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ผลงานด้านการศึกษา

1. หลักสูตรก่อนปริญญา
จัดการเรียนการสอนส�ำหรับนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2, 3, 4 และ 5 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์จากต่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศมาศึกษาวิชาจักษุวิทยาในลักษณะเป็นวิชาเลือก ในปี
การศึกษานี้มีนักศึกษาแพทย์ต่างชาติ 18 คน จาก George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา มา elective (8 กรกฎาคม
2557)
และในปีการศึกษานี้ ภาควิชาฯ ก�ำลังด�ำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในรายวิชาจักษุวิทยา ส�ำหรับ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และวิชาเลือกเสรีส�ำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา 2561
2. หลักสูตรหลังปริญญา
จัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน สาขาจักษุวิทยา หลักสูตร 3 ปี โดยมีการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนมาโดยตลอด
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ภาควิชาฯ เป็นสถาบันฝึกอบรมแรกและสถาบันฝึกอบรมเดียวในประเทศไทยที่มีน�ำเครื่องมือฝึกท�ำผ่าตัดตาใน
ผูป้ ว่ ยจ�ำลองเสมือนจริง (Eye Simulator) ในการฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน โดยใช้คอมพิวเตอร์สร้างแบบฝึกหัดและสถานการณ์จำ� ลองขึน้
ช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับท่าทางการวางมือ การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการผ่าตัดตา ก่อนที่จะไปฝึกท�ำผ่าตัดตากับผู้ป่วยจริง
ในปีการศึกษานี้ ภาควิชาฯ ได้รับ Phonephanom Vongluesy, MD แพทย์จาก University of Health Science สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา (3 ปี)
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3. การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางต่อยอด
เปิดหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางต่อยอดรวม 7 หลักสูตร และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 10 คน ใน 7 สาขาวิชา
และในปีการศึกษานี้ ภาควิชาฯ นี้ได้รับ Lydia Nuradianti, MD แพทย์จาก Undaan Eye Hospital ประเทศอินโดนีเซีย
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร Short training course in Glaucoma (2 เดือน) และ Henry Warouw, MD แพทย์จาก ANJ Health Care
ประเทศอินโดนีเซีย ในหลักสูตร Clinical Fellowship Training Program in Glaucoma (1 ปี) อีกทั้งยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่ภาควิชาฯ
ได้ร่วมสอนให้กับคณะต่างๆ ได้แก่ การแพทย์แผนไทยประยุกตบัณฑิต กายภาพบ�ำบัด ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ม.รามค�ำแหง)

ผลงานด้านการบริการวิชาการ
1. การรับเชิญเป็นวิทยากร
การรับเชิญเป็นวิทยากร
Invited speaker

ปีงบประมาณ : Fiscal year
2555
2556
2012
2013

2554
2011

2557
2014

ระดับประเทศ (ครั้ง) : National conference (time)

145

146

105

97

ระดับนานาชาติ (ครั้ง) : International conference (time)

12

17

15

14

2. การจัดประชุม/สัมมนาของภาควิชา
- ประชุมวิชาการระดับประเทศ
- ประชุมวิชาการบริการประชาชน

3
2

ครั้ง
ครั้ง

3. การบริการผู้ป่วย
2554
2011

ปีงบประมาณ : Fiscal year
2555
2556
2012
2013

จ�ำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) : OPD visits (time)

90,307

105,544

113,070

105,917

จ�ำนวนผู้ป่วยใน (ครั้ง) : IPD visits (time)

4,795

5,010

5,684

4,436

งานบริการผู้ป่วย
Patient service

2557
2014

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

319

ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
จ�ำนวนผลงานที่ตีพิมพ์
Publications

2554
2011

ระดับประเทศ (เรื่อง)
National conference (title)
ระดับนานาชาติ (เรื่อง)
International publication (title)

ปีงบประมาณ : Fiscal year
2555
2556
2012
2013

2557
2014

0

1

1

0

6

18

14

7

ผลงานด้านนวัตกรรมและรางวัลที่ได้รับ
1. รางวัลโครงการติดดาว ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจ�ำปี 2557
2. รางวัล The Award of Excellence for Oral Presentation ในการน�ำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557 (SICMPH 2014)

ผลงานด้าน CSR

โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการของผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

23
พฤษภาคม 2557

จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal
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พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส�ำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจ�ำบ้าน ประจ�ำปีการศึกษา 2556 และมอบ
เกียรติบัตรแก่ผู้ท�ำประโยชน์ในฐานะนายแพทย์ผู้อ�ำนวยการนอกเวลาราชการ และหัวหน้าหอพักแพทย์ประจ�ำบ้าน
ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

Certificate presentation ceremony was held for the graduates of residency training program 2013,
a benefactor who works as a director of the special clinic, and a chief of resident dormitory at Rajapadthayalai
conference hall.

Performance on Education   

1. Undergraduate program
Department of Ophthalmology is responsible for arranging academic program to the 2nd, 3rd, 4th
and 5th year medical students of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital, as well as providing the elective program
in Ophthalmology for domestic and overseas medical students. This academic year, the department has accepted 18
elective medical students from George Washington University, USA (8 July 2014).
In addition, in this academic year the department is adjusting the ophthalmology curriculum for the 5th year
medical students and elective course for the 6th year medical students which will validate in academic year 2018.
2. Postgraduate program
Residency Training Program
Department of Ophthalmology has been developing and improving the 3-year residency training program
in Ophthalmology. Since the academic year 2012, our department is the first and only training institute in Thailand that
had Eye Simulator in residency training. The computer-generated simulation exercises will help the residents to be familiar
with the hands-on surgery.
The department accepts Phonephanom Vongluesy, MD, from University of Health Science, Loas to enroll in
the program in this academic year.
3. Fellowship Training
Seven fellowship training programs have been launched by the department with 10 fellows in 7 divisions of
Ophthalmology. In this academic year the department accepts Lydia Nuradianti, MD, from Undaan Eye Hospital, Indonesia
for short training course in Glaucoma (2 months); Henry Waroum, MD, from ANJ Health Care, Indonesia for clinical fellowship training program in Glaucoma (1 year); and other programs that the department co-teaches with other faculties
such as Applied Thai Traditional Medicine, Physiotherapy, and School of Optometry (Ramkhamhaeng University).

Performance on Innovation/Reward

1. Star Award Project in the Quality Fair 2014
2. The Award of Excellence for Oral Presentation in SICMPH 2014

Performance on CSR

Workshop for patients with visual impairment was organized to provide knowledge to the students of Faculty of
Engineering, Chulalongkorn University.
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MEDICAL EDUCATION TECHNOLOGY STUDENT EXHIBITION 2014 การแสดงนิทรรศการผลงานของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ครั้งที่ 4 ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์
The 4th Medical Education Technology Student Exhibition 2014 was organized at the hall of 100th year
Somdej Phrasrinagarindra building.
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