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ผลงานด้านการศึกษา
หลักสูตรก่อนปริญญา
ในปีการศกึษา 2561หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติมกีารพฒันาการเรยีน
การสอนอย่างต่อเนือ่งในช้ันปีท่ี 3 ได้มกีารบรูณาการการเรยีนการสอน
ส่วนหนึง่แบบ team based learning (TBL)ในรายวชิา SIID 314 หลกั
จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยาท�าให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาพื้นฐานของ
ปรสิตได้ดีขึ้นในชั้นปีที่ 4 รายวิชา ศรปร 415 หัวข้อ Review parasite 
and malaria มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน โดยการ 
น�าเสนอกรณีศึกษาต่างๆ ทดแทนการบรรยาย ท�าให้นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยรวมท้ังการป้องกันโรค ภาควิชา
พยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาภูมิคุ ้มกัน  
และภาควิชาปรสิตวิทยา ร่วมกันจัดท�ารายวิชาเลือก การประยุกต์ใช้
การตรวจทางห้องปฏบิติัการคลนิิกในการดแูลผูป่้วย ส�าหรับนกัศกึษาแพทย์
ชั้นปีที่ 6 ซึ่งสามารถเปิดเรียนได้ในปีการศึกษา 2562 นอกจากน้ี
คณาจารย์ในภาควิชาฯ ยังได้ร่วมสอนและเป็นกรรมการรายวิชาต่าง ๆ  
ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตด้วย

ส�าหรับการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
มีการพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ด้วยการมอบหมายให้นักศึกษา
ค้นคว้าความรูด้้วยตนเองเรือ่งการประยกุต์ใช้สมนุไพรกบัโรคปรสติ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการน�าเสนอในห้องเรียน หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตเพิ่มกิจกรรมการมอบหมายให้นักศึกษาผลิตสื่อการสอนโดยใช้
ระบบสารสนเทศ และประเมนิจากผลงานทีส่ามารถน�าไปประยกุต์ใช้งาน 
จริงได้

หลักสูตรหลังปริญญา
ภาควชิาปรสติวทิยาได้จดัท�าคูม่อืการประเมนิผลทกัษะทางห้องปฏบิตัิ
การปรสิตวิทยา ตามระดับการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปี (Entrustable 
Professional Activities: EPA) ส�าหรับหลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้าน 
สาขาพยาธิวิทยาคลินิก ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์  
แห่งประเทศไทยโดยอ้างอิงจากเกณฑ์ของ College of American 
Pathologists Graduate Medical Education Committee และได้
ร่วมกับภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก และภาควิชาพยาธิวิทยา ปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

Performance on Education
Undergraduate program
In academic year 2018, a team based leaning was integrated 
into Exploring the Parasites, a class in Principle of Microbiology 
and Parasitology (SIID314), to enhance understanding of the 3rd 
year medical students in principle of parasitology. For the 
4th year medical students, a regular lecture in the Review 
Parasite and Malaria of SIPR 415 course, was replaced by a 
group activity, in which students learn from case and apply 
knowledge for patient care and prevention. Moreover, the 
Departments of Parasitology, Clinical Pathology, Microbiology, 
and Immunology have been coordinating to set up a new 
elective course, the Application of Clinical Laboratory 
Diagnosis to Patient Care, for the 6th year medical students 
for academic year 2019. Academic staffs of the Department 
have also played role as co-instructors and course committee. 

In the program of the Applied Thai Traditional Medicine, 
students were assigned for self-study in application of herbs 
for treatment of parasitic diseases in addition to regular 
lecture. In the program of the Medical Education Technology, 
students were assigned for a project, in which an education 
media will be produced using information technology. The 
project will be evaluated based on its application.

Postgraduate program
The Department of Parasitology is currently revised the 
Entrustable Professional Activities (EPA) for Residency Training 
Program in Clinical Pathology which complies with the 
competency requirement of Royal College of Pathologists 
of Thailand and College of American Pathologists Graduate 
Medical Education Committee. In addition, the Department 
along with the Department of Clinical Pathology and the 
Department of Pathology have recently revised the Master 
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รายงานประจำาปี 2561 ภาควิชาปรสิตวิทยา

คลินิก ในรอบ 5 ปี ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และเกณฑ์ AUN-QA 
หลักสูตรได้ปรับเปลี่ยนเป็นสาขาบริหารห้องปฏิบัติการ 

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติในหลักการให้เปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ
ทางชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซ่ึงเป็นหลักสูตรใหม่เมื่อวันที ่
18 กรกฎาคม 2561 ภาควิชาฯ ในฐานะคณะผู้จัดท�าหลักสูตร ก�าลัง
อยู่ในระหว่างการจัดท�าร่างหลักสูตรฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลงานด้านการบริการวิชาการ
การรับเชิญเป็นวิทยากร

of Science Program in Clinical Laboratory Science curriculum 
to meet the standard of the Thai Qualifications Framework 
for Higher Education and the criteria of AUN-QA, which has 
to be done every 5 year, and reformed the curriculum to 
be the Program in Laboratory Administration. 

On the 18th of July 2018, the proposal of the Master of 
Science and Doctor of Philosophy Program in Biodesign in 
Biomedicine (International program) proposed by the 
Department was approved by the Mahidol University Council 
and is in the process of curriculum drafting.

Performance on Academic Service
Invitation Speaker

ปีงบประมาณ/ Fiscal Year

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

ระดับประเทศ (ครั้ง)/ National Conference (time) 12 9 10 11

ระดับนำนำชำติ (ครั้ง)/ International Conference (time) 0 2 7 2

ปีงบประมาณ/ Fiscal Year

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

ระดับประเทศ (เรื่อง)/ National Publication (title) 5 - 2 -

ระดับนำนำชำติ (เรื่อง)/ International Publication (title) 22 36 20 30

ปีงบประมาณ/ Fiscal Year

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

งำนบริกำรทำงห้องปฏิบัติกำร (กำรทดสอบ)/ Laboratory service (test) 31,997 28,955 29,259 30,466

การจัดประชุม / สัมมนาของภาควิชา
• ประชุมวิชาการระดับประเทศ          5 ครั้ง
• ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ         3 ครั้ง

งานบริการทางห้องปฏิบัติการ 

Meeting Seminar of the Department 
• National conference           5 times
• International conference        3 times

Laboratory Service

ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ Performance on Research 
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ผลงานด้านนวัตกรรม/ โครงการ/ รางวัล 
•	 ผลงานด้านนวัตกรรม
 มผีลงานด้านนวัตกรรมตัง้แต่ พ.ศ. 2544-2561 รวมจ�านวน 33 เรือ่ง 

งานนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตรจ�านวน 19 เรื่อง 
ได้รับการจดทะเบียนแล้วจ�านวน 14 เรื่อง

•	 โครงการ	รางวัล	
 ภาควิชาปรสิตวิทยาได ้รับรางวัลหน่วยงานดีเด ่นประเภท 

“แพลทตนิัม่” ประจ�าปี 2560 จากคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
วันที่ 7 กันยายน 2561

Performance on Innovation/ Project/ Reward
• Innovation
 Thirty three intellectual properties (IP) have been obtained 

during 2001-2018 and fourteen IP were licensed whereas 
the rest are under consideration.

•	 Project	and	Reward
 The Department of Parasitology was awarded the“Platinum 

Award” for the outstanding department from the Faculty 
of Medicine Siriraj Hospital on September 7, 2018.

น.ส.นารีรัตย์ สายธิไชยและคณะได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจ�าปี 
2560 “การสร้างระบบการจัดการส�าหรับโครงการ Provider for 
External Quality Assessment Program in Parasitology”  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 7 กันยายน 2561

Miss. Nareerat Saitichai and team was awarded the 
“Outstanding Innovation Award” from Faculty of Medicine 
Siriraj Hospital on September 7, 2018.
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ภาควิชาปรสติวิทยาได้รบัการรบัรองจากส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์ 
อุตสาหกรรมในการน�า มอก.๙๙๙๙ ไปใช้ในบริหารองค์กร

The Department of Parasitology has been certified by Thai 
Industrial Standards Institute as the institute that implements 
the “Guidance on Sufficiency Economy for Industries: 9999” 
for organization management.

ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ ่นศิริราชได้รับการแต่งตั้งจากส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นองค์กรก�าหนดมาตรฐาน
ประเภทขั้นต้น สาขาท่ี 30 ส�าหรับด้านเคมี (น�้ายาก�าจัดไรฝุ่น) และ
สาขาที่ 36 ส�าหรับด้านสิ่งทอ (ผ้ากันไรฝุ่น) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2561

The Siriraj House Dust Mite Center for Services and Research 
has been registered by Thai Industrial Standards Institute 
[TISI] as the Standard Developing Organizations (SDO) No. 30 
for anti-mite solution and SDO No. 36 for anti-mite fabricson 
February 22, 2018.
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