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ผลงานด้านการศึกษา

1. หลักสูตรก่อนปริญญา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
- สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ในรายวิชาอายุรศาสตร์ และชั้นปีที่ 6 ในรายวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก
- จัดรายวิชาเลือกเสรี ประสบการณ์ทางคลินิกทางตจวิทยา ส�ำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ทั้งในศิริราชและต่างสถาบัน
ในประเทศและต่างประเทศ และในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาฯ ได้เปิดรายวิชาเลือกเสรีเพิ่มอีกจ�ำนวน 4 รายวิชาเลือก ได้แก่ โรคเส้นผม
และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม โรคเชื้อราที่ผิวหนังและหัตถการเพื่อการวินิจฉัย โรคภูมิแพ้ผิวหนัง อิมมูโนวิทยาและผื่นแพ้สัมผัส
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคติดเชื้อไวรัส/แบคทีเรียที่ผิวหนัง
- International elective medical students
2. หลักสูตรร่วมสอน
- หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 3
- หลักสูตรกายภาพบ�ำบัดชั้นปีที่ 4
3. หลักสูตรหลังปริญญา
- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
ตจวิทยา
- หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคลินิก อนุสาขาตจศัลยศาสตร์
- หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก โรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม
- หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นเลเซอร์ผิวหนัง สาขาตจศัลยศาสตร์
- หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นตจพยาธิวิทยา สาขาวิชาตจพยาธิวิทยา ภาควิชาตจวิทยา
- International elective residents
- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาตจพยาธิวิทยา
4. นวัตกรรมทางด้านการศึกษา
- การจัดท�ำคลังข้อสอบทั้งก่อนปริญญาและหลังปริญญา
- การศึกษาก่อนปริญญามีการเพิ่ม สื่อการเรียนการสอนก่อนการฝึกท�ำหัตถการผิวหนังและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ
รวมทั้งได้ฝึกนักศึกษาให้มีการทดลองฉีดยาผ่านแบบจ�ำลองโดยได้ลงมือท�ำจริง ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบให้นักศึกษาเป็น
ผู้ประเมินเป็นผู้ถูกประเมิน
- จัดการเรียนการสอน soft cadaver for botox & filler practice และ soft cadaver nerve block for hair transplantation
surgery
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ผลงานด้านการบริการวิชาการ
1. การรับเชิญเป็นวิทยากร
การรับเชิญเป็นวิทยากร
Invited speaker
ระดับประเทศ (ครั้ง) : National conference (time)

2554
2011
17

ระดับนานาชาติ (ครั้ง) : International conference (time)

15

2. การจัดประชุม/สัมมนาของภาควิชา
- ประชุมวิชาการระดับประเทศ
- ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
3. การบริการผู้ป่วย
งานบริการผู้ป่วย
Patient service
ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) : OPD Visit (time)
ผู้ป่วยใน (ครั้ง) : IPD Visit (time)

2
1

ปีงบประมาณ : Fiscal Year
2555
2556
2012
2013
11
24
20

14

2557
2014
17
23

ครั้ง
ครั้ง

2554
2011
77,873
3,650

ปีงบประมาณ : Fiscal Year
2555
2556
2012
2013
74,370
85,128
3,815
4,040

2557
2014
89,349
3,795

2554
2011
5
26

ปีงบประมาณ : Fiscal Year
2555
2556
2012
2013
11
2
10
23

2557
2014
1
21

ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
จ�ำนวนผลงานที่ตีพิมพ์
Publications
ระดับประเทศ (ครั้ง) : National publication (time)
ระดับนานาชาติ (ครั้ง) : International publication (time)

ผลงานด้านนวัตกรรม/โครงการ/รางวัล

1. คลินิกผื่นแพ้สัมผัส ได้จัดท�ำนวัตกรรม “โปรแกรม Contact Allergen Avoidance Program” และได้รับการจดลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556
2. หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ได้รับรางวัลการสุ่มตรวจติดตามผลปฏิบัติการช่วยชีวิต (CPR) (8 พฤษภาคม 2557)
3. รางวัลบุคลากรดีเด่น: นางศรีพลอย พิศาลไกรกิตติ ได้รับรางวัลบุคลากรตัวอย่างที่แสดงพฤติกรรมวัฒนธรรมศิริราช
ด้าน Integrity ซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ (21 เมษายน 2557)
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ผลงานด้าน CSR

1. ภาควิชาได้จัดงานครบรอบ 20 ปี ภาควิชาตจวิทยา ภายใต้หัวข้อ “ผิวหนังศิริราช 20 ปี คิดดีสร้างคุณค่า น�ำพาสังคม”
(8 - 10 มกราคม 2557)

2. ภาควิชาได้จัดโครงการจริยธรรม “ศิริราชร่วมใจ ช่วยวัยใสให้ไร้สิว” (5 มีนาคม 2557)

3. ออกหน่วยตรวจโรคผิวหนังพระภิกษุ - สามเณร  ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย (23 - 26 กุมภาพันธ์ 2557)  

- คลินิกโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมได้น�ำเครื่องใช้ประกอบ
การปลูกถ่ายเส้นผม (ARTAS) มาใช้กับผู้ป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัด
ปลูกถ่ายเส้นผมด้วยหุ่นยนต์

20
มิถุนายน 2557

จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal

June 2014

โรงผลิตน�้ำดื่มหน่วยประปา ย้ายไปตั้งที่ตึกสหกรณ์ออมทรัพย์ (เดิม)

Drinking water production plant was moved to the former MU Saving building.

Performance on Education

1. Undergraduate Program
- For the 2nd and 3rd year medical students
- The Department has collaborated with the Department of Internal Medicine to create a curriculum for the
th
th
4 to 6 year medical students.
- The Department has arranged the elective course, Clinical Experience in Dermatology, for 6th year
students from within Siriraj as well as students from other institutions in Thailand and abroad. In 2013, we introduced four
new elective courses including Hair disorder and Hair transplantation, Fungal skin infection and diagnostic procedure in
Dermatology, Dermatoimmunology and contact dermatitis, Sexually Transmitted Diseases and viral/Bacterial Skin infections.
- International elective medical students
2. Joining courses
- 3rd year students of Applied Thai Traditional Medicine
- 4th year students of Physical therapy Medicine
3. Postgraduate Program
- Dermatology residency program a four-year program with a quota of five persons per year
- Clinical fellowship training program in Dermatolosic surgery     
- Clinical fellowship training program in Hair disorder and Hair transplantation
- Short course training in skin laser surgery   
- Short course training in dermatopathology
- International elective residents
- Fellowship training in dermatopathology
4. Educational Innovation
- Creating a database of undergraduate and post-graduate past examinations from the Department.
- Providing hand-on teaching materials for procedural dermatology and laboratory investigation process for
undergraduate students with self-evaluation form to be completed after class.
- Providing education of soft cadaver for botox & filler practice and soft cadaver nerve block for hair
transplantation surgery.

Performance on Innovation/Project/Reward

The Department received two awards from The Star Project in 2013

Performance on CSR

1. The Department held academic conferences, to celebrate the 20th Anniversary of Department of Dermatology,
“The 20th Year Siriraj Dermatology Journey to Excellence and Leadership,”
2. An off campus “Siriraj Acne-Clear Program for High School Students” at Satri Wat Rakhang School.
3. An off campus dermatology clinic for Buddhist monks and novices at The Royal Thai Monastery (Wat Thai
Buddhagaya), Bodh Gaya, India.
- The Hair Disorder and Hair Transplantation Clinic has launched the robot “ARTAS” to practice in the hair
transplantation process which helps minimize the operation time, pain, recovery time, and also complement the
residency training, fellow in Hair Disorders and Hair Transplantation training, the international curriculum.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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