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โปรแกรมเยี'ยมชมดูงาน  ครั,งที' 1/2557 
อาคารโรงพยาบาล ปิยมหาราชการุณย์  

“ต้นแบบวศิวกรรมระบบเพื'อความยั'งยนื” 
The Model of Green & Sustainable Medical Center 

วนัพฤหัสบด ีที' IJ มีนาคม IKKL 
 (รับจาํนวนจํากดั 4J ท่าน) 

        
หลกัการและเหตุผล 
           โครงการ “โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย”์ เป็นโครงการฯของคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เป็น
โครงการทีSไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล โดยมีวตัถุประสงคที์Sจะพฒันาคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาลใหเ้ป็นสถาบนัการแพทยช์ั[นเลิศ
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์โดยมีจุดมุ่งหวงัในความเป็นเลิศทั[งทางดา้นการรักษา การวจิยั การศึกษา รวมถึงการบริการทีSเป็นเลิศ  

        โครงการ “โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย”์ ประกอบดว้ยอาคารหลกั 2 อาคาร ไดแ้ก่ อาคารโรงพยาบาล สูง ab ชั[น พื[นทีSจอดรถ
ใตอ้าคาร d ชั[น และอาคารศูนยก์ลางวศิวกรรมระบบฯ (District Energy Center) สูง b ชั[น รวมพื[นทีSใชส้อยทั[งสิ[นประมาณ aij,jjj ตาราง
เมตร ตั[งบนพื[นทีS dd ไร่ บริเวณหวัโคง้แม่นํ[ าเจา้พระยาบรรจบกบัคลองบางกอกนอ้ย 

         งบประมาณการก่อสร้างทั[งหมด k,jjj ลา้นบาท (ไม่รวมอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละครุภณัฑ)์ โดยมีงบประมาณการก่อสร้างเฉพาะ
ส่วนงานวศิวกรรมระบบฯ a,kjj ลา้นบาท (รวม Medical Gas System) 

 

           
เพืSอมุ่งสู่ความเป็นโรงพยาบาลสถาบนัการแพทยช์ั[นเลิศระดบัเอเชียอาคเนย ์ แนวคิดในการออกแบบงานวศิวกรรมระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศสาํหรับ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย ์ จึงมุ่งเนน้การออกแบบวางมาตรฐานในระดบัสากล เช่น JCI AIA 
CDC  NFPA ฯลฯ ทีSใหค้วามสาํคญัทางดา้นการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศทีSดีทีSเอื[อต่อการรักษาและพกัฟื[ นของผูป่้วย
ความปลอดภยัจากการติดเชื[อ/แพร่เชื[อทางอากาศ ความปลอดภยัจากเหตเุพลิงไหม ้ การวางโครงสร้างงานวศิวกรรมระบบทีSง่ายตอ่การใช้
งาน/บาํรุงรักษา และความสามารถในการรองรับการปรับเปลีSยนเทคโนโลยใีนอนาคต เพืSอสามารถ Up-Grade วศิวกรรมระบบของ
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณยใ์หมี้ความทนัสมยัในการใชง้านไดอ้ยา่งต่อเนืSองตลอดเวลาในอนาคต 
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เจ้าของโครงการ ;  คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
ผู้ออกแบบวศิวกรรมงานระบบฯ :  บจก. อีอีซี เอน็จิเนียริSง เน็ทเวร์ิค 

ผู้ออกแบบสถาปัตย์-โครงสร้าง :  กลุ่มบริษทั CTAB 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง :  บจก. INTERPAC 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง :  บจก. Italian Thai 

 

       
 

      
สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงมีความยนิดีในการจดังานสมัมนาพร้อมการเยีSยมชมดูโครงการ “โรงพยาบาล ศิริ

ราชปิยมหาราชการุณย”์ ขึ[น เพืSอเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวชิาชีพทางดา้นระบบปรับอากาศและระบายอากาศสาํหรับงานโรงพยาบาล
ทีSอยูใ่นมาตรฐานระดบัสากลทีSหาโอกาสในการจดัทาํไดย้ากยิSงในการมีสมัมนาและเยีSยมดูงานพร้อมกนั สาํหรับงานโรงพยาบาลทีSมี
มาตรฐานสูงในระดบันี[  ทางสมาคมฯจึงไดจ้ดัการสมัมนาและเยีSยมชมดูงานวชิาการ ครั[ งทีS a/xyyzโดยมีโปรแกรมดงัต่อไปนี[  
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กาํหนดการเยี'ยมชมดูงาน  ครั,งที' 1/2557 

อาคาร โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
 “ต้นแบบวศิวกรรมระบบเพื'อความยั'งยืน” The Model of Green & Sustainable Medical Center 
วนัพฤหัสบด ีที' IJ มีนาคม IKKL 

 

08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน ณ หอ้งประชุม 2 ชั[น 3 อาคาร วสท. 

09:00-09:15 น.  พิธีเปิด 
  โดย... ผศ.ดร.ตุลย ์  มณีวฒันา  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

09:15-11:00 น.  วทิยากรออกแบบอาคารบรรยายสรุป 
  โดย...คุณอรรณพ กิSงขจี   
                                        Asst. Managing Director บริษทั อีอีซี เอน็จิเนียริSง เน็ทเวร์ิค จาํกดั            

11:00-12:00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

12:00-13:30 น.  นาํคณะออกเดินทางไปยงั “โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย”์  

                                คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  

13:30-13:45 น.       คุณ ครรชิต  จามิกร   ผูจ้ดัการฝ่าย Facility Management – Biomedical Engineering โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย ์

                               กล่าวตอ้นรับคณะผูบ้ริหารและสมาชิกของสมาคมฯ 

14:00-16:30 น.       นาํคณะเขา้เยีSยมชมอาคาร“โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย”์ 

16:30 น.   นาํคณะออกเดินทางกลบัอาคาร วสท. 

 

------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : 

สมาคมฯ ขอยกเลิกการจดัโปรแกรมดงักล่าว กรณีทีSมีผูส้มคัรไม่ถึง dj ท่าน ซึSงสมาคมฯจะแจง้ใหท่้านทราบต่อไป   
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แบบตอบรับโปรแกรมเยี'ยมชมดูงาน  ครั,งที' 1/2557 
อาคาร โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  

“ต้นแบบวศิวกรรมระบบเพื'อความยั'งยนื” The Model of Green & Sustainable Medical Center 
วนัพฤหัสบด ีที' IJ มีนาคม IKKL 

 (รับจาํนวนจํากดั 4J ท่าน) 

ชืSอ    นามสกลุ      หมายเลขสมาชิก   

บริษทั        เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีSอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   โทรสาร    มือถือ      

E-mail              

เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี)............................................. 

    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

อตัราค่าลงทะเบียน                                          ชําระเงินภายในวันที'  12 มี.ค.KL     ชําระเงินหลงัวันที'  12 มี.ค.KL 

�  สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter                  1,800   บาท   2,200   บาท  
� บุคคลทัSวไป     2,200   บาท   2,600   บาท 

(ราคาดงักล่าวได้รวมภาษมูีลค่าเพิ'ม L% ไว้เรียบร้อยแล้ว) 
หมายเหตุ  

1. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีSตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีSจ่าย d% 
2. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่าย ของสภาวิศวกร มีหนา้ทีSในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอยา่งต่อเนืSอง ใหก้ารรับรองกิจกรรม และจาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) 

ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอยา่งต่อเนืSอง สามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอยา่งต่อเนืSองได ้ 

 

การเดินทาง 
                 �  ร่วมเดินทางไปกบัรถบสัปรับอากาศสมาคมฯ                   �  สะดวกเดินทางไปเอง 

วธีิการชําระเงนิ      
                  � เงินสด ณ ทีSทาํการสมาคมฯ  
      � เช็คสัSงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
                      � โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”   
              ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีSบญัชี  kbb - x - ajzyb – k 

กรุณาส่งแฟ็กซ์ใบตอบรับฉบับนี� พร้อมสลิปใบโอนเงิน ไปยังหมายเลขโทรสาร %&-()*-+)&% จึงจะถอืว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 


