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ผลงานด้านการศึกษา

Performance on Education

1. หลักสูตรก่อนปริญญา
1.1 นักศึกษาแพทย์ชนั้ ปีที่ 5 โดยมุง่ เน้นในการให้ความ
รูด้ า้ นทฤษ®ีตา่ งๆ เกีย่ วกับงานด้านนิตเิ วชศาสตร์ในทุกสาขา
วิชา และในทางเวชปฏิบตั ิ เสริมทักษะด้วยการติดตามอาจารย์
และแพทย์ประจ�าบ้านออกตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่
เกิดเหตุทั้งใน และนอกเวลาราชการ
1.2. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เป็นหลักสูตรร่วมสอน
กับสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ เน้น
การให้ความรู้และทักษะทางด้านเวชปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงานสอบสวน การตรวจศพ
ทั้งภายนอก และภายใน การตรวจผู้ป่วยนิติเวชคลินิกหรือ
ผูป้ ว่ ยคดี การเขียนรายงานการตรวจเพือ่ ออกเอกสารในทาง
ก®หมาย รวมทั้งมุ่งเน้นเกี่ยวกับก®หมายที่มีความเกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพแพทย์เป็นพิเศษ
2. หลักสูตรหลังปริญญา
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (สกอ.) และได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล
2.2 หลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้าน สาขานิติเวชศาสตร์
หลักสูตร 3 ปี

1. Undergraduate program
1.1 The 5th year medical student: The program focuses
on theoretical knowledge involving all aspects of forensic
medicine. The students are able to experience crime scene
investigation by attending with our expertise in the real
crime scene situation.
1.2 The 6th year medical student: the curriculum is
collaborating with Division of Trauma Department of
Surgery, focusing on the real cases of forensic autopsy,
crime scene investigation, clinical forensic medicine and
forensic laboratories. The practical skill for medico-legal
document preforming is also implied.
2. Postgraduate program
2.1 Master of Science Program in Forensic Science is
now concordance with the Thai Qualification Framework
for Higher Education and accredited by Mahidol University.
2.2 Residency training in Forensic medicine (3 years
program)
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ผลงานด้านการบริการ

Performance on Academic Service

1. งานด้านนิติพยาธิ ได้ท�าการชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงาน
สอบสวน 4,282 ราย มีการน�าศพเข้ามาผ่าชันสูตร 1,536 ราย
2. งานด้านนิติเวชคลินิก ผู้ป่วยทางคดี 9,807 ราย
3. งานตรวจทางห้องปฏิบัติการ
3.1 การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารÎิสโตเคมี มีชนิ้ เนือ้
จากการผ่าชันสูตรศพ 1,536 ราย และเป็นสไลด์ 30,987 แผ่น
3.2 การตรวจทางเลือด น�า้ เหลือง และวัตถุพยานทางชีวภาพ
2,155 ราย และมีการตรวจสิ่งส่งตรวจชีววัตถุ 3,518 ตัวอย่าง
3.3 การให้บริการตรวจทางนิติพิษวิทยาจากห้องตรวจศพ
ผู้ป่วย หรือหน่วยงานภายนอก รวม 15,086 การทดสอบ

1. Postmortem examination at the place of
death 4,282 cases and Forensic autopsy: 1,536
cases.
2. Clinical forensic medicine examination
9,807 cases.
3. Forensic laboratories:
3.1 Histological service provides tissues and
specimens preparation from forensic autopsy and
surgical traumatic case of 30,987 histological slides.
3.2 Serology and Forensic DNA division serves
paternity test, chimerism test for bone marrow
and stem cell transplantation patients, biological
specimen analysis for personal identification and
mixture analysis 2013, it counts 2,155 entries and
3,518 specimens.
3.3 Forensic toxicological service performs
various kinds of analysis from 15,086 specimens
including blood, urine, stomach content, vitreous
humors and organs such as brain, liver, kidney
and muscle.

ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ

Performance on Quality Development

1. ได้ด�าเนินการขอต่ออายุรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO15189:2007 ด้านการตรวจปริมาณเอธิล
แอลกอÎอล์ในเลือด และเตรียมขยายขอบเขตการรับรองเพิม่ เติมส�าหรับ
การทดสอบอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

1. Our Forensic Toxicological laboratory was
reaccredited according to ISO15189: 2007 for
alcohol analysis. Extension for ISO accreditation
program for Blood Toluene Concentration will be
performed this year.
2. The Forensic Serology and Trace Evidence
Analysis laboratories are preparing for the
accreditation program in next fiscal year. SOPs
and Wls for both laboratories are in the process
of revision.

2. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร«ี โ รโลยี แ ละห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวั ต ถุ พ ยาน
ก� า ลั ง ด� า เนิ น การขอรั บ การรั บ รองมาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ISO ในปีงบประมาณ 2558

2556
29-31 กรกฏาคม
July 2013

ศ. ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงปาฐกถาพิเศษพระราชทานแกนักศึกษาแพทยชั้นปที่
3 ในหัวขอ “ชีววิทยาของเซลลมะเร็งเบื้องตน” และ “หลักทางโมเลกุลและพันธุศาสตรของเซลลมะเร็ง” ในวันที่ 29 กรกฎาคม
และหัวขอ “อองโคยีนและการควบคุมการเจริญเติบโต” และ “กลไกการเกิดมะเร็ง” ในวันที่ 31 กรกฎาคม ณ หองบรรยาย
อวย เกตุสิงห อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3
Prof. Dr. HRH Princess Chulabhorn Walailak delivered special lectures for the 3rd year medical students on
“Basic Oncobiology” with “Molecular and Genetics of Oncogene” on 29th July, and “Oncogene and Growth
Control” with “Carcinogenesis” on 31st July, at Ouay Ketusingh lecture room, 3rd floor of Srisavarindira building.
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6
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6
กิจกรรม Autopsy Round ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 09.00 – 10.00 น.
การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิติพันธุศาสตร์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2556
ได้รับรางวัลโครงการติดดาวประเภทนวัตกรรมดีเด่น
“Rack Rape Safe คดี”
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6
7

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการÎิสโตเคมี และห้องปฏิบัติการวัตถุพยาน
อยู่ในระหว่างการปรับปรุงห้องเย็นเก็บศพ
พัฒนาเครื่องบดกระดูกร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจุÌาภรณ์(ลาดขวาง) เพื่อใช้
ส�าหรับห้องปฏิบัติการ«ีโรโลยี

2

7

ผลงานทั่วไป

Performance on Other issue

1. จัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิติพันธุศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย วันที่ 28 – 29 พ.ย. 2556
2. ปรับปรุงห้องเย็นเก็บศพ
3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการÎิสโตเคมี และห้องปฏิบัติการวัตถุ
พยาน
4. โครงการดองชิ้นส่วนสมอง (R2R)
5. พั ฒ นาเครื่ อ งบดกระดู ก ร่ ว มกั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค จุ Ì าภรณ์
(ลาดขวาง)

1. The department and Forensic DNA Network of
Thailand are organized the international conference
holding on 28th – 29th Nov 2013.
2. Renovated the Forensic walk-in cold chamber
3. Reorganized Histological laboratory and Trace
Evidence laboratory
4. Research in brain preservative technique
5. The department cooperate with Chulabhorn
(Ladkwang) Technical college to develop freezer
mill for DNA analysis of bone sample

2556
29-31 กรกฏาคม
July 2013

ศ. ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงเปดราน “ดร.นํ้าใจ” ซึ่งจําหนายผลิตภัณฑ
อาทิ เสื้อยืด ถวยเซรามิคพิมพลายสุนัขทรงเลี้ยง และกระเปาผาลดโลกรอน นํารายไดสบทบทุน “กองทุนรักษาพยาบาลสัตวปวย
อนาถา” โรงพยาบาลสัตว ม.เกษตรศาสตร ในการนี้ทรงจําหนายเสื้อ “ดร.นํ้าใจ” ณ โถงอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
Prof. Dr. HRH Princess Chulabhorn Walailak presided to open “Dr Namjai” shop to sell the products such
as T-shirts, ceramic cups printed the pictures of her own dog, and fabric totebags. The income went to the
“Treatment for sick and needy animals Foundation”, Animal Hospital, Kasetsart University. In this regard, Her
Royal Highness also sold “Dr Namjai” T-shirts at the hall of 100th year Somdej Phrasrinagarindra building.
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