
งานวิชาการเป็นหน่วยงานสนับสนุนเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางวชิาการและเผยแพร่ช่ือเสยีงเกียรตคิณุด้าน
วิชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
1.1 ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์
คณะฯ สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง 

โดยการให้ทุนไปศึกษา ฝƒกอบรม ดูงาน และให้ทุนไปน�าเสนอ
ผลงานวิจัยหรือเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ สถิติของอาจารย์ที่ได้รับทุนแสดงในรูปที่ 1

1.2 การสนับสนุนให้อาจารย์มีต�าแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น

ในปีงบประมาณ 2556 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
อาจารย์มีคณุสมบัตท่ีิเหมาะสมต่อการขอก�าหนดต�าแหน่งทาง
วชิาการทีส่งูข้ึน โดยการจัดการเสวนาเร่ือง “Let Upgrade 
Your Academic Position: Part I from Assistant 
Professor to Associate Professor” และการจัด
สัมมนาเรื่อง “การเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้อาจารย์
มีความเข้าใจในกระบวนการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ และ
จัดสัมมนาการแต่งต�าราทางการแพทย์ 2 คร้ัง ในหัวข้อ
เร่ือง ทÄษฏีและจริยธรรมทางวิชาการและ workshop 
เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง เพื่อให้อาจารย์
สามารถผลติและเผยแพร่ผลงานทางวชิาการทีมี่คณุภาพและ
มีจริยธรรมทางวิชาการ

Academic Affairs Division is a supporting division to 

strengthen academics and disseminate reputation of Faculty 

of Medicine Siriraj Hospital.

1. Enhancing academic strength

1.1 Instructor Development Funds

The faculty supports the teaching staff’s development 

through providing them scholarships for study, training, 

research presentation, or being lecturers in the international 

scientific conferences. The scholars statistics are as shown 

in figure 1.

1.2 Support instructors for higher academic positions

In the fiscal year 2013 the academic promotion activity 

is organized for instructors who are qualified to submit for 

higher academic positions. The division has organized a 

discussion on “Let Upgrade Your Academic Position: Part 

I from Assistant Professor to Associate Professor”, and a 

seminar on “How to get academic positions” for instructors 

to comprehend the process to achieve academic positions, 

as well as two seminars on medical text writing with the title 

on “Theory and ethics in academics”, and one workshop 

on “Using computer program” for instructors to produce and 

disseminate quality and ethical academic performances.

ผลการดำ เนินงาน Key Performance
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รูปที่ 1: สถิติอาจารย์ผู้ขอรับทุนศึกษา ฝƒกอบรม ดูงาน
และทุนน�าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Figure1: Scholars statistics for study, training and presentation 
in the international scientific conference

1.3 การเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณด้านวิชาการ
• การเผยแพร่งานวิชาการผ่านต�ารา หนังสือ และวารสาร
โครงการต�ารา-ศริิราช เป็นกองทุนเพือ่สนบัสนนุบคุลากรของคณะ

ให้ผลติต�าราและหนงัสอืทางวชิาการ ในปีนีม้บุีคลากรทีผ่ลติผลงานด้วย
ทุนของโครงการต�าราทั้งสิ้น 3 เรื่อง โดยเป็นเรื่องใหม่ 2 เรื่อง คือ (1) 
ยาฉีดที่ใช้บ่อย (2) เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และเป็นเร่ืองที่จัด
พิมพ์ซ�้าจ�านวน 1 เรื่อง คือ (1) คู่มือแพทย์เวร คิดเป็นจ�านวนพิมพ์
ทั้งสิ้น 12,200 เล่ม

มอีาจารย์ขอรับการประเมนิผลงานทางวชิาการ 50 ราย โดยเป็น
ผู้ขอต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 ราย รองศาสตราจารย์ 19 
ราย รองศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ) 2 ราย ศาสตราจารย์คลินิก
1 ราย ศาสตราจารย์ 5 ราย และศาสตราจารย์เงินเดือนขั้นสูง 2 ราย

รูปที่ 2: สถิติการด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ�า
Figure2: Academic positions statistics for fulltime 
instructors

1.3 Dissemination of academic reputation

• Dissemination through textbooks and 

journal

Siriraj Textbook fund project is a fund to 

support the faculty staff to produce text and 

academic books. This year the faculty staff have 

produced 3 textbooks which 2 titles are new books 

(1) Injections Frequently Used, (2) Musculoskeletal 

Oncology, and 1 repeated printing on “Manual for 

doctors on duty”, totaling 12,200 issues,

There are 50 instructors submitted for 

academic positions; 21 persons for Assistant 

Professor positions; 19 persons for Associate 

Professor positions; 2 persons for Associate 

Professor positions (by special consideration); 

person for Clinical Professor position; 5 persons 

for Professor positions; and 2 persons for 

Professor positions with higher salary.
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ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปนประธานเปดงาน “ไต
วายหยุดได้ด้วย...ปองกัน” เนื่องในวันไตโลก ณ โถงอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
Clin. Prof. Udom Kachintorn was the chair of the opening ceremony “Renal failure 
prevention” on the occasion of the World Kidney at the Hall of 100th year Somdej 
Phrasrinagarindra building.
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นอกจากนี้ยังมีต�าราท่ีอยู่ในระหว่างด�าเนินการจัดท�า
อีก 7 เรื่อง พร้อมทั้งมีการจัดงานเสวนากองบรรณาธิการ: 
ความส�าคัญของผู้ปิดทองหลังพระ และงานสัมมนาการแต่ง
ต�าราทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่กองบรรณาธิการและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ในการเขียนต�าราซ่ึงน�าไปสู่การเกิดต�าราทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพมาตรฐานและถูกต้องตามหลักจริยธรรม ผลงาน
ของโครงการต�าราได้รับการเผยแพร่โดยจ�าหน่ายไปยังศูนย์
หนังสือและร้านค้าต่างๆ ในปีงบประมาณ 2556 มีรายได้
จากการจ�าหน่ายหนังสือประมาณ 2.2 ล้านบาท

วารสาร “สารศิริราช” และ “เวชบันทึกศิริราช” เป็น
วารสารที่เป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
บคุลากรทุกระดบัท้ังภายในและภายนอกคณะฯ มกีารจัดพมิพ์
สารศิริราชทุก 2 เดือน และเวชบันทึกศิริราชทุก 6 เดือน 
โดยมีจ�านวนตีพิมพ์ 1,000 เล่มต่อฉบับ ส่งให้กับสมาชิก
ทั่วประเทศและห้องสมุดของโรงพยาบาลต่างๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน นอกจากนี้ยังเผยแพร่วารสารทั้ง 2 เรื่องนี้ผ่าน
ทางเว็บไซด์ ให้ผู้สนใจ download ได้โดยไม่คิดมูลค่า ใน
ปีงบประมาณ 2556 คณะฯ จ่ายเงินในการผลิตและจัดส่ง
วารสารดังกล่าวประมาณ 7.7 แสนบาท

Siriraj Books Mobile Application เป็นช่องทาง
ใหม่ในการเผยแพร่หนังสือ และวารสาร ที่ผลิตโดยบุคลากร
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในรูปแบบหนังสือ
และวารสารอิเล็กทรอนิกส์(e-book and e-journal/ 
magazine) ได้เ ร่ิมทดลองการให้บริการตั้งแต่ปลาย
ปีงบประมาณ 2556

รางวลัต�าราศริิราช-มหิดล กองทุน “เฉลมิพระเกียรต”ิ 

เป็นรางวัลที่ให้แก่บุคลากรท่ีมีผลงานการแต่งต�าราหรือ

หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง มีผู ้ส ่งผลงานเพื่อ

พิจารณา 6 เรื่อง มีต�าราที่ได้รับรางวัลประเภท “ชมเชย” 

จ�านวน 1 เร่ือง คือ “Beta-lactamase ในแบคทีเรีย

แกรมลบ : จากความรู้พื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ ”

and 7 textbooks are ongoing. In addition, a discussion 

for editorial: The importance of a thankless job, as well 

as a medical textbook seminar are organized to develop 

accurate knowledge and understanding to the editorial team, 

and exchange the experience on text writing. 

As a result, the medical textbooks are written with 

standard quality and correctness according to ethical 

principle. Siriraj Textbooks are sold in many book shops 

and book centers. The revenue from selling textbooks in 

the fiscal year is 2.2 million baht.

“Siriraj Medical Journal” and “Siriraj Medical Record 

Journal” are the journals which provide the channel for 

internal and external faculty personnel to disseminate their 

academic performances. The former journal is published 

every two months, and the latter one is every 6 months for 

1,000 copies each, distributed to the nation-wide members, 

as well as the public and private hospitals’ libraries. In 

addition, both journals are distributed through the website for 

free download. The faculty has spent money for production 

and distribution of journals approximately 770,000 baht 

in the fiscal year 2013.

Siriraj Books Mobile Application is a recent channel to 

disseminate the textbooks and journals produced by Siriraj 

staff in the form of e-book and e-journal/magazine. The 

service starts launching at the end of the fiscal year 2013

S i r i r a j  –  Mah ido l  Tex tbook Award unde r 

Chalermphrakiat  fund is the award bestowed upon the 

personnel who wrote the high quality text or academic 

books. There is one textbook “Beta-lactamase in Gram-

negative bacteria: From basic knowledge to medical practice” 

received a complimentary award out of 6 submitted books.
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• การประชุม สัมมนา และการฝƒกอบรมทางวิชาการ

ในปีงบประมาณ 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัด

ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการ

แพทย์และประชาชนท่ัวไปทัง้แบบให้เปล่าโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายหรืออาจคดิค่า

ใช้จ่ายตามความเหมาะสม จ�านวน 111 โครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุม 

กว่า 25,000 คน มีการจัดประชุมฯ ในระดับนานาชาติขนาดใหญ่ที่มี

ผู้ร่วมประชุมกว่า 1,000 คน จ�านวน 2 การประชุม คือ

Prince Mahidol Award Conference 2013 ในหัวข้อ “A 

World United Against Infectious Diseases: Cross-Sectoral 

Solutions” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2556 ณ เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวลิด์ โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีให้ผู ้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายทางการแพทย์และ

สาธารณสุขของโลกมาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ร่วมกนั และเปิดโอกาสให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ได้เข้าร่วมประชุมและพบปะกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จากทั่วโลกอย่าง

ใกล้ชิด การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้น�าด้านการแพทย์

และการสาธารณสุขจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 73 ประเทศ รวม 

966 คน ส่วนทีค่ณะฯ ได้มอบหมายให้งานวชิาการ รับผดิชอบท�าหน้าที่

เป็นเลขานุการจัดการประชุม (Secretariat) ในด้าน Logistics ได้รับ

การประเมินความพึงพอใจ 4.4-4.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

• Conference, seminar and academic 

training

Faculty of Medicine Siriraj Hospital has 

organized the scientific conference, training, 

seminar for medical personnel and the general 

public for free of charge or reasonable cost totaling 

111 projects with 25,000 participants in the fiscal 

year 2013. Two grand international conferences 

with over 1,000 attendees are as follows:

Prince Mahidol Award Conference 2013 

highl ighted on “A World United Against 

Infectious Diseases: Cross-Sectoral Solutions” is or-

ganized on 31th January – 2nd February 2013 at the 

Centara Grand at Central World. The conference is 

organized for the medical and public health personnel 

to exchange the opinions and experiences, as 

well as providing an opportunity for doctors and 

medical personnel to attend and meet up with the 

experts from around the world closely. There are 

966 attendees from 73 countries. The Academic 

Affairs is assigned to be responsible for the 

conference secretariat in logistics which receives 

the evaluation satisfaction score 4.4 – 4.8 out of 5.

คณบดีพบประชาคมศิริราช หัวข้อ “เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟฟา กรณีพม่าหยุดจ่ายกาซ” ณ 
หอประชุมราชแพทยาลัย
Dean met Siriraj community on the theme “Preparedness for electrical situation in case 
that Myanmar stopped selling gas” at Rajapadthayalai conference hall. 
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นอกจากนี้ การจัดงานดังกล่าวยังได้จัดกิจกรรม Field trip 
โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกหน่วยงานท่ีมีศักยภาพการท�างานโดด
เด่นสอดคล้องกับกับหัวข้อของการจัดประชุมในแต่ละปีให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ไปศึกษาดูงาน โดยปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 สถานที่ที่ให้วิทยากรและผู้เข้าร่วม
ประชุมทีส่นใจไปชม โดยมผีูส้นใจมาศกึษา ดงูานทีค่ณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ทั้งหมด 24 คน ผู้มาศึกษา ดูงานมีความพึงพอใจ
โดยรวม 4.8 จากคะแนนเต็ม 5

The field trip to 9 places that are recognized 

as outstanding potential working devisions in 

compliance with the conference theme are arranged 

for the guest lecturers and attendees to visit. This  

year, Faculty of Medicine Siriraj Hospital is chosen 

to be one out of 9 places for 24 visitors. The 

evaluation satisfaction score is 4.5 out of 5.

International Conference in Medicine and 

Public Health (ICMPH 2013) under the theme 

“Healthy Society beyond Frontiers” is organized 

on 24th – 28th June 2013 at Srisavarindira building, 

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol 

University with totaling 4,000 attendees in which 

23 persons are foreigners. The attendees 

satisfaction is 82.14%. This conference consists of 

many relevant activities such as 127 research 

presentat ions (33 Ora l  and 94 Poste r 

presentat ions) ,  honorary exhib i t ions on 

“Innovative Partners The Rockefeller foundation 

and Thailand” displayed at Rajapadthayalai 

conference hall, and activity for the general public 

on “60+ still healthy” with different activities on 

stage, basic physical check-up, health knowledge 

provision, and etc.
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International Conference in Medicine and Public 

Health (ICMPH2013) ภายใต้หวัข้อการประชุม “Healthy Society 

beyond Frontiers” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ.

2556 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล จ�านวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 4,000 คน  

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างชาติ 23 คน ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึง

พอใจโดยรวมมาก-มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 82.14 การประชุมคร้ังนีไ้ด้

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ การน�าเสนอผลงานวิจัย รวม 100 

เรื่อง (Oral 33 เรื่อง, โปสเตอร์ 94 เรื่อง) นิทรรศการเกียรติยศ 

หัวข้อ Innovative Partners The Rockefeller Foundation 

and Thailand ณ หอประชุมราชแพทยาลยั และกิจกรรมภาคประชาชน 

หวัข้อ (60+ ยงัแจŽว) โดยมกีารจัดกรรมบนเวทต่ีางๆ การตรวจสขุภาพ

เบื้องต้น บริการความรู้สุขภาพ เป็นต้น

ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร เปนประธานงานเปดตัวหนังสือ “คู่มือปรับวิถีชีวิต พิชิตเบาหวาน” และ
ร่วมเสวนา เรื่อง “ปรับวิถีชีวิต พิจชิตเบาวหาน หลักสูตรเร่งรัด” ณ โถงอาคาร 100 ป สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์
Clin. Prof. Udom Kachintorn was the chair of book opening event “How to adjust 
your way of living to beat diabetes: An intensive program” at the hall of 100th year 
Somdej Phrasrinagarindra building.
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