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¤³º´Õ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚©ºÑº¹Õé à»š¹àÊÁ×Í¹¡ÒÃºÍ¡àÅ‹Ò
สิ่งดีæ รวมถึงความเปลี่ยนแปลง พัฒนาการด�าเนิน
งานด้านต่างæ ที่ชาวศิริราชร่วมกันคิด ร่วมกันท�า
ขณะเดียวกันก็พร้อมทีจ่ ะเปดรับอะไรใหม่æ เพือ่ ก้าวสูส่ งิ่ ที่
ดีกว่า อย่างเช่นในป‚ 2556 ทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารก�าหนด
6 ยุทธศาสตร์หลักของคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557-2561 เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุ Àาพ
ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล นอกจากนีย้ งั มุง่ สร้าง
เครือข่ายและผลงานวิจยั ระดับโลก และเป็นศูนย์การ½ƒก
อบรมระดับนานาชาติ มีการจัดระบบบริการสุขÀาพที่
ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล Àายใต้
การบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศ เพือ่ ให้องค์กรมีความมัน่ คง
อย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยก้าวต่อไปในการมุง่ ให้บริการทางการแพทย์
ทีเ่ ป็นเลิศ นัน่ คือ โครงการการก่อสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร øô พรรษา” แต่สงิ่ เหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ ไม่ได้เลยหาก
ขาดความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกÀาคส่วน ดังนัน้
คณะÏ จึงให้ความส�าคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ ตลอดจนคุณÀาพชีวติ ของบุคลากร เพือ่ ให้เกิด
ความผูกพันอันจะน�าไปสูก่ ารร่วมแรงร่วมใจน�าพาศิรริ าช
สูค่ วามเป็นเลิศอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ผมในฐานะตัวแทนทีมบริหาร คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาล
ศิริราช ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมกันป®ิบัติ
หน้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ และหวังว่าท่านผูอ้ า่ นจะ
น�าข้อมูลทีไ่ ด้ไปปรับใช้เพือ่ ประโยชน์ในงานทีท่ า่ นรับผิดชอบ
ต่อไป และทีส่ า� คัญ รายงานประจ�าป‚เล่มนีค้ อื แหล่งรวม
ความÀาคÀูมใิ จของเราชาวศิรริ าชครับ

This annual report tells you about all commendable matters
as well as the updates of our developments in various sectors
which Siriraj staff and personnel have jointly created in order to
be ready to step forward for better improvement. For instance,
in the past year of 2013, the 6 main strategic plans for Faculty
of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University were set up, in
order to enhance the abilities of education in medicine and
health sciences towards international competitions. Moreover,
the Faculty of Medicine Siriraj Hospital has been aiming at
building networks, generating world-class research, becoming an
international training center as well as organizing the health
care service system that meets the international standards
under excellent operational management. The mission is to lead
the organization to be more sustainable and recognized as a
role model for social responsibility. Our next step, also striving
for excellent services, is “Navamindrapobitr 84th Anniversary
Building” project. All of the above mentioned, however, could not
be possible without the cooperation of our staff and personnel
across all sectors. The Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
therefore, is focusing on encouraging professional and career
development along with enhancing staff‘s and personnel’s
quality of life in order to build up strong engagement that will
lead to strong cooperation within Siriraj towards sustainable
excellence.
On behalf of the Board of Executives, Faculty of Medicine
Siriraj Hospital and Siriraj Hospital, I would like to express my
gratitude to all of you who work hard and devote yourself at
the highest level of ability into your work. I hope the information
appearing in this annual report can be adapted to everyone’s
work for the sake of it. Most importantly, this annual report is a
valuable collection that gathers all of our pride, “Siriraj Hospital”.
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