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ผลงานด้านการศึกษา
1. หลักสูตรก่อนปริญญา
ปรับปรุงพัฒนาสื่อการสอนใน website เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ศึกษาด้วยตนเอง โดยจัดท�ำเป็นกรณีศึกษาซึ่งเป็นโรคหรือ
ภาวะทีพ่ บบ่อยในผูป้ ว่ ย และท�ำวีดทิ ศั น์การตรวจร่างกายเด็ก ร่วมกับพัฒนาการสอนทักษะหัตถการพืน้ ฐานในผูป้ ว่ ยเด็ก โดยให้นกั ศึกษาแพทย์
ฝึกท�ำหัตถการกับหุ่นจ�ำลอง
2. หลักสูตรหลังปริญญา
ในปีการศึกษานี้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ได้รบั เกียรติจาก Dr. Rolf Keitzer ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้าน Pediatric Rheumatology,
Allergology, Neonatology และ Pediatric Intensive Care จาก Charite Hospital, Berlin ประเทศเยอรมนี เป็น Siriraj International
Visiting Scholar มาให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ปี 4, 5, 6 และแพทย์ประจ�ำบ้านทั้ง 3 ชั้นปี ในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยท�ำการสอน
Video clinic, Bedside teaching และสอนบรรยาย นอกจากนี้แล้วยังเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ผู้เข้าประชุมวิชาการของภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ (Siriraj Pediatric Annual Conference 2014 : Pediatric Emergency Care) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
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ผลงานด้านการบริการวิชาการ
1. การรับเชิญเป็นวิทยากร
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ระดับประเทศ (ครั้ง) : National publication (time)
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ระดับนานาชาติ (ครั้ง) : International publication (time)
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การรับเชิญเป็นวิทยากร
Invited speaker
ระดับประเทศ (ครั้ง) : National conference (time)
ระดับนานาชาติ (ครั้ง) : International conference (time)
2. การจัดประชุม/สัมมนาของภาควิชา
- ประชุมวิชาการระดับประเทศ
3. การบริการผู้ป่วย
งานบริการผู้ป่วย
Patient service
ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) : OPD Visit (time)
ผู้ป่วยใน (ครั้ง) : IPD Visit (time)

1

ครั้ง

ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
จ�ำนวนผลงานที่ตีพิมพ์
Publications

ผลงานด้านนวัตกรรม/โครงการ/รางวัล

1. ศ.นพ. พิภพ จิรภิญโญ ได้รับรางวัล อาจารย์ตัวอย่าง จากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557
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2. ศ.พญ. อัจฉรา สัมบุณณานนท์ ได้รับรางวัล รางวัลต�ำราศิริราชระดับดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557

3. อ.พญ. พรรณทิพา เจือณรงค์ฤทธิ์/รศ.พญ. จีรันดา สันติประภพ ได้รับรางวัล Poster
excellent เรื่อง Vitamin D status among obese children adolescents and effect of weight
loss งานวิจัยทาง clinic ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557”

4. รศ.พญ. ไพรัลยา นาควัชระ ได้รบั รางวัล R2R award
2557 ในงานมหกรรมคุณภาพ

ผลงานด้าน CSR

1. การดูแลรักษาวัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวีแบบองค์รวม
และการสือ่ สารกับวัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวีและผูด้ แู ล โดยมีเนือ้ หา
ครอบคลุมหัวข้อหลัก ดังนี้
1.1 “Health Knowledge” การให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพส�ำหรับวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี
1.2 “Coping Skill” การส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง และการจัดการกับความเครียด
1.3 “Sexual Risk Reduction” การให้ความรู้
และการปรึกษาเรือ่ งเพศศึกษาและการลดความเสีย่ งทางเพศ
1.4 “Life Goal” การส่งเสริมการมีทักษะชีวิต
และความรับผิดชอบ
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Performance on Education
1. Undergraduate program
We have developed the teaching and learning materials on the website for medical students to self-study by
providing common pediatric problems in the form of case scenario in the video clip of abnormal symptoms and signs, and
the VDO clip of general physical examination and cardiovascular examination in children. We also establish link with the
international website on the nervous system examination in children. We improve basic pediatric procedural skill training for
medical students by using manikins and simulation; for example, aerosol therapy, urinary catheterization, lumbar puncture,
heel prick and cardiopulmonary resuscitation.
2. Postgraduate program
In this academic year, the Department of Pediatrics has the honor to have Dr. Rolf Keitzer, specialized in
Pediatric Rheumatology, Allergology, Neonatology and Pediatric Intensive Care from Charite Hospital, Berlin, Germany, as
a visiting scholar for our Siriraj International Vivsiting Scholar Program. It is a privilege to have him teach both our medical
students and pediatric residents at the department. He has provided video clinics, bedside teaching and lectures. He was
also a guest speaker at Siriraj Pediatric Annual Conference 2014: Pediatric Emergency Care on the 21st November 2014.

Performance on Innovation/Project/Reward
1. Prof. Pipop Jirapinyo, MD was awarded for outstanding lecturer 2014 by Mahidol Faculty Senates
2. Prof. Ajchara Sumboonanon, MD and her team received Siriraj book award 2014
3. Pantipa Jiernarongrit, MD and Assistant Prof. Jerunda Santipaphob, MD received Poster excellent award from
the poster “Vitamin D status among obese children adolescents and effect of weight loss”, Siriraj International Conference
in Medicine and Public Health (SICMPH) 2014
4. Assist prof. Pirunya Narkvachara, MD received R2R award 2014 in annual quality fair 2014

Performance on CSR
1. Comprehensive positive youth model and transition youth to adult HIV care services “Happy Teen Program”,
which are arranged in a regular meeting. The study covers the following topics.
1.1 “Health Knowledge” (Knowledge about HIV-positive adolescent health)
1.2 “Coping Skills” (Self-esteem and stress management promotion)
1.3 “Sexual Risk Reduction” (Education and counseling on sex education and sexual risk)
1.4 “Life Goals” (Life skills and responsibilities promotion)
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