ภาควิชา

โสต นาสิก
ลาริงซ์วิทยา
Department of

Otolaryngology

ผลงานด้านการศึกษา
1. การศึกษาก่อนปริญญา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ดูแลการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชนั้ ปีท5ี่ โดยเน้น
ปัญหาหรือโรคทางหู คอ จมูก ทีม่ คี วามส�าคัญ และพบบ่อยใน
ประเทศไทย และเป็นวิชาเลือกเสรีสา� หรับนักศึกษาแพทย์ชนั้ ปีที่ 6
ครัง้ ละไม่เกิน 2 คน มาศึกษา และฝึกปฏิบตั กิ บั ผูป้ ว่ ยทางโสต
นาสิก ลาริง«์วทิ ยา เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หมุนเวียนกันตลอดปี
การศึกษา โดยเน้นการวินจิ ฉัย การดูแลรักษาเบือ้ งต้น ส�าหรับโรค
หรือปัญหาทีพ่ บบ่อยทางหู คอ จมูก และการฝึกหัตถการพืน้ ฐาน

•
•

•
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Performance on Education

1. Undergraduate Program
For the 5th year medical students: To study and
practice on common ears, nose and throat (ENT) problems
with patients in Thailand, including the basic ENT surgical
skills.
Elective course for the 6th year medical students: To
study and practice the clinical skills in patients who suffer
from ENT diseases. The course focuses on diagnosis and
primary care for common problems in ENT and also studying
some basic operations.
2. Postgraduate Program
• Residency Training in Otorhinolaryngology
2. การศึกษาหลังปริญญา
หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจ� า บ้ า น โสต ศอ • Fellowship Training: Rhinology and Allergology
Fellowship and Laryngology and Head & Neck
นาสิกวิทยา
Fellowship program
แพทย์เฟลโลว์ สาขาโรคจมูก และโรคภูมแิ พ้ (หลักสูตร 1
ปี รับปีละ 1-2 คน) และสาขาวิชาโรคกล่องเสียง หลอดลม • Master of Medicine Program (International
Program) Otorhinolaryngology
ศีรษะ และคอ (หลักสูตร 1 ปี รับปีละ 1-2 คน)

หลักสูตรแพทยศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาโสต นาสิก ลาริง«์วทิ ยา
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3. Integrated Courses
3. รายวิชา และหลักสูตรร่วมสอน
3.1 Undergraduate Studies Doctor of
3.1 การศึกษาก่อนปริญญา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
• การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก ส�าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ Medicine Program
• SIID 202: Applied Preclinical Knowledge
2 ร่วมกับภาควิชาสรีวิทยา ชีวเคมี และกายวิภาคศาสตร์
• SIID 302: Applied Preclinical Knowledge
• การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก ส�าหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปี
• SIID 404: Basic Clinical Skills
ที่ 3 ร่วมกับภาควิชาสรีรวิทยา เภสัชวิทยา และพยาธิวิทยา
• ทักษะพื้นฐานทางคลินิก ส�าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4
เป็นการจัดการเรียนการสอนในช่วงบทน�าเวชศาสตร์คลินิก
ประกอบด้วยความรู้ทักษะ และเจตคติที่จ�าเป็นต้องใช้ส�าหรับ
การศึกษาในระดับคลินิก
3.2 Other Integrated Courses besides
3.2 หลักสูตรร่วมสอนอื่นนอกเหนือจากหลักสูตรแพทยศาสตร
Doctor of Medicine Program
บัณฑิต
• General Medical Science for Applied
• เวชศาสตร์ทั่วไปส�าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ส�าหรับ
Thai Traditional Medicine for 3rd year
นักศึกษา ชั้นปีที่3
medical students
• ภาวะทางการแพทย์เฉพาะเรือ่ งส�าหรับนักศึกษากายภาพบ�าบัด
• Specific Medical Conditions for Physical
นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะกายภาพบ�าบัด และวิทยาศาสตร์การ
Therapy Students
เคลื่อนไหวประยุกต์
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กันยายน 2556
September 2013

รายการพิเศษเนื่องใน “วันมหิดล” ประจําป 2556 ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ททบ.5) หารายไดสมทบทุนซื้อ
อุปกรณทางการแพทยเพื่อชวยเหลือผูปวยยากไรและดอยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช โดยเนนเนื้อหาเรื่อง “เปดดวงตา
ดวยดวงใจ ที่สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกเพศทุกวัย ตั้งแตกอนเกิดไปจนถึงวัยชรา” สําหรับยอดเงินบริจาค ไดรับจํานวนทั้ง
สิ้น 66,855,125 บาท
Special program on “Mahidol Day 2013” which was aired on the Army Television Station 5 in order
to raise fund to buy the medical equipments for the needy and underprivileged patients in Siriraj
Hospital highlighted on “Open your eyes with your heart: This can be happened in anyone, any age
from birth to old age”. The total donation was 66,855,125 baht.

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล

FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
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¼ÅการประàÁิ¹¢Íงá¾ทยประจ�าºŒา¹
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Residents Evaluation for Residency Program

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
Year of Training

2551
2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

ความพึงพอใจ
Overall Satisfaction

7.00/9

7.79/9

8.33/9

7.90/9

4/5

ล�าดับความพึงพอใจหลังการฝึกอบรม
จากภาควิชาทั้งหมด 16 ภาควิชา
Ranking compared to
other (16) Departments.

12/16

8/16

8/16

9/16

3/16
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ผลงานด้านการบริการวิชาการ และบริการผู้ปวย

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)

92

110

58

ระดับประเทศ/ International Conference
(ครั้ง/ time)

11

12

9

2. การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชา

2. Organized Meeting and Conference

ประชุมวิชาการระดับประเทศ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

National conference
International conference

3. การบริการผู้ป่วย

3 ครั้ง
2 ครัง้

3 times
2 times

3. Patients Service
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

ผู้ป่วยนอก/ OPD Visit
(ครั้ง/ time)

88,378

59,626

86,861

ผู้ป่วยใน/ IPD Visit
(ครั้ง/ time)

3,190

2,704

3,128

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล

FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
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ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
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)

-

1

-

ระดับนานาชาติ/ International Publications
(เรื่อง/ title)

9

15

11

ผลงานด้านนวัตกรรม/ โครงการ/ รางวัล
รางวัÅ/ ควาÁภÙÁิãจ
Awards

422

Performance on Research

Performance on Innovation/ Project/ Reward
ช×èÍ/ ประàภท¼Åงา¹
Categories/ Departments/ Units

1. หน่วยงานดีเด่นดาวทอง 1 รางวัล

1. Golden Star Award

1 Award

2. หน่วยงานดีเด่น

3 รางวัล

2. Outstanding Award

3 Awards

3. โครงการติดดาว

4 รางวัล

3. Star innovation Award

4 Awards

รายงานประจําป 2556 ANNUAL REPORT 2013

ผลงานด้าน CSR
1. ผู้ไร้กล่องเสียงศิริราช
ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียง ทั้งการ
ผ่าตัด และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยผ่าตัดกล่องเสียง
โดยการฝึกพูดโดยใช้เสียงจากหลอดอาหารได้ โดยมี
ผู้ป่วยที่ผ่าตัดกล่องเสียง และฝึกพูดส�ำเร็จแล้ว มาเป็น
ครูฝึกสอนทุกวันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
2. โครงการหมอน�้ำใจ
โดยความร่วมมือกับมูลนิธิ แม่ฟ้าหลวง โครงการ
พัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย น�ำคณะแพทย์ และทีมงาน
ออกตรวจรักษา และให้ความรู้แก่ประชาชน ในหมู่บ้าน
ชาวไทยภูเขา และตามตะเข็บชายแดนในทุกๆ ปี โดยในปี
นี้ออกพื้นที่ 2 ครั้ง
3. โครงการให้ความรูเ้ รือ่ งพิษภัยบุหรี่ แก่นกั เรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
และโรงเรียนปริยตั ธิ รรม ในจังหวัดต่างๆ โดยได้รบั ทุน
สนับสนุนจากบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดย
ในปีนี้ออกพื้นที่ 3 ครั้ง

Performance on CSR
1. Laryngectomee Association in Thailand
The association provides alternative care and treatments
for patients with laryngeal cancer via rehabilitations
(inclusion of surgical procedures) Training assistance is
provided by experienced patients who have completed the
respective training with proficiency. The training course is
held from 9.00 a.m. – 12.00 p.m.
2. Outreaching Project
With collaborations from Mae Fah Luang Foundation
Under Royal Patronage based in Chiangrai—medical
personnel were guided on the trek into the wilderness of the
Northern region and border areas, to provide medical care
and health educations for the inhabitants of that region
every year. This year includes two treks:
3. The Dangers of Cigarettes Awareness Program
An awareness fair on the danger of cigarettes were
held at a number of public schools in various provinces. The
program was supported by The Siam Cement Public Company
Limited. Three occasions have been held on this year.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
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