ภาควิชา

เวชศาสตร์

การธนาคารเลือด
Department of

Transfusion

Medicine

ผลงานด้านการศึกษา

Performance on Education

1. The department was responsible for one curriculum
1. หลักสูตรที่ภาควิชารับผิดชอบ
Post Graduate Program
หลักสูตรหลังปริญญา
Master of Science Program in Transfusion
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
Medicine, Mahidol University; the one and only curriculum
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล ม.มหิ ด ล in Thailand : 3 students graduated
เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ผลิตมหาบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต มีผจู้ บการศึกษา 3 คน

2. หลักสูตรที่ภาควิชาฯ ร่วมสอน
2.1 หลักสูตรก่อนปริญญา
* หลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษา
• คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล ม.มหิ ด ล
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 6
• คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ สอนนักศึกษา
แพทย์ ชั้นปีที่ 3
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
• คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
• คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
• ม.รังสิต จ.ปทุมธานี
• คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
• คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ม.ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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2. The department provided educations for
undergraduate and postgraduate curricula
2.1 Undergraduate curricula
* Doctor of Medicine Programs
• Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol
University (3rd and 6th year medical students)
• Thammasat University (3 rd year medical
students)
* Bachelor of Science in Medical Technology
• Mahidol University
• Naresuan University
• Rangsit University
• Thammasat University
• Bansomdejchaopraya University

2.2 หลักสูตรหลังปริญญา
* หลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้าน และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด
สาขาพยาธิวิทยาคลินิก สาขาอายุรศาสตร์
โรคเลือด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด อนุสาขาโลหิตวิทยา และ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์จÌุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นและสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี
* หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์หอ้ ง
ปฏิบัติการ ของภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2.2 Postgraduate curricula
* Residency and fellowship training
programs in Hematology, Pediatric Hematology
and Oncology, Clinical Pathology from Faculty
of medicine Siriraj Hospital, Faculty of Medicine
Ramathibodi Hospital, Faculty of Medicine
Chulalongkorn University, Phramongkutklao
Hospital and College of Medicine, Faculty of
Medicine Chaing Mai University, Faculty of
Medicine Khon Kaen University and Queen Sirikit
National Institute of Child Health
* Master of Science (Clinical Laboratory
Science), Department of Clinical Pathology,
3. การให้การศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรที่มาดูงานธนาคาร Faculty of Medicine Siriraj Hospital
3. The Department provided observation
เลือด ได้แก่ แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
พยาบาล และบุคคลากรด้านอื่นๆ จากในประเทศ 34 คน และจากต่าง course or training to physicians, medical
technicians, nurses from blood banks and other
ประเทศ 3 คน
organizations 34 persons in the country and 3
persons from abroad

ผลงานด้านบริการวิชาการ

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)

46

43

37

ระดับนานาชาติ/ International conference
(ครั้ง/ time)

4

1

2

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล

FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
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2. การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชาฯ
ประชุมวิชาการระดับประเทศ
1
การประชุมพยาบาล ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล
ร.พ.ศิริราช
1
การสัมมนาของภาควิชาฯ
1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

3. งานบริการผู้ป่วย และผู้บริจาคเลือด

2. Organized meetings and conferences
National conference
1 time
Department seminar
1 time
Meeting with Department of Nursing
Seminar
1 time
Laboratory workshop
1 time
3. Performance on patient and donor service
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

- Whole blood donation

52,693

48,965

54,153

- Platelet apheresis donation

1,290

1,150

1,438

- Autologous blood donation

26

52

39

- ออกรับบริจาคเลือดหน่วยเคลื่อนที่ (ครั้ง)/
Mobile blood donation service (time)

235

211

230

2. การตรวจเลือดบริจาค/ Blood unit testing
RBC serology & infectious screening (test)

421,544

481,261

549,164

3. การเตรียมส่วนประกอบของเลือดให้ผู้ป่วย (ยูนิต)
Blood component preparation (unit)

116,517

122,488

137,717

- การตรวจทางห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด
- Immunohematology Laboratory

158,079

177,044

192,747

- การตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ
- HLA and DNA Laboratories

7,133

7,270

7,492

- blood letting

86

67

103

- stem cell collection

85

72

98

- therapeutic apheresis

88

124

108

1. รับบริจาคเลือด (ยูนิต)/ Blood donation (unit)

4. การตรวจเพื่อให้บริการผู้ป่วย (test)
Patient service (unit)

5. ร่วมรักษาผู้ป่วย (ราย)/ Therapeutic procedures (case)
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ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

Performance on Research
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

ระดับประเทศ/ National publications
(เรื่อง/ title)

3

-

3

ระดับนานาชาติ/ International publications
(เรื่อง/ title)

3

3

2

¼Åงา¹µี¾ิÁ¾
(Publications)

ผลงานด้านนวัตกรรม/ โครงการ/ รางวัล

Performance on Innovation/ Project/ Reward

ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร
(โครงการติดดาว) ประเภทหน่วยงาน (นว. C) ชื่อนวัตกรรม
“ชุดตรวจหาความสัมพันธ์ของโรคกับ HLA-B27 แอนติเจน
(SIRIRAJ HLA-B27 Tray)” ประจ�าปี 2556

The Siriraj Star Award” in resources management for
a project “SIRIRAJ HLA-B27 Tray” 2013

การอบรมเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ระหว่าง
พิธีมอบรางวัลโครงการติดดาว ประจ�าปี 2556 ในงานมหกรรมคุณภาพ
วั
น
ที
่
7-10 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องบรรยายวิจิตรไชยพร 2
Quality Fair ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม อทิตยาทร
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
กิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

9

กันยายน 2556
September 2013

แถลงขาว “24 กันยายน “วันมหิดล” ศิลปน รวมแรง รวมใจ ชวยผูปวยยากไรและดอยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช” โดย
คณบดี ค ณะแพทยศาสตร ศิ ริ ริ ร าชพยาบาล ม.มหิ ด ล ร ว มกั บ ผู  แ ทนสถานี โ ทรทั ศ น และศิ ล ป น จากค า ยต า งๆ ณ ห อ ง
ประชุมคณะฯ ตึกอํานวยการ ชั้น 2 โดยศิลปน นักศึกษา และบุคลากรศิริราช ไดออกรับบริจาครอบโรงพยาบาลศิริราช
Press conference “Mahidol Day on 24th September: Celebrities help Siriraj needy and underprivileged patients”
was released by Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, and the representatives
of television broadcast, as well as the celebrities from different entertainment companies, at the faculty
conference room, 2nd floor of Administration building. In this regard, the celebrities, students and Siriraj
personnel wandered around Siriraj Hospital to get donations.

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล

FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
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