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ผลงานด้านการศึกษา

Performance on Education

1. หลักสูตรก่อนปริญญา
จัดการเรียนการสอนส�าหรับนักศึกษาแพทย์ตงั้ แต่ชนั้ ปีที่
2, 3, 4 และ 5 ของคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล และ
เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาแพทย์จากต่างสถาบันทัง้ ในประเทศ และ
ต่างประเทศมาศึกษาวิชาจักษุวิทยาในลักษณะเป็นวิชาเลือก
ในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาแพทย์ต่างชาติมา Elective
จ�านวน 2 คน จาก George Washington University
ประเทศสหรัฐอเมริกา และจาก Ernst-Moritz-ArndtUniversitit Greifswald ประเทศเยอรมนี

1. Undergraduate program
We have teaching programs for the 2nd - 5th year
medical students of the Faculty of Medicine, Siriraj
hospital. Besides, the elective programs are also available
for the medical students from other institutions both Thai
and international students. In this academic year, we have
2 international students in our elective program: one from
George Washington University, USA and one from
Ernst-Moritz-Arndt-Universitit Greifswald, Germany.

Furthermore, we are proceeding the reorganization of
และในปีการศึกษานี้ ภาควิชาฯ ก�าลังด�าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต ในรายวิชาจักษุวทิ ยา ส�าหรับ the Ophthalmology subject in the medical curriculum for
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 5 และวิชาเลือกเสรีส�าหรับนักศึกษา the 5th year medical student and also the elective course
for the 6th year medical student. It would be effective in the
แพทย์ชั้นปีที่ 6 «ึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา 2561
academic year 2018.
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2. หลักสูตรหลังปริญญา
จัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาจักษุวทิ ยา หลักสูตร 3 ปี
โดยมีการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน เพือ่ ให้แพทย์ประจ�าบ้าน
มีความรู้ ความสามารถก้าวทันต่อวิทยาการทางจักษุทพี่ ฒ
ั นาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฝึกทักษะด้านปฏิบัติงานภายใต้การควบคุม
ดูแลอย่างใกล้ชดิ และในปีการศึกษา 2555 นีม้ กี ารน�าเครือ่ งมือฝึก
ท�าผ่าตัดตาในผูป้ ว่ ยจ�าลองเสมือนจริง (Eye Simulator) มาใช้ใน
การฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน โดยใช้คอมพิวเตอร์สร้างแบบฝึกหัด
และสถานการณ์จ�าลองขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับท่าทางการ
วางมือ การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการผ่าตัดตา ก่อนที่จะไปฝึกท�า
ผ่าตัดตากับผู้ป่วยจริง «ึ่งภาควิชาเป็นสถาบันฝึกอบรมแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศไทยที่มี Eye simylator
3. ภาควิชาได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ
3.1 โครงการ Resident Day ปีละ 1 ครั้ง
3.2 โครงการสื บ สานพระราชปณิ ธ านของสมเด็ จ
พระบรมราชชนก ปีละ 1 ครั้ง เพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
3.3 การออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีเ่ พือ่ ตรวจรักษาผูป้ ว่ ย
ยากไร้ในต่างจังหวัด
ในปีการศึกษาภาควิชาฯ นี้ได้รับแพทย์จาก Health
Sciences University of Mongolia (HSUM) ประเทศ
มองโกเลีย เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาจักษุ
วิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2556 – 30 พ.ค. 2559
4. การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางต่อยอด
เปิดหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางต่อยอดรวม 7 หลักสูตร และ
มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมจ�านวน 9 คน ใน 6 สาขาวิชา
และในหลักสูตรอื่นๆ ภาควิชาจักษุวิทยา ได้ร่วมสอนให้กับ
คณะต่างๆ ได้แก่ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต กายภาพบ�าบัด
ทัศนมาตรศาสตร์บณ
ั ฑิต (ม.รามค�าแหง)
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2. Postgraduate program
Residency training program: The residency training
program is an accredited 3-year programs designed
to provide residents with gradually increasing clinical
experience to catch up with the advance of technology
in Ophthalmology. The clinical practice is supervised
closely by the expertises. Our department is the first
and only one institute in Thailand that introduced the
“Eye Simulator” for practicing the surgical skill of the
residents since 2012. The machine could computerize
and create the scenarios in many surgical aspects.
Therefore, the residents would be familiar with the
hand-on surgery before performing the surgery with
the patients.
3. The other activities
3.1 The “Resident Day” for the 3rd year resident
to present their researches once a year.
3.2 The inherited King’s Father Inspiration
project for public charity once a year.
3.3 The mobile medical unit for the patient
care in rural areas 4 times a year
This year we have an international
resident; from Health Sciences University of
Mongolia (HSUM), Mongolia. He will attend for the
regular residency program from the 1st June 2013 30th May 2016.
4. Fellowship training
Normally we have 7 fellowship training
programs in subspecialties in Ophthalmology. In this
year there are 9 fellows in 6 subspecialties attend
the courses.
Other courses:
We also join and teach in other courses which
are the Center of Applied Thai Traditional Medicine,
Physiotherapy and Optometry degree (Ramkhamhaeng
University).

แถลงขาว “ศิริราช จับมือกรมวิทย ครั้งแรกของไทย วิจัยใชสเต็มเซลลในผูปวยจอตาเสื่อมชนิด RP หวัง
ผลการรักษาในอนาคต” ณ หองประชุมคณะฯ ตึกอํานวยการ ชั้น 2
Faculty of Medicine Siriraj Hospital in collaboration with Department of Science discovered
for the first time in Thailand “The feasibility and safety of adult human bone marrow – derived
mesenchymal stem cells by intravitreal injection in patients with retinitis pigmentosa”. The
press conference was held at the faculty conference room, 2nd floor of Administration building.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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ผลงานด้านการบริการวิชาการ

Performance on Academic Service

1. การรับเชิญเป็นวิทยากร

1. Invited Speaker
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

ระดับประเทศ/ National conference
(ครั้ง/ time)

145

146

105

ระดับนานาชาติ/ International conference
(ครั้ง/ time)

12

17

15

2. การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชา
ประชุมวิชาการระดับประเทศ
ประชุมวิชาการบริการประชาชน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

3. การบริการผู้ป่วย
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3 ครั้ง
2 ครัง้
2 ครัง้

2. Organized meetings and conferences
National conference
3 times
Public conference
2 times
International conference
2 times

3. Patient service
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

ผู้ป่วยนอก/ OPD visit
(ครั้ง/ time)

90,307

105,544

113,070

ผู้ป่วยใน/ IPD visit
(ครั้ง/ time)

4,795

5,010

5,684
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ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

Performance on Research

¼Åงา¹µี¾ิÁ¾
(Publications)

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

ระดับประเทศ/ National publications
(เรื่อง/ title)

0

1

1

ระดับนานาชาติ/ International publications
(เรื่อง/ title)

6

18

14

ผลงานด้านนวัตกรรม/ โครงการ/ รางวัล

Performance on Innovation/ Project/ Reward

รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะฯ ประจ�าปี 2555 1 รางวัล
Award for Outstanding person of the faculty 2012

รางวัลบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึงพฤติกรรมวัฒนธรรม
ศิริราช 1 รางวัล
Award for Outstanding person who presented
the concept of Siriraj culture

รางวัล R2R Award 2013 1 รางวัล
Lean R2R Award 2013

1

กรกฏาคม 2556
July 2013

พิธมี อบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใหแกบณ
ั ฑิตแพทย รุน 118 จํานวน 224 คน ณ หองประชุม
ราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
Medical licenses were presented to 224 graduates Class 118 at Rajapanadda Sirindhorn,
1st floor of Srisavarindira building.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล

FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
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