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1. ผลงานด้านการศึกษา 
•

หลักสูตรก่อนปริญญา

จั ด การเรี ย นการสอนส� ำ หรั บ
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ตั้ ง แต่ ชั้ น ปี ที่ 2, 3, 4
และ 5 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล และเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษา
แพทย์ จ ากต่ า งสถาบั น ทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศมาศึกษาวิชาจักษุวิทยา
ในลักษณะเป็นวิชาเลือกได้ด้วย

1. Performance on Education
•

Undergraduate program

We have teaching programs for the 2nd to
the 5th year medical students of the Faculty and
also for the medical students from other institutions, both domestic and international students
as an elective program.

ภาควิชาจักษุวิทยา
Department of
Ophthalmology

In 2011 our Program Moodle won the
second award in the Educational Research contest
ในปี ก ารศึ ก ษานี้ Program in poster presentation among the medical school
moodle ของฝ่ า ยการศึ ก ษาฯ ได้ รั บ of Thailand.
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 2 ในงาน
ประกวดผลงานวิ จั ย ทางการศึ ก ษา
ประเภท Poster Presentation จาก
งานประชุ ม แพทยศาสตร์ ศึ ก ษาแห่ ง
ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 12 เมื่ อ วั น ที่ 14
ตุลาคม 2554
•

หลักสูตรหลังปริญญา

จัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำ
บ้าน สาขาจักษุวิทยา หลักสูตร 3 ปี
โดยมี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การเรี ย น
• Postgraduate program
การสอน เพื่ อ ให้ แ พทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นมี
Residency training program :
ความรู้ ความสามารถก้าวทันต่อวิทยาการ
ทางจั ก ษุ ที่ พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย 		 The residency training program had been developed to improve the surgical
เฉพาะการฝึ ก ทั ก ษะด้ า นปฏิ บั ติ ง าน skills. The department is the first institute in Thailand that has the “Eye Simulator”
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which was designed to use in
training. The residents can practice
eye surgery by using a computergenerated simulation exercises
which they will be familiar with
the hand-on surgery.
		

The annual activities are

1) The “Resident Day” for
the 3 year resident to present
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และในปีการศึกษา 2555 นี้มีการน�ำเครื่องมือฝึกท�ำผ่าตัดตา
their researches.
ในผู้ป่วยจ�ำลองเสมือนจริง (Eye Simulator) มาใช้ในการฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน โดยใช้คอมพิวเตอร์
2) organized a project
สร้างแบบฝึกหัด และ สถานการณ์จ�ำลองขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับท่าทางการวางมือ การใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ในการผ่าตัดตา ก่อนที่จะไปฝึกท�ำผ่าตัดตากับผู้ป่วยจริง ซึ่งภาควิชาเป็นสถาบันฝึกอบรมแรก “Using a computer to correctly
eyes” to the students in a rural
และสถาบันฝึกอบรมเดียวในประเทศไทยที่มี
school.
ภาควิชาได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
3) performed a mobile
1) โครงการ Resident Day ปีละ 1 ครั้ง
medical unit for patients in rural
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ปีละ 1 ครั้ง เพื่อบ�ำเพ็ญ areas
ประโยชน์ต่อสังคม เรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อถนอมสายตาอย่างถูกวิธี” ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษา
		 Fellowship training
โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555
We had 7 fellowship train3) การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยยากไร้ในต่างจังหวัด 4 ครั้ง
ing programs in subspecialties in
		 การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางต่อยอด
Ophthalmology
เปิดหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางต่อยอดรวม 7 หลักสูตร และ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�ำนวน
- Other courses
9 คน ใน 6 สาขาวิชา
			 We also join and teach
in other courses which are the
- หลักสูตรอื่นๆ
Center of Applied Thai Tradiภาควิ ช าจั ก ษุ ได้ ร ่ ว มสอนให้ กั บ tional Medicine, Physiotherapy
คณะต่ า งๆ ได้ แ ก่ การแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ and Optometry degree (Ramบัณฑิต กายภาพบ�ำบัด ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต khamhaeng University) and in
(ม.รามค� ำ แหง) และหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม 2010 we launched a program to
นักปฏิบัติการจักษุ (Ophthalmic Technician) train Ophthalmic Technicians.
เพื่อผลิตบุคลากรในการตรวจพิเศษต่างๆ ทางจักษุ
rd

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
5 - 8 มิถุนายน 2555

งาน “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ณ บริเวณโถง
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก

รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

		 การอบรมระยะสั้นแก่แพทย์ 		
ต่างชาติ

International Fellowship Training Program
One ophthalmologist from Indonesia was graduated in Fellowship Training in

หลั ก สู ต ร “International Retina.
Fellowship Training Program in
Retina” ฝึ ก อบรมจั ก ษุ แ พทย์ จ าก
ประเทศอินโดนีเซีย 1 คนในสาขาวิชา 2. Performance on Academic Service
โรคจอตาและวุ้นตา
2.1 Invited Speaker

2. ผลงานด้านการบริการวิชาการ
2.1 การรับเชิญเป็นวิทยากร
2.2 การจั ด ประชุ ม /สั ม มนาของ
ภาควิชา
- ประชุ ม วิ ช าการระดั บ
ประเทศ 7 ครั้ง
- ประชุ ม วิ ช าการบริ ก าร
ประชาชน 1 ครั้ง
2.3 การบริการผู้ป่วย

Siriraj Journal
5 - 8 June 2012

2554
2011

2555
2012

118

145

146

8

12

17

ระดับประเทศ (ครั้ง)
National conference (times)
ระดับนานาชาติ (ครั้ง)
International conference (times)

2.2 Meeting/Seminar of the Department.
- National conference 7 times
- Public conference 1 time
2.3 Patient services
2553
2010

จ�ำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
OPD visit (times)
จ�ำนวนผู้ป่วยใน (ครั้ง)
IPD visit (times)
จ�ำนวนผู้ป่วยผ่าตัด (ครั้ง)
Surgery (times)

2553
2010

2554
2011

2555
2012

101,741

90,307

105,544

5,751

4,795

5,010

6,728

5,361

6,015

“Siriraj Green Hospital Fair in commemoration of HM Queen Sirikit” was organized at the Hall of
100th year Somdej Phrasrinagarindra building and in front of HRH Prince Mahidol’s memorial area.
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3. Performance on Research
(Publications)

3. ผลงานด้านการวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์
2553
2010
ระดับประเทศ
National publications
ระดับนานาชาติ
International publications

4. ผลงานด้านนวัตกรรม
รางวัลที่ได้รับในปี 2555

2554
2011

2555
2012

3

0

1

11

6

18

4. Performance on Innovation/
Project/Rewards

• Outstanding Units in 7
หน่วยงานดีเด่น 7 รางวัล รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน 3 รางวัล ด้านแนวคิด Lean units
2 รางวัล ด้านการบริหารทรัพยากร 1 รางวัล ประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ 1 รางวัล และรางวัล Lean
• Outstanding Innovation
R2R Award 2012 1 รางวัล
in 3 units
• Outstanding Innovation
Award for the concept of Lean
• Award for Outstanding
Innovation Management.
• Innovation Award for outstanding multidisciplinary team
•

Lean R2R Award 2012

