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ผลการดำเนินงาน

Key Performance

1. ด้านการบริหารงานก่อสร้างของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นที่ให้บริการ
ส�านักงานต่างๆ เช่น อาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค อาคารหอพักพยาบาล 3 อาคารสหกรณ์
ออมทรัพย์ ห้องตรวจพิเศษระบบปัสสาวะ ตึกสยามินทร์ ชั้น
5 เป็นต้น
1.2 การปรับปรุงหอผูป้ ว่ ย เช่น หอผูป้ ว่ ย 72 ปี ชัน้ 9
หอผูป้ ว่ ยอัษฎางค์ ชัน้ 6 เหนือ หอผูป้ ว่ ยจุฑาธุช ชัน้ 11-13
หอผู้ป่วย NICU เป็นต้น
1.3 การปรับปรุง ติดตัง้ งานโครงสร้างและระบบต่าง ๆ
เช่น ระบบงานไฟฟ้า ระบบลิฟท์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้อง
ประชุม ระบบบันไดเลื่อน บันไดเหล็กและราวกันตก เป็นต้น

1. Construction management
1.1 Renovate the service areas and offices such as
Medical Center with facility system, Nursing dormitory 3,
Saving and Co-op building, Special examination room for
urinary system at the 5th floor of Syamindra building.
1.2 Renovate the patient wards such as 9th floor of the
72nd anniversary building, 6th floor North of Asdang building,
Chudhathuj 11st – 13rd and NICU patient wards.
1.3 Improve and install the construction work and other
systems such as electricity, elevator, audio-visual in the
meeting room, escalator, iron stairs and handrail.
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2. ด้านการอนุรักษ์พลังงานแลÐสิ่งแวดล้อม
2.1 โครงการตามรอยพระบาทศิริราชสีเขียว
เพือ่ เป็นการสร้างความตระหนักเห็นความส�าคัญของการอนุรกั ษ์พลังงาน
และสิง่ แวดล้อม มุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมจากบุคลากรชาวศิรริ าช เพือ่ ร่วม
กันประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้ด�าเนินการ
• พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม บทบาทของบุ ค ลากรในคณะฯ เพื่ อ สร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในคณะฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ใน
วิธีการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านทÄษฎี
และปฏิบัติ รวมถึงการจัดการใช้พลังงานและทรัพยากรได้อย่างมี
ระบบ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการ
ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• การตรวจวัดข้อมูลและศึกษาศักยภาพในการประหยัดพลังงานเบือ้ ง
ต้น น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบงานทางวิศวกรรม อาทิ การปลด
หลอดฟลูออเรสเซนต์ในพื้นที่ที่มีความสว่างมากเกินความจ�าเป็น
การเปลี่ยนหลอด T8 เป็นหลอด T5 การเปลี่ยนใบพัด Cooling
Tower จากวัสดุอลูมิเนียมมาเป็นไฟเบอร์ เป็นต้น
• การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
• การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน
2.2 งานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
เพื่อเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับคณะฯ และเกิดประโยชน์ต่อ
บุคลากรและผู้มารับบริการ จึงได้มีการน�าแนวคิดดังกล่าว มาใช้ในการ
ออกแบบ ปรับสถานที่ เพื่อเพิ่มสภาวะแวดล้อมที่ดี
2.3 การผลิตน�้าหมักชีวภาพ/ ปุ‰ยหมักชีวภาพ
โดยน�าวัตถุดิบที่ได้จากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ เศษวัชพืช ใบไม้ กิ่งไม้เล็ก
ฯลฯ มาหมักรวมกันตามสูตร ปุย‰ หมักชีวภาพสามารถน�าไปใช้บา� รุงรักษา
ไม้ดอก ไม้ประดับภายในคณะฯ เพือ่ เป็นการรักษาสิง่ แวดล้อมและลดการใช้
ปุย‰ ทีท่ า� จากสารเคมี ส่วนน�า้ หมักชีวภาพสามารถดับกลิน่ เหม็นจากห้องน�า้
ท่อระบายน�้า และการก�าจัดแมลง
2.4 การส�ารวจความเสี่ยง ENV Tour
เป็นการเยี่ยมส�ารวจหน่วยงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ในสถานที่ปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ใช้บริการ โดยเยี่ยมส�ารวจทุกวันพุธ

1
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2. Energy and environmental conservation
2.1 Green Siriraj: the Royal Path Project
Enhance Siriraj personnel to foresee the significance of
energy and environmental conservation with emphasis
on taking part in energy saving and environmental
conservation
• Develop and encourage the staff’s role to enhance
knowledge and understanding to participate in
the activitiesof energy saving and environmental
conservation by providing them theory and
practice, including systematic energy and resource
management, valuable utilization of energy and
resource, as well as the effective equipment
operation.
• Data inspection and potential study on basic
energy saving will lead to the engineering system
adjustment such as taking out the fluorescent tubes
in the areas that are not necessary, changing the
T8 to T5 tubes, using the cooling tower fan made
of fiber instead of aluminium, etc.
• Formulate media to encourage the energy and
environmental conservation awareness
• Organize activities to campaign on environment
and energy saving.
2.2 Healthy Environment
Provide good environment in the faculty for the
benefit of staff and customers. As a result, the concept
of venue’s design and adjustment is applied for healthy
environment.
2.3 EM Production
Using the raw materials from food rubbish, vegetables,
fruits, weed, leaves, small tree branches, and etc to ferment
as the formular. The EM fertilizer can be used to
nourish flowers and plants in the faculty in order to
maintain environment and reduce the chemical use,
while the EM substance can be used as deodorant
for toilet, drainage pipe and insecticide.
2.4 ENV Tour for Risk Survey
Visit the divisions to make a risk survey on
environment and safety at work which will impact the
personnel and customers every Wednesday.

โรงพยาบาลศิ ริ ร าช เป ด ให้ บ ริ ก ารลงทะเบี ย นผู ้ ป  ว ยใหม่ ผ ่ า นระบบ On-line บน Website
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล www.si.mahidol.ac.th/mronline

Siriraj Hospital provided the on-line service for the new patient registered on the Faculty of
Medicine Siriraj Hospital’s website at www.si.mahidol.ac.th/mronline
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3. ด้านความปลอดÀัย
3.1การฝƒ ก ซ้ อ มอพยพเมื่ อ เกิ ด เหตุ อั ค คี ภั ย จาก
อาคารสูง
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ น
การอพยพหนี ไ ฟภายในอาคาร สามารถน� า ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนือ่ งจากเหตุอคั คีภยั นับเป็นเหตุทอี่ าจเกิดขึน้ ได้
ทุกสถานที่และทุกเวลา อันจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน วิธีการที่ดีที่สุดในการลดการสูญเสียดังกล่าว
คือ การให้ความรู้และวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องแก่ทุกคน เพื่อให้
มีความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
ซึ่งการจัดกิจกรรมการฝƒกซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยที่
ผ่านมาได้ด�าเนินการมาแล้ว 3 ครั้ง ประกอบด้วย
• อาคารหอพัก 8 ไร่ (อาคาร B)
• อาคารเฉลิมพระเกียรติ
• อาคารศรีสวรินทิรา

3. Safety
3.1 Organize a fire drill and evacuation from the high building
Provide knowledge and evacuation experience to the faculty
personnel to be able to help themselves and others effectively when
the building is on fire. This can be occurred anywhere and anytime
and will affect the loss of life and property. The best way to reduce
the loss is providing knowledge and practice to every staff to be
ready for prevention and extinguish fire. The activity for fire drill
and evacuation has been organized for 3 times as follows:
• A dormitory at 8-rai building (Building B)
• Chalermphrakiet building
• Srisavarindira building

3.2 การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการเฝ้าระวังป้องกัน
การก่อเหตุร้ายภายในคณะฯ และสามารถใช้เป็นพยานหลัก
ฐานในการด�าเนินคดี จึงได้ด�าเนินการขยายจุดติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง ทั้งภายในตัว
อาคารต่างๆ และพื้นที่สาธารณะโดยรอบคณะฯ จ�านวน
ทั้งสิ้น 1,837 ตัว
3.3 การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ด้าน
ไฟฟ้า
จากกรณีสหภาพพม่าจะปิดซ่อมฐานและบ�ารุงรักษา
ท่อส่งกาซธรรมชาติ และต้องหยุดจ่ายกาชให้กับประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 5 – 14 เมษายน 2554 โดยได้จัดท�าแผน
รองรับเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ พร้อมจัดเตรียมความพร้อมของ
ระบบส�ารองหากเกิดเหตุการณ์
3.4 การพัฒนาและบริหารจัดการความเสีย่ งด้านระบบ
สาธารณูปโภค
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น และสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ผู ้ รั บ
บริการ จึงด�าเนินการสร้างระบบป้องกัน แก้ไขปรับปรุงเชิง
ระบบ เช่น การจัดท�าแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย น�้าท่วม
ไฟดับ ระบบโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ฯลฯ รวมถึงการสร้าระบบ
เฝ้าระวังและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ด้วยการก�าหนดตัว
ชี้วัด Unplanned Downtime

3.2 CCTV installation
To increase the effective safety on life and property, including
the surveillance on terrorism in the faculty which can be used as
evidence in the lawsuit, the faculty has expanded the CCTV
installation points in the risk areas inside the buildings and the
public areas around the faculty totaling 1,837 items.
3.3 Preparedness to support electrical crisis
As Myanmar will stop providing gas to Thailand due to the
closing for maintenance of natural gas pipe on 5th – 14th April 2011,
the faculty has arranged a plan to support if the electricity goes
out.
3.4 Risk management and development on facility system
To prevent and ensure the customers, the faculty has
formulated the prevention system such as prevention plans for fire,
flood, light went out, broken telephone system, and etc, including
the surveillance and continuing monitoring system with the Unplanned
Downtime indicator.
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4. Outsource system
4. ´ŒÒ¹ÃÐºº¡ÒÃ¨ŒÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒÃ
Hire the outsource company to operate the specialized
ด�าเนินการจัดจ้างเหมาบริการจากหน่วยงานภายนอกคณะฯ
แทนการสรรหาบุคลากรมาด�าเนินการเอง ในระบบงานทีต่ อ้ งการความ work for fast and effective performance such as the
สามารถเฉพาะทาง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดความ maintenance for lift, electrical system, air-conditioning
คล่องตัว ได้แก่ การจ้างเหมาบริการบ�ารุงรักษาลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบ system, cleaning, and security in the public areas.
ปรับอากาศ การท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และการรักษาความ
ปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ

5. ´ŒÒ¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
5.1 การให้บริการยานพาหนะ
ให้บริการยานพาหนะส่วนกลาง และบริการยานพาหนะรับ – ส่ง
บุคลากรตามจุดต่าง ๆ ได้แก่
หอพักบางระมาด หอพักบ้านเนิน หอพักพื้นที่ 8 ไร่ หอพัก
เจ้าพระยา–โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ นิ ทร พาต้า เพชรเกษมบางบัวทอง
5.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรม และงานพิธกี ารต่าง ๆ ของคณะฯ
ให้การสนับสนุนและมีสว่ นร่วม ในการจัดกิจกรรมและงานพิธกี าร
ต่างๆ ของคณะฯ ซึ่งด�าเนินงานโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรมฯ อาทิ งานซ่อมบ�ารุง งานรักษาความปลอดภัย
งานอาคารสถานที่ งานสื่อสาร หน่วยสวนต้นไม้และโยธา เป็นต้น
5.3 การบริหารจัดการหอพัก และอาคารชุดพักอาศัย
ด�าเนินการบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัย ชัน้ 12–14 อาคาร
A, B อาคารหอพักและที่จอดรถยนต์(พื้นที่ 8 ไร่) และอาคารหอพัก
และปฏิบัติการสารสนเทศ (พื้นที่10ไร่) ให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการด�าเนินงานหอพักฯ

1-10
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5. Services
5.1 Transportation service
Provide central transportation and commuting
transportation service for personnel in various points such
as Bang-ramad dormitory, Baan Nern dormitory, 8-rai
dormitory, Chaophraya dormitory– School of Prosthetics and
Orthotics, Pata departmentstore, Petkasame road and
Bangbuathong road.
5.2 Support the organizing of faculty activities and
ceremonies
The division which involved with many working units such
as Maintenance, Security, Place and Building, Communication,
Gardening and Public Work, and etc, provides support and
participation in organizing the faculty activities and
ceremonies.
5.3 Dormitory and apartment management
Manage the apartment on the 12th – 14th floor of
Building A, B, dormitory and parking lots (8-rai area),
including dormitory and IT operation (10-rai area) to be
effective in compliance with the policy and criteria of the
Dormitory Working Committee.

นิทรรศการสรรค์ศิลปศิริราชเฉลิมพระเกียรติ ณ โถงอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร์

Siriraj Arts Exhibition was organized to commemorate HM The King at the Hall of 100th year
Somdej Phrasrinagarindra building.
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ตัวชีéวัด¼ลการดíาเนินงาน ของ½†ายวิศวกรรมบริการแลÐอาคารส¶าน·ี่
Key Indicators of Division of Facilities and Environmental Management
µÑÇªÕéÇÑ´
Key Indicators

à»‡ÒËÁÒÂ
Target

¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
Results
2554
2011

2555
2012

2556
2013

<87.6
(ชั่วโมง/ hr.)

-

2.883
(ชั่วโมง/ hr.)

4.634
(ชั่วโมง/ hr.)

2. งานที่ไม่สามารถด�าเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการซ่อมแซม
(นับตั้งแต่ได้รับค�าขอจนถึงเวลาซ่อมเสร็จ)
Average time for maintenance sincerequested until
finished

< 10 %

-

7.2 %

31.22 %

3. จ�านวนรายงานอุบัติการณ์เกิดเหตุร้ายแรง (ระเบิด,อัคคีภัย, การรั่วไหลสาร
เคมี, แกสรั่ว)
Number of serious incident reports (bombing, fire, chemical
substance leak, gas leak)

0
(ครั้ง/ time)

-

2

6

4. จ�านวนอุบัติการณ์การลักทรัพย์
Number of thefts

0
(ครั้ง/ time)

-

40

32

5. จ�านวนอุบัติการณ์การโจรกรรมทรัพย์สิน
Number of burglaries

0
(ครั้ง/ time)

-

2

-

> 20

12.06

11.32

11.62

0

1.76

13.78

24.68

8. ร้อยละของบุคลากรเข้ารับการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
ตามแผนที่ก�าหนด
Percentage of personnel attended the basic fire prevention

40 %
(ตาม
กม.ก�าหนด)

80.02

54.31

56.54

9. ค่า BOD ที่ผ่านการบ�าบัดแล้วเป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมายก�าหนด
Standard BOD (mg/L)

ไม่เกิน 20
มิลลิกรัม
/ ลิตร

8.26

13.1

12.5

>90 %

-

76

81

100 %

-

84

99

100 %

-

21

92

+ 10

-

7

8

1. Unplanned Downtime of Essenteal Facilities (ระบบไฟฟ้า
/ น�้าประปา/ โทรศัพท์/ ระบบแกสทางการแพทย์/ ระบบปรับอากาศ)

Unplanned Downtime of Essential Facilities
(Electrics, Pipe water, Telephone, Medical gas,
Air-conditioning systems)

6. ร้อยละปริมาณขยะรีไซเคิลเมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมด
Amount of recycled rubbish compared to all rubbish
in percentage
7. ร้อยละของการเพิ่มปริมาณขยะ
Percentage of increased rubbish

10. ประสิทธิภาพการวางแผนบงลงทุนล่วงหน้า
Effective plan for advanced investment
11. ประสิทธิภาพการก่อหนี้ผูกพัน
Effective investment budget
- ตามจ�านวนรายการ
According to number of items
- ตามงบประมาณ
According to budget
12. ความต่างของงบลงทุนที่ด�าเนินการได้เทียบกับแผน
Difference of budget implementation compared to the plan
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ผลงานด้าน CSR

Performance on CSR

1. การจัดงาน “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม”
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลุกจิตส�ำนึกให้กับ
บุคลากรชาวศิรริ าช รวมถึงชุมชนรอบ รพ.ศิรริ าช ได้ตระหนักให้หนั มาช่วย
กันดูแลและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถนุ ายน 2556 ณ บริเวณโถงอาคาร 100
ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก
หน้าตึกอ�ำนวยการ และข้างตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ โดยกิจกรรมภายใน
งานประกอบด้วยนิทรรศการ “10 นโยบาย มุง่ สูก่ ารเป็นศิรริ าชสีเขียว” การ
ประกวดจัดสวนหย่อมจากวัสดุเหลือใช้ การประกวดวาดภาพ “แต่งแต้มสีสนั
ในวันศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม” การเสวนาเรื่อง “สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เยียวยา (Healing Environment)” การแสดง Mini Concert จาก
ศิลปิน The Star และ ศิลปิน 7 สีปันรักให้โลก การแสดงดนตรีในสวน
จากนักศึกษาแพทย์ศิริราช และการออกร้านของชุมชนบางกอกน้อย การ
จ�ำหน่ายพันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. รณรงค์ปลูกต้นไม้ “ชุมชนสีเขียวรอบโรงพยาบาลศิริราช”
คณะฯ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานสิ่ง
แวดล้อมภาคที่ 6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน
จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ในโครงการ “ชุมชนสีเขียวรอบ รพ. ศิรริ าช”
เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร และเป็นการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวโดยรอบหอพักและโรงเรียนกายอุปกรณ์
โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ณ บริเวณโรงเรียนกายอุปกรณ์ พื้นที่ 10 ไร่ (ภัตตาคารเจ้าพระยาเดิม)

1. Organizing “Siriraj environmental
conservation” event
To create the awareness of knowledge and
understanding on the natural resource and
environmental conservation of Siriraj personnel and the
communities around Siriraj Hospital, the event “Siriraj
environmental conservation” is organized on June,
3th – 7th 2013 at the hall of 100th year Somdej
Phrasrinagarindra building, the area in front of HRH
Prince Mahidol of Songkla’s memorial, in front of
Administration building and beside
Jainadnarendhranusorn building. The activities
comprise the exhibition “10 policies toward green
Siriraj”, miniature garden contest from leftover
materials, painting contest “Color Siriraj
environmental conservation day”, a seminar on
“Healing Environment”, mini concert from the artists
“The Star” and “TV Channel 7”, music in the park
from Siriraj medical students, and booths from
Bangkoknoi community selling plants and
environmentally friendly products.
2. Campaign for green communities around
Siriraj Hospital
The Faculty of Medicine Siriraj Hospital in
collaboration with Electricity Generating Authority
of Thailand, and Office of Environment Region 6,
Ministry of Natural Resource and Environment,
organize the campaign to grow plants for the project
“Green communities around Siriraj Hospital” in order
to commemorate Their Majesties King Bhumibol and
Queen Sirikit, and HRH Crown Prince Vajiralongkorn,
as well as adding the green areas to the student
dormitory and School of Prosthetics and Orthotics.
The activity is held at the School of Prosthetics
and Orthotics (formerly Chao Phraya restaurant) on
Monday February 18th, 2013 at 14:00 – 15:30 hrs.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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