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ผลงานด้านการศึกษา

Performance on Education

1. หลักสูตรก่อนปริญญา
1.1 พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ส�าหรับนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปีที่ 3 โดยจัดการสอนปรสิต
เป็นกลุ่มตามระบบอวัยวะของร่างกาย เน้นการน�าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย ภาควิชาฯ ได้พฒ
ั นาการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และน�า
ผลมาวิเคราะห์เพือ่ ปรับปรุงการเรียนการสอน
1.2 หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต รายวิชา
ปรสิตวิทยา ได้เน้นเนือ้ หาเกีย่ วกับการน�าความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
ในการให้คา� แนะน�าผูป้ ว่ ย และการส่งต่อผูป้ ว่ ยในกรณีทคี่ าดว่า
ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ปรสิต
1.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต ได้เน้นการน�าความรูด้ า้ น
ปรสิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสือ่ การสอนทางการแพทย์
1.4 จัดกิจกรรม “Walk Rally” ณ พิพิธภัณฑ์
ปรสิตวิทยา เพือ่ สอบถามความต้องการคาดหวังของผูเ้ รียนหลัง
การเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ปรสิตวิทยา

1. Undergraduate program
1.1 The Department has improved the teachinglearning development of the 3rd year medical degree
curriculum focusing on more active learning participation
for lifelong learning. The contents emphasize the main
concepts according to the Medical Council standard and
systematic parasitic infections, and the ability of the students
to correlate or apply the knowledge effectively and
proficiently in the clinical years. Electronic evaluation of
student’s satisfactions has been developed, and data were
analysed for learning improvement.
1.2 The Parasitology course for the Applied Thai
Traditional Medicine Curriculum focuses on clinical
application for advice and referring the patients suspected to
be infected with parasites.
1.3 The Parasitology course for the Medical Education
Technology students has been emphasized on application
for medical media production. The students have been
assigned to visit Parasitology Museum for better knowledge.
1.4 “Walk Rally Project” has been organized at
Parasitology Museum to investigate requirements and
expectations of the students in order to improve the
curriculum.
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2. หลักสูตรหลังปริญญา
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
ปฏิบตั กิ ารคลินกิ ร่วมกับภาควิชาพยาธิวทิ ยาคลินกิ ในการ โดยเน้นการน�า
ความรูไ้ ปประยุกต์ในการปฏิบตั งิ าน และการบริหารจัดการห้องปฏิบตั กิ ารให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในปีการศึกษา 2556 ได้เปิดการเรียนการสอน
รายวิชาเลือกใหม่ ศรปร 611 นิตเิ วชกีฏวิทยา
2.3 หลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้านสาขาพยาธิวทิ ยาคลินกิ เน้นการ
ประยุกต์ และเชือ่ มโยงความรูท้ างด้านห้องปฏิบตั กิ ารปรสิตวิทยา และทักษะ
ทางคลินกิ ทีส่ า� คัญ และการน�าเสนอตัวอย่างผูป้ ว่ ยทีน่ า่ สนใจ
2.3 จัด “โครงการปรสิตสัมพันธ์” เพือ่ ให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา และร่วมกันท�ากิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์เพือ่ สังคม
2.4 ในปีการศึกษา 2556 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีอ่ าจารย์ของ
ภาควิชาฯ เป็นหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ทปี่ รึกษา ได้รบั รางวัลในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8 รางวัล และในการประชุมวิชาการระดับ
ชาติ 3 รางวัล

2. Postgraduate program
2.1 The Department of Parasitology collaborated
with the Department of Clinical Pathology to
improve the Curriculum of the Master Degree of
Practical Scientific Medicine which emphasizes on
international standard of clinical laboratory
practice and management. Applications of
standard and high technologies for research and
laboratory diagnosis in Parasitology are focused.
In 2013, the Department established a new elective
subject SIPR 611 Forensic Entomology.
2.2 Clinical Parasitology course for Clinical
Pathology residents has been emphasized on
clinical and laboratory correlation and application.
Interesting cases conference has been developed.
2.3 “Parasitology Relationship Project” has
been organized for staffs and students to meet
the education standard and activity related to
social responsibility.
2.4 Between October 2012 and September
2013, our graduate students received 8 awards
at international conferences and 3 awards at
national conferences

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)

10

11

9

ระดับนานาชาติ/ International conference
(ครั้ง/ time)

3

2

2

30

กรกฏาคม 2556
July 2013

แถลงขาวผลการตัดสินผูไดรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป 2556
ณ โถงหนาหองมหิดลอดุลเดช อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 4
Press conference on the result of the Prince Mahidol Award Youth Program awardees
2013 was released at the hall in front of Prince Mahidol Aduldej room, 4th floor of Siriraj
Medical Library.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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2. การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชา
ประชุมวิชาการระดับประเทศ 2 ครัง้

2. Organized Meeting and Conference
National conference 2 times

3. งานบริการทางห้องปฏิบัติการ

3. Laboratory Service
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

36,568

30,160

31,564

งานบริการทางห้องปฏิบัติการ/ Laboratory service
(การทดสอบ/ test)

ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
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Performance on Research

¼Åงา¹µี¾ิÁ¾
(Publications)

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

ระดับประเทศ/ National publications
(เรื่อง/ title)
ระดับนานาชาติ/International publications
(เรื่อง/ title)

-

-

1

13

14

20

ผลงานด้านนวัตกรรม/ โครงการ/ รางวัล

Performance on Innovation/ Project/ Reward

นวัตกรรม

Innovation

นวัตกรรมชุดตรวจ IgG4 ELISA (FilariaDIAG) และ
Rapid test (FilariaDIAGRAPID) เพือ่ การวินจิ ฉัยโรค
เท้าช้าง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการ
ควบคุมและก�าจัดพยาธิฟลิ าเรีย «ึง่ เป็นนโยบายระดับชาติ

Innovative products of IgG4 ELISA test kit
(FilariaDIAG) and Rapid test (FilariaDIAGRAPID) for
diagnosis of lymphatic filariasis are used as diagnostic
tools for national public health policies to control and
eradicate the filarial worms.
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โครงการ/ รางวัล

Project and Reward

1. ประกาศเกียรติบตั ร และรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ ความเป็นเลิศ
ด้านคุณภาพ ประเภทรางวัลระดับเงิน (ISO15189) “ห้องปฏิบตั กิ าร
ภาควิชาปรสิตวิทยา” ของส�านักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (22 สค. 2556)
2. รางวัลโครงการติดดาว ประจ�าปี 2555 ประเภทหน่วยงานดีเด่น
“ดาวทอง”
3. “ชุดตรวจวินจิ ฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว” โดย รศ. ดร.สิรจิ ติ
วงศ์กา� ชัย ได้รบั รางวัลจากหน่วยงานระดับชาติ รวม 3 รางวัล

1. Assoc. Prof. Sirichit Wongkamchai, PhD,
received 3 awards from the project of “Rapid test
: the diagnostic test kit for lymphatic filariasis”
2. “Outstanding Faculty Award 2012”
Faculty of Medicine Siriraj Hospital : Assoc. Prof.
Vanna Mahakittikun, Assoc. Prof. Anchalee
Tungtrongchitr, MD. and Assoc. Prof. Sirichit
Wongkamchai, PhD
3. “Quality Person of the Year 2012 Award”
Faculty of Medicine Siriraj Hospital: Assoc. Prof.
Darawan Wanachiwanawin, MD

1

สิงหาคม 2556
August 2013

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินลงจากชั้น 16
อาคารเฉลิมพระเกียรติ เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
ทามกลางพสกนิกรเฝาฯ สงเสด็จอยางเนืองแนน
Their Majesties King Bhumibol Adulyadej and Queen Sirikit left the 16th Floor Chalermphrakiat
building, Siriraj Hospital for “Klai Kangwon” summer palace at Hua Hin, Prachubkirikhan with a
great number of people seeing their Majesties off.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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4. Prof. Wanpen Chaicumpa received 2 awards of
the Best Research Presentation of health supracluster at
National Research Universities Summit of Thailand
5. Assoc. Prof. Vanna Mahakittikun received “The Best
Project of Thailand 2012” in Science and Technology on
“Sustainability of house dust mite cultivation development
based research to commercial application”

4. รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจ�าปี 2555 : รศ. ดร.สิริ
จิต วงศ์กา� ชัย รศ.วรรณะ มหากิตติคณ
ุ และ รศ. พญ.อัญชลี
ตัง้ ตรงจิตร
5. รางวั ล บุ ค คลคุ ณ ภาพ ประจ� า ปี 2555 :
รศ. พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน
6. รางวัลผูน้ า� เสนอผลงานวิจยั ดีเด่นแบบบรรยายของ
«ุปราคลัสเตอร์ดา้ นสุขภาพ (2 รางวัล) ในการประชุมสุดยอด
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ : ศ. ดร.วันเพ็ญ ชัยค�าภา

7. โล่เกียรติคณ
ุ ประเภทโครงการดีเด่นของชาติ ครัง้ ที่ 23
“โครงการพัฒนาการเพาะเลีย้ งไรฝุน่ จากงานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์
แบบยั่งยืน” จากส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ส�านักนายกรัฐมนตรี : รศ. วรรณะ มหากิตติคณ
ุ
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6. Assoc. Prof. Vanna Mahakittikun received “The Best
Project of Thailand 2012” in Science and Technology on
“Sustainability of house dust mite cultivation development
based research to commercial application”
7. Parasitology Laboratory was received a “Certificate”
and the “Silver Award for Excellence in Quality (ISO15189)”
by the Bureau of Laboratory Quality Standards,
Department of Medical Sciences
Parasitology Department was received the “Golden Star
Award Project” for the outstanding laboratory unit

ผลงานด้าน CSR

Performance on CSR

1. โครงการ External Quality Assessment Provider
Program for Myanmar Refugee Camp ให้แก่หอ้ งปฏิบตั กิ าร
ชันสูตรโรค โรงพยาบาลของ International Rescue Committee
ณ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราวของผูอ้ พยพชาวพม่า 4 แห่ง
2. จัดนิทรรศการไรฝุ่น และด้านปรสิตวิทยา รวม 8 ครั้ง
แก่หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3. พิพธิ ภัณฑ์ปรสิตวิทยา มีผเู้ ข้าเยีย่ มชม 83,821คน เป็นชาวไทย
70,884 คน และชาวต่างประเทศ 12,937 คน

1. The Corporate Social Responsibility Project
“External Quality Assessment Provider Progam for
Myanmar Refugee Camp” was conducted for 4
hospital laboratories of International Rescue
Committee.
2. House Dust Mites and Parasitology
Exhibitions were displayed at the national and
faculty levels for 8 times.
3. Parasitology Museum serves as
academic resources and services offered to a
total of 83,821 visitors in 2013, of which were
70,884 Thais and 12,937 foreigners.

1-9

สิงหาคม 2556
August 2013

การเยี่ยมสํารวจภายในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประจําป 2556
Internal survey 2013 to Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 2013
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