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1.	 ผลง�นด้�นก�รศึกษ�

 • การศึกษาระดับแพทยศาสตร
บัณฑิต

	 	 1.	 Direct	 observation/	
supervision	 ส�าหรับนักศึกษาแพทย์
ปี	4	ที่หอผู้ป่วยสามัญ

	 	 2.	 Direct	 observation/
supervision	 ส�าหรับนักศึกษาแพทย์
ปี	5	ที่ตึกผู้ป่วยนอก

	 	 3.	 Approach	to	common	
medical	problems	ส�าหรับนักศึกษา
แพทย์ปี	6	และแพทย์ประจ�าบ้าน

	 	 4.	 การจดัการสอนเสรมิทกัษะ
การดู	slide	blood	smear

	 	 5.	 การจดัการสอนเสรมิทกัษะ
ในการท�า	Knee	joint	tapping

	 	 6.	 การพัฒนาข้อสอบ	OSCE	
ให้ได้มาตรฐาน	National	test	

	 	 7.	 ภาควชิาฯ	ก�าลงัด�าเนนิการ
ผลิตสื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	
(computer-aided	instruction,	CAI)	
หัวข้อซึ่งเสร็จสิ้นแล้ว	 2	 หัวข้อจาก	 8	
หัวข้อ	ที่จ�าเป็นส�าหรับการศึกษาระดับ
แพทยศาสตรบัณฑิต

1.	 Performance	on	Education

 • Undergraduate Education

	 	 1.	 Direct	observation/	supervision	for	the	
fourth	year	medical	student	at	ordinary	wards.

	 	 2.	 Direct	 observation/supervision	 for	
the fifth year medical student at the outpatient 
building.

	 	 3.	 Approach	to	common	medical	problems	
for the sixth year medical students and residents.

	 	 4.	 Perform	skill	in	“blood	smear	slide”

ภาควิชาอายุรศาสตร์

Department	of	Medicine

	 	 5.	 Perform	skill	in	“knee	joint	tapping”

	 	 6.	 Develop	OSCE	test	to	standard	level	as	“National	test”

	 	 7.	 Computer-aided	 instruction	 (CAI)	 About	 8	 important	 topics	 of	 CAI	 have	
been	creating	and	two	were	finished.
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 • การศึกษาหลังปริญญา  • Postgraduate program

แพทย์ประจำ�บ้�น	และแพทย์หลักสูตรต่อยอดปีก�รศึกษ�	2554	-	2555

อายุรศาสตร์	 30	 30	 30	 	 	 30 
Internal Medicine

อายุรศาสตร์สถาบันร่วม	(ราชบุรี,	สระบุรี,	สมเด็จพระปิ่นเกล้า	อุดรธานี,	สุรินทร์)	 15	 12	 10	 	 	 10 
Internal	Medicine	with	Affiliated	Hospitals	(Ratchaburi	Hospital,	Saraburi	Hospital,	 
Somdej	Prapinklao	Hospital,	Udon	Thani	Hospital,	Surin	Hospital	

ประสาทวิทยา	 5	 5	 4	 1	 -	 4 
Thai	Subspecialty	Board	of	Neurology

โลหิตวิทยา	 3	 5	 6	 -	 3	 6 
Thai	Subspecialty	Board	of	Hematology

มะเร็งวิทยา		 2	 1	 2	 3	 1	 3 
Thai	Subspecialty	Board	of	Oncology

ตจวิทยา	 4	 -	 -	 -	 -	 - 
Thai	Subspecialty	Board	of	Dermatology

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ	 -	 -	 -	 7	 8	 8 
Thai	Subspecialty	Board	of	Cardiology

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต	 -	 -	 -	 5	 5	 5 
Thai	Subspecialty	Board	of	Nephrology

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ	 -	 -	 -	 5	 5	 5 
Thai	Subspecialty	Board	of	Pulmonary	Medicine	and	Critical	Care

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร	 -	 -	 -	 5	 5	 5 
Thai	Subspecialty	Board	of	Gastroenterology

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม	 -	 -	 -	 2	 2	 2 
Thai	Subspecialty	Board	of	Rheumatology

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ	 -	 -	 -	 5	 5	 5 
Thai	Subspecialty	Board	of	Infectious	Diseases

อนุสาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม	 -	 -	 -	 3	 4	 3 
Thai	Subspecialty	Board	of	Endocrinology	and	Metabolism

อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ ้มกันทางคลินิก	 -	 -	 -	 -	 1	 1 
Thai	Subspecialty	Board	of	Allergy	and	Clinical	Immunology

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมอง	 -	 -	 -	 -	 1	 1 
Certificate	in	Fellowship	Training	in	Stroke	and	Neurosonology

 
ส�ข�วิช�

	 ปีก�รศึกษ�	2554	-	2555	
สอบได้	พ.ศ.	2554

 
Division

	 2011	-	2012	
Passed	2011

	 R1	 R2	 R3	 F1	 F2

	 งานมหกรรมคุณภาพ		Quality	Fair	ประจ�าปี	2555	หัวข้อ	“Siriraj	Excellence	Through	People	Process	
&	Performance”	ณ	ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร	อาคารศรีสวรินทิรา	ชั้น	1

9 - 10 สิงหาคม 2555
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R1	=	แพทย์ประจ�าบ้าน	ชั้นปีที่	1	(1st	year	Resident/PGY1)	 F1	=	แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	ชั้นปีที่	1	(1st	year	Fellow)
R2	=	แพทย์ประจ�าบ้าน	ชั้นปีที่	2	(2nd	year	Resident/PGY2)	 F2	=	แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	ชั้นปีที่	2	(2nd	year	Fellow)
R3	=	แพทย์ประจ�าบ้าน	ชั้น	ปีที่	3	(3nd	year	Resident/PGY3)

อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด		 -	 -	 -	 3	 -	 - 
Certificate	in	Fellowship	Training	in	Interventional	Cardiology

อนุสาขาหัตถการวินิจฉัยและรักษาการหายใจ	 -	 -	 -	 1	 -	 - 
Certificate	in	Fellowship	Training	in	Pulmonary	Diagnostic	and	Therapeutic	Procedures

รวม  59 53 52 40 40 91 
Total

 
ส�ข�วิช�

	 ปีก�รศึกษ�	2554	-	2555	
สอบได้	พ.ศ.	2554

 
Division

	 2011	-	2012	
Passed	2011

	 R1	 R2	 R3	 F1	 F2

2.	 ผลง�นด้�นก�รบรกิ�รวชิ�ก�ร

	 2.1	 การรับเชิญเป็นวิทยากร

	 	 •	 ระดับชาติ	483	ครั้ง

	 	 •	 ระดับนานาชาติ	89	ครั้ง

	 2.2	 การจัดสัมมนาของภาควิชาฯ	
5	ครั้ง

	 2.3	 งานบริการผู้ป่วย

	 	 •	 ผู้ป่วยนอก	402,332	ครั้ง

	 	 •	 ผู้ป่วยใน	15,476	ครั้ง

2.	 Performance	of	Academic	Service

	 2.1	 Invited	speakers

	 	 •	 National	conference	483	times

	 	 •	 International	conference	89	times

	 2.2	 Conference	5	times

	 2.3	 Patient	service

	 	 •	 OPD	visit	:	402,332	visits

	 	 •	 IPD	visit	:	15,476	visits

	 The	Quality	Fair	2012	on	the	theme	“Siriraj	Exellence	Through	People	Process	&	Performance”	
was	organized	at	Rajpanadda	Sirindhorn	conference	room,	1st	floor	of	Srisavarindira	building.

9 - 10 August 2012
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3.	 ผลง�นด้�นง�นวิจัย

	 •	 ระดับชาติ	61	เรื่อง

	 •	 ระดับนานาชาติ	230	เรื่อง

4.	 ผลง�นด้�นง�นพัฒน�คุณภ�พ

	 1.	 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง	โดยมีการประชุมทบทวนการพัฒนาคุณภาพและการด�าเนินงาน 
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยทุก	2	เดือน	

	 2.	 ร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรม	น�าโปรแกรมการท�า	Medication	Reconciliation	มาใช้ตรวจสอบ
ข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วยควรได้รับต่อเนื่องเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล	โดยทบทวนจากรายการ
ยาที่ผู ้ป่วยเคยได้รับจากทั้งโรงพยาบาลศิริราช	 โรงพยาบาลอื่นๆ	 หรือคลินิก	 และเพื่อให้รายการยา 
ดังกล่าวติดตามไปทุกรอยต่อของการให้บริการ	 โดยทดลองด�าเนินการในหอผู้ป่วยที่มีเภสัชกรประจ�า
อยู่ก่อน

	 3.	 การออกใบนัดหมายผู้ป่วยเพื่อมาติดตามการรักษา	 โดยประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาโปรแกรมนัดหมายให้หอผู้ป่วยสามารถออกใบนัดหมายได้จากหอผู้ป่วย	ท�าให้ลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนลง	เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจ�าหน่ายผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น

5.	 ผลง�นด้�นนวัตกรรม 

	 ได้รับรางวัลโครงการติดดาว	ในงานมหกรรมคุณภาพ	Quality	Fair	2012

	 •	 ได้รับรางวัลระดับคณะ	จ�านวนทั้งสิ้น	55	รางวัล	ได้แก่	หน่วยงานดีเด่นดาวทอง	10	รางวัล	
หน่วยงานดีเด่น	20	รางวัล	และนวัตกรรม	25	รางวัล	

	 •	 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น	 ประเภทหน่วยงาน	 “ระบบบริหารการลา	 Leave	 Management	
System”

3.	 Performance	on	Research 
(Publications)

	 •	 National	 publication	 61	
titles

	 •	 International	publication	
230	titles

4.	 Performance	 of	 Quality	
Development

	 1.	 Improving	 risk	 manage-
ment system by scheduling a 
bi-monthly	meeting	to	evaluate	
the process of quality improve-
ment for patient safety. 

	 2.	 Cooperating	with	pharma-
ceutical team in using Medication 
Reconciliation	program	to	examine	
the proper drug list for patients. 
The	 program	 keeps	 tracking	 all	
patient drugs prescribed not only 
from	 domestic	 stock,	 but	 also	
from other hospitals and clinics.

	 3.	 Coordinating	 with	 Infor-
mation Technology department 
in developing the appointment 
scheduling	software	to	replace	the	
traditional appointment schedul-
ing process. As a result, the time 
and procedure steps for appoint-
ment are reduced, thus providing 
patients	 with	 improved	 service	
quality.

	 พิธีท�าบุญตักบาตร	และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ณ	ลาน
ทางเดินพระราชานุสาวรีย์	 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 และศาลาศิริราช	 
100	ปี10 สิงหาคม 2555
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5.	 Performance	on	Innovation

	 Tid	Dao	Project	Award	Quality	Fair	2012

	 •	 The	department	received	55	awards	from	the	faculty	including	10	gold-star	
excellent	health	care	unit	awards,	20	excellent	health	care	unit	awards	and	25	excel-
lent	innovative	awards.

	 •	 Outstanding	Innovation	Types	of	entities	“Leave	Management	System”

6.	 ผลง�นทั่วไป

	 •	 ร่วมโครงการตามรอยพระบาท	
ศริริาชสเีขยีวกบัคณะแพทยศาสตร์ศริริาช
พยาบาล

	 •	 จัดงานท�าบุญประจ�าป ี	 ตึก
อัษฎางค์	วันที่	24	พฤศจิกายน	2554

	 •	 จัดอบรมระยะสั้น	Update	in	
Internal	Medicine	2010	วันที่	5	-	9	
มีนาคม	2555

	 Ceremony	to	offer	foods	to	the	monk	and	activity	to	commemorate	Her	Majesty	Queen	Sirikit	
was	organized	around	the	walking	area	of	HRH	Prince	Mahidol	of	Songkla’s	memorial	and	Siriraj	
Centennial	Hall.10 August 2012
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