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วิสยั ทัศน์ เป็นสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินชัน้ น�ำของประเทศไทย Vision Be recognized as one of
the excellent Emergency Medicine
ภายในปี พ.ศ. 2560
พันธกิจ ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ Institute in Thailand within 2017

ผลิตแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีคุณภาพตาม Mission The Department of Emerมาตรฐานวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้และผลงานทางวิชาการ gency Medicine has the mission
to produce high quality medical
ให้เป็นที่ยอมรับ
graduates in emergency medicine,
provide effective care to emer1. ผลงานด้านการศึกษา
gency patients and develop the
area of excellence about research
หลักสูตรก่อนปริญญา
in emergency medicine.
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาฯ ได้จัดการเรียน
การสอนร่ ว มกั บ ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ จั ด สอนข้ า งเตี ย ง
ในห้องฉุกเฉิน โดยมุ่งเน้น เรื่องระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย 1. Performance on Education
ในห้องฉุกเฉิน การซักประวัติ ตรวจร่างกายและการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น
Undergraduate program
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาฯ ได้จัดวิชาเลือกเสรีโดยมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งให้
5th year medical student: The
นักศึกษาปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ มุ่งเน้นการเพิ่มความรู้ประสบการณ์การดูแล
Department of Emergency Medicine
ผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน การฝึกหัตถการฉุกเฉินต่างๆ เบื้องต้น
collaborated with the Department
หลักสูตรหลังปริญญา
of Internal Medicine has arranged
ภาควิชาได้จดั การเรียนการสอนทัง้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ การฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน the curriculum which is focus on
เวชศาสตร์ฉุกเฉินของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร 3 ปี ปีละ 6 ต�ำแหน่ง โดยจัด clinical experience in emergency
ผ่านคู่ความร่วมมือกับภาควิชาในคณะฯ และระหว่างมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ สถาบันเวชศาสตร์ room by bedside teaching about
emergency service system, diagการบิน กองทัพอากาศและกองเวชศาสตร์ใต้น�้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
nosis and initial management in
emergency patients.

รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

6th year medical student: The clinical experience in emergency medicine is the
elective program which consists of theoretical knowledge and clinical practice in
emergency room. In 2- week program, the students are experienced with common
emergency cases and procedures.
Postgraduate program
In accordance to the curriculum endorsed by the Royal collage of physician
(Thai), the Department has arranged 3-year residency training program. For improving
clinical experience of resident, we collaborated with other departments in Faculty of
Medicine, Siriraj hospital, the other university hospitals, medical centers, Emergency
Medical Services, Institute of Aviation Medical, Royal Thai Air Force and Underwater
and Aviation Medicine Division, Royal Thai Navy

2. ผลงานด้านการบริการวิชาการ 2. Performance on Academic Service
2.1 การรับเชิญเป็นวิทยากร

2.1 Invited speaker
2553
2010

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

2.2 การจั ด ประชุ ม /สั ม มนาของ
ภาควิชา
1 ครั้ง

• ประชุมวิชาการระดับประเทศ
• สัมมนาภาควิชาฯ 1 ครั้ง

2554
2011

2555
2012

65

78

65

-

2

3

2.2 Organized Meeting and Conference
• National conference 1 time
• Seminar department 1 time

399

400

2.3 การบริการผู้ป่วย

ผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
OPD visit  (times)

2.3 Patient service
2553
2010

2554
2011

2555
2012

135,945

112,604

3. ผลงานด้านการวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์

3. Performance on research
(Publications)
2553
2010

ระดับประเทศ
National publications
ระดับนานาชาติ
International publications

138,089

2554
2011

2555
2012

-

-

-

-

1

-

