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ผลงานด้านการศึกษา
1.	 หลักสูตรก่อนปริญญา

 รับผิดชอบเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3, 4, 5 และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6  

(ภาคเวชปฏิบัติ) จัดการสอนทักษะการซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาที่ห้องตรวจโรคศัลยศาสตร์และ 

ฝึกปฏิบัติทางหัตถการที่ห้องผ่าตัดเล็กและชะแผล

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Activity for 

medical student in an annual meeting เป็นประจ�าทุกปี

2.	 หลักสูตรหลังปริญญา

 เป็นหลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด หลกัสตูรผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง และหลกัสตูรนานาชาติ  

รวม 21 หลักสูตร ตามเกณฑ์แพทยสภา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  

โดยมีการประเมินทุก 5 ปี

 เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านรวม 6 หลักสูตร ได้แก่ สาขากุมารศัลยศาสตร์ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ สาขา 

ศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก และสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 7 หลักสูตร  

ได้แก่ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง อนุสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา อนุสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา  

อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ และอนุสาขาศัลยศาสตร์ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก และผู้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะทาง 4 หลักสูตร ได้แก่ อนุสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน�้าดี อนุสาขา 

ผ่าตัดส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไป และอนุสาขาศัลยศาสตร์หัวใจขั้นสูง รวมแพทย์ประจ�าบ้าน แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด และแพทย ์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งสิ้น 159 คน

ผลงานด้านการบริการวิชาการ	
1.	 การรับเชิญเป็นวิทยากร

การรับเชิญเป็นวิทยากร
Invited speaker

ปีงบประมาณ	:	Fiscal	Year

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

ระดับประเทศ (ครั้ง) : National conference (time) 192 135 160 439

ระดบันานาชาต ิ(ครั้ง) : International conference (time) 75 25 46 37
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2.	 การจัดประชุม/สัมมนาของภาควิชา

 - ประชุมวิชาการระดับประเทศ 5 ครั้ง

 - ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 ครั้ง

3.	 การบริการผู้ป่วย

งานบริการผู้ป่วย
Patient	service

ปีงบประมาณ	:	Fiscal	Year

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) : OPD Visit (time) 304,784 358,769 442,538 459,785

ผู้ป่วยใน (ครั้ง) : IPD Visit (time) 17,213 14,736 13,330 17,658

ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ	์

จ�านวนผลงานที่ตีพิมพ์
Publications

ปีงบประมาณ	:	Fiscal	Year

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

ระดับประเทศ (เรื่อง) : National publication (title) 22 13 10 5

ระดับนานาชาติ (เรื่อง) : International publication (title) 46 46 46 50

ผลงานด้านนวัตกรรม/โครงการ/รางวัล
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์ ได้รับเกียรติบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ ศัลยแพทย์จากประเทศไทย  

เป็นครั้งแรกในรอบ 100 ปี จากวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งอเมริกา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 ณ กรุงวอชิงตันดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล เลาหเพ็ญแสง ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นทางคลินิก “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จ 

สุเรนทราบดี” ประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557

ผลงานด้าน	CSR
1. สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ ผ่าตัดแก้ไขภาวะลิ้นติดแก่ผู้ป่วยเด็ก โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยเด็กท่ีมีปัญหาการดูดนมมารดาและ 

เด็กโตที่มีปัญหาการพูด รวม 743 ราย

2. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม ผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมออกเนื่องจากมะเร็ง 

เต้านม 73 ราย

3. สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทัว่ไป ผ่าตดัรกัษาโรคอ้วน เป็นการรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถช่วยลดน�า้หนกัและท�าให้โรคประจ�าตวั 

ของผู้ป่วยดีขึ้น 80 - 90% 

4. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ผ่าตัดรักษาภาวะแขนขาบวม 428 ราย

5. สาขาวขิาศลัยศาสตร์หลอดเลอืด ผ่าตดัหลอดเลอืดบรเิวณแขนเพือ่เตรยีมการฟอกเลอืดในระยะยาวแก่ผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รงั

ระยะสุดท้าย 80 ราย

6. โครงการรู้ทันมะเร็งเต้านมกับศิริราช ครั้งที่ 4 วันที่ 10 ตุลาคม 2557 



Performance	on	Education
1.	 Undergraduate	program

 Department of Surgery takes responsibility in learning, teaching, and evaluation for qualification of the 3rd, 4th,  

5th and 6th year medical students. The department organizes teaching program, skills in history taking, physical  

examination and diagnosis as well as treatment planning at the outpatient clinic and minor operating room.

2.	 Postgraduate	program 

 The Department provides postgraduate surgical training in related specialties including international program,  

totally 21 programs with the objectives to train the surgical trainees to meet the highest standard of competency, care  

and conduct.  

Performance	on	Innovation/Project/Reward
1. Prof. Emeritus Prinya Sakiyalak, MD, FACS. awarded Honorary Fellowship in the American College of  

Surgeons on October 6th, 2014.  He is the only one Thai surgeon who honored this award of the century.  

2. Assist. Prof. Mongkol Laohapensang, MD. received faculty award for Outstanding Clinical Teacher of  

the year 2013 on September 4th 2014.

การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยด้านสารเคมีและการจัดการของเสียส�าหรับห้องปฏิบัติการ (Chemical Safe  
and Waste management for laboratory) ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15

งานสัมพันธ์ฉันศิษย์-ครู ประจ�าปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย และมหิตลาคารสมเด็จ 
พระราชปิตุจฉา ชั้นล่าง

“Chemical safe and Waste Management for Laboratory” training was held at Tripetch conference room, 
15th floor of 100th year Somdej Phrasrinagarindra building.

Teacher and Student Affiliation for academic year 2014 was organized at Rajapadthayalai conference  
hall and 1st floor of Mahitalakarn building.

จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal
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Performance	on	CSR	
1. Surgery on tongue-tie baby 

2. Breast augmentation surgery for post-mastectomy patients

3. Bariatric surgery

4. Surgery for arm edema patients

5. Arteriovenous fistula surgery for end stage renal failure patients

6. Fourth Siriraj breast cancer health promotion project

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจ�าปี 2557 ครั้งที่ 13 หัวข้อเรื่อง  
“Siriraj Engagement for Quality Excellence and Sustainability : ศิริราชผูกพันเพื่อคุณภาพ มุ่งมั่นเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์

การเสวนาเรื่อง “15 ปีเส้นทางการพัฒนาคุณภาพ & 10 ปี R2R และก้าวย่างต่อไป” โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา (พ.ศ. 2541 - 2543) ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร (พ.ศ. 2543 - 2550) ศ.คลินิกเกียรติคุณ  
นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ (พ.ศ. 2550 - 2554) และ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร (พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน) ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

ศ.พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา รับรางวัลบุคคลคุณภาพประจ�าปี 2556 (Quality Person of the Year 2013)  
ในมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจ�าปี 2557 ครั้งที่ 13 “ศิริราชผูกพันเพื่อคุณภาพ มุ่งมั่นเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ  
ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

รศ.นพ.ปรชีา สนุทรานนัท์ เป็นผูแ้ทนคณะฯ ร่วมพธิเีปิดงานมตชินเฮลท์แคร์ 2014 “ชวีติสดใส หวัใจแขง็แรง” พร้อมเยีย่มชมกจิกรรมของคณะฯ  
ภายใต้เเนวคิด “ฟิตไม่ฟิต กับฟิตเนสศิริราช” ระหว่าง 21 - 24 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal

Professor Rajata Rajatanavin, President of Mahidol University was the chair to open the 13th Quality Fair 2014 highlighted on “Siriraj  
Engagement for Quality Excellence and Sustainability” which was held at the hall of 100th year Somdej Phrasrinagarindra building.

Discussions on “15 years of Quality Development & 10 years of R2R and their future steps” were conducted by deans of Faculty of  
Medicine Siriraj Hospital which were Professor Emeritus Chanika Tuchinda (1988 - 2000), Clinical Professor Emeritus Piyasakol Sakolsatayadorn (2000 - 2007),  
Clinical Professor Emeritus Teerawat Kulthanan (2007 - 2011), and Clinical Professor Udom Kachintorn (2011- present) at Aditayadhorn Kitikhun  
conference room, 7th floor of Sayamindra building.

Professor Jariya Lertakayamanee, Chairwoman of Department of Anesthesiology was conferred Quality Person of The Year 2013 Award in  
the 13th Quality Fair 2014 “Siriraj Engagement for Quality Excellence and Sustainability” at Aditayadhorn Kitikhun, 7th floor of Sayamindra building.

Associate Professor Preecha Suntharanan was a faculty representative to join Matichon Healthcare 2014 “Happy Life, Healthy Heart”,  
and saw the faculty activity on the theme “Fit or Unfit with Siriraj Fitness” which was held on 21 - 24 August 2014 at Bangkok Convention Center,  
5th floor of Central Plaza  Lard Prow.
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