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essage from The Dean

ในปี 2557 ทีมผู้บริหารรวมทั้งชาวศิริราชทุกคน ได้ร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ จนประสบความสำ�เร็จหลายอย่าง
อาทิ เรื่องการศึกษา เราสามารถปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ World Federal for Medical
Education (WFME) ซึ่งเป็นเกณฑ์สำ�คัญที่ทั่วโลกยอมรับ และสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ประกาศว่าในปี 2023 แพทย์
จากประเทศต่างๆ ที่จะเข้าไปศึกษาต้องจบจากโรงเรียนแพทย์ที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ WFME เท่านั้น คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์นี้ และเริ่มต้นใช้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1
เมื่อเดือนสิงหาคม 2557
ส่วนเรื่องของการบริการ บุคลากรได้ร่วมกันทำ�ให้โรงพยาบาลศิริราชได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพราะเกณฑ์ Advanced HA ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน HA
และ Re-accreditation ซึ่งเราได้รับการรับรองมาแล้วถึง 4 ครั้ง ขณะเดียวกันโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ก็ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล JCI ซึ่งเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยระดับนานาชาติเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลรัฐและ
โรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน
ส่วนเรื่องงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจหลักนั้น นอกจากศิริราชจะมีห้องปฏิบัติการสำ�หรับการทำ�วิจัยที่เป็นเลิศแล้ว
เรายังมีเครื่องมือที่ทันสมัย มีสัมพันธภาพที่ดีกับมหาวิทยาลัยระดับโลกหลายแห่ง รวมทั้งการทำ �โครงการวิจัยร่วมกันซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการวิจัยของศิริราชให้มุ่งสู่ระดับโลกได้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันในการวิจัยจะต้องคำ�นึงถึงการกำ�กับดูแลเรื่องความ
ถูกต้องและปลอดภัยเป็นอย่างดีด้วย คณะฯ ก็ได้ผ่านการรับรองจาก The Association for the Accreditation of Human
Research Protection Programs (AAHRPP) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกในการรับรองมาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
มิใช่แค่เพียง 3 พันธกิจหลักที่กล่าวมาข้างต้นที่จะทำ�ให้ศิริราชก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง เพราะหากปราศจากฟันเฟือง
ที่สำ�คัญซึ่งก็คือบุคลากรทุกคนของเรา ศิริราชก็ไม่สามารถก้าวมาถึงจุดนี้และก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนได้ เราจึงได้รวบรวมผลงาน
นวัตกรรม ตลอดจนความก้าวหน้าของผลงานด้านต่างๆ ครบ 360 องศารอบรั้วศิริราชมาไว้ในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้
ในวันนี้ ผมอยากบอกว่าศิริราชมีศักยภาพสูงมากที่จะสร้างสิ่งอันเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อประเทศชาติ เพราะ
บุคลากรในศิริราชมุ่งมั่นที่จะทำ� ด้วยเป้าหมายที่ว่า “SIRIRAJ” Beyond a Medical School พร้อมๆ ไปกับการเป็น “โรงพยาบาล
ของแผ่นดิน”

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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In 2014, the administrator team altogether with all Siriraj people
were united to bring successes forward including, in the education area,
the Medical Curriculum has been complied with the World Federal for
Medical Education (WFME) Criteria, which are widely used through out
the world. The US, as the first country, has announced that, by 2023, only
medical doctors graduated from WFME accredited medical schools
can continue their training in the US. Hence, the Faculty of Medicine
Siriraj Hospital, Mahidol University, has revamped the curriculum and
employed a new one since August 2014.
In the service area, Siriraj staffs have put together their
effort to achieve the Advanced HA Accreditation, as the first
hospital in Thailand. The Advanced HA criteria require the hospital
to have both HA accreditation and re-accredition, in which we have
re-accredited for 4 times. Meanwhile, the Siriraj Piyamaharajkarun
Hospital has also received the JCI accreditation, which is an
international standard, as the first government and teaching hospital
in Thailand.
In the research area, one of the main missions, Siriraj not
only has excellent laboratories but also modern equipments and
good relationships with world-class universities as well as research
collaboration that leads to the world-class level. Whereas good
research practice and safety are essential; the Faculty has received
a certification from The Association for the Accreditation of Human
Research Protection Programs (AAHRPP) which is a world-class agency of
research ethics in humans.
While the aforementioned 3 main missions make Siriraj step
forward in a solid pace, without all personnel, Siriraj would not have arrived
the current position and continued to advance sustainably. Hence, we have
complied outcomes, innovations as well as various progresses, across 360 angles
in this annual report.
Today, I would like to state that Siriraj has high potential to produce
enormous impacts to the country because Siriraj personnel are determined to carry
out our missions following the goal of “SIRIRAJ” Beyond a Medical School along with
“The Medical Institute of the Kingdom”.

(Professor Prasit Watanapa, MD, Ph.D.)
Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
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