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1. ช่ือกจิกรรมและผู้รับผิดชอบกจิกรรม 

การอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง นกัเพาะเล้ียงตวัอ่อนในห้องปฏิบติัการเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ทาง

การแพทยข์ั้นตน้ (Embryologist in assisted reproductive technology laboratory - a basic training 

course) 

ผู้รับผิดชอบกจิกรรม: กลุ่มวิชาโลหิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยา คณะเทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
2.  หลกัการและเหตุผล 

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย์ (Assisted Reproductive Technology) เป็นวิทยาการ
เพื่อช่วยให้เกิดการเจริญพนัธุ์ท่ีต่างไปจากกระบวนการธรรมชาติ  โดยการเคล่ือนยา้ยเซลลสื์บพนัธุ์ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงออกจากร่างกายเขา้ไปในโพรงมดลูก หรือการปฏิสนธินอกร่างกาย (In Vitro Fertilization) 
ก่อนเคล่ือนยา้ยตวัอ่อนเขา้ไปในโพรงมดลูก (Embryo Transfer) 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทยเ์ขา้มามีบทบาทในชีวิตของประชากรมากขึ้น
เพื่อรักษาปัญหาการมีบุตรยาก, โรคทางพนัธุกรรม เช่น โรคโลหิตจางธาลสัสีเมีย (Thalassemia)และ เพื่อ
การวางแผนครอบครัว (Family Planning) เป็นตน้    ทุกวนัน้ีประเทศไทยเรายงัไม่มีการจดัการเรียนการสอน
ทางดา้นการเพาะเล้ียงตวัอ่อนในหอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย ์(Embryologist) 
อย่างมีระบบจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการต่อยอดความรู้แก่นักเพาะเล้ียงตวัอ่อนให้มีความรอบรู้ต่อ
วิทยาการอย่างเท่าทันและสร้างนักวิทยาศาสตร์ท่ีท างานในด้านน้ีให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ด้วยหลักการดังกล่าว  คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้ร่วมกับนายแพทย์ธิบดี        
หฤไชยะศักด์ิและคณะ  จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักเพาะเล้ียงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทยข์ึ้นมา เพื่อให้ผูท่ี้เขา้ร่วมอบรมในโครงการได้รับความรู้ และ
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักเพาะเล้ียงตวัอ่อนในห้องปฏิบติัการเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พนัธุ์ทางการแพทยใ์หบ้รรลุผลดงัวตัถุประสงค ์ไดอ้ยา่งเป็นจริง 
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3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกอบรม และสร้างแนวทางแก่นกัวิทยาศาสตร์ทางการแพทยท่ี์ตอ้งการผลนัตวัเองใหเ้ป็นนกั

เพาะเล้ียงตวัอ่อนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในดา้นทฤษฎี และภาพรวมการปฏิบติังานจริงในหอ้งปฏิบติัการ
เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย ์

2. เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างเครือข่ายนกัเพาะเล้ียงตวัอ่อนในหอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยช่ีวยการเจริญ
พนัธุ์ทางการแพทยใ์นประเทศไทย 

3. เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์, ทฤษฎี และการปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยช่ีวยการเจริญ
พนัธุ์ทางการแพทย ์แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

 
4.  วิธีการด าเนินการประชุม 
1. การบรรยายและอภิปรายทางวิชาการ  
2. การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 
โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ และนกัเพาะเล้ียงตวัอ่อนในห้องปฏิบติัการเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทยผ์ูมี้ทั้งคุณวุฒิและประสบการณ์สูง 
 
5.รายละเอยีดและประวัติโดยย่อของวิทยากรและผู้อภิปราย 
1. นายแพทยธิ์บดี หฤไชยะศกัด์ิ 
สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวาน 
2. นายแพทยพ์นัธ์กวี ตนัติวิริยพนัธุ ์
สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ หน่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวช
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
3. แพทยห์ญิงวรมา เกษมพิพฒัน์ชยั 
สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ แพทยป์ระจ าศูนยสุ์ขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
4. แพทยห์ญิงนิภาวรรณ อรรถวฒันกุล 
สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ประจ าบอร์น ไอวีเอฟ คลินิกเฉพาะทางสูติ-นรีเวช 
5. ดร. ชชัวาล สิงหะพล 
หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
6. นางสาว พรพรหม พรหมรุ่งเรือง  
นกัวิทยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ หน่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
7.คณาจารยก์ลุ่มวิชาโลหิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยา คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยั
รังสิต 
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6.ก าหนดการกจิกรรม 
 

วนัเสาร์-อาทิตยท่ี์  28 และ 29 พฤศจิกายน 2563 อาคารพระพิฆเนศ ตึก 6 ห้อง 6-602 มหาวิทยาลยัรังสิต 
 

วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2563 
8.00 – 08.15   ลงทะเบียน 
8.15-08.30  พิธีเปิด โดย คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์กล่าวเปิดงาน 
08.30-09.30 Overview in Fertility Field: Past-Present-Future  
   โดย นายแพทยธิ์บดี หฤไชยะศกัด์ิ แพทย ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์  
9.30 – 10.30    Reason of infertility and how to overcome  
   โดย แพทยห์ญิงนิภาวรรณ อรรถวฒันกุล    แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์  
10.30 – 10.40  พกัรับประทานอาหารวา่ง (แจกอาหารวา่ง) 
10.40 – 12.40     Guide to IUI and IVF - An Embryologist’s role  
   โดย แพทยห์ญิงวรมา เกษมพิพฒัน์ชยั    แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์  
12.40 – 13.30  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30 – 15.00  Preimplantation genetic testing - A Guide for embryologist 

โดย ดร. ชชัวาล สิงหะพล   หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ     

15.00 – 16.30 Law and regulation in Thailand - case studies  
   โดย นายแพทยพ์นัธ์กวี ตนัติวิริยพนัธุ์   แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์  
 

วันท่ี  29  พฤศจิกายน  2563 
08.30-09.30 What is an embryologist and what is your responsibilities?  

โดย คุณพรพรหม พรหมรุ่งเรือง  นกัวิทยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการเพาะเล้ียงตวัอ่อน 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (1) 

09.30-10.30  Oocytes and sperm assessment  
   โดย นายแพทยธิ์บดี หฤไชยะศกัด์ิ แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์  
10.30 – 10.40  พกัรับประทานอาหารวา่ง  
10.40 – 11.40  Embryo assessment and its development  
   โดย นายแพทยธิ์บดี หฤไชยะศกัด์ิ แพทย ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์  
11.40 – 12.40  What is ICSI and how to perform correctly ? 

โดย คุณพรพรหม พรหมรุ่งเรือง   นกัวิทยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการเพาะเล้ียงตวัอ่อน 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล        

12.40 – 13.30  รับประทานอาหารกลางวนั  
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13.30 – 16.30  Live demonstration and hands on  
            Station 1: Oocyte denudation and stages of oocyte 
            Station 2: Basic sperm analysis 
            Station 3: Conventional IVF and ICSI 

คุณพรพรหม พรหมรุ่งเรือง นกัวิทยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการเพาะเล้ียงตวัอ่อน คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
ดร. ชชัวาล สิงหะพล หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ   
นายแพทยธิ์บดี หฤไชยะศกัด์ิ แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์  

              นางสาวฐานิดา เกิดกุญชร นกัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์พาะเล้ียงตวัอ่อน 
  นางสาววีนสั ชาญเช่ียว นกัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์พาะเล้ียงตวัอ่อน 
  นางสาวดนยา คุนผลิน นกัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์พาะเล้ียงตวัอ่อน  

 และ  
คณาจารยก์ลุ่มวิชาโลหิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยา คณะเทคนิคการแพทย ์ 

              มหาวิทยาลยัรังสิต        
16.30 – 17.00 ปิดการประชุม 
 
7. กลุ่มเป้าหมายและจ านวน 
 นกัเทคนิคการแพทย ์ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์นกัวิทยาศาสตร์ นกัศึกษา นกัวิจยั อาจารย ์
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทยอ่ื์นๆและผูส้นใจจ านวน 80 คน 
ช าระเงินค่าลงทะเบียนภายใน  วนัท่ี  31 ตุลาคม 2563  อตัราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 
ช าระเงินค่าลงทะเบียนหลงั      วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 อตัราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท 
 

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นทฤษฎี และภาพรวมการปฏิบติังานจริงในห้องปฏิบติัการ  
2. ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บการแนะแนวทางในการประกอบอาชีพในการเป็นนกัเพาะเล้ียงตวัอ่อนใน

หอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย ์
3. ผูเ้ขา้อบรมไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายนกัเพาะเล้ียงตวัอ่อนในห้องปฏิบติัการเทคโนโลยช่ีวยการเจริญ

พนัธุ์ทางการแพทยใ์นประเทศไทย 
4. ผูเ้ขา้อบรมไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์, ทฤษฎี และการปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยช่ีวยการ

เจริญพนัธุ์ทางการแพทยก์บัวิทยากร เพื่อน าไปพฒันาตนเองต่อไป 
 

 

9.การประเมินการด าเนินกจิกรรม 
ประเมินจากความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมประชุม อยูท่ี่ระดบัอยา่งนอ้ย 3.51 จากระดบั 5  


