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ผลงานด้านการศึกษา
1.	 หลักสูตรก่อนปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต

 1.1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 โดยมุ่งเน้นในการให้ความรู้ด้านทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านนิติเวชศาสตร์ในทุกสาขาวิชา 

และในทางเวชปฏิบัติ เสริมทักษะด้วยการติดตามอาจารย์และแพทย์ประจ�าบ้านออกตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุทั้งในและ 

นอกเวลาราชการ

 1.2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เป็นหลักสูตรร่วมสอนกับสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ เน้นการให ้

ความรู้และทักษะทางด้านเวชปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงานสอบสวน การตรวจศพทั้งภายนอกและภายใน  

การตรวจผู้ป่วยนิติเวชคลินิกหรือผู้ป่วยคดี การเขียนรายงานการตรวจเพื่อออกเอกสารในทางกฎหมาย รวมทั้งมุ่งเน้นเกี่ยวกับกฎหมาย 

ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์เป็นพิเศษ

2.	 หลักสูตรหลังปริญญา

 2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

การศึกษา (สกอ.) และได้รับการรับรองหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล

 2.2 การฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู ้ความช�านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา 

นิติเวชศาสตร์

 2.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (วิชาเอกนิติเวชศาสตร์)

3.	 หลักสูตรอื่นๆ

 3.1 ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาล 

ศาสตรมหาบัณฑิต แพทย์ประจ�าบ้านสาขาพยาธิวิทยาคลินิก วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) วิทยาศาสตรบัณฑิตของ 

วิทยาลัยนานาชาติ และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

 3.2 ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น

ผลงานด้านการบริการวิชาการ
1.	 การรับเชิญเป็นวิทยากร 24 ครั้ง

2.	 การจัดประชุม/สัมมนาของภาควิชา

 - ประชุมวิชาการระดับประเทศ  1  ครั้ง

 - ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  1  ครั้ง

epartment of Forensic Medicine

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

D
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3.	 การบริการผู้ป่วย

งานบริการผู้ป่วย
Patient service

ปีงบประมาณ	:	Fiscal	year

2555
2012

2556
2013

2557
2014

งานด้านนิติพยาธิ : Forensic pathology 
• ชันสูตรพลิกศพ (ราย)
 Postmortem examination at the place  

of death (case)
• ผ่าชันสูตร ณ รพ.ศิริราช (ราย)
 Forensic autopsy (case)

4,771

1,893

4,282

1,536

5,598

1,483

งานด้านนิติเวชคลินิก : Clinical forensic medicine
• ผู้ป่วยทางคดี (ราย)
 Medico Legal (case)

7,959 9,807 10,041

งานตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Forensic laboratories
• ห้องปฏิบัติการฮิสโตเคมี (แผ่นสไลด์)
 Histochemistry laboratory (slide)
• ห้องปฏิบัติการนิติซีโรโลยี (ตัวอย่าง)
 Serology laboratory (sample)
• ห้องปฏิบัติการวัตถุพยาน (ตัวอย่าง)
 Biological evidence laboratory (sample)
• ห้องปฏิบัติการนิติพิษวิทยา (การทดสอบ)
 Toxicology laboratory (test)

31,560

2,337

3,196

15,874

30,987

2,155

3,518

15,086

28,584

2,254

3,373

17,230

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ	์

จ�านวนผลงานที่ตีพิมพ์
Publications

ปีงบประมาณ	:	Fiscal	year

2555
2012

2556
2013

2557
2014

ระดับประเทศ (เรื่อง)
National publication (title) 18 3 2

ระดับนานาชาติ (เรื่อง)
International publication (title) - 2 2

ผลงานด้านนวัตกรรม/โครงการ/รางวัล
อยู่ในระหว่างด�าเนินการจัดท�านวัตกรรม เครื่องแยกชิ้นเนื้อออกจากน�้ายาฟอร์มาลิน
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ผลงานด้าน	CSR 
กิจกรรมท�าลายน�้ายาฟอร์มาลินใช้แล้ว	ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมภายในภาควิชา

• การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายนิติพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2556

• ปรับปรุงห้องเย็นเก็บศพ



Performance	on	Education
1.	 Undergraduate	program

 1.1 The 5th year medical student: The program focuses on theoretical knowledge involving all aspects of  

forensic medicine. The students are able to experience crime scene investigation by attending with our expertise in  

the real crime scene situation.

 1.2 The 6th year medical student: the curriculum is collaborating with Division of Trauma, Department of  

Surgery, focusing on the real cases of forensic autopsy, crime scene investigation, clinical forensic medicine and forensic  

laboratories. The practical skill for medico-legal document preforming is also implied.

2.	 Postgraduate		program

 2.1 Master of Science Program in Forensic Science is now concordance with the Thai Qualification  

Framework for Higher Education and accredited by Mahidol University.

 2.2 Residency training in Forensic medicine (3 year program)

 2.3 The Higher Graduate Diploma (Clinical Medical Sciences)

3.	Other	programs

 The department also provides elective courses for residency program in clinical pathology, family medicine,  

emergency medicine and many other juristic-programs such as police cadet academy, the public attorney general  

internship, the justice court judge internship and the public administrative officer internship. 

Performance	on	Innovation/Project/Reward
In processing of an innovation “Tissue seperator from used-formalin”

Performance	on	CSR
Detoxification of formalin waste.

Other Activities

• The department and forensic DNA network of Thailand organized the 3rd international conference holding  

on 28th - 29th November 2013.

• Renovate the forensic/morgue refrigerator.

งาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ คร้ังที่ 26” ในแนวคิด “มหัศจรรย์พันธุ์ปลา มหัศจรรย์บอลโลก”  
การประกวดปลาสวยงาม ตู ้พรรณไม้น�้า ภาพถ่าย และวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

The 26th Fishery Day highlighted on “Amazing Fish-Amazing World Football” was held at  
the Future Park Rangsit Shopping Mall with many activities included the contests of beautiful fish,  
aquatic plants layout, photo, drawing and painting pictures, in order to win HRH Princess Chulabhorn  
Walailak’s trophy.

จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal

June-July 2014
มถินุายน-กรกฎาคม 2557

27-6


	Siriraj-AR2014
	สารบัญ(1)
	สารบัญ(2)
	ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
	สารจากคณบดี
	แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
	มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.255-2561

	รางวัลและกิจกรรม
	My Siriraj
	แผนผังศิริราช
	โครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
	คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
	ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
	คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์ศิริราช
	คณะกรรมการเศรษฐกิจ
	คณะกรรมการปฏิบัติการ
	รายนามผู้ช่วยคณบดี
	ผลงานและโครงการ
	ศิริราชเพื่อสังคม
	ศักยภาพและผลการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
	ผลการดำเนินงานสำนักงานคณบดี
	ฝ่ายการคลัง
	ฝ่ายการศึกษา
	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
	ฝ่ายนโยบายและแผน
	ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
	ฝ่ายสารสนเทศ
	งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
	งานกิจการนักศึกษา
	งานคุณธรรมและจริยธรรม
	งานจัดการความรู้
	งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
	งานบริหารและธุรการ
	งานบริหารสินทรัพย์
	งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
	งานพัฒนาคุณภาพ
	งานพัสดุ
	งานวิจัย
	งานวิชาการ
	งานวิเทศสัมพันธ์
	งานสร้างเสริมสุขภาพ
	งานหอสมุดศิริราช

	ผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลศิริราช
	สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
	ฝ่ายการพยาบาล
	ฝ่ายเภสัชกรรม
	ฝ่ายโภชนาการ
	งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
	งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
	งานทันตกรรม
	งานบริการผ้า
	งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช
	งานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย
	งานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช
	งานพิษวิทยา
	งานโภชนศาสตร์คลินิก
	งานโรคติดเชื้อ
	งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
	งานเวชระเบียน
	งานสังคมสงเคราะห์
	งานสิทธิประกันสุุขภาพ
	งานอาขีวอนามัย

	ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
	ผลการดำเนินงานของภาควิชา
	ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
	ภาควิชาจักษุวิทยา
	ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
	ภาควิชาจุลชีววิทยา
	ภาควิชาชีวเคมี
	ภาควิชาตจวิทยา
	ภาควิชานิติเวชศาสตร์
	ภาควิชาปรสิตวิทยา
	ภาควิชาพยาธิวิทยา
	ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
	ภาควิชาเภสัชวิทยา
	ภาควิชารังสีวิทยา
	ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
	ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
	ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
	ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
	ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
	ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
	ภาควิชาศัลยศาสตร์
	ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
	ภาควิชาสรีรวิทยา
	ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
	ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
	ภาควิชาอายุศาสตร์
	สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
	สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
	สถานส่งเสริมการวิจัย
	ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
	สถานวิทยามะเร็งศิริราช
	โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
	คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2557
	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


	  
	Content(1)
	Content(2)
	Philosophy Goals Vision Mission
	Dean's message
	Institutional Strategy for 2014-2018
	Hi-light
	My Siriraj
	Siriraj Directory
	Faculty of Medicine Siriraj Hospital Structure
	Faculty Committe
	Administrative Comiittee
	Executive Medical Staff Organization Committee
	Financial Working Group
	Operation Committee
	Assistant Dean
	Project
	CSR Siriraj
	Faculty of Medicine Siriraj Hospital Potential and Performance
	Performance of Office of the Dean
	Finance Department
	Education Department
	Human Resource Department
	Policy and Planning Department
	Office of Building and Facility Management
	Medical Information Technology Department
	Postgraduate Education Division
	Student Affairs Division
	Moral and Ethic Division
	Knowledge management Division
	Utilization Management Division
	General Administration Division
	Asset Management Division
	Public Relations and Special Affairs Division
	Quality Development Division
	Procurement Division
	Research Division
	Academic Affairs Division
	International Relations Division
	Health Promotion Division
	Siriraj Medical Library Division

	Performance of Siriraj Hospital
	Office of the Director of Siriraj Hospital
	Nursing Department
	Phamacy Department
	Nutrition Department
	Special Clinic Division
	Patient Transfer Division
	Dental Division
	Laundry Division
	Siriraj Primary Care Division
	Risk Management and Patient Safety Division
	Siriraj Organ Transplant Division
	Toxicology Division
	Research Center for Nutritional Support
	Center for Nosocornial infection Control
	Central Sterile Supply Division
	Medical Record Division
	Social Welfare Division
	Health Benefit Division
	Occupational Health Division

	Performance of Siriraj Piyamaharajkarun Hospital
	Performance of Department
	Department of Anatomy
	Department of Pediatrics
	Department of Ophthalmology
	Department of Psychiatry
	Department of Microbiology
	Department of Biochemistry
	Department of Dermatology
	Department of Forensic Medicine
	Department of Parasitology
	Department of Pathology
	Department of Clinical Pathology
	Department of Pharmacology
	Department of Radiology
	Department of Immunology
	Department of Anesthesiology
	Department of Transfusion Medicine
	Department of Emergency Medicine
	Department of Preventive and Social Medicine
	Department of Rehabilitation Medicine
	Department of Surgery
	Department of Orthopaedic Surgery
	Department of Physiology
	Department of Obstetrics and Gynecology
	Department of Otorhinolaryngology
	Department of Medicine
	Department of Center of Applied Thai Traditional Medicine
	Medical Education Technology Center
	Department of Research and Development
	Her Majesty Cardiac Center
	Siriraj Cancer Center
	Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics

	Working Group




