แพทย์ หญิงจรินรัตน์ ศิริรัตนพันธ
สังกัดภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

1. ประวัตสิ ่ วนตัว
ชื่อ-สกุล ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจรินรัตน์ ศิริรัตนพันธ
หน่ วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ที่อยู่

ภาควิชาจักษุ โสต ศอนาสิก ลาริงซ์
62 หมู่ 7 ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 037-395-085

โทรมือถือ 081-911-3312

E-mai : jeed9000@yahoo.co.th
1.1 วัน เดือน ปี เกิด 04 ธันวาคม 2513
1.2 อายุ 45 ปี
1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรี ยงจากวุฒิสงู สุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
1.3.1 Research fellow (Doctor Med.)

ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
2554

Specialist: Inner ear disease
1.3.2 Visiting fellow: Sinus surgery

Johaness Gutenberg, Mainz
Germany

2551

Head and neck surgery
1.3.3 วุฒิบตั ผิ ้ เู ชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิก 2551

Johaness Gutenberg, Mainz
Germany
โรงพยาบาลภูมิพลฯ กรมแพทย์ทหารอากาศ

โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา ประเทศไทย
1.3.4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ 2549

มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

1.3.5 แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต

2544

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

1.3.6 วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต

2536

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ

2.สถานที่ทางาน
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ภาควิชา จักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์
3. งานวิจัย
3.1 งานวิจยั ที่เสนอเพื่อจบการศึกษา/วิทยานิพนธ์
ชื่อเรื่ อง Analyzing nanoparticle-based drug delivery for the treatment of
inner ear diseases, 2011.สถานที่ศกึ ษา Johannes Gutenberg university, Mainz, Germany
ระยะเวลาในการวิจยั 2 ปี
ชื่อเรื่ อง Excessive daytime sleepiness in obstructive sleep apnea In
Bhumibol Adulyadej Hospital. สถานที่ศกึ ษา รพ.ภูมิพลฯ กรมแพทย์ทหารอากาศ ประเทศไทย
ตีพิมพ์ใน. 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 งานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์
3.2.1 เรื่ อง Excessive daytime sleepiness in obstructive sleep apnea in
Bhumibol Adulyadej Hospital. ระยะเวลาในการทาวิจยั 2 ปี

3.2.2 เรื่ อง T.W Focal potassium microinjection in rat hippocampal
slices inducing interictal activities. ระยะเวลาในการทางานวิจยั 2 ปี
3.2.3 เรื่ อง Comparison of using 2% lidocain with adrenaline to 10%
lidocain with ehpredine in the nasoendoscopy. ระยะเวลาในการทางานวิจยั 1 ปี
3.2.4 เรื่ อง Nanoparticle Size Is a Critical Physicochemical Determinant
of the Human Blood Plasma Corona: A Comprehensive Quantitative Proteomic Analysis.
ระยะเวลา ในการทาวิจยั 2 ปี
3.2.5 เรื่ อง Developmental failures of the middle ear (stapes, facial nerve, facial canal).
ระยะเวลาในการวิจยั 2 ปี
3.2.6 เรื่ อง Minimally Invasive Palatal Surgery for Obstructive Sleep
Apnea. ระยะเวลาในการทาเนินงาน 1 ปี
3.3 งานวิจยั ที่กาลังดาเนินการวิจยั
3.3.1 เรื่ อง การศึกษาคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
ระยะเวลาในการทางานวิจยั 2 ปี
3.3.2 เรื่ อง การพัฒนาเฝือกอ่อนประคองกันข้อเท้าตกในผู้ปุวยอัมพาต จากยางธรรมชาติ
Ankle slap for preventive foot drop in stroke patient from natural rubber
3.3.3 เรื่อง การพัฒนาหุ่นจาลองเพื่อฝึกการทาหัตถการใส่ท่อในช่องเยื่อหุ้มปอด จากยางธรรมชาติ
Advanced Intercostal drainage model for medical training from natural rubber
3.3.4 เรื่อง การเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของผู้ปุวยก่อนและหลังการผ่าตัดใส่
ประสาทหูเทียมจากผู้ดูแล
The comparative behavior change before and after cochlear implant from caretakers

3.3.5 การประเมินความรู้ความเข้ าใจของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจคัดกรองการได้ ยินของทารก
แรก คลอดในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Evaluation of the universal newborn hearing screening in health care professionals in HRH
Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical
3.3.6 การเปรี ยบเทียบผลการรักษาการผ่าตัดภาวะลิ ้นติด ด้ วยการจี ้ด้ วยไฟฟ้าและการผ่าตัดแบบธรรมดา
Comparison of monopolar cautery and conventional surgery in treatment of ankyloglossia
3.3.7 การวิจยั หุน่ อัจฉริยะส่องกล้ องทางโพรงจมูก ระยะเวลา 1ปี ทุนสกว.อยูร่ ะหว่างการปิ ดโครงการ
3.3.8 การวิจยั หุน่ ส่องกล้ องทางหลอดลม ระยะเวลา 1ปี ทุนสกว. อยู่ระหว่างการปิ ดโครงการ
3.3.9 การวิจยั หุน่ ส่องกล้ องทางช่องคอ และคอหอย ระยะเวลา 1ปี ทุนสกว.อยูร่ ะหว่างการปิ ดโครงการ
3.3.10 การวิจยั ระบบพื ้นฐานทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม ระยะเวลา 8 เดือน อยูร่ ะหว่างการปิ ด
โครงการ
3.4 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ ในการให้ บริการต่อ
สัปดาห์)
3.4.1 เป็ นวิทยากร
3.4.1.1 วิทยากรบรรยายเรื่ อง ''Novel biomaterials to target inner ear
disease'' ในงาน International congress ‚BiomaTics-Symposium‚ ประเทศเยอรมันนี วันที่ 4
ธันวาคม 2553
3.4.1.2 วิทยากรบรรยายเรื่ อง ‚nanoparticle-based drug delivery for the
treatment of noise induced hearing loss‛ งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ 2554
3.4.1.3 วิทยากรบรรยายเรื่ อง ‚Update management of allergic rhinitis‛ งาน
ประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

3.4.1.4 วิทยากรรับเชิญสัมภาษณ์ทางวิทยุของ Hearing focus บรรยายเรื่ อง
‚โรคหูดบั ภัยใกล้ ตวั ‛ วันที่ 24 กรกฏาคม 2555 เวลา 11.00-11.50 น.
3.4.1.5 ลงบทความในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในหัวข้ อเรื่ อง ตรวจเช็คสัญญาณ
อันตรายก่อนเผชิญกับโรคหูดบั วันที่ 19 สิงหาคม 2555
3.4.1.6 วิทยากรรับเชิญบรรยาย และตอบคาถามเรื่ องที่สงสัย เรื่ อง ‚โรคหูดบั
เฉียบพลัน และการรักษา‛ ณ ไลฟ์เซ็นเตอร์ อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี วันที่ 28 กรกฏาคม 2555 เวลา 10.30 12.00 น.
3.4.1.7 วิทยากรบรรยายเรื่ อง โรคประสาทหูเสื่อม ในโครงการคืนเสียงให้ น้อง ณ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 9 สิงหาคม 2555
3.4.1.8 วิทยากรบรรยายเรื่ อง Auditory neuropathy ให้ กบั โสต ศอ นาสิกแพทย์
และนักโสตสัมผัสและสื่อความหมาย ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ ท วันที่ 21สิงหาคม 2555
3.4.1.9 วิทยากรบรรยายเรื่ อง โรคภูมิแพ้ ทางจมูก และตา งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ พย.2556
3.4.1.10 วิทยากรบรรยายในเรื่ อง ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมสูเ่ ดินหายใจ และทางเดินอาหาร งานประชุม
วิชาการทันตแพทย์ ณ โรงแรมพลูแมน 14 ธันวาคม 2558

3.4.2 บริการด้ านมาตรฐานวิชาชีพ
3.3.2.1 อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญโรคหูของสมาคมโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย ‚พิจารณาร่างแนวทาง
รักษาโรคประสาทหูเสื่อมด้ วยการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมในประเทศไทย‛ พ.ศ. 2556
3.3.2.2 อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญโรคหูของสมาคมโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย ‚พิจารณาร่างแนวทาง
ปฏิบตั ใิ ส่เครื่ องช่วยฟั งให้ ผ้ พู ิการทางหู‛ ปี 2557
3.3.2.3 อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ ของสมาคมโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

3.3.2.4 กรรมการคุมสอบนิสิตแพทย์ ขัน้ 3 ของแพทยสภา และ ศูนย์ประเมิน
และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.)
3.3.2.5 คณะกรรมการดาเนินบริหารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยะเวลา 2 ชัว่ โมงต่อครัง้
3.3.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ระยะเวลา 3 ชัว่ โมงต่อครัง้
3.3.2.7 คณะกรรมการไต่สวนเรื่ องร้ องเรี ยนด้ านจริยธรรมแพทย์ และร้ องเรี ยน
ด้ านการให้ บริการและมาตรฐานวิชาชีพ ระยะเวลา 3ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
3.3.3 เป็ นกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการ
3.3.3.1 ประธานจัดประชุมวิชาการอบรมโสต ศอ นาสิกแพทย์ ระดับนานาชาติใน
เรื่ อง ‚Hearing and Vestibular disease and rehabilitation‛ ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ ท จังหวัด
นครนายก ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2555
3.3.3.2 ประธานจัดประชุมสมัยสามัญองค์กรแพทย์ ประชุมในหัวข้ อเรื่ องแนว
ทางการลดข้ อร้ องเรี ยนในการปฎิบตั งิ านของแพทย์ และบรรยายในหัวข้ อ ‚พูดอย่างไรไม่ให้ ถกู ฟ้อง‛ ณ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
3.3.3.3 ประธานจัดประชุมเรื่ อง ‚แนวทางการลดข้ อร้ องเรี ยนในการปฎิบตั งิ านของ
แพทย์‛ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 3 ตุลาคม 2555
3.3.3.4 ประธานและวิทยากรจัดงานประชุม ‘’ บริ การวิชาการสาหรับประชาชน 7 ครัง้ ‘’ 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 งานควบคุมวิทยานิพนธ์

3.3.4.1 แพทย์ประจาบ้ าน สาขาโสต ศอ นาสิก (เทียบเท่านิสิตปริญญาเอก)
ปี การศึกษา .2556-2557 นายแพทย์ ไชยวัฒน์ และแพทย์หญิงอภิรดี
ระยะเวลาเฉลี่ย 4 ชัว่ โมง/สัปดาห์
ปี การศึกษา 2558 นายแพทย์ภาณุวฒ
ั น์ วงษ์ วฒ
ั นะ
ระยะเวลาเฉลี่ย 4 ชัว่ โมง/สัปดาห์
3.3.4.2 แพทย์ใช้ ทนุ สาขาโสต ศอ นาสิก (เทียบเท่านิสิตปริญญาโท) 2 คน
ระยะเวลาเฉลี่ย 4 ชัว่ โมง/สัปดาห์
3.3.5 การให้ บริการตรวจรักษา
3.3.5.1 ให้ บริการการตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยนอก

16 ชัว่ โมง/สัปดาห์

3.3.5.2 ให้ บริการการตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยใน

8 ชัว่ โมง/สัปดาห์

3.3.5.3 ให้ บริการการผ่าตัดผู้ป่วยใน

10 ชัว่ โมง/สัปดาห์

3.3.5.4 รับปรึกษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้ านโสต ศอ นาสิก

8 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3.3.6 งานให้ บริการชุมชน
3.3.6.1 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชว่ ยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดลพบุรี ของ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2551
3.3.6.2 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ให้ บริ การชุมชนในเขตทุรกันดาลภายในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555
3.3.6.3 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เชื่อมความสัมพันธ์ไทย – ลาว วันที่ 3 - 6 กันยายน 2555

3.4 งานบริหารหลักสูตร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้
ต่ อสัปดาห์ )
3.4.1 กรรมการเรี ยนการสอนนิสิตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 5 วิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา
3.4.2 กรรมการร่างหลักสูตรแพทย์ประจาบ้ านภาค วิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา
3.4.3 กรรมการร่างหลักสูตรแพทยศาสตร์ นานาชาติ และร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือกับโรงพยาบาล
ต่าง ๆ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552 ถึงปั จจุบนั
3.4.4 กรรมการประจาหลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒกับมหาวิทยาลัย
น๊ อตติ ้งแฮมตังแต่
้ ปี พ.ศ.2552 - 2555
3.4.5 กรรมการฝ่ ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ของคณะแพทยศาสตร์
3.4.6 ผู้ชว่ ยคณบดีแพทย์ศาสตร์ ศกึ ษา ปี พ.ศ. 2552 - 2555
3.4.7 ประธานองค์กรแพทย์ ปี พ.ศ. 2555 – ปั จจุบนั
3.4.8 รักษาการรองคณบดีฝ่ายบุคคล และรักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พศ.2556-2557
3.4.9 รักษาการรองผู้อานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ องครักษ์ พศ.2556-2557
3.4.10 กรรมการฝ่ ายพัฒนางานวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ พ.ศ 2557-ปั จจุบนั
3.4.11 กรรมการ มศว คลินิก พ.ศ 2557-ปั จจุบนั
3.4.12 กรรมการหลักสูตร Biomedical Engineer คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์
3.4.13 กรรมการตรวจประเมินเครื่ องช่วยฟั งของผู้พิการในระบบ สปสช. พ.ศ 2558-ปั จจุบนั
3.4.14 ผู้อานวยการแผนงานวิจยั มุง่ เป้าของ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
พ.ศ 2557-ปั จจุบนั

