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การบรรยายชุดวิชาท่ีจัดขึน้อย่างต่อเน่ือง เร่ือง การเพาะเล้ียงตวัอ่อนในห้องปฏิบติัการเทคโนโลยช่ีวยการ

เจริญพนัธุ์ทางการแพทย ์(ภาคทฤษฎี) 

หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทยมี์บทบาทในวิถีชีวิตและสังคมเพื่อแกไ้ขปัญหา
ผูมี้บุตรยากมากขึ้นเร่ือย ๆ ทั้งน้ีดว้ยเหตุผลดา้นสุขภาพส่วนตวัของผูรั้บบริการท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการมีบุตร
ตามธรรมชาติ  รวมถึงเพื่อช่วยวางแผนครอบครัว (Family planning) ในการป้องกนัการเกิดโรคท่ีถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสสีเมีย (Thalassemia) เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนเพื่อผลิต
นักวิทยาศาสตร์ด้านการเพาะเล้ียงตัวอ่อนหรือนักเพาะเล้ียงตัวอ่อนทางการแพทย์ (Embryologist) ใน
ห้องปฏิบติัการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทยใ์นประเทศไทยยงัไม่มีการจดัขึ้นมาอย่างเป็น
ระบบ ในขณะท่ีนักเพาะเล้ียงตวัอ่อนทางการแพทยเ์ป็นท่ีตอ้งการอย่างสูง และขาดแคลนนักเพาะเล้ียงตวั
อ่อนทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ อีกทั้งนกัเพาะเล้ียงตวัอ่อนระดบัปฏิบติังานท่ีมีอยู่ในสายงานน้ียงัจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการสร้างเสริมความรู้พื้นฐานดา้นทฤษฎีเพื่อพฒันาตนเอง ต่อยอดความรู้อย่างเป็นระบบครบองคร์วม 
เพื่อผลสัมฤทธ์ิในการสร้างตวัอ่อนตามเจตจ านงคข์องทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต และศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวานจึงมี
ความคิดริเร่ิมโครงการอบรมหลกัสูตรการเพาะเล้ียงตวัอ่อนในห้องปฏิบติัการเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พนัธุ์ทางการแพทยข์ึ้น เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งผูท่ี้มีความสนใจในเบ้ืองต้นและผูท่ี้ต้องการพัฒนา
ศักยภาพตัวเองเป็นนักเพาะเล้ียงตัวอ่อนอย่างครบวงจร หรือผูท่ี้ก าลังปฏิบัติงานในบางภาคส่วนของ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย์ได้รับความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเป็นระบบและครบวงจร
เก่ียวกบัเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทยเ์พื่อสามารถต่อยอดวิชาชีพเพื่อเป็นนกัเพาะเล้ียงตวัอ่อน
ท่ีมีคุณภาพไดต้่อไปในอนาคต   
  
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่ออบรมนักวิทยาศาสตร์ผู ้ท่ีต้องการจะท างานเป็นนักเพาะเล้ียงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย ์ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในดา้นทฤษฎี ออยา่งครบองคค์วามรู้ 
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 2. เพื่ออบรมต่อยอดนักเพาะเล้ียงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทยท่ี์ท างานอยู่แลว้ ให้มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นทฤษฎีลึกซ้ึงขึ้น รวมถึงรู้การปฏิบติังานอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น 
 3. เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในสร้างเครือข่ายนกัเพาะเล้ียงตวัอ่อนในห้องปฏิบติัการเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พนัธุ์ทางการแพทยใ์นประเทศไทย 
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทฤษฎี การแกปั้ญหา และการปฏิบติังานในห้องปฏิบติัการเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย ์ระหวา่งผูเ้ขา้อบรม 
 
ลกัษณะการด าเนินงาน 

 1. การบรรยายเน้ือหาดา้นเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทยแ์บบองคร์วมโดยเฉพาะเร่ือง
การตรวจพนัธุกรรมตวัอ่อนก่อนการฝ่ังตวั เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมมีความเขา้ใจ และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง 
 2. การสาธิตปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทยใ์นแง่มุมต่างๆ  
     3.     มอบใบประกาศนียบตัร “การเพาะเล้ียงตวัอ่อนในหอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ทาง
การแพทย ์(ภาคทฤษฎี) รุ่นท่ี 1 ” 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 นกัวิจยั อาจารย ์นกัเทคนิคการแพทย ์แพทย ์นกันกัเพาะเล้ียงตวัอ่อนในห้องปฏิบติัการเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย ์ นกัวิทยาศาสตร์ และผูท่ี้ก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรีทางดา้น
วิทยาศาสตร์ 
 
วิทยากร 

 1.  นายแพทยธิ์บดี หฤไชยะศกัด์ิ สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์  ผูอ้  านวยการ
ศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวาน 
 2.  นายแพทยพ์นัธ์กวี ตนัติวิริยพนัธุ์ สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ หน่วยรักษา
ภาวะมีบุตรยาก ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 3.   แพทยห์ญิงชนัญญา ตนัติธรรม สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์  ภาควิชา           
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 4.  แพทยห์ญิงภทัราพร ชีระอารี สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์  หน่วยผูมี้บุตร
ยาก ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
 5.  แพทยห์ญิงวรมา เกษมพิพฒัน์ชัย สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์  แพทย์
ประจ าศูนยสุ์ขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
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 6.  แพทยห์ญิงนิภาวรรณ อรรถวฒันกุล สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์  ประจ า
บอร์น ไอวีเอฟ คลินิกเฉพาะทางสูติ-นรีเวช 
 7.  นายแพทยศ์ุภชยั สถิตมัง่คัง่ ศลัยแพทยร์ะบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพนัธุ์เพศชาย ภาควิชา
ศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
 8.  ดร.ชัชวาล สิงหะพล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้       
พระนครเหนือ 
 9.  ดร.ชนาวีร์ รัตนาจารย ์ผูจ้ดัการฝ่ายการตรวจโรคทางพนัธุกรรมมารดา และทารกในครรภ์ บริษทั
เอน็เฮลท ์ประเทศไทย 
   10. Dr.Michael Richardson, Ph.D Doctor in Human Genetics from the University of London.  
Business Development, APJ.  Reproductive Health, Thermo Fisher Scientific.   
   11. ดร.จีระวฒัน์ นาคขนุทด นกัวิทยาศาสตร์อาวุโสดา้นจุลชีววิทยาทางการแพทย ์บริษทั ยนีพลสั 
   12.      คุณดวงสมร เลียงกลกิจ นกัวิทยาศาสตร์อาวุโส ผูจ้ดัการห้องตวัอ่อน ศูนยซุ์พีเรีย เอ อาร์ ที 
   13.  คุณปุญญิสา มาตรแมน้ นกัวิทยาศาสตร์อาวุโส ผูจ้ดัการห้องตวัอ่อน ศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวาน 
   14.  คุณเบญจมาศ มธัยมจนัทร์ นกัวิทยาศาสตร์อาวุโส 
   15.  คุณวีนสั ชาญเช่ียว นกัวิทยาศาสตร์พี่เล้ียง ศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวาน 
   16.  คุณดนยา คุนผลิน นกัวิทยาศาสตร์พี่เล้ียง ศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวาน 
   17.      ทีมกลุ่มวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก และปรสิตวิทยา คณะเทคนิคการแพทย ์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
วัน-เวลา และสถานท่ี 

อบรม ณ มหาวิทยาลยัรังสิต และโรงแรมอโนมา  
การจดัอบรมแบ่งเป็น 

1. ภาคทฤษฎี ตั้งแต่วนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 28 ชัว่โมง 30 นาที 
2. สาธิตการปฏิบติัการ วนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 3 ชัว่โมง 30 นาที  
3. ประเมินความรู้ จ านวน 3 คร้ัง ณ ศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวาน เฉพาะส าหรับผูอ้บรมท่ีมีความตอ้งการจะลง
เร่ือง นกัเพาะเล้ียงตวัอ่อนในหอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย ์(ในภาคปฎิบติัการ)  
   คร้ังท่ี 1  วนัท่ี 29 เดือน กรกฎาคม 2564 สอบภาคทฤษฎี หวัขอ้ 1-8  
   คร้ังท่ี 2  วนัท่ี 26 เดือน สิงหาคม 2564 สอบภาคทฤษฎี หวัขอ้ 9-15  
   คร้ังท่ี 3  วนัท่ี 21 เดือน กนัยายน 2564 สอบภาคทฤษฎี หวัขอ้ 16-25 
 
ผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ 

 1. ผศ.ดร.เฟ่ืองฉตัร จรินทร์ธนนัต ์
 2. นายแพทยธิ์บดี หฤไชยะศกัด์ิ 
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ค่าใช้จ่าย 

ช าระเงินค่าลงทะเบียนภายใน  วนัท่ี 15 มิถุนายน 2564  อตัราค่าลงทะเบียน 20,000 บาท  
ช าระเงินค่าลงทะเบียนหลัง      วนัท่ี 15 มิถุนายน 2564  อตัราค่าลงทะเบียน 22,000 บาท  
 
เน้ือหาของหลกัสูตรภาคทฤษฎี จ านวน 28 ช่ัวโมง 30 นาที 

1. แนะน าหลกัสูตรการอบรมเทคโนโลยช่ีวยเจริญพนัธุ์ทางการแพทย ์(Course overview)  
2. ภาพรวมของเทคโนโลยช่ีวยเจริญพนัธุ์ทางการแพทยใ์นปัจจุบนั (Overview in fertility   
     field)  

3. ระบบการเจริญพนัธุ์ในเพศหญิง (Female reproductive system)  
4. การพฒันาการของไข่ และฟองไข่ (Oogenesis and folliculogenesis)  
5. การรักษาภาวะมีบุตรยากขั้นพื้นฐาน (Basic infertility treatment)  
6. ระบบการเจริญพนัธุ์ในเพศชาย (Male reproductive system)  
7. การประเมินระยะ และคุณภาพของเซลลอ์สุจิ (Spermatozoa assessment)  
8. การทดสอบน ้าเช้ือขั้นพื้นฐาน (Basic test for sperm)  
9. การผสมเทียม และการท าเด็กหลอดแกว้ในทางคลินิก (Clinical intrauterine insemination  
        and in vitro fertilization)  
10. วิธีการกระตุน้ไข่ขั้นพื้นฐาน (Ovarian stimulation protocol)  
11. การประเมินระยะ และคุณภาพของเซลลไ์ข่ (Oocyte assessment)  
12. การประเมินระยะ และคุณภาพของตวัอ่อน (Embryo assessment)  
13. ชีววิทยาการแช่แขง็ขั้นพื้นฐาน (Basic cryobiology)  
14. การแช่แขง็เซลลไ์ข่ และตวัอ่อน (Oocyte and embryo cryopreservation)  
15. น ้ายาเพาะเล้ียงตวัอ่อนเบ้ืองตน้ (Basic culture media)  
16. การดึงเซลลต์วัอ่อน และการเจาะเปลือกตวัอ่อน (Biopsy and assisted hatching)  
17. กระบวนการฝังตวัของตวัอ่อน (implantation process)  
18. การตรวจวินิจฉยัพนัธุกรรมตวัอ่อนก่อนฝังตวั (Preimplantation genetic testing)  
19. เทคโนโลย ีNext generation sequencing ในการตรวจวินิจฉยัพนัธุกรรมตวัอ่อนก่อนฝังตวั     
      (Next  generation sequencing in Preimplantation genetic testing)  

20. ภาวะ Mosaicism ในตวัอ่อน (Mosaicism in embryo)  
21. การดูแลคุณภาพ และการบริหารความเส่ียงในหอ้งเพาะเล้ียงตวัอ่อน (Quality and risk  
         management in embryology laboratory)  
22. การยา้ยไมโทคอนเดรีย (Mitochondrial transfer)  
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23. การตรวจพนัธุกรรมก่อนมีบุตร (Genetic carrier screening)  
24. กฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทยใ์นประเทศไทย (Law and   
        regulation in assisted reproductive technology in Thailand)  
25. การดูแลการตั้งครรภเ์บ้ืองตน้ (Early pregnancy care)  
 

สาธิตการปฏบิัติการ จ านวน 3 ช่ัวโมง 30 นาที 

1.  เทคโนโลยกีารเจริญพนัธุ์ในปัจจุบนั (Today’s Assisted Reproductive)  

ก าหนดการอบรม 

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลยัรังสิต 
 8.00-8.50 น. ลงทะเบียน 
 8.50-9.00 น. กล่าวเปิดงานโดย คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลงัรังสิต 
             9.00-10.00 น. แนะน าหลกัสูตรการอบรมเทคโนโลยช่ีวยเจริญพนัธุ์ทางการแพทย ์(Course   

overview)  
  โดย นายแพทยธิ์บดี หฤไชยะศกัด์ิ สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวช 
                           ศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวาน 

 10.00-11.30 น.   ภาพรวมของเทคโนโลยช่ีวยเจริญพนัธุ์ทางการแพทยใ์นปัจจุบนั (Overview in  
                                         fertility field)  
   โดย นายแพทยธิ์บดี หฤไชยะศกัด์ิ สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวช 
                                         ศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวาน 
 
คร้ังท่ี 2   วันท่ี 3 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมอโนมา 
 13.00-14.00 น. ระบบการเจริญพนัธุ์ในเพศหญิง (Female reproductive system)  

โดย แพทยห์ญิงชนญัญา ตนัติธรรม  สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การ
 เจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
 รามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 

14.00-15.30 น. การพฒันาการของไข่ และฟองไข่ (Oogenesis and folliculogenesis)  
  โดย นายแพทยธิ์บดี หฤไชยะศกัด์ิ สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การ 
  เจริญพนัธุ์ ผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวาน 

 15.30-15.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
 15.45-16.45 น. การรักษาภาวะมีบุตรยากขั้นพื้นฐาน (Basic infertility treatment)  
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โดย แพทยห์ญิงชนญัญา ตนัติธรรม  สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การ
 เจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
 รามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
คร้ังท่ี 3  วันท่ี 4 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมอโนมา 

13.00-14.00 น. ระบบการเจริญพนัธุ์ในเพศชาย (Male reproductive system)  
 โดย นายแพทยศ์ุภชยั สถิตมัง่คัง่ ศลัยแพทยร์ะบบทางเดินปัสสาวะและระบบ

สืบพนัธุ์เพศชาย ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันวมินทรา 
ธิราช 

 
 14.00-15.30 น. การประเมินระยะ และคุณภาพของเซลลอ์สุจิ (Spermatozoa assessment)  
   โดย แพทยห์ญิงนิภาวรรณ อรรถวฒันกุล สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์
   การเจริญพนัธุ์ ประจ าบอร์น ไอวีเอฟ คลินิกเฉพาะทางสูตินรีเวช 
 15.30-15.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

15.45-16.45 น. การทดสอบน ้าเช้ือขั้นพื้นฐาน (Basic test for sperm)  
  โดย แพทยห์ญิงนิภาวรรณ อรรถวฒันกุล สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์

 การเจริญพนัธุ์ ประจ าบอร์น ไอวีเอฟ คลินิกเฉพาะทางสูตินรีเวช 
 
คร้ังท่ี 4 วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมอโนมา 
 13.00-14.00 น. การผสมเทียม และการท าเด็กหลอดแกว้ในทางคลินิก (Clinical intrauterine  

insemination and in vitro fertilization)  
โดย แพทยห์ญิงวรมา เกษมพิพฒัน์ชยั สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การ
เจริญพนัธุ์ แพทยป์ระจ าศูนยสุ์ขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

14.00-15.00 น. วิธีการกระตุน้ไข่ขั้นพื้นฐาน (Ovarian stimulation protocol)  
 โดย นายแพทยธิ์บดี หฤไชยะศกัด์ิ สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การ

เจริญพนัธุ์ ผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวาน 
 15.00-15.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

15.15-16.15 น. การประเมินระยะ และคุณภาพของเซลลไ์ข่ (Oocyte assessment)  
 โดย แพทยห์ญิงภรัาพร ชีระอารี สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญ

พนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 
 16.15-17.15 น. การประเมินระยะ และคุณภาพของตวัอ่อน (Embryo assessment)  
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   โดย อาจารย ์แพทยห์ญิงภรัาพร ชีระอารี สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์
   การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริ
   ราช 
 
คร้ังท่ี 5 วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมอโนมา 

13.00-14.30 น. ชีววิทยาการแช่แขง็ขั้นพื้นฐาน (Basic cryobiology)  
 โดย คุณดวงสมร เลียงกลกิจ นกัวิทยาศาสตร์อาวุโส ผูจ้ดัการหอ้งตวัอ่อน  

ศูนยซุ์พีเรีย เอ อาร์ ที 
14.30-15.30 น. การแช่แขง็เซลลไ์ข่ และตวัอ่อน (Oocyte and embryo cryopreservation)  
 โดย คุณดวงสมร เลียงกลกิจ นกัวิทยาศาสตร์อาวุโส ผูจ้ดัการหอ้งตวัอ่อน  

ศูนยซุ์พีเรีย เอ อาร์ ที 
 15.30-15.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

15.45-17.15 น. น ้ายาเพาะเล้ียงตวัอ่อนเบ้ืองตน้ (Basic culture media)  
  โดย นายแพทยธิ์บดี หฤไชยะศกัด์ิ สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การ

 เจริญพนัธุ์ ผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวาน 
 

คร้ังท่ี 6 วันท่ี 28 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมอโนมา 
8.00-9.00 น. การดึงเซลลต์วัอ่อน และการเจาะเปลือกตวัอ่อน (Biopsy and assisted hatching) 

โดย คุณดวงสมร เลียงกลกิจ ผูจ้ดัการห้องตวัอ่อน ศูนยซุ์พีเรีย เอ อาร์ ที 
9.00-10.00 น. กระบวนการฝังตวัของตวัอ่อน (implantation process)  
 โดย นายแพทยธิ์บดี หฤไชยะศกัด์ิ สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การ

เจริญพนัธุ์ ผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวาน 
 10.00-10.30 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.30-12.00 น. การตรวจวินิจฉยัพนัธุกรรมตวัอ่อนก่อนฝังตวั (Preimplantation genetic testing) 
โดย ดร.ชนาวีร์  รัตนาจารย ์ผูจ้ดัการฝ่ายการตรวจโรคทางพนัธุกรรมมารดา และ
ทารกในครรภ ์บริษทัเอ็นเฮลท ์ประเทศไทย 

 12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.00 น.  เทคโนโลย ีNext generation sequencing ในการตรวจวินิจฉยัพนัธุกรรมตวัอ่อน 

ก่อนฝังตวั (Next generation sequencing in Preimplantation genetic testing)  
โดย  Michael Richardson, Ph.D Doctor in Human Genetics from the University 
of London และ ดร.จีระวฒัน์  นาคขนุทด นกัวิทยาศาสตร์อาวุโสดา้นจุลชีววิทยา
ทางการแพทย ์บริษทั ยนีพลสั 

  14.00-15.00 น. ภาวะ Mosaicism ในตวัอ่อน (Mosaicism in embryo)  
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   โดย ดร.ชนาวีร์ รัตนาจารย ์ผูจ้ดัการฝ่ายการตรวจโรคทางพนัธุกรรมมารดา และ
ทารกในครรภ ์บริษทัเอ็นเฮลท ์ประเทศไทย 

 15.00-15.30 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
 15.30-17.00 น. การดูแลคุณภาพ และการบริหารความเส่ียงในหอ้งเพาะเล้ียงตวัอ่อน (Quality and  

risk management in embryology laboratory)  
โดย คุณดวงสมร เลียงกลกิจ ผูจ้ดัการห้องตวัอ่อน ศูนยซุ์พีเรีย เอ อาร์ ที 

 
คร้ังท่ี 7 วันท่ี 29 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมอโนมา 
 8.00-9.00 น. การยา้ยไมโทคอนเดรีย (Mitochondrial transfer)  
   โดย ดร.ชชัวาล  สิงหะพล หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลยั 
   เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 

9.00-10.00 น. การตรวจพนัธุกรรมก่อนมีบุตร (Genetic carrier screening)  
 โดย Dr. Michael Richardson, Ph.D Doctor in Human Genetics from the 

University of London และ ดร.จีระวฒัน์  นาคขนุทด นกัวิทยาศาสตร์อาวุโสดา้น
จุลชีววิทยาทางการแพทย ์บริษทั ยนีพลสั 

 10.00-10.30 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.30-11.30 น. กฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทยใ์นประเทศไทย     

(Law and regulation in assisted reproductive technology in Thailand)  
 โดย นายแพทยพ์นัธ์กวี  ตนัติวิริยพนัธุ์  สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การ

เจริญพนัธุ์ หน่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 11.30-12.30 น. การดูแลการตั้งครรภเ์บ้ืองตน้ (Early pregnancy care)  
   โดย แพทยห์ญิงวรมา  เกษมพิพฒัน์ชยั สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การ
   เจริญพนัธุ์ แพทยป์ระจ าศูนยสุ์ขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
 12.30-13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 
ก าหนดการสาธิตการปฏิบัติจ านวน 3 ช่ัวโมง 30 นาท ี 
วนัท่ี 29 สิงหาคม 2564  ณ โรงแรมอโนมา 

13.30-17.00 น. เทคโนโลยกีารเจริญพนัธุ์ในปัจจุบนั  
  โดย ทีมกลุ่มวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก และปรสิตวิทยา คณะ

 เทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต และกลุ่มงานนายแพทยธิ์บดี หฤไชยะศกัด์ิ 
 ศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวาน  
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จดัแบ่งสาธิตการปฎิบติัการเป็น 4 สถานี (stations) 

Station 1 : การดึงเซลลต์วัอ่อน และการเจาะเปลือกตวัอ่อนโดยใชเ้ลเซอร์ (Assisted  hatching and biopsy - 
laser) 
Station 2 : การดึงเซลลต์วัอ่อน และการเจาะเปลือกตวัอ่อนโดยใชไ้ม่ใชเ้ลเซอร์  (Assisted hatching and 
biopsy - non-laser) 
Station 3 : การใชเ้ทคโนโลย ีNext generation sequencing ในการตรวจวินิจฉยัพนัธุกรรมตวัอ่อนก่อนฝังตวั 
(Next generation sequencing in Preimplantation genetic testing 
Station 4 : การแปลผลเทคโนโลยี Next generation sequencing (Interpretation of  Next generation 
sequencing results) 
 
 

เน้ือหาหลกัสูตร 
 

สัปดาห์ อบรม เน้ือหา จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

สัปดาห์ท่ี 1 ภาคทฤษฎี 
(25/6/64) 

1. แนะน าหลกัสูตรการอบรมเทคโนโลยช่ีวยเจริญพนัธุ์ทางการแพทย์
(Course overview) 
2. ภาพรวมของเทคโนโลยช่ีวยเจริญพนัธุ์ทางการแพทยใ์นปัจจุบนั 
(Overview in fertility field) 

1 
 

1.30 

สัปดาห์ท่ี 2 ภาคทฤษฎี 
(3/7/64) 

3. ระบบการเจริญพนัธุ์ในเพศหญิง (Female reproductive system) 
4. การพฒันาการของไข่ และฟองไข่(Oogenesis and folliculogenesis) 
5. การรักษาภาวะมีบุตรยากขั้นพื้นฐาน(Basic infertility treatment) 

1 
1.30 

1 
 ภาคทฤษฎี 

(4/7/64) 
 

6. ระบบการเจริญพนัธุ์ในเพศชาย (Male reproductive system) 
7. การประเมินระยะ และคุณภาพของเซลลอ์สุจิ (Spermatozoa 
assessment) 
8. การทดสอบน ้าเช้ือขั้นพื้นฐาน (Basic test for sperm) 

1 
1.30 

 
1 

สัปดาห์ท่ี 3 ภาคทฤษฎี 
(31/7/64) 

9.การผสมเทียมและ การท าเด็กหลอดแกว้ในทางคลินิก  
(Clinical intrauterine insemination and in vitro fertilization) 
10.วิธีการกระตุน้ไข่พื้นฐาน(Ovarian stimulation protocol) 
11. การประเมินระยะ และคุณภาพของเซลลไ์ข่ (Oocyte assessment)   
12. การประเมินระยะ และคุณภาพของตวัอ่อน (Embryo assessment) 

1 
 

1 
1 
1 

 ภาคทฤษฎี 13. ชีววิทยาการแช่แขง็ขั้นพื้นฐาน (Basic cryobiology) 1.30 
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(1/8/64) 14. การแช่แขง็เซลลไ์ข่ และตวัอ่อน (Oocyte and embryo 
cryopreservation) 
15. น ้ายาเพาะเล้ียงตวัอ่อนเบ้ืองตน้ (Basic culture media) 

1 
 

1.30 
สัปดาห์ท่ี 4 ภาคทฤษฎี 

(28/8/64) 
16. การดึงเซลลต์วัอ่อน และการเจาะเปลือกตวัอ่อน (Biopsy and 
assisted hatching) 
17. กระบวนการฝังตวัของตวัอ่อน (implantation process) 
18. การตรวจวินิจฉยัพนัธุกรรมตวัอ่อนก่อนฝังตวั (Preimplantation 
genetic testing) 
19. เทคโนโลย ีNext generation sequencing ในการตรวจวินิจฉยั
พนัธุกรรมตวัอ่อนก่อนฝังตวั (Next generation sequencing in 
Preimplantation genetic testing) 
20. ภาวะ Mosaicism ในตวัอ่อน (Mosaicism in embryo) 

1 
 

1 
1.30 

 
1 
 
 

1 
  21. การดูแลคุณภาพ และการบริหารความเส่ียงในหอ้งเพาะเล้ียงตวั

อ่อน (Quality and risk management in embryology laboratory) 
1.30 

 ภาคทฤษฎี 
(29/8/64) 

22. การยา้ยไมโทคอนเดรีย (Mitochondrial transfer) 
23. การตรวจพนัธุกรรมก่อนมีบุตร (Genetic carrier screening) 
24. กฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทยใ์น
ประเทศไทย (Law and regulation in assisted reproductive technology 
in Thailand) 
25. การดูแลการตั้งครรภเ์บ้ืองตน้ (Early pregnancy care) 

1 
1 
1 
 
 

1 
 สาธิตการ

ปฏิบติัการ 
(29/8/64) 

 เทคโนโลยกีารเจริญพนัธุ์ในปัจจุบนั (Today’s Assisted 
Reproductive) 

3.30 

 
การประเมินการด าเนินกจิกรรม 

ประเมินจากความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมประชุม อยูท่ี่ระดบัอยา่งนอ้ย 3.51 จากระดบั 5  
 


