
ผลงานด้านการศึกษา Performance on Education

1. หลักสูตรก่อนปริญญา
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี5 ภาควิชาฯ จัดการเรียนการ

สอนร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์ โดยรับผิดชอบในการ
จัดสอนข้างเตียงในห้องฉุกเฉิน มุ่งเน้นระบบการดูแลรักษา
ผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน การ«ักประวัติ ตรวจร่างกายและ
การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน

นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี6 ภาควิชาฯ ได้จัดวิชาเลือก
เสรีเพื่อให ้นักศึกษาปฏิบัติงานในห ้องฉุกเฉินเป ็นเวลา 
2 สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์
ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และการฝึกหัตถการฉุกเฉินเบื้องต้น

2. หลักสูตรหลังปริญญา
 จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษ®ี และภาคปฏิบัติ 

ตามเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร 3 ปี 
โดยเปิดอบรมปีละ 2 ต�าแหน่ง โดยจัดร่วมกับภาควชิาฯ ต่างๆ 
ภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ เช่น ระหว่างมหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลศูนย์ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ 
และกองเวชศาสตร์ใต้น�้า และการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ 
เป็นต้น

 นอกจากนีย้งัได้เปิดหลกัสตูรประกาศนยีบตัรช้ันสงู 
สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิกิ วชิาเอกเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ 
ในปีการศึกษา 2556

1. Undergraduate program

5th -year medical student: The Department of 

Emergency Medicine collaborated with the Department of 

Internal Medicine has arranged the curriculum which focuses 

on emergency care system, clinical experience in emergency 

room, assessment and initial management in emergency 

patients by bedside teaching.

6th -year medical student: The clinical experience 

in emergency medicine is an elective program which          

consists of theoretical knowledge and clinical practice in 

emergency medicine. In 2-week program, the students 

will gain experience in common emergency problems and 

procedure.
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ภาควิชา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Department of 
Emergency Medicine



ผลงานด้านการบริการวิชาการ Performance on Academic Service

ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ Performance on Research

     

ระดับประเทศ/ National conference
(ครั้ง/ time)

ระดับนานาชาติ/ International conference
(ครั้ง/ time)

ระดับประเทศ/ National Publications
(เรื่อง/ title)

ระดับนานาชาติ/ International Publications 
(เรื่อง/ title)

ผู้ป่วยฉุกเฉิน/ ER visit 
(ครั้ง/ time)

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013
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1

1

2

121,855

85

4

-

1

138,089

78

2

-

1

112,604

¼Åงา¹µี¾ิÁ¾�  
(Publications)

1. การรับเชิญเป็นวิทยากร 1. Invited Speaker

3. การบริการผู้ป่วย       3. Patient service

2. การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชา     2. Organized Meeting and Conference
ประชุมวิชาการระดับประเทศ 1 ครั้ง     National conference 1 time
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The Best Scientific Research Award from Thai

Association of Emergency Medicine 2013

Provide health education in common emergency 

problems and basic life support for lay rescuers in 125th 

Anniversary Siriraj Hospital 

ได้รับรางวัลงานวิจัยแพทย์ประจ�าบ้านดีเด่น ประเภท 
The Best Scientific Research จากสมาคมเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ในปี พ.ศ. 2556

จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับ
ภาวะฉุกเฉินต่างๆ และทักษะการช่วยชีวิตเบ้ืองต้น ในงาน 
“125 ปี โรงพยาบาลศิริราช มุ่งมั่นพัฒนา น�าพาสังคม”

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

ผลงานด้าน CSR Performance on CSR
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ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปนประธานเปดโครงการ 125 ป 125 รอบ พลัง
รักศิริราช พลังรักสุขภาพ” เฉลิมพระเกียรติและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดย
บุคลากรศิริราช รวมเดินโดยรอบพระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
Clin. Prof. Udom Kachintorn, Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University was the chair 
for the opening of 125th year project, 125 rounds for “Love Siriraj, love your health”. In this event, Siriraj 
personnel had walked around the memorial of HRH Prince Mahidol of Songkla to commemorate and show 
gratitude to HM King Chulalongkorn’s generosity. 

กันยายน 2556
September 2013
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