ภาควิชา

จิตเวชศาสตร์
Department of
Psychiatry

ผลงานด้านการศึกษา

Performance on Education

1. หลักสูตรก่อนปริญญา
1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
• มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย และแนวทาง
ของคณะฯ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม
การเรียนรูด้ า้ นการส่งเสริมสุขภาพ เพิม่ ทักษะการปฏิบตั ิ
งานในนักศึกษาแพทย์ ปี 5
• จัดระบบการเรียนการสอนให้ประสานกับการพัฒนา
คุณภาพการบริการของคณะฯ โดยเน้นการรักษาสิทธิ
ของผู้ป่วย การรักษาความลับ ความเสี่ยงต่างๆ ในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยของนักศึกษาแพทย์รว่ มกับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นส�าคัญ
• จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา

1. Undergraduate program

2. หลักสูตรหลังปริญญา
2.1 การฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
และสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็ก-วัยรุ่น
• พัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้านสาขาวิชา
จิตเวชศาสตร์และสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
เด็ก-วัยรุ่น โดยจัดให้มีการควบคุมคุณภาพ และ
มาตรฐานการบริการในหน่วยงานต่างๆ ของภาควิชาฯ
ภายใต้การก�ากับของอาจารย์แพทย์
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1.1 Medical education curriculum
• Providing medical education curriculum according
to the policy of the faculty, focusing on health
promotion and improving clinical skills of the 5th
year medical students
• Integrating medical education curriculum with the
faculty’s clinical service improvement program
focusing on patient’s right, patient’s privacy and
risk, and patient’s satisfaction
• Setting up the quality assurance system of medical
education curriculum

2. Postgraduate program
2.1 General psychiatry and child and adolescent
psychiatry residency training
• Improving the quality of residency and fellowship
training in both general and child psychiatry
residency training programs under the instructors’
supervisions.

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในแพทย์ประจ�าบ้าน
• จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของแพทย์ประจ�าบ้าน
• จั ด การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านแพทย์ ป ระจ� า บ้ า นต่ อ ยอดเฉพาะทาง
จิตเวชศาสตร์ เด็ก-วัยรุ่น จัดการฝึกปฏิบัติงานแพทย์ประจ�า
บ้านอายุรศาสตร์ แพทย์ประจ�าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์
เฟลโลว์หน่วยระงับปวด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา และแพทย์ประจ�า
บ้านต่อยอดเฉพาะทางสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็ก และวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

2.2 Promoting research experience for psychiatric
residents
• Setting up the quality assurance system of
residency training program
• Setting up the fellowship training program in child
and adolescent psychiatry, psychiatricrotation
program for fellowship in pain management
organized by Department of Anesthesiology
and the technical field of child and adolescent
psychiatry ,Department of Pediatrics.

3. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษามีการ
ฝึกปฏิบัติจริง และศึกษาดูงานเพิ่มขึ้น

3. Increasing practicum and elective for
graduate students in clinical psychology

ผลงานด้านการบริการวิชาการ

Performance on Academic Service

1. การรับเชิญเป็นวิทยากร

1. Invited Speaker
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

ระดับประเทศ/ National conference
(ครั้ง/ time)

96

73

105

ระดับนานาชาติ/ International conference
(ครั้ง/ time)

0

0

2

2. การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชา
ประชุมวิชาการระดับประเทศ
ประชุมวิชาการบริการประชาชน

8

กรกฏาคม 2556
July 2013

8 ครั้ง
5 ครั้ง

2. Organized meetings and conferences
National conference
8 times
Public conference
5 times

แถลงขาว “ศิริราชสลายตอกระจกดวยเลเซอรสําเร็จแหงแรกของโรงเรียนแพทยไทย” ณ หองประชุม
คณะฯ ตึกอํานวยการ ชั้น 2
Press release on “Cataract surgery by Femtosecond Laser: The first success in Thailand’s
medical school” at the faculty conference room, 2nd floor of Administration building.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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3. การบริการผู้ป่วย

3. Patient service
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

36,731

38,493

33,366

381

361
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»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

ระดับประเทศ/ National publications
(เรื่อง/ title)

10

6

8

ระดับนานาชาติ/ International publications
(เรื่อง/ title)

1

1

0

ผู้ป่วยนอก/ OPD visit
(ครั้ง/ time)
ผู้ป่วยใน/ IPD visit
(ครั้ง/ time)

ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
¼Åงา¹µี¾ิÁ¾
(Publications)

Performance on Research

ผลงานด้านนวัตกรรม / โครงการ/ รางวัล

Performance on Innovation/ Project/ Reward

1. รางวัลหน่วยงานดีเด่น (นง.1)
“หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์”
2. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน (นว.A)
“โครงการ เห็นปุˆป รู้ปั้ป ขยับเวลาได้”
3. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน (นว.A)
“โครงการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูทักษะในการดูแลผู้ป่วย
จิตเวช”

1. Area of excellent award
“Psychiatry unit”
2. Innovation excellent award
“Suddenly to be seen a moment has change”
3. Innovation excellent award
“Continuous Education for Psychiatric Nursing”

การประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2013 (Siriraj Psychiatric practice
2013) เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 ณ
ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
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โครงการสั ม มนาภาควิ ช าจิ ต เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมือ่ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (828) อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 8 โรงพยาบาลศิริราช และวันเสาร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 10
มีนาคม 2556 ณ โรมแรมแคนทารี่ย์ เบย์ จังหวัดระยอง

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและงานวิจัยทางจิตเวชศาสตร์ เมื่อ
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (828) อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8

การประชุมวิชาการ Siriraj Psychopharmacology Update 2013 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุม 203
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

8

กรกฏาคม 2556
July 2013

พิ ธี ม อบเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ดิ เ รกคุ ณ าภรณ อั น เป น ที่ ส รรเสริ ญ ยิ่ ง แก ผู  ทํ า คุ ณ ประโยชน แ ก
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ประจําป 2555 ณ หองประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ป
สมเด็จพระศรีนครินทร ชั้น 15
The ceremony of royal decoration presentation 2012 was held for the benefactors of
Siriraj Hospital at Tripetch conference room, 15th floor of 100th year Somdej
Phrasrinagarindra building.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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