ภาควิชา

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Department of

Obstetrics
and

Gynecology
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ผลงานด้านการศึกษา

Performance on Education

1. หลักสูตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต และหลักสูตรก่อนปริญญา
ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายร่วมกับการปฏิบตั งิ าน
จริงบนหอผูป้ ว่ ย มีการจัดศูนย์การเรียนรูข้ นึ้ ทีห่ น่วยการศึกษา โดยใช้หนุ่
จ�าลองขนาดเท่าของจริงเพือ่ ประกอบการฝึกทักษะท�าหัตถการ ภายใต้การ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชดิ ของอาจารย์แพทย์ทปี่ ระพฤติตนเป็นแบบอย่างของ
การดูแลผูป้ ว่ ยอย่างมีจริยธรรม และความเอือ้ อาทร นอกจากนี้ ยังจัด
โอกาสให้นกั เรียนแพทย์ได้ฝกึ ทักษะการตรวจคลืน่ เสียงทางสูตกิ รรม รวม
ถึงกระตุน้ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เพือ่ สร้างทักษะ และเจตคติสา� หรับการ
ใฝ่หาความรูใ้ นระยะยาว
นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พืน้ ฐานการดูแลสตรีตงั้ ครรภ์ (ศรภท 325 และศรภท 461) ส�าหรับ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 และ4 หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิตอีกด้วย

1. Medical Diploma Program
Department of Obstetrics and Gynecology provides courses
that involve basic knowledge and common procedures in
the field. At the Learning Center in the Division of Medical
Education, live-size models have been incorporated into this
undergraduate training, with one-on-one supervision whenever
possible. Basic obstetric ultrasound is also offered. The
Department is also responsible for Obstetric Pathology course
for the 3rd year medical students.
Teaching collaboration has been established with the
Bachelor Program of Science in Applied Thai Traditional
Medicine for the 3rd and 4th year students.

2. หลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้าน และแพทย์เฉพาะทางต่อยอด
เปิดอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางต่อยอดในอนุสาขาเวชศาสตร์
มารดา และทารกในครรภ์ มะเร็งวิทยานรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
การส่องกล้องทางนรีเวช และเวชศาสตร์องุ้ เชิงกรานในสตรี และการผ่าตัด
เสริมสร้าง โดยเฉพาะหน่วยการใช้กล้องเพือ่ ส่องตรวจ และรักษาทางนรีเวช
ได้เปิดหลักสูตรอบรมการผ่าตัดผ่านกล้องระยะเวลา 3 6 และ12 เดือนแก่
แพทย์ และพยาบาลทีส่ นใจ รวมทัง้ ยังมีหลักสูตรระยะสัน้ 5 วันอีกด้วย
อนึง่ หน่วยการตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ งู นรีเวชยังได้มสี ว่ นร่วมในการสอน
การตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ งู ให้แก่นกั ศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจ�าบ้านจาก
ภาคสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา และภาควิชารังสีวทิ ยา

2. Residency and Fellowship Program
Subspecialty fellowship trainings are available in
maternal-fetal medicine, gynecologic oncology, reproductive
medicine, and gynecologic endoscopy. Division of
Gynecologic Endoscopy also offers International Training
Program in Gynecologic Endoscopic Surgery, with the
course duration ranging from 3, 6, and 12 months. A 5-day
short course training is also available for interested medical
practitioners. Division of Gynecologic Ultrasonography is
responsible for teaching ultrasound skills for the medical
students and residents from both Obstetrics & Gynecology
and Radiology.
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ผลงานด้านบริการวิชาการ

Performance on Academic Service

หน่วยผูม้ บี ตุ รยากได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรหัตถการ
ช่วยการเจริญพันธุแ์ ก่แพทย์ทสี่ นใจ เช่น การท�ำ intracytoplasmic
sperm injection และ in vitro fertilization เป็นต้น มีการเปิดรับ
แพทย์อาคันตุกะจากต่างประเทศในบางสาขาวิชา เช่น หน่วยเวชศาสตร์
มารดา และทารกในครรภ์ หน่วยผูม้ บี ตุ รยาก และหน่วยโรคติดเชือ้ ทาง
นรีเวช เป็นต้น หน่วยการใช้กล้องเพือ่ ส่องตรวจ และรักษาทางนรีเวช
ได้ให้การฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชอย่างเป็นระบบส�ำหรับ
แพทย์จากต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2556 ทางหน่วยผูม้ บี ตุ รยาก
ได้รบั ผูอ้ บรมจากต่างประเทศทัง้ สิน้ 4 คน

Diploma programs in assisted reproductive
technologies are available through short courses
provided by Division of Infertility. Visitors from
abroad were welcomed at the Division of Maternal
-Fetal Medicine, Infertility, Sexually-Transmitted
Disease, etc. International training positions are
also available at Thai-German Endoscopic training
centers. Division of Infertility has provided various
courses for Diploma in Assisted Reproductive
Technology, Intracytoplasmic sperm injection, In vitro
fertilization, Andrology and Laboratory Course, and
PGD-FISH. The Unit has opened their doors for 4
international trainees in the year 2013.

1. การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชา
การจัดสัมมนาระดับชาติ		
การจัดสัมมนาระดับนานาชาติ		

1. Organized Meeting and Conference

4 ครัง้
2 ครัง้

National Conferences
International Conferences		

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

4 times
2 times
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ผลงานด้านการบริการ

Performance on Patient Service

1. หน่วยฝากครรภ์ และหน่วยตรวจโรคนรีเวชให้บริการผูป้ ว่ ย
นอกจ�านวน 131,025 ครัง้ และผูป้ ว่ ยในจ�านวน 25,206 ครัง้
2. ผ่าตัดทางสูตนิ รีเวชทัง้ สิน้ 8,247 ครัง้
3. หน่วยเวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์ เป็นศูนย์การ
วินจิ ฉัย และรักษาทารกในครรภ์อย่างครบวงจร และเป็นศูนย์การรักษา
ทารกในครรภ์ทเี่ ป็นทีย่ อมรับ และได้รบั การส่งต่อผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ งจาก
ต่างประเทศ
4. หน่วยผูม้ บี ตุ รยากให้บริการเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ ี่
ล�า้ หน้า เช่น เทคโนโลยี In vitro Maturation (IVM) และfollicle
culture เพือ่ ลดผลข้างเคียงจากการกระตุน้ รังไข่เกิน รวมทัง้ ได้เริม่ ใช้
เทคโนโลยี microarray เพือ่ วินจิ ฉัยตัวอ่อนก่อนการฝังตัว โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในคูส่ มรสทีม่ ภี าวะพันธุกรรมแฝงของโรคโลหิตจางธาลัส«ีเมีย
5. หน่วยการตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ งู ทางนรีเวช ได้ให้บริการ
ตรวจผูป้ ว่ ยมากกว่า 3,000 ราย

1. As a comprehensive Women Center, Department of
Obstetrics and Gynecology provides both therapeutic and
health promotion programs. Our busy clinics served 131,025
out-patient and 25,206 in-patient visits in the year
2013.
2. 8,247 surgeries were performed for either Obstetric
or Gynecologic indications.
3. Division of Maternal-Fetal Medicine is actually
the one of the busiest referral site for fetal therapeutic
interventions in the region.
4. Division of Infertility has been offering novel fertility
technologies such as In vitro Maturation (IVM) of immature
oocytes and follicle culture in order to reduce the morbidity
of ovarian hyperstimulation syndrome frequently occur
in patients with polycystic ovarian syndrome underwent
ovulation induction. The unit also has started using
microarray technology for the purpose of preimplantation
genetic diagnosis (PGD). The PGD project has also been
aiming at the diagnosis of severe thalassemia disease in
the embryos.
5. Division of Gynecologic Ultrasonography has
provided over 3,000 examinations, both for in-patient
and out-patient settings.

การตรวจ chromosomal array เพือ่ การวินจิ ฉัยตัวอ่อน
ทีห่ น่วยผูม้ บี ตุ รยาก โรงพยาบาลศิรริ าช
Chromosomal array for PGD at Siriraj Hospital

416

รายงานประจําป 2556 ANNUAL REPORT 2013

ผลงานด้านนวัตกรรม/ โครงการ/ รางวัล

Performance on Innovation/ Project/ Reward

1. ÃÈ. ¹¾. ÍÑÁ¾Ñ¹ à©ÅÔÁâª¤à¨ÃÔÞ¡Ô¨ ä´ŒÃºÑ ÃÒ§ÇÑÅ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
´Õà´‹¹¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
2. Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃãªŒ¡ÅŒÍ§à¾×Íè Ê‹Í§µÃÇ¨ áÅÐÃÑ¡ÉÒ·Ò§¹ÃÕàÇªä´Œ
ÃÑºÃÒ§ÇÑÅ¹ÇÑµ¡ÃÃÁã¹¡ÒÃ»ÃÐ´ÔÉ° TG-MET vaginal tube áÅÐ
TG-MET trocar
3. ÃÈ. ¾Þ. ¸Ñ¹ÂÒÃÑµ¹ Ç§ÉÇ¹Ò¹ØÃ¡Ñ É ä´ŒÃºÑ ÃÒ§ÇÑÅâ¤Ã§¡ÒÃ
´Õà´‹¹ Siriraj PCOS project ã¹§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚ 2556

1. Assoc. Prof. Amphan Chalermchockcharoenkit MD, has
received an award for his innovation from Mahidol University.
2. Division of Gynecologic Endoscopy has won 2 innovation
awards for the development of TG-MET vaginal tube and
TG-MET trocar.
3. Assoc. Pro. Tanyarat Wongwananuruk MD, got an
award for the research on “SIRIRAJ PCOS Project”

ÃÈ. ¾Þ. ¸Ñ¹ÂÒÃÑµ¹ Ç§ÉÇ¹Ò¹ØÃ¡Ñ Éä´ŒÃºÑ ÃÒ§ÇÑÅâ¤Ã§¡ÒÃ´Õà´‹¹
Siriraj PCOS project Siriraj R2R award ceremony for A/P
Tanyarat Wongwananuruk “SIRIRAJ PCOS Project”

ผลงานด้าน CSR

Performance on CSR

1. หน่วยการใช้กล้องเพือ่ ส่องตรวจ และรักษาทางนรีเวช
จัดการอบรมความรูภ้ าคประชาชนด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทาง
นรีเวชแก่ผปู้ ว่ ยจ�านวนทัง้ สิน้ 4 ครัง้
2. หน่วยต่อมไร้ทอ่ ทางนรีเวช จัดการอบรมความรูภ้ าค
ประชาชนในเรือ่ งกลุม่ อาการเมตาโบลิก และมีการเก็บส่งคืนชิน้ ส่วน
อะลูมเิ นียมปริมาณถึง 50 กิโลกรัม เพือ่ น�าไปใช้สร้างอุปกรณ์ขา
เทียมต่อภายใต้โครงการบริจาคฝาท�าขาเทียม

1. Division of Gynecologic Endoscopy has organized 4
structured patient education courses to promote a better
patient’s understanding and preparation for the laparoscopic
surgery.
2. Division of Gynecologic Endocrinology held a public
educational program on Metabolic Syndrome. In addition, the
Division also won the certificate after being able to return
50 kilograms of aluminum from the used materials in order
to help making the prosthesis under the project: “Prosthetic
legs….I Care”.
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สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงบันทึกแถบวีดิทัศนในรายการพิเศษเนื่องในวัน
มหิดล ประจําป 2556 ณ หองทรงงานสวนพระองค อาคารศรีสวรินทิรา โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดี
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และนายวุฒิธร มิลินทจินดา เปนพิธีกร
HRH Princess Chulabhorn Walailak gave an interview which was taped for the special program
on the occasion of Mahidol Day 2013 at her private office, Srisavarindira building, in which
Clin. Prof. Udom Kachintorn, Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University,
and Mr Vudhitorn Milintachinda were the masters of ceremony.

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล

FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
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