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 โรงพยาบาลศิริราช ป�ยมหาราช
การุณย์ (SiPH) หนÖ่งในโครงการพั²นาศิริราช
สู ่การเป็นส¶าบันการแพทย์ชัéนเลิศในเอเชีย
อาคเนย์ ¶ือก�าเนิดขÖéนในฐานะโรงพยาบาลใน
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตามมติ
คณะกรรมการประจ�าคณะแพทยศาสตร์ให้จัดตัéง
เป็นโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 6 กรก®าคม 2553 
และได้เป�ดด�าเนินการอย่างไม่เป็นทางการในวันท่ี 
2 เมÉายน 2555

SiPH มุง่เน้นการให้บริการในระดับตตยิภูมิ 
เพือ่รองรับผูรั้บบริการท่ีพร้อมทางด้านค่ารักÉา
พยาบาลและยินดีสนับสนุนกรอบความคิดท่ีว่า 
“ผู้รับและผู้ให้” โดยจะเป็นทัéง “ผู้รับ” บริการ
ทางการแพทย์มาตรฐานศิริราช และยังเป็น 
“ผู้ให้” ทุนทรัพย์ เพือ่ส่งกลบัคนืสูศ่ริิราชและสงัคม

 Siriraj Piyamaharajkarun Hospital (SiPH) is a part of the 

Siriraj development project toward excellence. SiPH was established 

on July 6th , 2010 and started operation on April 2nd , 2012.

Siriraj Piyamaharajkarun Hospital provides tertiary care 

medical Services with concept  of individuals being both “recipient” 

(of medical services) and “giver” (give “profit” back to Siriraj Hospital 

and the Society) at the same time.
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พื้นที่การให้บริการ
SiPH เป็นอาคาร 17 ชัéน มีพืéนที่ทัéงสิéน 

212,450 ตารางเมตร  โดยพืéนที่ให้บริการผู้ป่วย
และส�านักงานรวม 13 ชัéน (ชัéน 1-14 ยกเวน้ ชัéน 7 
«Ö่งเป็นพืéนที่ของส¶านการแพทย์แผนไทยประยุกต์) 
และชัéนใต้ดิน จ�านวน 3 ชัéน

พืéนท่ีให้บริการผู้ป่วยนอก 177 ห้องตรวจ
ผู้ป่วยใน 345 ห้อง โดยแยกเป็นหอพักผู้ป่วยพิเศÉ 
หอผู้ป่วยวิกÄตทั่วไป หอผู้ป่วยวิกÄตหัวใจ

Service Area
 SiPH is a 17-storey building with 

a total area of 212,450 square meters and 
3 basement floors

 There are 177 exam rooms for 
outpatient services and 345 rooms for 
inpatient services, Intensive Care Unit and 
Cardiac Care Unit.
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พัฒนาการที่สำ คัญตั้งแต่ป ี2554 – 2556
ปี 2554 เริ่มต้น...อีกหนึ่งรูปแบบการบริการ

 คณ ะ ท� า ง า น โ ค ร ง ก า ร ศิ ริ ร า ช 
ป�ยมหาราชการุณย์ ประกอบด้วยทีมงาน
บคุลากรจาก The Heart by Siriraj บคุลากร
ศิริราชและบุคลากร SiPH ร่วมกันวางแผน
งานการเป�ดบริการโดยมีการเตรียมระบบต่างæ 
ทัéงทางอาคารส¶านที ่การแพทย์ การพยาบาล และ
งานสนบัสนนุต่างæ เชิงป¯บัิตกิารและการบริหาร 
เพื่อให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการเป�ด
ให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

SiPH Milestone 2011-2013
2011 – The beginning of new service concept

 SiPH project team comprised of working teams from The Heart 
by Siriraj, Siriraj Hospital and SiPH to jointly plan for both facilities 
and staffing to prepare for the opening efficiently within the specific 
time frame.
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ปี 2555 สานต่อแนวคิด “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” ที่ SiPH
 โรงพยาบาลศิริราช ป�ยมหาราชการุณย์ เร่ิมเป�ด

ด�าเนนิการในพืéนทีบ่ริการร้อยละ 30 ของพืéนทีท่ัéงหมด ตัéงแต่วนัที ่2 
เมÉายน 2555 พืéนทีเ่ป�ดบริการเป็นส่วนผู้ป่วยนอก อายรุกรรมและ
ศัลยกรรม ชัéน 2 และหอผู้ป่วยวิกÄต ICU & CCU รวมทัéงหอพัก
ผู้ป่วยใน ห้อง©ุกเ©ิน ห้องผ่าตัดและห้องป¯ิบัติการสวนหัวใจ โดย
ผูป่้วยกลุม่แรกเป็นผูป่้วยเดมิจาก The Heart by Siriraj ทีไ่ด้ย้าย
การให้บริการมาเป็นศูนย์หัวใจ SiPH นับว่าเป็นกลุ่มผู้รับบริการ
กลุ่มแรกที่เข้ารับการรักÉาที่ SiPH และได้ขยายกลุ่มผู้รับบริการ
มากขÖéนตามล�าดับทัéงในกลุ่มโรคอื่นæ โดยยังคงสานต่อแนวคิด 
“ผู้รับ” และ“ผู้ให้”

2012-Recipient and Giver Concept at SiPH
 SiPH started its operation on April 2nd , 2012 for only 

30% of the total area as the first phase in OPD, Medicine Center, 

Surgery Center, ICU & CCU, ER, Operating room. The first group 

of patients was existing patients of The Heart by Siriraj who 

were transferred to be treated at SiPH. SiPH later expanded its 

services for other medical treatments with the same concept of 

individuals being both “recipient” and “giver”
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อีกกิจกรรมหนÖ่ งคือการร ่วมบริจาค
เลือดให้แก่ธนาคารเลือด ภาควิชาเวชศาสตร์
การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล โดยมีวัต¶ุประสงค์เพื่อปลูกสร้างการ
แบ่งป˜นให้กับสังคมด้วยการบริจาคเลือด และ
เป็นการให้ข่าวสารความรู้เก่ียวกับธนาคารเลอืด
แก่ผู้สนใจท่ัวไปให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขÖéน เพื่อเป็น
อีกทางเลือกหนÖ่งในการบริจาคเลือดครัéงต่อæ ไป

Another activity was blood 
donation to the blood bank of 
Department of transfusion medicine 
in order to create social  awareness 
and give back to the society.

ปี 2556 ความสำ เร็จก้าวที่ 1 ของการ
ดำ เนินงาน

กิจกรรมครบรอบ 1 ปี ในวันท่ี 26 
เมÉายน 2556 แ¶ลงผลการด�าเนินงานในปี
ที่ผ่านมา พร้อมกิจกรรมอาสาสมัครใจท่ีได้รับ
ความร่วมมือจากผู้รับบริการและÞาติ รวมทัéง
สื่อมวลชนเป็นอย่างดี

2013 The first step of success
 Activities on the first anniversary on April 26th, 2013 to 

announce its past year financial results which included a well-wishing 
activity for sick children and blood donation.

อาสาสมัครใจฉลองครบรอบ 1 ปี
กิจกรรมโรงละครหุ่นมือ เป็นกิจกรรมที่ผู้มี

จิตอาสา ผู้ป่วย Þาติผู้ป่วย และบุคลากร รวม
ทัéงศิลป�นดารามาร่วมท�ากิจกรรมส่งมอบก�าลัง
ใจให้แก่ผู้ป่วยเดçก โดยมีการประดิÉฐ์หุ่นมือ เล่า
นิทานหุ่น และมอบโรงละครหุ่นมือแก่ผู้ป่วยเดçก 
ณ หน่วยกระตุ้นพั²นาการเดçก ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
เพื่อเป็นการให้ก�าลังใจแก่ผู้ป่วยเดçกและÞาติให้มี
ก�าลังใจที่ดีขÖéนสามาร¶รับการรักÉาด้วยจิตใจที่
เข้มแขçงต่อไป

Voluntarily activities to 
celebrate the first anniversary

 Puppet show: volunteers made puppets and entertained 
young patients at the Department of Pediatrics, Faculty of Medicine 
Siriraj Hospital
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กิจกรรมเพื่อสังคม
S i P H  ไ ด ้ จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ

ส ่งเสริมสุขภาพให้แก ่ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา โดย SiPH ได้
จัดทีมแพทย์ พยาบาลนักกายภาพบ�าบัด 
บุคลากรวิชาชีพ ผู ้ เ ช่ียวชาÞในการ
ออกไปบรรยายให้ความรู ้แก่พนักงาน
องค์กร ผู้ปกครองในโรงเรียน รวมทัéง
ผู ้ ท่ี ส น ใ จ ทัé ง ห ล าย ใ น โ อก าสต ่ า ง æ 
«Ö่งมีผู้สนใจและร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวน
มาก

SIPH-Corporate Social Responsibility
 SiPH had organized a series 

of activities to create health and 
wel lbeing awareness for general 
public throughout the past year by having 
a team of doctors and other health 
professionals educate people in various 
organization and schools.
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ผลการดำ เนินงานปีงบประมาณ 2556
จากการเป�ดด�าเนินการตัéงแต่ปี 2555 

จ�านวนผู ้ป่วยในและผู ้ป่วยนอก มีอัตราการ
เติบโตอย่างรวดเรçว โดยในปี 2555 มีจ�านวน
ผู้ป่วยใน 1,231 คน และผู้ป่วยนอก 30,031 
คน  ปี 2556 มีจ�านวนผู้ป่วยใน 5,446 คน 
และผู้ป่วยนอก 155,969 คน

Revenue
Million Baht

Performance in the Fiscal Year 2013
Since its inception in 2012, the number of inpatients and 

outpatients has grown rapidly.

314 รายงานประจําป 2556   ANNUAL REPORT 2013



SiPH 
ส่งมอบผลประกอบการคืนสู่คณะแพทย์ ประจำ ปีงบประมาณ 2556

ศ.คลนิกิ นพ.อดุม คชินทร คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล พร้อม
ด้วยคณะกรรมการประจ�าคณะแพทย์ฯ รับมอบผลประกอบการของ SiPH ประจ�า
ปีงบประมาณ 2556 เป็นจ�านวนเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) เพื่อ
น�าไปใช้ประโยชน์ในกิจการด�าเนนิงานของคณะแพทย์ฯ ต่อไป เมือ่วนัท่ี 21 มกราคม 
2557

ก้าวต่อไปสู่อีกมาตรฐานสากล JCI
กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา ตลอดปี 2556 เตรียมความพร้อม 

การรับรองมาตรฐาน The Joint Commission International (JCI) 
มาตรฐานคณุภาพทีไ่ด้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของ
ผู้ป่วยในเดือนธันวาคม 2556

Funding from the Revenue of 
SiPH for the Fiscal Year 2013

 Clinical Professor Dr.Udom 
Kachaintorn, Dean of Faculty of 
Medicine Siriraj Hospital together with 
executive committee of the Medicine 
Faculty received the funding from the 
revenue of SiPH for the fiscal year of 
2013 for 50,000,000.00- Bath (Fifty 
Million Baht) on January 21st, 2014.

Next Achievement; JCI  
accreditation

 During the first year of  
operating in 2013, SiPH prepared 
for the quality development of the 
systems and services to be ready for 
the Joint Commission International 
(JCI) accreditation, which is a quality 
standard for the safety of patients 
recognized internationally, in December 
2013 by arranging trainings, seminars 
and various activities.
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