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สารจากคณบดี
Dean’s Message
ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา ผมและทีมบริหาร รวมถึงคณะท�ำงานใน
ทุกภาคส่วนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ต่างทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ศิริราชก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เป็น
สถาบันการแพทย์และสถานบริการรักษาพยาบาลที่มีชื่อเสียง และเป็น
ที่ ย อมรั บ อั น ดั บ ต้ น ๆ ของประเทศ การด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ก้ า วส� ำ คั ญ ของ
เราเป็นไปอย่างมีทิศทางที่เกิดจากการร่วมกันระดมความคิดจนเกิดเป็น
แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2555 - 2558 โดยมีถึง 6 ยุทธศาสตร์ ดังจะได้เห็นในรายงาน
ประจ�ำปีฉบับนี้
ในองค์ ก รขนาดใหญ่ อ ย่ า งศิ ริ ร าชที่ มี บุ ค ลากรกว่ า 14,000 คน
การที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสู่อนาคต รวมถึงการปรับกระบวนการ
ท�ำงานให้เข้ากับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความ
ร่วมแรงร่วมใจ ความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
เรามีเครื่องมือส�ำคัญก็คือ วัฒนธรรมศิริราช ซึ่งเป็นพื้นฐานของความคิด
และความเชื่อที่แทรกอยู่ในจิตส�ำนึกของ “คนศิริราช” เป็นเหตุผลหลัก
ที่ท�ำให้ศิริราชแตกต่างจากที่อื่น และอีกสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจก็คือ การรู้จัก
แบ่งปัน ถ่ายทอดกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ไข และอื่นๆ ที่จะพาไปสู่
การพัฒนาอย่างไร้ขีดจ�ำกัด
เช่ น เดี ย วกั บ รายงานประจ� ำ ปี ฉ บั บ นี้ นอกจากท่ า นจะได้ รู ้ จั ก กั บ
โครงสร้างองค์กรศิริราช ที่มีการปรับเปลี่ยน พัฒนาเพิ่มเติมแล้ว ท่านยัง
จะได้ทราบถึงผลการด�ำเนินงาน วิธีการคิด วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาและ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานของแต่ละภาคส่วนในศิริราช ซึ่งท่านสามารถน�ำไป
ผสมผสาน ประยุกต์ และปรับใช้ในหน่วยงานของท่าน เพื่อก้าวไปสู่การ
พัฒนาอย่างไร้ขีดจ�ำกัดได้เช่นเดียวกัน
ผมและคณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2555 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ความก้าวหน้า และผลงานของชาวศิริราชที่อัดแน่นอยู่ในรายงานประจ�ำปี
ฉบับนี้ จะมิใช่แค่เป็นการรายงานผลที่อ่านผ่านตาแล้วก็ผ่านไป เพราะ
คุ ณ ค่ า และความรู ้ ที่ มี อ ยู ่ นั้ น จะเป็ น อี ก หนึ่ ง เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ รา
ก้ า วไปสู ่ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ตั้ ง ไว้ ว ่ า “คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล”

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

During the previous year of 2012, the administrative team
and I, as well as staff from every section of Faculty of Medicine
Siriraj Hospital, Mahidol University, had been consistently thriving to elevate the institution towards international excellence.
With practical integrations from our committing staffs, we had
been proceeding to our crucial step with specific directions,
outlined as the “2012 - 2015 Strategic Plans for Faculty of
Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.” There were
6 strategic plans as you can see in this 2012 Annual Report.
In order for a diversely populated organization with more
than 14,000 personnel such as Siriraj to change for the better,
and make adjustments in work patterns to match with the
present situations and the future challenges, unity serves as
the key instrument in what is called SIRIRAJ CULTURE- where
service hearts and devoting efforts facilitate the necessity
and clarity in terms of operational understanding towards
the realization of the intended goal. SIRIRAJ CULTURE is the
foundation of thoughts and beliefs blended in the conscience
of ‘Siriraj People’, the uniqueness that distinguishes us from
other institutions.
Moreover, the sense of sharing among our people have
provided numerous dimensions of thinking, analyzing, and
resolving each and every challenge that may arise, leading our
practices to boundless advancements and prospects towards
achieving optimum healthcare.
By the same token, in getting to know the structure of
Siriraj organization in its transformations and operations, the
outcome of each implemented policy provides a wider scope
in the decision making and analytics of each division, for
recurring progress and discoveries -- which can be applied to
any organization.
On behalf of the Siriraj Annual Report’s Team of year 2012,
we truly hope that our well-intended efforts and achievements
elaborated in this report represent more than just a written
record that does not leave any practical impression after
reading it.The value and knowledge illuminated in this report
serves as a means to facilitate and support our journey from
vision into realization as quoted, “The Faculty of Medicine
Siriraj Hospital is the Medical Institute of the Kingdom
towards International Excellence.”

Clinical Professor Udom Kachintorn, MD
Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Mahidol University
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