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1.1 วัน เดือน ปเกิด 04 ธันวาคม 2513
1.2 อายุ 45 ป
1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)

คุณวุฒิ

ป พ.ศ. ที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

1.3.1 Research fellow (Doctor Med.)
Specialist: Inner ear disease Germany
1.3.2 Visiting fellow: Sinus surgery
Head and neck surgery Germany
1.3.3 วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิก
อากาศโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา ประเทศไทย
1.3.4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร
1.3.5 แพทยศาสตรบัณฑิต
1.3.6 วิทยาศาสตรบัณฑิต
มิตร วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
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โรงพยาบาลภูมิพลฯ กรมแพทยทหาร

2549
2544
2536

มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน

2. สถานที่ทางาน
โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ภาควิชา จักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
3. งานวิจัย
3.1 งานวิจัยที่เสนอเพื่อจบการศึกษา/วิทยานิพนธ
ชื่อเรื่อง Analyzing nanoparticle-based drug delivery for the treatment of inner ear diseases,
2011.สถานที่ศึกษา Johannes Gutenberg university, Mainz, Germany ระยะเวลาในการวิจัย 2 ป
ชื่อเรื่อง Excessive daytime sleepiness in obstructive sleep apnea In
Bhumibol Adulyadej Hospital. สถานที่ศึกษา รพ.ภูมิพลฯ กรมแพทยทหารอากาศ ประเทศไทย
ตีพิมพใน. Jarinratn Sirirattanapan, Artima Boonwan, Jungrak Phromchairak.
Excessive daytime sleepiness in obstructive sleep apnea in Bhumibol Adulyadej Hospital.
Royal Thai Airforce Medical Gazette. May-August 2008; vol 54 No.2
3.2 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
3.2.1 เรื่อง Excessive daytime sleepiness in obstructive sleep apnea in
Bhumibol Adulyadej Hospital. ระยะเวลาในการทาวิจัย 2 ป
3.2.2 เรื่อง T.W Focal potassium microinjection in rat hippocampal slices inducing interictal
activities. ระยะเวลาในการทางานวิจัย 2 ป
3.2.3 เรื่อง Comparison of using 2% lidocain with adrenaline to 10% lidocain with ehpredine
in the nasoendoscopy. ระยะเวลาในการทางานวิจัย 1 ป
3.2.4 เรื่อง Nanoparticle Size Is a Critical Physicochemical Determinant
of the Human Blood Plasma Corona: A Comprehensive Quantitative Proteomic Analysis.
ระยะเวลา ในการทาวิจัย 2 ป

3.2.5 เรื่อง Developmental failures of the middle ear (stapes, facial nerve, facial canal).
ระยะเวลาในการวิจัย 2 ป
3.2.6 เรื่อง Minimally Invasive Palatal Surgery for Obstructive Sleep
Apnea. ระยะเวลาในการทาเนินงาน 1 ป
3.3 งานวิจัยที่กาลังดาเนินการวิจัย
3.3.1 เรื่อง การศึกษาคุณภาพการนอนหลับในผูปวยจมูกอักเสบจากภูมิแพระยะเวลาในการทางานวิจัย 2 ป
3.3.2 เรื่อง การพัฒนาเฝอกออนประคองกันขอเทาตกในผูป วยอัมพาต จากยางธรรมชาติ
Ankle slap for preventive foot drop in stroke patient from natural rubber
3.3.3 เรื่อง การพัฒนาหุนจาลองเพื่อฝกการทาหัตถการใสทอในชองเยื่อหุมปอด จากยางธรรมชาติ
Advanced Intercostal drainage model for medical training from natural rubber
3.3.4 เรื่อง การเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณของผูปวยกอนและหลังการผาตัดใสประสาทหู
เทียมจากผูดูแล
The comparative behavior change before and after cochlear implant from caretakers
3.3.5 การประเมินความรูความเขาใจของบุคลากรทางการแพทยในการตรวจคัดกรองการไดยินของทารกแรก
คลอดในโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Evaluation of the universal newborn hearing screening in health care professionals in HRH
Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical
3.3.6 การเปรียบเทียบผลการรักษาการผาตัดภาวะลิ้นติด ดวยการจี้ดวยไฟฟาและการผาตัดแบบธรรมดา
Comparison of monopolar cautery and conventional surgery in treatment of ankyloglossia
3.3.7 การวิจัยหุนอัจฉริยะสองกลองทางโพรงจมูก ระยะเวลา 1ป ทุนสกว.อยูระหวางการปดโครงการ
3.3.8 การวิจัยหุนสองกลองทางหลอดลม ระยะเวลา 1ป ทุนสกว. อยูระหวางการปดโครงการ
3.3.9 การวิจัยหุนสองกลองทางชองคอ และคอหอย ระยะเวลา 1ป ทุนสกว.อยูระหวางการปดโครงการ
3.3.10 การวิจัยระบบพื้นฐานทางการแพทยในระบบประกันสังคม ระยะเวลา 8 เดือน อยูระหวางการปด
โครงการ
3.4 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชในการใหบริการตอ
สัปดาห)
3.4.1 เปนวิทยากร
3.4.1.1 วิทยากรบรรยายเรื่อง ''Novel biomaterials to target inner ear disease'' ในงาน International
congress ‚BiomaTics-Symposium‚ ประเทศเยอรมันนี วันที่ 4 ธันวาคม 2553
3.4.1.2 วิทยากรบรรยายเรื่อง ‚nanoparticle-based drug delivery for the treatment of noise
induced hearing loss‛ งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554
3.4.1.3 วิทยากรบรรยายเรื่อง ‚Update management of allergic rhinitis‛ งาน
ประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

3.4.1.4 วิทยากรรับเชิญสัมภาษณทางวิทยุของ Hearing focus บรรยายเรื่อง ‚โรคหูดับ ภัยใกลตัว‛ วันที่ 24
กรกฏาคม 2555 เวลา 11.00-11.50 น.
3.4.1.5 ลงบทความในหนังสือพิมพเดลินิวส ในหัวขอเรื่อง ตรวจเช็คสัญญาณ อันตรายกอนเผชิญกับโรคหูดับ
วันที่ 19 สิงหาคม 2555
3.4.1.6 วิทยากรรับเชิญบรรยาย และตอบคาถามเรื่องที่สงสัย เรื่อง ‚โรคหูดับ
เฉียบพลัน และการรักษา‛ ณ ไลฟเซ็นเตอร อาคารคิวเฮาส ลุมพินี วันที่ 28 กรกฏาคม 2555 เวลา 10.30 12.00 น.
3.4.1.7 วิทยากรบรรยายเรื่อง โรคประสาทหูเสื่อม ในโครงการคืนเสียงใหนอง ณ ศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 9 สิงหาคม 2555
3.4.1.8 วิทยากรบรรยายเรื่อง Auditory neuropathy ใหกับโสต ศอ นาสิกแพทย และนักโสตสัมผัสและสื่อ
ความหมาย ณ ชลพฤกษรีสอรท วันที่ 21สิงหาคม 2555
3.4.1.9 วิทยากรบรรยายเรื่อง โรคภูมิแพทางจมูก และตา งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร พย.2556
3.4.1.10 วิทยากรบรรยายในเรื่อง ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมสูเดินหายใจ และทางเดินอาหาร งานประชุม
วิชาการทันตแพทย ณ โรงแรมพลูแมน 14 ธันวาคม 2558
3.4.2 บริการดานมาตรฐานวิชาชีพ
3.3.2.1 อนุกรรมการผูเชี่ยวชาญโรคหูของสมาคมโสต ศอ นาสิก แหงประเทศไทย ‚พิจารณารางแนวทางรักษา
โรคประสาทหูเสื่อมดวยการผาตัดใสประสาทหูเทียมในประเทศไทย‛ พ.ศ. 2556
3.3.2.2 อนุกรรมการผูเชี่ยวชาญโรคหูของสมาคมโสต ศอ นาสิก แหงประเทศไทย ‚พิจารณารางแนวทาง
ปฏิบัติใสเครื่องชวยฟงใหผูพิการทางหู‛ ป 2557
3.3.2.3 อนุกรรมการผูเชี่ยวชาญโรคภูมิแพของสมาคมโสต ศอ นาสิก แหงประเทศไทย
3.3.2.4 กรรมการคุมสอบนิสิตแพทย ขั้น 3 ของแพทยสภา และ ศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.)
3.3.2.5 คณะกรรมการดาเนินบริหารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยะเวลา 2 ชั่วโมงตอครั้ง
3.3.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ระยะเวลา 3 ชั่วโมงตอครั้ง
3.3.2.7 คณะกรรมการไตสวนเรือ่ งรองเรียนดานจริยธรรมแพทย และรองเรียน
ดานการใหบริการและมาตรฐานวิชาชีพ ระยะเวลา 3ชั่วโมงตอสัปดาห
3.3.3 เปนกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการ
3.3.3.1 ประธานจัดประชุมวิชาการอบรมโสต ศอ นาสิกแพทย ระดับนานาชาติในเรื่อง ‚Hearing and
Vestibular disease and rehabilitation‛ ณ โรงแรมชลพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก ระหวางวันที่ 20 22 สิงหาคม 2555
3.3.3.2 ประธานจัดประชุมสมัยสามัญองคกรแพทย ประชุมในหัวขอเรื่องแนว ทางการลดขอรองเรียนในการ
ปฏิบัติงานของแพทย และบรรยายในหัวขอ ‚พูดอยางไรไมใหถูกฟอง‛ ณ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

3.3.3.3 ประธานจัดประชุมเรื่อง ‚แนวทางการลดขอรองเรียนในการปฏิบัติงานของ แพทย‛ ณ ศูนยการแพทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 3 ตุลาคม 2555
3.3.3.4 ประธานและวิทยากรจัดงานประชุม ‘’ บริการวิชาการสาหรับประชาชน 7 ครั้ง ‘’ วันที่ 19 กพ 57, 2
เมย 57, 10 เมย 57 , 17-18 เมย 57, 26-27 เมย 57, 26-27 เมย 57 , 31พค-1 มิย 57
3.3.3.5 ประธานจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย มศว วันที่ 11 เมย 2557
3.3.4 งานควบคุมวิทยานิพนธ
3.3.4.1 แพทยประจาบาน สาขาโสต ศอ นาสิก (เทียบเทานิสิตปริญญาเอก) ปการศึกษา .2556-2557
นายแพทย ไชยวัฒน และแพทยหญิงอภิรดี ระยะเวลาเฉลี่ย 4 ชั่วโมง/สัปดาห ปการศึกษา 2558 นายแพทย
ภาณุวัฒน วงษวัฒนะระยะเวลาเฉลี่ย 4 ชั่วโมง/สัปดาห
3.3.4.2 แพทยใชทุน สาขาโสต ศอ นาสิก (เทียบเทานิสิตปริญญาโท) 2 คน
ระยะเวลาเฉลี่ย 4 ชั่วโมง/สัปดาห
3.3.5 การใหบริการตรวจรักษา
3.3.5.1 ใหบริการการตรวจรักษาดูแลผูปวยนอก 16 ชั่วโมง/สัปดาห
3.3.5.2 ใหบริการการตรวจรักษาดูแลผูปวยใน 8 ชั่วโมง/สัปดาห
3.3.5.3 ใหบริการการผาตัดผูปวยใน 10 ชั่วโมง/สัปดาห
3.3.5.4 รับปรึกษาผูปวยฉุกเฉิน ดานโสต ศอ นาสิก 8 ชั่วโมงตอสัปดาห
3.3.6 งานใหบริการชุมชน
3.3.6.1 ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยจังหวัดลพบุรี ของโรงพยาบาลศูนยการแพทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2551
3.3.6.2 ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใหบริการชุมชนใน
เขตทุรกันดาลภายในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2551 - 2555
3.3.6.3 ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เชื่อมความสัมพันธ
ไทย – ลาว วันที่ 3 - 6 กันยายน 2555
3.4 งานบริหารหลักสูตร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอ
สัปดาห)
3.4.1 กรรมการเรียนการสอนนิสิตแพทยชั้นปที่ 5 วิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา
3.4.2 กรรมการรางหลักสูตรแพทยประจาบานภาค วิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา
3.4.3 กรรมการรางหลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติ และรวมประชุมเจรจาความรวมมือกับโรงพยาบาลตาง ๆ
ตั้งแตป พ.ศ. 2552 ถึงปจจุบัน
3.4.4 กรรมการประจาหลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับมหาวิทยาลัยนอตติ้งแฮมตั้งแตป
พ.ศ.2552 - 2555
3.4.5 กรรมการฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธของคณะแพทยศาสตร
3.4.6 ผูชวยคณบดีแพทยศาสตรศึกษา ป พ.ศ. 2552 - 2555
3.4.7 ประธานองคกรแพทย ป พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน

3.4.8 รักษาการรองคณบดีฝายบุคคล และรักษาการรองคณบดีฝายกิจการพิเศษ พศ.2556-2557
3.4.9 รักษาการรองผูอานวยการศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ องครักษ พศ.2556-2557
3.4.10 กรรมการฝายพัฒนางานวิจัย และวิเทศสัมพันธ พ.ศ 2557-ปจจุบัน
3.4.11 กรรมการ มศว คลินิก พ.ศ 2557-ปจจุบัน
3.4.12 กรรมการหลักสูตร Biomedical Engineer คณะวิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ องครักษ
3.4.13 กรรมการตรวจประเมินเครื่องชวยฟงของผูพิการในระบบ สปสช. พ.ศ 2558-ปจจุบัน
3.4.14 ผูอานวยการแผนงานวิจัยมุงเปาของ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
พ.ศ 2557-ปจจุบัน

