
ผลงานด้านการศึกษา Performance on Education

1. หลกัสตูรแพทยศาสตร์บัณฑติ และหลกัสตูรก่อนปริญญา
ภาควชิาฯ จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายร่วมกับการปฏบัิตงิาน

จริงบนหอผู้ป่วย มีการจัดศนูย์การเรียนรู้ข้ึนท่ีหน่วยการศกึษา โดยใช้หุน่
จ�าลองขนาดเท่าของจริงเพือ่ประกอบการฝึกทักษะท�าหตัถการ ภายใต้การ
ควบคมุดแูลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์แพทย์ท่ีประพฤตตินเป็นแบบอย่างของ
การดแูลผูป่้วยอย่างมีจริยธรรม และความเอือ้อาทร นอกจากนี ้ ยงัจัด
โอกาสให้นกัเรียนแพทย์ได้ฝึกทักษะการตรวจคลืน่เสยีงทางสตูกิรรม รวม
ถึงกระตุน้การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพือ่สร้างทกัษะ และเจตคตสิ�าหรับการ
ใฝ่หาความรู้ในระยะยาว

นอกจากนี ้ ภาควชิาฯ ยงัรับผดิชอบจัดการเรียนการสอนรายวชิา
พืน้ฐานการดแูลสตรีตัง้ครรภ์ (ศรภท 325 และศรภท 461) ส�าหรับ
นกัศกึษาช้ันปีท่ี 3 และ4 หลกัสตูรแพทย์แผนไทยประยกุต์บณัฑติอกีด้วย

2. หลกัสตูรแพทย์ประจ�าบ้าน และแพทย์เฉพาะทางต่อยอด
เปิดอบรมหลกัสตูรแพทย์เฉพาะทางต่อยอดในอนสุาขาเวชศาสตร์

มารดา และทารกในครรภ์ มะเร็งวทิยานรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ 
การส่องกล้องทางนรีเวช และเวชศาสตร์อุง้เชิงกรานในสตรี และการผ่าตดั
เสริมสร้าง  โดยเฉพาะหน่วยการใช้กล้องเพือ่ส่องตรวจ และรักษาทางนรีเวช
ได้เปิดหลกัสตูรอบรมการผ่าตดัผ่านกล้องระยะเวลา 3 6 และ12 เดอืนแก่
แพทย์ และพยาบาลทีส่นใจ รวมท้ังยงัมีหลกัสตูรระยะสัน้ 5 วนัอกีด้วย  
อนึง่ หน่วยการตรวจคลืน่เสยีงความถ่ีสงูนรีเวชยงัได้มส่ีวนร่วมในการสอน
การตรวจคลืน่เสยีงความถ่ีสงูให้แก่นกัศกึษาแพทย์ และแพทย์ประจ�าบ้านจาก
ภาคสตูศิาสตร์-นรีเวชวทิยา และภาควชิารังสวีทิยา

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. 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

1. การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชา 1. Organized Meeting and Conference

หน่วยผูม้บุีตรยากได้เปิดสอนหลกัสตูรประกาศนยีบตัรหัตถการ
ช่วยการเจริญพนัธุแ์ก่แพทย์ท่ีสนใจ เช่น การท�า intracytoplasmic 
sperm injection และ in vitro fertilization เป็นต้น มีการเปิดรับ
แพทย์อาคนัตกุะจากต่างประเทศในบางสาขาวชิา เช่น หน่วยเวชศาสตร์
มารดา และทารกในครรภ์ หน่วยผูม้บีตุรยาก และหน่วยโรคตดิเช้ือทาง
นรีเวช เป็นต้น  หน่วยการใช้กล้องเพือ่ส่องตรวจ และรักษาทางนรีเวช
ได้ให้การฝึกอบรมการผ่าตดัผ่านกล้องทางนรีเวชอย่างเป็นระบบส�าหรับ
แพทย์จากต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2556 ทางหน่วยผูมี้บตุรยาก
ได้รับผู้อบรมจากต่างประเทศท้ังสิน้ 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. 

การจัดสมัมนาระดบัชาต ิ    4 คร้ัง
การจัดสมัมนาระดบันานาชาต ิ  2 คร้ัง

National Conferences   4 times

International Conferences  2 times
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ผลงานด้านการบริการ Performance on Patient Service

1. หน่วยฝากครรภ์ และหน่วยตรวจโรคนรีเวชให้บริการผูป่้วย
นอกจ�านวน 131,025 คร้ังและผูป่้วยในจ�านวน 25,206 คร้ัง  

2. ผ่าตดัทางสตูนิรีเวชท้ังสิน้ 8,247 คร้ัง 
3. หน่วยเวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์ เป็นศนูย์การ

วนิจิฉยั และรักษาทารกในครรภ์อย่างครบวงจร และเป็นศนูย์การรักษา
ทารกในครรภ์ท่ีเป็นทีย่อมรับ และได้รับการส่งต่อผูป่้วยอย่างต่อเนือ่งจาก
ต่างประเทศ  

4. หน่วยผู้มีบุตรยากให้บริการเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุท์ี่
ล�า้หน้า เช่น เทคโนโลย ีIn vitro Maturation (IVM) และfollicle 
culture เพือ่ลดผลข้างเคยีงจากการกระตุน้รังไข่เกิน รวมท้ังได้เร่ิมใช้
เทคโนโลย ีmicroarray เพือ่วนิจิฉยัตวัอ่อนก่อนการฝังตวั โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในคูส่มรสทีมี่ภาวะพนัธกุรรมแฝงของโรคโลหิตจางธาลสั«ีเมีย

5. หน่วยการตรวจคลืน่เสยีงความถ่ีสงูทางนรีเวช ได้ให้บริการ
ตรวจผูป่้วยมากกว่า 3,000 ราย

การตรวจ chromosomal array เพือ่การวนิจิฉยัตวัอ่อน
ทีห่น่วยผู้มบีตุรยาก โรงพยาบาลศริิราช
Chromosomal array for PGD at Siriraj Hospital

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.  
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ผลงานด้าน CSR Performance on CSR

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. Ņ̃¹ÂÒÃÑµ¹� Ç§É�Ç¹Ò¹ØÃÑ¡É�ä Œ́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅâ¤Ã§¡ÒÃ´Õà ‹́¹ 
Siriraj PCOS project Siriraj R2R award ceremony for  A/P 
Tanyarat  Wongwananuruk “SIRIRAJ PCOS Project”

1. ÃÈ. ¹¾. ÍÑÁ¾Ñ¹ à©ÅÔÁâª¤à̈ ÃÔÞ¡Ô̈  ä Œ́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

´Õà ‹́¹¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËỐ Å 

2. Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃãªŒ¡ÅŒÍ§à¾×èÍÊ‹Í§µÃÇ¨ áÅÐÃÑ¡ÉÒ·Ò§¹ÃÕàÇªä Œ́

ÃÑºÃÒ§ÇÑÅ¹ÇÑµ¡ÃÃÁã¹¡ÒÃ»ÃÐ´ÔÉ°� TG-MET vaginal tube áÅÐ 

TG-MET trocar 

3. ÃÈ. ¾Þ. ̧ Ñ¹ÂÒÃÑµ¹� Ç§É�Ç¹Ò¹ØÃÑ¡É� ä Œ́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅâ¤Ã§¡ÒÃ

´Õà ‹́¹ Siriraj PCOS project ã¹§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ»ÃÐ í̈Ò»‚ 2556 

1. หน่วยการใช้กล้องเพือ่ส่องตรวจ และรักษาทางนรีเวช 
จัดการอบรมความรู้ภาคประชาชนด้านการผ่าตดัผ่านกล้องทาง
นรีเวชแก่ผู้ป่วยจ�านวนท้ังสิน้ 4 คร้ัง

2. หน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวช จัดการอบรมความรู้ภาค
ประชาชนในเร่ืองกลุม่อาการเมตาโบลกิ และมกีารเก็บส่งคนืช้ินส่วน
อะลมูเินยีมปริมาณถึง 50 กิโลกรัม เพือ่น�าไปใช้สร้างอปุกรณ์ขา
เทยีมต่อภายใต้โครงการบริจาคฝาท�าขาเทยีม

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”. 

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

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.
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