
ผลงานด้านการศึกษา Performance on Education

1. หลกัสตูรก่อนปริญญา 
ปีการศกึษา 2556 ภาควชิาฯ ได้เปิดรายวชิาเลอืกเสรีเพิม่อกี

จ�านวน 4 รายวชิาเลอืก ได้แก่ โรคเส้นผมและการผ่าตดัปลกูถ่าย
เส้นผม โรคเช้ือราท่ีผวิหนงัและหัตถการเพือ่การวนิจิฉยั โรคภูมแิพ้
ผวิหนงั อมิมโูนวทิยาและผืน่แพ้สมัผสั และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์
และโรคตดิเช้ือไวรัส/ แบคทเีรียท่ีผวิหนงั 

1. Undergraduate Program

In 2013, the Department introduced four new 

elective courses including Hair disorder and Hair

transplantation, Fungal skin infection and diagnostic 

procedure in Dermatology, Dermatoimmunology and 

contact dermatitis, and Sexually Transmitted Diseases 

and viral/ Bacterial Skin infections.

2. หลกัสตูรหลงัปริญญา
2.1 หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาตจวทิยา 

หลกัสตูร 4 ปี
2.2 หลกัสตูรแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง สาขาตจศลัยศาสตร์  

หลกัสตูร 1 ปี
2.3 หลกัสตูรแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง สาขาโรคเส้นผม และ

การผ่าตดัปลกูถ่ายเส้นผม หลกัสตูร 1 ปี
2.4 หลกัสตูรการฝึกอบรมนานาชาต ิSkin Laser Surgery

1 เดอืน ทีรั่บตจแพทย์ หรือแพทย์«่ึงมีประสบการณ์ฝึกอบรมวชิา
ผวิหนงัอย่างน้อย 1 ปี

2. Postgraduate Program

2.1 Dermatology residency program : 4th-year 

program.

2.2 Fellowship program in Dermatosurgery :

1st-year program

2.3 Fellowship program in Hair disorder and Hair    

transplantation : 1st-year program

2.4 International short course training in Skin Laser 

Surgery for dermatologists or other doctors who have 

been trained in dermatology for at least one year
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พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
พรอมดวยพระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิรตการกุศล “ศิริราช 
สขุสนัต ปนสขุ” ณ หองประชมุราชปนดัดาสริินธร อาคารศรีสวรินทริา จัดข้ึนเพ่ือชวยเหลอืผูปวยมะเรง็ยากไร 
โรงพยาบาลศิริราช
HRH Princess Srirasmi, the Royal Consort accompanied by HRH Prince Dhibangkorn 
Rasmichoti watched the charity concert “Siriraj shares happiness” which was organized 
to assist the needy cancer patients at Rajapanadda Sirindhorn, Srisavarindira building. 
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กรกฏาคม 2556
July 2013

2.5 หลกัสตูร Short Course Training in Dermatopathology 
เป็นหลกัสตูรนานาชาตรัิบตจแพทย์ หรือพยาธแิพทย์ หลกัสตูร 3 เดอืน

2.6 แพทย์จากต่างประเทศศึกษาดูงานภาควิชาตจวิทยาเป็นเวลา      
4 สปัดาห์

2.7 หลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด อนุสาขาตจพยาธิวิทยา 
หลกัสตูร 2 ปี

3. หลกัสตูรร่วมสอน
3.1 หลกัสตูรแพทย์แผนไทยประยกุต์ ช้ันปีท่ี 3 
3.2 หลกัสตูรกายภาพบ�าบัด ช้ันปีท่ี 4 

4. นวตักรรมทางด้านการศกึษา
4.1 การจัดท�าคลงัข้อสอบทัง้ก่อนปริญญา และหลงัปริญญาของภาค

วชิาฯ
4.2 ขอเพิ่มศักยภาพในการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านตจวิทยา

จาก 5 ต�าแหน่งเป็น 7 ต�าแหน่ง ในปี 2557 นี้
4.3 จัดการเรียนการสอน soft cadaver for botox & filler 

practice และ soft cadaver nerve block for hair transplantation 
surgery 

4.4 จัดท�าแบบประเมนิความพงึพอใจต่อข้อสอบ clinical slide
ในการสอบปลายปีของแพทย์ประจ�าบ้าน

2.5 International short course training in

Dermatopathology: 3-month program for               

dermatologistsor pathologists

2.6 International elective residents: 4-week 

program for international elective residents. 

2.7 Clinical Fellowship in Dermatopathology 

2nd- year program 

3. Joining courses

3.1 3rd year students of Applied Thai           

Traditional Medicine 

3.2 4th year students of Physical therapy 

Medicine

4. Educational Innovation

4.1 Creating a database of undergraduate 

and post-graduate examinations 

4.2 The Department has arranged to increase 

the training capacity of residents

4.3 Providing education of soft cadaver for 

botox & filler practice and soft cadaver nerve 

block for hair transplantation surgery

4.4 Creating a questionnaire to evaluate 

residents‘ satisfaction with the clinical slide final 

exam
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ผลงานด้านการบริการวิชาการ Performance on Academic Service

ระดับประเทศ/ National conference
(ครั้ง/ time)

ระดับนานาชาติ/ International conference
(ครั้ง/ time) 

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

24

14

11

20

17

15

2. การจัดประชุม/ สมัมนาของภาควชิา 
ประชุมวชิาการระดบัประเทศ  2 คร้ัง

1. การรับเชิญเป็นวิทยากร 1. Invited Speaker

2. Organized Meeting and Conference
National conference 2 times
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ผู้ป่วยนอก/ OPD Visit
(ครั้ง/ time)

ผู้ป่วยใน/ IPD Visit
(ครั้ง/ time)

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

85,128

4,020

76,370 

3,815

77,873

3,650

การบริการผู้ปวย Patient service

ระดับประเทศ/ National publications
(เรื่อง/ title)

ระดับนานาชาติ/ Internationalpublications
(เรื่อง/ title)

1. หน่วยตรวจโรคผิวหนัง
   Dermatology Out Patient Department

2. คลินิกปานแต่ก�าเนิด
   Birthmark Clinic

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

¼Åงา¹µี¾ิÁ¾�
(Publications)

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

2

23

ประเภทหน่วยงาน
Departmental/units category

ประเภททีมสหสาขา
Multidisciplinary team category

ได้รับรางวัลประเภทหน่วยงานดีเด่น
Outstanding Unit Awards

ได้รับรางวัลประเภทนวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด Lean
Outstanding Innovation Awards in Lean Thinking

11

10

5

26

ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ Performance on Research

ผลงานด้านนวัตกรรม/ โครงการ/ รางวัล Performance on Innovation/ Project/ Reward

รางวลัโครงการตดิดาว  “Tid Dao Project” awards 2013 

งาน Siriraj CSR Week 2013 ณ โถงอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร เพื่อสรางจิตสํานึกใหทุกคน
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบตอสังคม พรอมสรางเครือขายการทํากิจกรรมเพื่อสังคมรวมกับองคกร
และชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช
Siriraj CSR Week 2013 was held at the hall of 100th year Somdej Phrasrinagarindra building 
to build individual’s consciousness in taking social responsibility as well as building the 
networks for social activities with the organizations and communities around Siriraj Hospital.

กรกฏาคม 2556
July 2013

24-26
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งานคลินิกปานแต่ก�าเนิด ได้รับเลือกเป็นตัวอย่างของงานพัฒนา
คณุภาพประเภท LEAN ของคณะฯ ไปน�าเสนอในงานประชุม HA 
National Forum ระหว่างวนัท่ี 13-15 มีนาคม 2556

รางวลับคุลากรดเีด่น : ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงษ์ มนสัเกียรติ 
ได้รับรางวลับุคลากรดเีด่น จากการได้รับรางวลั 1st  Prize for the 
Best Abstract in the Category : Laser ณ เมอืงคานส์ 
สาธารณรัฐประเทศฝร่ังเศส 

สาขาเส้นผมและปลกูถ่ายเส้นผม ได้ริเร่ิมเทคนคิ “Scalp micro 
pigmentation” ในเดอืน กรก®าคม 2556

ผูช่้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญงิรังสมิา  วณิชภักดเีดชา ได้รับรางวลั
ผลงานวจัิยดเีด่น คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล ประจ�าปี 2555 

จัดตั้ง “คลินิกสะเก็ดเงิน” เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินแบบ
สหสาขา

ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐพล  ตวงทอง ได้รับทุนสนบัสนนุ
งานวิจัยจากการประชุม International society of hair 
restoration surgery 21st Annual scientific meeting, San 
Francisco 

The work of Birthmark clinic was selected as the 

example of LEAN quality development of the faculty 

to be presented in the HA National Forum conference 

during March 13th-15th, 2013 

Prof. Worapong Manuskiatti, MD, was conferred 

excellent personnel award to honor and recognize 

the award of 1st Prize for the Best Abstract in the 

Category: Laser conferred on him in Cannes, France. 

The Hair disorder and Hair Transplantation unit has 

in i t i a ted the “Sca lp  m ic ro  p igmentat ion ” 

technique in July 2013

Assist, Prof, Rungsima Wanitphakdeedecha, MD, was 

conferred 2012 fiscal year excellent research award 

from Faculty of Medicine Siriraj Hospital  

E s t ab l i s h ed  “ Pso r i a s i s  C l i n i c ”  f o r  t h e 

interdisciplinary treatment approach to psoriasis 

patients

Assist Prof Rattapon Thuangtong, MD, was 

confer red exce l lent  research award f rom 

International Society of Hair Restoration Surgery 21st 

Annual Scientific Meeting, San Francisco
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ศ. ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงปาฐกถาพิเศษพระราชทานแกนักศึกษาแพทย
ชั้นปที่ 3 ในหัวขอ “ชีววิทยาของเซลลมะเร็งเบื้องตน” และ “หลักทางโมเลกุลและพันธุศาสตรของเซลลมะเร็ง” ในวันที่ 29 
กรกฎาคม และหัวขอ “อองโคยีนและการควบคุมการเจริญเติบโต” และ “กลไกการเกิดมะเร็ง” ในวันที่ 31 กรกฎาคม ณ 
หองบรรยายอวย เกตุสิงห อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3
Prof Dr HRH Princess Chulabhorn Walailak delivered special lectures for the 3rd year medical students 
on “Basic Oncobiology” with “Molecular and Genetics of Oncogene” on 29th July, and “Oncogene 
and Growth Control” with “Carcinogenesis” on 31th July, at Ouay Ketusingh lecture room, 3rd floor 
of Srisavarindira building. 

29

31

กรกฏาคม 2556
July 2013
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