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ผลงานด้านการศึกษา

Performance on Education

1. หลักสูตรก่อนปริญญา
ในปีการศึกษา 2555 (ก.พ.55 - ม.ค.56) ได้มกี ารปรับปรุง
การเรียนการสอนโดยเพิ่มให้มีการสอนแสดงข้างเตียงในตอน
เช้าร่วมกับจัดให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5 เข้าสังเกตการณ์
เมื่อผู้ป่วยไปฝึกในห้องกายภาพบ�าบัด เพื่อให้นักศึกษาได้
สัมผัส และเข้าใจการดูแลผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูมากขึ้น
ให้เป็น active learning เรียนรู้จากสถานการณ์จ�าลอง
(simulations) และproblem based learning เพื่อให้
นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียน
ไปใช้ ใ นเวชปฏิ บัติ ไ ด้ และเน้น ให้มีการสอนหัตถการโดยมี
การประเมิ น ผลท้ า ยชั่วโมงเพื่อ ให้แน่ใ จว่า นัก ศึก ษาแพทย์
สามารถปฏิบัติได้จริง
2. หลักสูตรหลังปริญญา
2.1 มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นแบบ
Competency Based Training
2.2 มีการพัฒนา และปรับปรุง Competency ในแต่ละ
สายการหมุนเวียนปฏิบัติงานให้เหมาะสม กับหลักสูตรมากขึน้
2.3 พัฒนา และปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสาย
รหัส เพื่อท�าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าเป็นที่ปรึกษา อบรม
ตักเตือน และรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้เหมาะสมกับบริบท
ของการท�างานมากขึ้น

1. Undergraduate program
Since 2011, the department has included morning
bedside teaching and gym round session in the schedule.
So the medical students can obtain experiences in how to
take care the rehabilitation patients clearly.
In Addition, the department has modified the learning
process. Teaching activities increase more active learning,
learning with simulations and problem based learning.
Furthermore, the learning process emphasized on manual
skills practice and the evaluation was performed at the end
of each class to ensure that medical students can practice
in a real situation.
2. Postgraduate program
2.1 Competency-based training
2.2 Improving the competency in each rotation to suite
the program
2.3 Improving the advisory system for follow up the
improvement of residents, and being the counselor to further
opinion and feedback from the residents
2.4 Modify the evaluation system to match with the
objectives of the program both formative and summative
evaluation
2.5 Arranging the examination pool system
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2.4 ปรับเปลีย่ นวิธกี ารประเมินผลให้ตรงตามวัตถุประสงค์มากขึน้
ทั้งแบบ Formative และSummative Evaluation
2.5 พัฒนาคลังข้อสอบ
2.6 ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ มคอ.ใหม่ และจัดกิจกรรมให้
เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากขึ้น
2.7 ประเมินหลักสูตร โดยมีการจัดสัมมนาการศึกษาหลังปริญญา
ของภาควิชา และปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและผู้เรียนมากขึ้น เช่น Neuroimaging Conference,
Interesting Case เป็นต้น
2.8 จัดงาน Open House แก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
2.9 จัดท�าแบบติดตามความพึงพอใจแพทย์ประจ�าบ้านหลังจาก
จบการศึกษาไปแล้ว
2.10 สนับสนุนให้แพทย์ประจ�าบ้านน�าเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และจัดระบบติดตามความก้าวหน้า
ของผลงานวิจัย
2.11 เพิ่มความถี่การจัดกิจกรรม Resident Day จากทุก
3 เดือน เป็นทุก 1 เดือน เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร รับฟังข้อเสนอ
แนะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเพือ่ กระชับความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจ�าบ้าน
2.12 มีการก�าหนดแผนการจัดสอบล่วงหน้าตลอดปีการศึกษา
2.13 มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร

2.6 Modify the curriculum according to
new Thai qualifications framework for higher
education requirement and activity to be
suitable for the objective of the curriculum
2.7 Evaluation of the curriculum by a
seminar after the graduation of the department
and develop learning activity to be suitable for the
curriculum and learner. For example: Neuroimaging
conference, Interesting case and etc
2.8 Arranging Open House event for the
general practice doctors who would like to apply
for the residency training
2.9 Having resident satisfaction evaluation
after the graduation
2.10 Encourage the residents to
progresstheir researches in the international
academic conference and setting the system to
follow the research progression
2.11 Resident day activity every month
2.12 Schedule planning of the examination
through the whole year
2.13 Having the extra-curricular activities

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)

144

130

85

ระดับนานาชาติ/ International conference
(ครั้ง/ time)

5

6

5
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2. การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชา
ประชุมวิชาการระดับประเทศ
ประชุมวิชาการบริการประชาชน

3 ครั้ง
1 ครัง้

3. การบริการผู้ป่วย

3. Patient service

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

ผู้ป่วยนอก/ OPD Visit
(ครั้ง/ time)

72,750

86,147

90,547

ผู้ป่วยใน/ IPD Visit
(ครั้ง/ time)

36,859

49,426

49,094

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)

6

3

3

ระดับนานาชาติ/ International Publications
(เรื่อง/ title)

7

6

13

¼Åงา¹µี¾ิÁ¾
(Publications)

ผลงานด้านนวัตกรรม/ โครงการ/ รางวัล
ประเภทหน่วยงานดีเด่น
1. หน่วยงานดีเด่นแพลตตินั่ม:
• หอผูป้ ว่ ยเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 11 ได้รบั รางวัล
2. รางวัลหน่วยงานดีเด่น
• สาขากิจกรรมบ�าบัด
• หน่วยตรวจโรคเวชศาสตร์ฟื้นฟู
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2. Organized Meeting and Conference
National conference
3 times
Seminar department
1 time
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Performance on Innovation/ Project/ Reward
Excellent Unit Category
1. Platinum level :
• Inpatient rehabilitation ward Chalermprakiat 11th floor
2. Standard level :
• Occupational therapy division
• Outpatient rehabilitation unit

ประเภทนวัตกรรมดีเด่น 4 รางวัล ได้แก่
1. เรื่อง “จัดท่าให้ดี...ถูกวิธีด้วยหมอนประคองคอ”
จากสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก
2. เรื่อง“Happy Home”
จากหอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 11
3. เรือ่ ง “Safety Durian Shoes”
จากหอผูป้ ว่ ยเฉลิมพระเกียรติ 11
4. เรื่อง “Memory Rehabilitation”
จากหอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 11 และสถานเทคโนโลยีการ
ศึกษาแพทยศาสตร์

Excellent Innovation
1. Good positioning with soft collar pillow
from Division of Pediatric Rehabilitation
2. Happy Home
from Inpatient Rehabilitation ward.
3. Safety Durian Shoes
from Inpatient Rehabilitation ward.
4. Memory Rehabilitation
from Inpatient Rehabilitation ward.

ÃÙ»ÃÑºÃÒ§ÇÑÅ§Ò¹ÁË¡ÃÃÁ¤Ø³ÀÒ¾ Quality Fair »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556

11

กันยายน 2556
September 2013

ศ.คลินิก นพ.อุมดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พรอมทีมผูบริหาร รวม
พบประชาคมศิริราช หัวขอ “ความอยูรอดของศิริราชในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ” ณ หองประชุมตรีเพ็ชร
อาคาร 100 ปสมเด็จพระศรีนครินทร ชั้น 15
Clin. Prof. Udom Kachintorn, Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
and the executive members met Siriraj personnel, highlighted on “The survival of Siriraj
in the economy crisis situation” at Tripetch conference room, 15th floor of 100th year
Somdej Phrasrinagarindra building.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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