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1. ผลงานด้านการศึกษา 

1. Performance on Education

ปีการศึกษา 2555 นับเป็นปีที่ 10 ที่โรงเรียนอายุรเวท
ธ� ำ รง สถานการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ ด� ำ เนิ น การจั ด
การศึ ก ษาหลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ บั ณ ฑิ ต
โรงเรียนรับนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 จ�ำนวน 66 คน ผ่านระบบโควตา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 22 คน ระบบแอดมิชชั่นกลาง 30
คน รับผ่านคณะฯ 12 คน และเป็นนักศึกษาในโครงการทุน
อุดมศึกษาพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 คน

The academic year of 2012
is the 10th year that the Ayurved
Thamrong School, Center of Applied Thai Traditional Medicine
has offered the Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
Program. The School admitted
66 new students, 22 through the
university entrance examination,
30 through central admission
system, 12 through the Faculty
admission and 2 from the higher
education fund for the development of southern provinces.

นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันอ่านพระธรรมพร้อมค�ำแปลแบบร้อยแก้ว รุ่นใหญ่
(ปริญญาตรี) ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาค
ภาษาบาลี-อังกฤษ และชนะอันดับที่ 3 ภาคภาษาบาลี-ไทย
นส.วรรณดี ชิตเจริญธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับพระราชทานทุนภูมิพล ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปีการศึกษา 2554

สถานฯ จัดการเรียนการสอน รายวิชา PD293 Thai Traditional Medicine (3 หน่วยกิต) ให้กับ
The students received 2012
นักศึกษานานาชาติหลักสูตร Thai Studies Program ของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัย awards of reading the Phra Dhamma
ธรรมศาสตร์
with translation prose, senior section (Bachelor level), first prize
for Pali-English and third prize
for Pali-Thai.
Miss Wandee Chitchareondham,
fourth year student has been
awarded the Bhumibol grant on

รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

the Mahidol University Graduation Ceremony 2011.
The center organized a 3-credit course, PD293 Thai traditional medicine, in the
second semester for international students from the Thai Studies Program, Pridi Banomyong International College, Thammasat University.

2. ผลงานด้านการบริการวิชาการ 2. Performance on Academic Services
(บริการผู้ป่วย)
2.1 Invitation Speakers
2.1 การรับเชิญเป็นวิทยากร

2553
2010
ระดับประเทศ (ครั้ง)
National conference (times)
ระดับนานาชาติ (ครั้ง)
International conference (times)

2554
2011

2555
2012

25

25

30

0

1

0

2.2 การจั ด ประชุ ม และสั ม มนา
2.2 Organized Meeting and Conference
ของภาควิชา
		 • National conference 1 time
		 • ประชุ ม วิ ช าการระดั บ
• Public conference 1 time
ประเทศ 1 ครั้ง
• Workshop on Thai traditional medicine 5 times
• ประชุ ม วิ ช าการบริ ก าร
• Departmental Seminar 1 time
ประชาชน 1 ครั้ง
• ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแพทย์
แผนไทย 5 ครั้ง
• สัมมนาภาควิชา 1 ครั้ง
2.3 การให้บริการผู้ป่วย
		 สถานฯ ได้ย้ายการให้บริการ
คลิ นิ ก อายุ ร เวทฯ จากพื้ น ที่ ชั่ ว คราว
ตึ ก อดุ ล ยเดชวิ ก รม ชั้ น 5 ไปยั ง พื้ น ที่
ใหม่ อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7
ซึ่งมีพื้นที่รวม 9,400 ตารางเมตร เพื่อ
ให้บริการตรวจรักษาโรคและสร้างเสริม
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
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2.3 Patient Service
		 The center has moved
the clinic from a temporary site
on the 5th floor of Adulyadejvikrom building to the 7th floor of
Piyamaharaj-karun building which
has a total space of 9,400 square
meter. Health promotion with the
art of Thai traditional medicine
has been added to the service.
2553
2010
ผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
OPD Visit (times)
ผู้ป่วยใน (ครั้ง)
IPD Visit (times)

2554
2011

28,402

39,788

44,741

1,544

1,612

1,501

2.4 การผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

2.4 Production of herbal
medicine and products
2553
2010

ผลิตผงยาสมุนไพร (กก.)
Herbal powder production (kgs)
ผลิตยาสมุนไพรรูปแบบต่างๆ (กก.)
Herbal dosage form production (kgs)

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
10 สิงหาคม 2555

2555
2012

2554
2011

2555
2012

1,953.512

3,427.870

4,756.905

3,664.944

7,379.612

7,486.126

โครงการ “ให้ความรู้และพัฒนาทักษะการควบคุมเบาหวาน ด้วยตนเอง (แบบเข้ม)” รุ่นที่ 1 ณ ห้องศูนย์เบาหวาน
ศิริราช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6
พิธีเปิดโครงการ “SIRIRAJ ท้าลดหุ่น” ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก

รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2.5 การให้การต้อนรับ/สาธิตงาน
ด้านการแพทย์แผนไทย

2.5 Offering study visit/demonstration of Thai traditional medical practices
2553
2010

หน่วยงานในประเทศ (ครั้ง/คน)
Institutions within Thailand (time/number of visitors)
หน่วยงานต่างประเทศ (ครั้ง/คน)
Institutions from abroad (time/number of visitors)

2554
2011

21
(744)
12
(133)

2555
2012

28
(654)
15
(242)

52
(1,406)
33
(318)

3. ผลงานด้านการวิจยั ที่ได้รบั การ 3. Performance on Research (Publications)
ตีพิมพ์
2553
2010
ระดับประเทศ
National publications
ระดับนานาชาติ
International publications

2554
2011

2555
2012

3

0

2

1

0

0

4. ผลงานด้านนวัตกรรม/โครงการ/ 4. Performance on Innovation/Project/Rewards
รางวัล
4.1 The manufacturing unit has developed 3 new products of herbal medicine
4.1 หน่ ว ยผลิ ต ยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ and products.
จากสมุ น ไพรอายุ ร เวทศิ ริ ร าช พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ชนิดใหม่ 3 รายการ

Siriraj Journal
10 August 2012

Knowledge provision and skill development for diabetes self-control (concentration), 1st batch
was held at Siriraj Diabetes Center, 6th floor of the OPD Building.
Opening ceremony on “Siriraj bet for weight loss” at the area of HRH Prince Mahidol of Songkla’s
memorial
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