองปฏิบัติการ

ศิริราช
Siriraj 

Laboratory Center



Performance 
    1.   Plans for personnel and operation system and arrange-

ment for specimen receiving and laboratory process 

2. Working places reorganization and durable material 

installation

3. Operation of laboratory IT system for specimen receiving, 

inspection and result reporting, starting from on-line result report 

system for quickness, correctness and verifiability

4. Public relation and media operation to reach target groups 

using manual and various public relation media

5. Collaboration with Thailand Post Company limited to set 

the plan for expansion of specimen receiving operation, by which 

provided economical service easy and convenient for clients’ tracking

ผลการดำ เนินงาน 
    1.   ÇÒ§á¼¹ÃÐºº§Ò¹ ºØ¤ÅÒ¡Ã áÅÐ¡ÒÃ

´Ó à¹Ô¹§Ò¹  ¡ÒÃ¨Ñ´àµÃÕÂÁÈÙ¹Â�¡ÅÒ§´ŒÒ¹¡ÒÃÃÑº

áÅÐ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÔè§Ê‹§µÃÇ¨

     2.  »ÃÑº»ÃØ§Ê¶Ò¹·ÕèáÅÐµÔ´µÑé§ÃÐºº

¤ÃØÀÑ³±�

3 .  ´í Ò à¹Ô¹¡ÒÃ´ Œ Ò¹ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È

ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ ã¹¡ÒÃÃÑºÊÔè§Ê‹§µÃÇ¨ µÃÇ¨

ÇÔà¤ÃÒÐË� áÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å â´ÂàÃÔèÁÃÐºº¡ÒÃ

ÃÒÂ§Ò¹¼Å on-line à¾×èÍ¤ÇÒÁÃÇ´àÃçÇáÅÐ¶Ù¡µŒÍ§

µÃÇ¨ÊÍºä´Œ

4. ´íÒà¹Ô¹á¼¹§Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�áÅÐÊ×èÍ

µ‹Ò§æ à¾×èÍà¢ŒÒ¶Ö§¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ  â´ÂÁÕ¡ÒÃàµÃÕÂÁ

¨Ñ´·íÒ¤Ù‹Á×ÍáÅÐÊ×èÍ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�µ‹Ò§æ

5.   ÇÒ§á¼¹§Ò¹¡Ñº¤Ù‹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¤×Í ºÃÔÉÑ· 

ä»ÃÉ³ÕÂ�ä·Â ̈ íÒ¡Ñ́  ã¹¡ÒÃ¢ÂÒÂ§Ò¹ Œ́Ò¹¡ÒÃÃÑº

ÊÔè§Ê‹§µÃÇ¨ à¾×èÍãËŒ¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡

áÅÐä´Œ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ·Õè»ÃÐËÂÑ´ µÔ´µÒÁä´Œ§‹ÒÂ
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Objective
1. To reduce outpatient’s waiting 

time for medicine pick up  

2. To reduce pharmacists’ and 

assistants’ work load during rush hours

3. To reduce client crowding

4. To increase patients’ satisfaction 

towards pharmacy room’s service

Operators
Pharmacy Division 

Performance
1. As of March 2013, result of poll 

from 1,112 Siriraj’s outpatients towards 

this project has shown as follows 

34.9% patients interested to join 

the project

Patients’ reasons to join the           

project such as time saving, convenience 

and delivery cost is affordable at        

averagely 100 baht.

วัตถุประสงค์
1. à¾×èÍÅ´ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃÃÍÃÑºÂÒ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ¹Í¡

2. à¾×èÍÅ´ÀÒÃÐ§Ò¹¢Í§àÀÊÑª¡ÃáÅÐ¼ÙŒª‹ÇÂàÀÊÑª¡Ãã¹ª‹Ç§àÇÅÒàÃ‹§ ‹́Ç¹

3. à¾×èÍÅ´¤ÇÒÁáÍÍÑ´¢Í§¼ÙŒÁÒÃÑººÃÔ¡ÒÃºÃÔàÇ³Ë¹ŒÒËŒÍ§ÂÒ

4. à¾×èÍà¾ÔèÁ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂµ‹Í¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃ¢Í§ËŒÍ§ÂÒ 

ผูรับผิดชอบโครงการ
½†ÒÂàÀÊÑª¡ÃÃÁ  âÃ§¾ÂÒºÒÅÈÔÃÔÃÒª

ผลการดำ เนินงาน
1.    ¼Å¡ÒÃÊíÒÃÇ¨¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ¹Í¡·ÕèÁÒÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒã¹àÇÅÒÃÒª¡ÒÃ

¢Í§âÃ§¾ÂÒºÒÅÈÔÃÔÃÒªµ‹Íâ¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´Ê‹§ÂÒ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂ� ¨íÒ¹Ç¹ 1,112 ¤¹ â´Â

¼Å¡ÒÃÊíÒÃÇ¨ÁÕ´Ñ§¹Õé (ÁÕ¹Ò¤Á 2556)

¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒ·ÕèÊ¹ã¨à¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ  34.9% 

àËµØ¼Å·Õè¼Ù Œ»†ÇÂà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ ä´Œá¡‹ äÁ‹ÍÂÒ¡àÊÕÂàÇÅÒáÅÐÊÐ´Ç¡ áÅÐ           

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ¨Ñ´Ê‹§ÂÒ·Õè¼ÙŒ»†ÇÂÊÒÁÒÃ¶¨‹ÒÂä´Œà©ÅÕèÂ 100 ºÒ· 
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1.    ¼Å¡ÒÃÊíÒÃÇ¨¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ¹Í¡·ÕèÁÒÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒã¹àÇÅÒÃÒª¡ÒÃ

¢Í§âÃ§¾ÂÒºÒÅÈÔÃÔÃÒªµ‹Íâ¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´Ê‹§ÂÒ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂ� ¨íÒ¹Ç¹ 1,112 ¤¹ â´Â

โครงการ
การจัดสงยา
ทางไปรษณีย์

Medicine Delivery 
via Postal Service 



2. Price negotiation with Thailand Post Company limited was 

agreed at 150 baht per time with unlimited weight for EMS via       

development of postal delivery system and barcode utilization with      

collaboration of Information Division and Thailand Post Company 

limited

3. Result from pilot project on barcode utilizing and medicine 

post delivery randomized via medicine deliveries to sample groups 

in various regions such as Kanchanaburi, Bangkok, Uthai Thani, 

Petchabun, Nonthaburi, Nakorn Pathom has shown that EMS service 

has been 100% successfully delivered medicine within determined 

time under fine and intact condition, obtaining average satisfaction 

score at 9.58 from satisfaction survey evaluating on speed, medicine 

quality, medicine correctness and overall satisfaction.  

4. Photographing 1,500 items of medicine blister packages and 

boxes to be used in patient briefing through medicine post delivery 

program

5. Designing project public relation via media such as post ads 

and Siriraj’s internal TV broadcasting to dissimilate project details to 

hospital’s clients and personnel

2. ·í Ò¢ Œ Íµ¡Å§áÅ Ðµ ‹ÍÃÍ§ÃÒ¤Ò¡Ñº

ºÃÔÉÑ·ä»ÃÉ³ÕÂ�ä·Â í̈Ò¡Ñ´ â´Â Ñ̈´Ê‹§ÂÒ»ÃÐàÀ·

ä»ÃÉ³ÕÂ�ÀÑ³±�áºº´‹Ç¹¾ÔàÈÉ (EMS) ã¹ÍÑµÃÒ

àËÁÒ ‹̈ÒÂ·ÑèÇ»ÃÐà·È 150 ºÒ· ¡ÒÃÊ‹§â´ÂäÁ‹̈ íÒ¡Ñ́

¹íéÒË¹Ñ¡ â´Â¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃ ‹̈ÒÂÂÒ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂ�

áÅÐ¡ÒÃãªŒºÒÃ�â¤Œ´Ã‹ÇÁ¡Ñº§Ò¹ÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ

ºÃÔÉÑ·ä»ÃÉ³ÕÂ�ä·Â

3. ¼Å¡ÒÃ¹íÒÃ‹Í§à¾×èÍ·´ÊÍºãªŒÃÐºººÒÃ�

â¤Œ´áÅÐ¡ÒÃ Ñ̈´Ê‹§ÂÒ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂ�â´Â¡ÒÃÊØ‹Á

Ê‹§ÂÒãËŒ¡Ñº¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§·ÕèÍÂÙ‹µÒÁÀÙÁÔÀÒ¤µ‹Ò§æ 

ä Œ́á¡‹ ¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ ¡ÃØ§à·¾Ï ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ à¾ªÃºÙÃ³� 

¹¹·ºØÃÕ ¹¤Ã»°Á  ¾ºÇ‹Òä»ÃÉ³ÕÂ�ÊÒÁÒÃ¶ Ñ́̈ Ê‹§

ÂÒ»ÃÐàÀ· EMS ä´ŒµÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·Õèä´Œ»ÃÐ¡Ñ¹àÇÅÒ

äÇŒáÅÐÂÒ·Õè Ñ̈´Ê‹§ÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾´Õ äÁ‹ªíÒÃØ´ËÃ×ÍàÊÕÂ

ËÒÂ ã¹·Ø¡ÃÒÂ ¨Ò¡¡ÒÃÊíÒÃÇ¨¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ã¹

¡ÒÃÃÑºÂÒ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂ�â´ÂÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ã¹ËÑÇ¢ŒÍ

àÃ×èÍ§ ¤ÇÒÁÃÇ´àÃçÇ ¤Ø³ÀÒ¾ÂÒ ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§¢Í§

ÂÒ áÅÐ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ã¹ÀÒ¾ÃÇÁ ¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ 

9.58 ¤Ðá¹¹ 

4. ¶ ‹ÒÂÃÙ»¡Å‹Í§ÂÒáÅÐá¼§ÂÒ í̈Ò¹Ç¹ 

1,500 ÃÒÂ¡ÒÃ à¾×èÍãªŒÊíÒËÃÑºÍ¸ÔºÒÂ¼ÙŒ»†ÇÂ¼‹Ò¹

â»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃÃÑºÂÒ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂ�

5. ÍÍ¡áºº»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�â¤Ã§¡ÒÃ¼‹Ò¹

Ê×èÍ»‡ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧áÅÐâ·Ã·ÑÈ¹�ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ

ÈÔÃÔÃÒªà¾×èÍãËŒ¼Ù ŒÃÑººÃÔ¡ÒÃáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ãã¹âÃ§

¾ÂÒºÒÅä´Œ·ÃÒºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ

Project of
M e d i c i n e 
Delivery via Postal Service 
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Objective 
To present all events happened 

in Faculty of Medicine Siriraj Hospital

including historical, medical, study, 

research, service concerns as well 

as innovation and variety of new 

advancement from Faculty’s research 

and study via broadcasting for viewer 

and social benefit

Operator
Mahidol Channel

TCBN staff

Public Relations and Special 

Affairs Division

วัตถุประสงค์
¹íÒàÊ¹Í·Ø¡àÃ×èÍ§ÃÒÇ·Õèà¡Ô´¢Öé¹·Õè¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃ�ÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅäÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹

·Ò§´ŒÒ¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ´ŒÒ¹¡ÒÃá¾·Â� ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ ÃÇÁ·Ñé§

¹ÇÑµ¡ÃÃÁáÅÐ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒãËÁ‹æ·Õè·Ò§¤³ÐÏä Œ́¤Œ¹¤ÇŒÒÇÔ̈ ÑÂ¢Öé¹ÁÒÁÒ¡ÁÒÂÁÒ¶‹ÒÂ·Í´

à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�µ‹Í¼ÙŒªÁáÅÐÊÑ§¤Á 

ผูรับผิดชอบโครงการ
Ê¶Ò¹Õâ·Ã·ÑÈ¹� ” Mahidol Channel” (ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å)

·ÕÁ§Ò¹¼ÙŒ¼ÅÔµÃÒÂ¡ÒÃ ÈÔÃÔÃÒª 360 Í§ÈÒ (ºÃÔÉÑ· TCBN)

§Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃ¾ÔàÈÉ ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃ�ÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL 089

รายการโทรทัศน์
ศิริราช 360 องศา
360 Degree Siriraj

TV programme



Performance
“360 Degree Siriraj” TV programme started its daily broadcasting 

during 12.00 a.m. -1.00 p.m. since March 1st, 2013 on CTH channel 

107 of Mahidal Channel TV station. As of now, 39 episodes were 

produced and broadcasted e.g. episode of the Siriraj Dust Mite Center 

for Services and Research by Assoc. Prof. Vanna Mahakittikun 

and Prof. Dr. Anchalee Tungtrongchitr, episode of Open up Gross 

Anatomy Laboratory by Adjunct Prof. Dr. Sanjai Saengwichian, 

episode of a child with white pupil by Prof. Dr. La-ongsri 

Achaneeyasakul etc., while record tapes of SITV program me also 

joined the broadcasting.          

ผลการดำ เนินงาน 
ÃÒÂ¡ÒÃ ÈÔÃÔÃÒª 360 Í§ÈÒ àÃÔèÁÍÍ¡

ÍÒ¡ÒÈµÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè 1 ÁÕ¹Ò¤Á 2556 ·Ò§ CTH 

ª‹Í§ 107 Ê¶Ò¹Õâ·Ã·ÑÈ¹� ”Mahidol Channel” 

â´ÂÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈà»š¹»ÃÐ í̈Ò·Ø¡ÇÑ¹ àÇÅÒ 12.00-

13.00 ¹. â´Âä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¼ÅÔµ áÅÐÍÍ¡                                                                    

ÍÒ¡ÒÈäáÅŒÇà»š¹¨íÒ¹Ç¹·Ñé§ÊÔé¹ 39 µÍ¹ ÍÒ·Ô µÍ¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃáÅÐÇÔ̈ ÑÂäÃ½Ø†¹ÈÔÃÔÃÒª â´Â ÃÈ.ÇÃÃ³Ð 

ÁËÒ¡ÔµµÔ¤Ø³ áÅÐ È. ¾Þ.ÍÑÞªÅÕ µÑé§µÃ§ Ô̈µÃ     

µÍ¹à»�́ ËŒÍ§ÍÒ¨ÒÃÂ�ãËÞ‹ â´Â È.¾ÔàÈÉ ¹ÒÂá¾·Â�

ÊÃÃã¨ áÊ§ÇÔàªÕÂÃ µÍ¹à´ç¡µÒÇÒÇ â´Â È. ¾Þ.

ÅÐÍÍ§ÈÃÕ ÍÑªª¹ÕÂÐÊ¡ØÅ à»š¹µŒ¹ áÅÐä´Œ¹íÒà·»

ÃÒÂ¡ÒÃ¨Ò¡Ê¶Ò¹Õâ·Ã·ÑÈ¹�ÈÔÃÔÃÒª ËÃ×Í SITV     

ÁÒÃ‹ÇÁÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈÍÕ¡´ŒÇÂ
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Objective
Services to promote wellness with the 

art of Thai traditional medicine.

Operator
Center of Applied Thai Traditional                                                                

Medicine, Faculty of Medicine Siriraj                             

Hospital.

Performance
Every human being prefers good 

health and longevity. Professor Dr. Ouay                         

Ketusingh, the founder of “Applied”

Thai Traditional Medicine” philosophy 

to help conserve Thai traditional medicine

has put forward a system ca l led                                     

Dhammana maya, on the occasion of the 

commemoration of His Majesty the King’s 

60th Birthday in 1987. Dhammanamaya is 

a practical system for health promotion

using natural methods. This system 

emphasizes the holistic approach to good 

health and longevity, concerning body, mind 

and kamma, in this case it means behavior.

วัตถุประสงค์
§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁãËŒà¡Ô´ÊØ¢ÀÒÇÐ´ŒÇÂÈÒÊµÃ�¡ÒÃá¾·Â�á¼¹ä·Â 

ผูรับผิดชอบโครงการ
Ê¶Ò¹¡ÒÃá¾·Â�á¼¹ä·Â»ÃÐÂØ¡µ�  ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃ�ÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ

ผลการดำ เนินงาน
Á¹ØÉÂ�Ê‹Ç¹ÁÒ¡µŒÍ§¡ÒÃÁÕÍÒÂØÂ×¹áÅÐÁÕÊØ¢ÀÒ¾´Õ  ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ¹ÒÂá¾·Â�ÍÇÂ  

à¡µØÊÔ§Ë� ¼ÙŒÇÒ§»ÃÑªÞÒ “¡ÒÃá¾·Â�á¼¹ä·Â»ÃÐÂØ¡µ�” à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃá¾·Â�á¼¹ä·ÂãËŒ

ÂÑè§Â×¹ ä Œ́¹íÒàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃ “¸ÃÃÁÒ¹ÒÁÑÂ“ à¾×èÍ¶ÇÒÂà»š¹¾ÃÐÃÒª¡ØÈÅà¹×èÍ§ã¹ÁËÒÁ§¤Å

ÇâÃ¡ÒÊ·Õè¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐà Œ̈ÒÍÂÙ‹ËÑÇÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª ÁÕ¾ÃÐª¹ÁÒÂØ¤Ãº 60 ¾ÃÃÉÒ  

àÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2530  ¸ÃÃÁÒ¹ÒÁÑÂ à»š¹ÃÐºº»¯ÔºÑµÔ·ÕèÊÁºÙÃ³�áººã¹¡ÒÃ

ÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾â´ÂÇÔ Õ̧¸ÃÃÁªÒµÔ ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞµ‹ÍàËµØ»˜¨ Ñ̈Â·Ø¡ÍÂ‹Ò§·ÕèÁÕ

¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁÁÕÍÒÂØÂ×¹ÍÂ‹Ò§à»š¹Í§¤�ÃÇÁ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¡ÒÃ´ÙáÅ 

¡ÒÂ ¨Ôµ áÅÐ ¡ÃÃÁ «Öè§ã¹·Õè¹ÕéËÁÒÂ¶Ö§ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
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ศิริราชสัปปายสถาน 
เพื่อสรางเสริม

สุขภาพ
Siriraj Sappaya-sthana 

for Health Promotion



Kayanamaya means having a healthy body, physical exercises.  

Cittanamaya means having a healthy mind; mind with quality, 

capability, and happiness

Jivitanamaya means having a healthy way of life; keeping the 

body and house clean, having a proper diet with adequate nutrition, 

avoiding all addictive substances such as alcohol, cigarettes, and 

drugs, and being close to nature.

The Center of Applied Thai Traditional Medicine has integrated 

the concept of Dhammanamaya with the art of Thai traditional           

medicine to develop a new health service called Siriraj Sappaya-  

sthana for health promotion for those who want to take care of ones’ 

health. The word “Sappaya” comes from “Sappaya 7” which means 

beneficial or advantageous conditions; suitable or agreeable 

things; things favourable to mental development. In this case, Siriraj 

Sappaya-sthana is designed to be a place with beneficial conditions, 

favourable to health promotion. ¡ÒÂÒ¹ÒÁÑÂ  ¡ÒÃ´ÙáÅãËŒà¡Ố Í¹ÒÁÑÂ¢Í§¡ÒÂ 

: ¡ÒÂºÃÔËÒÃ

Ô̈µµÒ¹ÒÁÑÂ  ¡ÒÃ´ÙáÅãËŒà¡Ố Í¹ÒÁÑÂ¢Í§ Ô̈µ: 

¨ÔµÁÕ¤Ø³ÀÒ¾  ÊÁÃÃ¶ÀÒ¾  áÅÐ¤ÇÒÁÊØ¢

ªÕÇÔµÒ¹ÒÁÑÂ  ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµµÒÁËÅÑ¡Í¹ÒÁÑÂ 

ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂ ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ  ºÃÔâÀ¤

ÍÒËÒÃ¤Ãº¶ŒÇ¹¶Ù¡µŒÍ§  äÁ‹àÊ¾ÊØÃÒáÅÐÂÒàÊ¾µÔ´  

äÁ‹ÊÙººØËÃÕè  ãªŒªÕÇÔµã¡ÅŒ¸ÃÃÁªÒµÔ

Ê¶Ò¹¡ÒÃá¾·Â�á¼¹ä·Â»ÃÐÂØ¡µ� ä´Œ¹íÒ

á¹Ç¤Ô´¸ÃÃÁÒ¹ÒÁÑÂºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÑºÈÒÊµÃ�¡ÒÃ

á¾·Â�á¼¹ä·Âã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ´ÙáÅ

ÊØ¢ÀÒ¾ áÅÐàÃÕÂ¡§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃãËÁ‹¹ÕéÇ‹Ò  “ÈÔÃÔÃÒª

ÊÑ»»ÒÂÊ¶Ò¹  à¾×èÍÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾”  ¤íÒÇ‹Ò “ÊÑ»

»ÒÂÐ” ÁÒ¨Ò¡ “ÊÑ»»ÒÂÐ 7”  ËÁÒÂ¶Ö§ ÊÔè§·ÕèÊºÒÂ 

ÊÀÒ¾·ÕèàÍ×éÍ ÊÔè§·Õèà¡×éÍ¡ÙÅ ÊÔè§·ÕèàÍ×éÍµ‹Í¡ÒÃÍÂÙ‹´ÕáÅÐ

¡ÒÃ·Õè¨Ð¾Ñ²¹ÒªÕÇÔµ ÊÔè§·ÕèàËÁÒÐ¡Ñ¹ÃÇÁ 7 ÍÂ‹Ò§  

ÍÑ¹à¡×éÍË¹Ø¹¡ÒÃà¨ÃÔÞÀÒÇ¹ÒãËŒä´Œ¼Å´Õ  ª‹ÇÂãËŒ

ÊÁÒ¸ÔµÑé§ÁÑè¹  äÁ‹àÊ×èÍÁ¶ÍÂ  ã¹·Õè¹ÕéãªŒà¾×èÍÊ×èÍ¤ÇÒÁ

ËÁÒÂÇ‹Ò ÈÔÃÔÃÒªÊÑ»»ÒÂÐÊ¶Ò¹Ï à»š¹Ê¶Ò¹·ÕèÊºÒÂ 

àÍ×éÍµ‹Í¡ÒÃÍÂÙ‹´ÕáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒãËŒÁÕÊØ¢ÀÒ¾´Õ
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Providers of the services are 

experienced practitioners who are 

graduated and certified in Applied Thai 

Traditional Medicine, a blending of 

medical sciences with the art of Thai 

traditional medicine. A variety of 

treatments help relax, relieve and 

eliminate stress and tension, assist to 

regain energy.

Sevice areas of this section 

surround the roof top garden called 

Sattamaramaniyadol Garden, which 

means the plesant place on the 7th floor. 

For guests who would like to have 

privacy, private rooms with area for 

maneuvers, jacuzzi, and herbal steam 

room are available. Some rooms are large 

enough for 2-6 guests coming together 

or as a family. Services are priced 

according to the number of service hours, 

number of the guests and size of the 

room used. Guests can choose any 

service within the time requested.
#  Phra Brahmagunabhorn (P.A. 

Payutto) Dictionary of Buddhism. 17th edition. 
B a n g k o k .  M a h a c h u l a l o n g k o r n 

Rajviddhayalaya, 2008, p 209-210.

¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ¤×Íá¾·Â�á¼¹ä·Â»ÃÐÂØ¡µ�«Öè§à»š¹¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃ

¼ÊÁ¼ÊÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�¡ÒÃá¾·Â�¡ÑºÈÒÊµÃ�áÅÐÈÔÅ»Š¢Í§¡ÒÃá¾·Â�á¼¹ä·Â 

ÁÕ§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¡Ô̈ ¡ÃÃÁËÅÒÂÃÙ»áººÊíÒËÃÑº¼ÙŒÊ¹ã¨´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾¢Í§µ¹àÍ§ ·Õè̈ Ðª‹ÇÂ

ãËŒÃÙŒÊÖ¡¼‹Í¹¤ÅÒÂ Å´¤ÇÒÁµÖ§à¤ÃÕÂ´ ¿„œ¹¿Ù¡íÒÅÑ§áÅÐ¤ÇÒÁ¡ÃÐ»ÃÕé¡ÃÐà»Ã‹Ò

¾×é¹·ÕèÊíÒËÃÑº§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊ‹Ç¹¹ÕéÍÂÙ‹ÃÍº “ÍØ·ÂÒ¹ÊÑµµÁÃÁ³ÕÂ�́ Å” ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ

Ç‹Ò ÍØ·ÂÒ¹º¹ªÑé¹·Õè 7 ÍÑ¹Ã×è¹ÃÁÂ�  ÊíÒËÃÑº¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ÊºÒÂ 

¤ÇÒÁà»š¹Ê‹Ç¹µÑÇ ÊÒÁÒÃ¶ÃÑº “ºÃÔ¡ÒÃÊÑ»»ÒÂÐ” à¾×èÍÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ã¹ËŒÍ§

¾ÔàÈÉ áµ‹ÅÐËŒÍ§ÁÕºÃÔàÇ³ÊíÒËÃÑº·íÒËÑµ¶¡ÒÃ ¸ÒÃÒÊ¹Ò¹ áÅÐËŒÍ§ÍºäÍ¹íéÒÊÁØ¹ä¾Ã 

ºÒ§ËŒÍ§ÁÕ¢¹Ò´ãËÞ‹ à¢ŒÒÃÑººÃÔ¡ÒÃä Œ́ ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹ 2-6 ¤¹ àËÁÒÐÊíÒËÃÑº¼ÙŒÁÒà»š¹¡ÅØ‹Á

ËÃ×Í¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃÊÑ»»ÒÂÐ¤Ô´µÒÁªÑèÇâÁ§ºÃÔ¡ÒÃ ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒà¢ŒÒÃÑººÃÔ¡ÒÃ

áÅÐ¢¹Ò´ËŒÍ§·ÕèãªŒ â´ÂàÅ×Í¡ÃÑººÃÔ¡ÒÃª¹Ô´µ‹Ò§æ ÃÇÁ¡Ñ¹ä´ŒÀÒÂã¹àÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´
# ¾ÃÐ¾ÃËÁ¤Ø³ÒÀÃ³� (».Í. »ÂØµâµ) ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¾Ø·¸ÈÒÊµÃ� ©ºÑº

»ÃÐÁÇÅ¸ÃÃÁ  ¾ÔÁ¾�¤ÃÑé§·Õè 17, ¡ÃØ§à·¾Ï âÃ§¾ÔÁ¾�ÁËÒ Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ, 

¾.È.2551  Ë¹ŒÒ209-210.
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 Siriraj Bimuksthan Museum is one of Sayamin-
dradhiraj Medical Institute projects located onshore at 
Bangkok Noi river mouth with 4 conserved buildings 
received from the State Railway Of Thailand 

With the objectives to compile and collect data and stuffs 

related to the area as Thai national treasures for next generations, 

this museum is the answer of how Siriraj would combine old and new 

hospitals together. Well arranged on demonstration of history relevant 

to Wang Lang, train, Siriraj and community since 2010, administration 

department had also started the pilot project at Adulyadej Vikrom 

Building simultaneously. 

 พิพิธภัณฑ์ศิ ริ ราชพิ มุขสถาน 
เปนหน่ึงในโครงการสถาบันการแพทย์
สยามินทราธิราช ตั้งอยู ในพื้นที่บริเวณ
ปากคลองบางกอกนอย ประกอบดวย
อาคารอนุรักษ์ 4 อาคาร ที่ไดรับมอบจาก
การรถไฟแหงประเทศไทย

วตัถุประสงค์ของการจัดตัง้พพิธิÀัณฑ์แห่งนี้
เพือ่รวบรวบข้อมลูและสิง่ของท่ีเก่ียวข้องกับพืน้ท่ี
ไว้เป็นสมบัติของชาติและเผยแพร่แก่คนรุ่นหลัง 
พิพิธÀัณฑ์แห่งนี้จึงเป็นค�าตอบว่าศิริราชจะเช่ือม
โยงโรงพยาบาลเก่ากับโรงพยาบาลใหม่ได้อย่างไร  
การด�าเนินงานจึงเตรียมอย่างดีที่สุด ตั้งแต่ป‚ 
พ.ศ.2553 เพื่อจัดแสดงประวัติท่ีเก่ียวข้องกับ
วังหลัง รถไ¿ ศิริราชและชุมชน ส่วนการบรหิาร
จัดการได้เร่ิมโครงการน�าร่องที่พิพิธÀัณฑ์การ
แพทย์ ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ไปพร้อมæ กัน

ฐานปอม : แนวฐานปอมของพระราชวังบวรสถานพิมุข หลักฐานทางโบราณคดีที่ยืนยันวา     
         พระราชวังบวรสถานพิมุขเคยตั้งอยูบริเวณที่เปนโรงพยาบาลศิริราชปจจุบัน

Fort base : Fort base of Phra Rajawang Bovorn Sthanbimuk is archaeological  
evidence from the remains that verify Siriraj Hospital location used to be 
Phra Rajawang Bovorn Sthanbimuk Palace. 
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 Siriraj Bimuksthan Museum is one of Sayamin-

พิพิธภัณฑ์
ศิริราชพิมุขสถาน
Siriraj Bimuksthan 
Museum



Started from archeological study on 

construction site, many evidences were 

found, for instance, outline of fortress 

base’s corner by which identified historical 

location of Wang Lang Fortress when 

compared to the map. It’s also found 

that there were some re-constructions 

of the wall on top of the previous one 

in different periods. Shattered pieces 

of ceramic wares contained in different 

ground levels are from various periods 

back until Ayutthaya. One of important 

evidence is a huge wooden ship sunk 7 

meters down underground. After reporting 

to HRH Princess Maha Jakri Sirinthorn, 

best renovation had been conducted 

for 2 years along with photo records in 

every step.

History of Krom Phrarajawang 

Boworn Sathan Phimuk or the Rear 

Palace (Wang Lang) started from late 

Ayudhya to Thonburi and ended in early 

Rattanakosin Kingdom was passed on 

through Thai traditional painting with 

profound details of Buddhist temples, 

palaces, demonstration of Thai traditions 

and customs, folks’ life styles and beauty 

of Chao Phraya River via light and sound 

descriptions especially the Sepha, Thai 

ballad-liked recitation of which rarely 

performed in general occasions. During 

the operation, Faculty kept obtaining 

the ancient weapons from time to time. 

The experts were invited to inspection, 

analyze and repair, then place on demon-

stration stage safely and elaborately. 

เร่ิมจากการศึกษาทางโบราณคดีในพื้นท่ีก่อสร้าง ท�าให้พบหลักฐานส�าคัญ
หลายอย่าง เช่น แนวฐานป‡อมช่วงที่หักมุมพอดี เมื่อเทียบกับแผนที่เก่าจึงก�าหนดได้
ชัดเจนว่าป‡อมวงัหลงั อยูท่ีใ่ด  ลกัษณะการเรียงอฐิและชนดิของอฐิทีแ่ตกต่างกัน บ่งช้ี
ว่ามีการสร้างก�าแพง«้อนทับเพือ่การใช้งานในยคุสมัยท่ีแตกต่างกัน ส่วนช้ินกระเบ้ือง
เคร่ืองถ้วยทีป่ะปนกับดนิระดบัช้ันต่างæก็มคีวามหลากหลายย้อนยคุไปถึงสมัยอยธุยา 
หลักฐานชิ้นส�าคัญอีกอย่าง คือ เรือไม้ขนาดมหึมาที่½˜งตัวลึกถึง 7 เมตร เมื่อน�า
ความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตน์Ïแล้ว ก็เริ่มการบูรณะอย่างดีที่สุด ใช้เวลา
กว่าสองป‚จึงแล้วเสร็จ ทั้งหมดนี้มีการบันทึกÀาพไว้ทุกขั้นตอน

พระประวัติของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเร่ิมตั้งแต่ อยุธยาตอนปลาย 
ธนบุรี และต้น รัตนโกสินทร์ ได้ถ่ายทอดมาเป็นÀาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณี 
จิตรกรรมช้ินนีล้งรายละเอยีด เช่น วดั วงั ขนบธรรมเนยีมประเพณี ชีวติความเป็นอยู่
ชาวบ้านและล�าน�า้เจ้าพระยา ส่วนการบรรยายÀาพนัน้ มีทัง้ แสง ส ีเสยีง และ เสÀา
ทีป่̃จจุบนัหา¿̃งได้ยาก ระหว่างการด�าเนนิงานคณะÏยงัได้รับมอบศาสตราวธุหลายช้ิน 
จึงได้เชิญผู ้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์«่อมแ«ม และน�ามาจัดแสดงอย่างงดงาม
และปลอดÀัย

เรือโบราณ: บรรยายการจัดแสดงภายในอาคาร 3 ในสวนของเรือโบราณยาว 25 เมตร ที่ฝงตัว
ลึกถึง7 เมตร ใตพื้นดินบริเวณสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช

The Ancient Boat: Exhibition in building 3 showing The ancient vessel length 
25 meters has  been embed for 7 meters underground under Sayamindradhiraj 
Medical Institute.        
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For history of Bangkok Noi railway station, the building 

construction was influenced by Victorian architecture. With brick wall 

and pole-beamed structure popular during 2nd  world war, the external 

components were renovated to remain elegancy while internal 

components had mostly been modified. Front part of steam locomotives

were repaired and demonstrated near the building. However, since 

physical quality has never been enough to convey the whole story 

of the station, 4D historical movie is playing there excitingly.

Siriraj history is also greatly important. As said Prof. Sud 

Sangwichian MD. “Siriraj has many museum but nowhere to present 

its history”, in this occasion, history of the Hospital, Medical School 

and advancement along 120 years along with valuables collected 

by honorable teachers, while mock ups of lab gross and operation 

room were complimented to create realistic atmosphere. 

ในส่วนของประวัติสถานีบางกอกน้อยนั้น 
มีอาคารสถานีที่ได้อิทธิพลจากสถาป˜ตยกรรม
การก่ออิฐแบบวิกตอเรียน ผสมโครงสร้างระบบ
เสาและคานเป็นท่ีนิยมในช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 รูปลักษณ์Àายนอกจึงได้รับการบูรณะ
ให้สง่างามคงเดิม ส่วนÀายในปรับเปลี่ยนโ©ม
ใหม่เกือบทั้งหมด รวมท้ังหัวรถจักรไอน�้าก็ได้รับ
การ«่อมแ«มและเคลื่อนย้ายมาให้เป็นจุดเด่นใกล้
อาคาร ลักษณะทางกายÀาพนี้ไม่เพียงพอท่ีจะ
สื่อเร่ืองราวของสถานี จึงจัดท�าÀาพยนตร์4มิติ
อิงประวัติศาสตร์อย่างน่าตื่นเต้น 

ประวัติศาสตร ์ของศิ ริราชก็ส�าคัญยิ่ง 
ศ.นพ. สุด แสงวิเชียร เคยกล่าวว่า “...ศิริราชมี
พพิธิÀัณฑ์ หลายแห่งแต่ยงัไม่มีท่ีแสดงประวตัขิอง
ตัวเอง ในโอกาสนี้จึงน�าประวัติของโรงพยาบาล 
โรงเรียนแพทย์และความก้าวหน้าในช่วง 120 ป‚ 
มาร้อยเรียงด้วยของมค่ีาท่ีครูบาอาจารย์เก็บไว้ให้ 
ทั้งยังจ�าลอง lab gross และห้องผ่าตัดมาเสริม
บรรยากาศให้เสมือนจริง 

โบราณราชศัสตรา: บรรยากาศหองจัดแสดงศาสตราวุธโบราณ จัดแสดงศัสตราวุธหลากชนิด หลากหลายชาติพันธุ์ลวนทรง
คุณคา ไดรับมอบจากราชสกุล ”เสนีวงศ์” ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข 
Boranrajasastra: The Surrounding atmosphere of exhibition hall of ancient weapons. Showing several             
invaluable weapons from diversity of ethics that were consigned by “Senivougse Family” which devived from 
Krom Phra Rajawang Bovorn Sthanbimuk 

ภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณี: 
แสดงพระประวัติของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข 
พรอมเสียงบรรยาย ประกอบแสง สี เสียง
Mural Painting: 
describes the history of krom Phra 
Rajawang Bovornsthanbimuk by narrative 
sounds along with audio, lights and sound 
effect
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Content of Thai Traditional Medicine 

is hard to comprehend. However, when it 

presented with new technique including 

stuffs from Ouay Ketusingh Museum of 

History of Thai Medicine to explain the 

meaning of 4 elements and importance of 

body and mind, this room has become out-

standing, especially when it’s presenting

Prof. Ouay MD.’s concept of good health 

“Dhammanamai”.

The story of canal digging and the 

community is something we shouldn’t 

miss. In the old warehouse shown the 

model of peaceful living in intercultural 

community, model house of Sunthornphu 

Poet of the World and one of Somdet 

Phra Phudhachan (Toh) Phromrangsi   

are situated for people to pay respect. 

This warehouse is actually even 

absolutely suit for demonstration of a 

huge ship.

2 other conserved buildings are 

adjusted to become multipurpose hall for 

activities and museum storage.

All operations above were cooperated

by many in te rna l  and exte rna l 

organizations under total budget 306 

million bahts from Sayamindradhiraj 

fund Siriraj Foundation with total 31,948 

visitors during January to December of 

2013.

For his greatest royal grace, His 

Majesty the King has given name “Siriraj 

Bimuksthan” and pay a private visit on 

July 15th, 2013. 

การแพทย์แผนไทยมีเนื้อหาท่ีเข้าใจยาก เมื่อน�าเสนอในรูปแบบใหม่ เช่น 
ความหมายของธาตุทั้งสี่ ความส�าคัญของกายและจิต ร่วมกับของจัดแสดงจาก
พิพิธÀัณฑ์ประวัติการแพทย์ไทย อวย เกตุสิงห์ ท�าให้ห้องนี้โดดเด่น และที่ส�าคัญ
ได้น�าเสนอแนวคดิของการมีสขุÀาพดด้ีวยหลกั “ธรรมานามยั” ของศ.นพ. อวย อกีด้วย

เรื่องราวของการขุดคลองลัดและชุมชนเป็นสิ่งที่ขาดมิได้ ในอาคารโกดังสินค้า
(เดิม) จึงได้จ�าลองวิถีชีวิตชุมชนต่างเชื้อชาติศาสนาที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขทั้งยัง
จ�าลองบ้านสุนทรÀู่กวีเอก และสมเด็จพระพุทธาจารย์โต พรหมรังสี ไว้เป็นที่เคารพ
สกัการะด้วย โกดงัแห่งนีเ้หมาะท่ีสดุส�าหรับการน�าเรือท้ังล�าขนาดมหมึาข้ึนมาจัดแสดง

อาคารอนุรักษ์อีกสองแห่ง ปรับเป็นส�านักงาน โถงอเนกประสงค์ส�าหรับ
กิจกรรมต่างæ และคลังพิพิธÀัณฑ์

การด�าเนนิงานทัง้หมดนีไ้ด้รับความร่วมมือจากหลาย½†ายทัง้ในและนอกคณะÏ 
ใช้งบประมาณทัง้สิน้ประมาณ 306 ล้านบาท จากกองทุน สยามนิทราธริาช ศริิราช
มูลนิธิ พิพิธÀัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป�ดให้เข้าชม ตั้งแต่ เดือนมกราคมจนถึงสิ้น
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีผู้เข้าเยี่ยมชม ทั้งหมด 31,948 คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่ือ “ศิริราชพิมุขสถาน” และ
เสด็จมาทอดพระเนตรเป็นการส่วนพระองค์ วันที่ 15 กรก®าคม พ.ศ. 2556 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

The Thonburi Railway Station (Former): The building reflects post-war architecture and 
was influenced by victorian brick and terracotta concepts.

อาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม): ไดอิทธิพลจากสถาปตยกรรมการกออิฐ แบบวิกตอเรียน ผสมโครงสราง
ระบบเสาและคาน 
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In the same year, for Her Majesty the Queen Birthday                    

Anniversary according to her royal graceful idea, the pilot project of 

medical museum had renovated some portion of its area to demon-

strate a tactual museum for people with vision deficiency on August 

9th, 2013,.    

ส่วนพิพิธÀัณฑ์การแพทย์ท่ีเป็นโครงการ
น�าร่อง ในป‚เดียวกัน ก็ได้ปรับปรุงพื้นที่บางส่วน 
จัดแสดงพพิธิÀัณฑ์สมัผสัเ©ลมิพระเกียรตสิมเดจ็
พระบรมราชินีนาถ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเ©ลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2556  ในโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น
โดยเ©พาะและประชาชนทัว่ไปทีม่าเข้าชมได้«าบ«้ึง
ในพระมหากรุณาธิคุณ    

คมนาคมบรรหาร: บรรยากาศหองจัดแสดงภาพยนตร์อิง
ประวัติศาสตร์สี่มิติ แสดงประวัติสถานีรถไฟบางกอกนอย

Khamanakhom Banhan: The surrounding atmosphere of mini theater presented 
fantastic 4 dimensional film based on history and Bangkok Noi railway station’s 
story.

The presentation of definition of 4 elements of human body in modern 
styleThe simulation of an olden Operation room: Visitors 

could be assuming avirtual role play.

จำ ลองบรรยากาศหองผาตัดในสมัยกอน: ผูชมสามารถรวมแสดง
บทบาทตางๆ ไดเสมือนจริง

การนำ เสนอความหมายของธาตุทั้งสี่: ในรูปแบบที่ทันสมัย
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บรรยากาศการจัดแสดงภายในอาคาร3: ในสวนของสมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต พรหมรังสี)
The surrounding atmosphere in Somdej Phra Buddhachan (Toh Promarangsri)
exhibition zone at building 3.

The atmosphere of the exhibition in the Building 3 in community showing zone demonstrates the 
lifestyle of the community.

บรรยากาศการจัดแสดงภายในอาคาร3: ในสวนของชุมชนไดจำ ลองวิถีชีวิต ชุมชน

พิพิธภัณฑสัมผัส: ผูบกพรองทางการเห็น และประชาชนทั่วไป รวมเรียนรูประสบการณ์ใหมดวยการฟง และสัมผัสสิ่งจัดแสดงตางๆ ในหองมืด สื่อความ
หมายผานเครื่องเลนชุดหูฟงเคลื่อนที่ ซึ่งมีเสียงบรรยายแนะนำ 
Touch Exhibits Museum in Honor of Her Majesty the Queen: Blinds and visitors participate in learning experiences by 
listening and touching the exhibit in the dark with narrative explanation sound from mobile earphone
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Siriraj Creative Economy is the division under 
supervision of the Vice Dean of Research Division, 
Faculty of Medicine Siriraj Hospital with key responsibility 
on administration and management of all beneficial 
innovations created by Faculty’s personnel. 

Objective
    1. To be Siriraraj innovation complex and to be the connecting 

point for external organization for service or collaboration 

requests, while Siriraj Intelligence shop by Siriraj is to be the 

mechanism for launching Mahidol’s intellectual property to society

2. To be an inspiration for Faculty’s personnel for new                                                              

innovation creation and to push the prototype innovation forward 

to the patent/ to extent the result until finally become commercially 

valuable products 

Operator
Siriraj Creative Economy Division

Performance
Siriraj Creative Economy Division 

At upstream level- Various inspiration activities were conducted 

in order to create new comer inventors. The “Encourage the creativity 

to generate I generations” workshop training project was organized 

to produce 4 generations of such new comers at Siriraj Creative and 

Innovative Center, His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary 

5th December 2007 Building, in where the speakers from internal and 

external organizations were gathering to share new outlook and 

educate Faculty’s personnel on intellectual properties while giving 

opportunity to external personnel to join. In addition, the division also 

support clustering together of thinkers who collaborated on working 

for organization’s potential innovations.

 ศิริราชเศรษฐกิจสรางสรรค์
เปนหนวยงานในกำ กับดูแลของรอง
คณบดีฝายวิจัย คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มีหนาที่หลักในการ
บริหารจัดการดานงานนวัตกรรม
ที่สรางสรรค์โดยบุคลากรของคณะฯ
ใหสามารถกอประโยชน์ได 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมศิริราช

และเป็นจุดติดต่อส�าหรับผู้สนใจจากหน่วยงาน

Àายนอกในการขอรับบริการหรือร่วมมือกับ

บคุลากรศริิราช  โดยมีร้าน©ลาดคดิ by Siriraj 

เป็นกลไกในการน�างานทรัพย์สินทางป˜ญญา

มหิดลสู่สังคมได้

2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรของ

คณะÏ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่æ และผลัก

ดันให้นวัตกรรมต้นแบบ (prototype) สามารถ

จดทรัพย์สนิทางป̃ญญาและ/ หรือพฒันาต่อยอด

จนได้ผลิตÀัณฑ์ที่มีคุณค่าสู่เชิงพาณิชย์ได้
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At midstream level- To develop and 

commercialize prototype innovations for 

approval of intellectual property patents, 

the book “Creative Siriraj” was printed to 

gather in all patented and non-patented 

intellectual properties and referred to as 

the database for proactive plan and 

Faculty’s inventor directory.

At downstream level- The Chalad 

Kid shop by Siriraj was established to 

be showroom and shop for innovation 

goods. In 2013, 240 items were 

successfully commercialized (as illustrated) 

including 5 items sold for innovation 

l icensing to pr ivate f i rms, whi le 

extensively social visibility was conducted 

through the booths in various events, 

SiTV, MU Channel etc. Thus, at the 

moment, the Faculty has become 

prototype for good pract ice on 

administration and management of 

unattractive innovation in investor eyes, 

receiving study visits from many 

institutes.

ผูรับผิดชอบโครงการ   
 หน่วย ศิริราชเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยศิริราชเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้จัดกิจกรรมในหลายรูปแบบและ

หลายระดับ ดังนี้ 
ระดับต้นน�้า -จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) เป‡าหมายเพื่อ

สร้างนกัประดษิฐ์หน้าใหม่ (new comer inventor) ผ่านโครงการอบรมเชิงป¯ิบัติ
การ  ‘ปลุกความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างคนพันธุ์ I’  จ�านวน 4 รุ่น ณ  Siriraj 
Creative and Innovative Center อาคารเ©ลิมพระเกียรติ øo พรรษา  
õ ธันวาคม òõõo  โดยมีวิทยากรจากทั้งÀายในและนอกคณะมาเป�ดมุมมองใหม่æ
และให้ความรู้ด้านทรัพย์สนิทางป̃ญญาแก่บุคลากรของคณะ และยงัเป�ดโอกาสให้บุคคล
Àายนอกร่วมได้ด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนการรวมกลุ่มนักคิดเป็น cluster 
เพื่อร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานประเÀท potential innovation แก่องค์กร

ระดับกลางน�้า –พัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สู่เชิงพาณิชย์ และจดทรัพย์สิน
ทางป˜ญญา (Intellectual property) ได้และได้จัดท�าหนังสือ Creative Siriraj 
ข้ึนเพือ่รวบรวมสิง่ประดษิฐ์ (inventions) ทัง้ทีจ่ดและไม่ได้จดทรัพย์สนิทางป̃ญญา
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนเชิงรุกและท�าเนียบผู้ประดิษฐ์ของคณะ 

ระดับปลายน�้า -ได้จัดตั้ง ‘ร้าน©ลาดคิด by Siriraj’ ขึ้นเพื่อเป็นห้องแสดง
และจ�าหน่ายสนิค้านวตักรรม ในป‚ พ.ศ. 2556 สามารถน�าผลงานมาสูเ่ชิงพาณิชย์
ได้จ�านวน  240 รายการ (แสดงผลการประกอบการดังรูป) และสามารถเพิ่มยอด
การขายสิทธิì(licensing)ผลงานนวัตกรรมให้แก่Àาคเอกชนได้จ�านวน 5 รายการ 
และสร้างการเป็นที่รู้จักแก่สังคมวงกว้าง (visibility) โดยการออกบูทงาน events 
ต่างæ, SiTV, MU-Channel และอื่นæ ท�าให้ป˜จจุบันคณะÏ เป็นหน่วยงานแม่แบบ 
(good practice) การบริหารจัดการนวัตกรรมนอกสายตานักลงทุนและมีหลาย
สถาบันมาศึกษาดูงาน

แสดงรายไดผลประกอบการรานฉลาดคิด by Siriraj
Income from Chalad Kid Shop by Siriraj

1,306,748.00 

255420 1 1

255520 12

255620 1 3

 2,470,031.99 

3,175,225.00 
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