
ผลงานด้านการศึกษา Performance on Education

1. หลกัสตูรก่อนปริญญา
ปี พ.ศ. 2556 ภาควิชาฯ ได้ปรับปรุงการเรียนการสอน

ดงันี ้
1.1 นศพ.ปี 2: ปรับปรุงการสอนรายวชิา สร้างเสริมสร้างสขุภาพ 

และการแพทย์ท่ีมีจิตวญิญาณของความเป็นมนษุย์ (ศรสว 204) Health 
promotion and humanistic medicine (SIID 204) โดยปรับเนือ้หา 
ให้สอดคล้อง ไม่«�า้«้อน และสอนด้วยการใช้ voter เพือ่ให้มปีฏสิมัพนัธ์
ระหว่างอาจารย์ และนกัศกึษาแพทย์

1.2 นศพ.ปี 4: ปรับช่ัวโมงการสอน ก่อนออกปฏิบัตงิานภาค
สนามในวชิาเวชศาสตร์ชุมชนให้เหลอืเพยีง 1 วนั เนือ่งจากนกัศกึษาได้
มกีาร เตรียมหวัข้อในการท�า community diagnosis มาตัง้แต่ปี 3 
ทีส่อนร่วมกันระหว่างหน่วยระบาดวทิยา ของสถานส่งเสริมการวจัิย และ
คณาจารย์ของภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกัน และสงัคม ท�าให้นกัศกึษามีเวลา
อยูใ่นชุมชนมากข้ึน 

1.3  นศพ.ปี 6: จัดท�าสือ่การสอนผ่านทาง Home pages ของ
ภาควชิาฯ เพือ่ให้นกัศกึษาแพทย์ได้ศกึษาล่วงหน้าด้วยตนเองในรายวชิา 
Disaster Medicine

1.4 ริเร่ิมจัดประชุมระหว่างภาควิชาที่คล้ายกัน จากคณะ
แพทยศาสตร์ต่างๆ เพือ่จัดท�า table of specification ตามเกณฑ์
แพทยสภาส�าหรับบณัฑติแพทย์ด้านการส่งเสริมสขุภาพ ในหมวด ค. ของ
เกณฑ์แพทยสภา ฉบับปี พ.ศ. 2555

1.5 ริเร่ิมให้มกีารประชุมคณาจารย์เพือ่ปรับปรุงข้อสอบและจัดท�า
คลงัข้อสอบของภาควชิาได้ 128 ข้อ

1. Undergraduate program
During the fiscal year of 2013, some interesting 

educational activities could be highlighted as follows:
1.1  For the 2nd year medical students: to improve  the 

teaching contents of the subject “Health promotion and 
humanistic medicine (SIID 204)” by conducting all staff in 
order to achieve the homogeneity and design the teaching 
method employing voter.

1.2  For the 4th year medical students: shortened the time 
to learn and prepare themselves before going to community 
hospitals from 1 week to 1 day. This will give the medical 
students more time to learn in the community.

1.3  For the 6th year medical students: set up the home 
page of Department of Preventive and Social Medicine, 
e.g., disaster medicine.

1.4  Setting up the meetings between the department of 
preventive and social medicines and other related 
departments from various universities to reach the recent 
requirement of medical education issued by the Medical 
Council of Thailand Year 2012.

1.5  Improving and managing the examination questions,
128 items of examination questions were reviewed. 
Knowledge sharing between the staff was also achieved.
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ผลงานด้านบริการวิชาการ และบริการผู้ปวย Performance on Academic and Clinical Service

2. หลกัสตูรหลงัปริญญา
2.1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวทิยาการระบาด 
เปิดสอนนกัศกึษาระดบัปริญญาโท ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2522 ถึง

ปัจจุบัน นบัเป็นรุ่นที ่ 35  ปีนีมี้นกัศกึษาจบการศกึษาระดบัมหา
บณัฑติรวม 7 ราย วทิยานพินธ์ของนกัศกึษาได้น�าเสนอในการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิท้ังแบบ Oral  และแบบ Poster รวม 
6 ราย และเป็นผลงานท่ีตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสาร จ�านวน 1 ราย

2.2 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน อนุสาขา
เวชเภสชัวทิยา และพษิวทิยา มีแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดสามารถ
สอบผ่านเกณฑ์เพือ่รับวฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญ  1 ราย

2. Postgraduate Program 
2.1 Master of Science in Epidemiology 

This postgraduate course was firstly introduced in the 

year 1979.  This passing year, 7  postgraduate students were 

able to fulfill the requirement of master degree graduation. Six 

of them had presented their works in the academic meetings 

at the national level, both oral and poster presentations. One 

of them had made a formal publication.

2.2 Residency Training Program in Clinical Pharmacology 

and Toxicology The fellow of clinical pharmacology and 

toxicology passed the qualification exams and obtained the 

Diploma of Thai Sub-Specialty Board of Clinical Pharmacology 

and Toxicology. 

ระดับประเทศ/ National conferences
(ครั้ง/ time)

99 99 106

4 1 1

1. การรับเชิญเป็นวิทยากร 1. Invited Speaker

2. การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชา 2. Organized Meeting and Conference

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal Year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal Year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal Year 2013

ระดับนานาชาติ/ International conferences 
(ครั้ง/ time)

 การจัดสมัมนาส�าหรับบุคลากรของภาควชิา  1 คร้ัง
 การจัดอบรมระยะสัน้ส�าหรับแพทย์และพยาบาล 2 คร้ัง
 การจัดอบรมระยะสัน้ส�าหรับประชาชน  3 คร้ัง

Seminar for Departmental Personnel    1 time
Short course training for doctors and nurses  2 times
Educational meetings for general public   3 times
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ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ Performance on Research 

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal Year 2011

¼Åงา¹µี¾ิÁ¾�
(publications)

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal Year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal Year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal Year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal Year 2013

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal Year 2013

ระดับประเทศ/ National publications 
(เรื่อง/ title)

ผู้ป่วยนอก/ OPD Visit
(ครั้ง/ time)

1

59,380

2

40,244

1

68,139

9 11 13ระดับนานาชาติ/ International publications 
(เรื่อง/ title)

3. การบริการผู้ป่วย 3. Patient Service
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ผลงานด้าน CSR Performance on CSR

1. โครงการตดิดาว รางวลัหน่วยงานดเีด่น ประจ�าปี 2555 ของ
คลนิกิโรคตดิเช้ือและภูมิคุม้กันบกพร่อง (คลนิกิ 447) 

2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อสัสนัตชัย ได้รับรางวลัผล
งานทางวชิาการดเีด่น TTF AWARD ประจ�าปี 2555 ด้านวทิยาศาสตร์
สขุภาพ จากผลงานการแต่งหนงัสอืเร่ือง ปัญหาสขุภาพทีพ่บบ่อยใน 
ผูส้งูอาย ุ และการป้องกัน จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และมูลนธิิ 
โตโยต้า ประเทศไทย (30 ก.ค. 2556) 

3. คณุดจุปรารถนา พศิาลสารกิจ พยาบาลประจ�าคลนิกิเวชศาสตร์
ผู้สงูอาย ุได้รับรางวลับุคคลตวัอย่างท่ีแสดงพฤตกิรรมวฒันธรรมศริิราช
ด้าน ALTRUISM

1. Distinguished Project Award of the year 2012:   

the Clinic of Infectious Diseases and Immunodeficiency (Clinic 

447). 

2.  Prof Prasert Assantachai MD, has recieved TTF Award 

in health science of the year 2012, organized by Thammasat 

University and Toyota Thailand Foundation: 

3.  Mrs.Dujpratana Pisalsalakij, Head nurse of the  

Geriatric Clinic, has received Person of the year in the aspect 

of altruism of Siriraj Culture

1. โครงการให้ความรู้ และความเข้าใจเร่ืองเอดส์ เนือ่งในวนัเอดส์
โลก เร่ือง “เอดส์ ภัยใกล้ตัวกว่าท่ีคุณคิด เร่ืองที่คุณไม่รู้ไม่ได้แล้ว”                
(30 พ.ย. 2555)

2. โครงการอบรมระยะสัน้ด้านเวชศาสตร์ป้องกันคลนิกิส�าหรับแพทย์ 
พยาบาล เร่ือง “การส่งเสริมสขุภาพ และป้องกันโรคเฉพาะกลุม่ท่ีพบบ่อย
ในสถานบริการ ระดบัปฐมภูมิ” (19-22 ก.พ. 2556) 

3. โครงการอบรมฟ้ืนฟวูชิาการเร่ืองภาวะสมองเสือ่มส�าหรับประชาชน 
จ�านวน 2 คร้ัง (19 มยิ. 2556 และ 18 ก.ย. 2556)

1. Academic activity to raise awareness about AIDS 
on the World AIDS day 30th November, 2012.

2. The 4-day short course training for doctors and 
nurses in clinical preventive medicine.

3. Two academic meetings on Alzheimer’s Diseases 
provided for public.

ผลงานด้านนวัตกรรม/ โครงการ/ รางวัล Performance on Innovation/ Project/ Reward
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