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การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง เรื่ อง การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ (ภาคทฤษฎี)
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพัน ธุ์ทางการแพทย์มีบทบาทในวิถีชีวิตและสังคมเพื่อแก้ไขปัญหา
ผูม้ ีบุตรยากมากขึ้นเรื่ อย ๆ ทั้งนี้ ดว้ ยเหตุผลด้านสุ ขภาพส่ วนตัวของผูร้ ับบริ การที่ไม่เอื้ออานวยต่อการมีบุตร
ตามธรรมชาติ รวมถึงเพื่อช่วยวางแผนครอบครัว (Family planning) ในการป้องกันการเกิดโรคที่ถ่ายทอด
ทางพัน ธุ ก รรม เช่ น โรคธาลัส สี เ มี ย (Thalassemia) เป็ นต้น อย่า งไรก็ ต ามการเรี ย นการสอนเพื่ อ ผลิ ต
นัก วิ ท ยาศาสตร์ ด้า นการเพาะเลี้ ย งตัว อ่ อ นหรื อ นัก เพาะเลี้ ย งตัวอ่ อ นทางการแพทย์ (Embryologist) ใน
ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ในประเทศไทยยังไม่มีการจัดขึ้นมาอย่างเป็ น
ระบบ ในขณะที่นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนทางการแพทย์เป็ นที่ตอ้ งการอย่างสู ง และขาดแคลนนักเพาะเลี้ยงตัว
อ่อนทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งนักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนระดับปฏิบตั ิงานที่มีอยู่ในสายงานนี้ ยงั จาเป็ นต้อง
ได้รับการสร้างเสริ มความรู ้พ้ืนฐานด้านทฤษฎีเพื่อพัฒนาตนเอง ต่อยอดความรู ้อย่างเป็ นระบบครบองค์รวม
เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการสร้างตัวอ่อนตามเจตจานงค์ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต และศูนย์สุขภาพสตรี มิสกวานจึงมี
ความคิดริ เริ่ มโครงการอบรมหลักสู ตรการเพาะเลี้ ยงตัวอ่อนในห้องปฏิ บตั ิ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ข้ ึน เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทั้ง ผูท้ ี่ มีความสนใจในเบื้ องต้น และผูท้ ี่ ต้องการพัฒนา
ศัก ยภาพตัวเองเป็ นนั ก เพาะเลี้ ย งตัว อ่ อ นอย่า งครบวงจร หรื อผูท้ ี่ ก าลัง ปฏิ บัติ งานในบางภาคส่ ว นของ
เทคโนโลยี ช่วยการเจริ ญพันธุ์ท างการแพทย์ไ ด้รับความรู ้ ทางด้านทฤษฎี อย่างเป็ นระบบและครบวงจร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์เพื่อสามารถต่อยอดวิชาชีพเพื่อเป็ นนักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน
ที่มีคุณภาพได้ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ อบรมนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ผู ้ที่ ต้อ งการจะท างานเป็ นนั ก เพาะเลี้ ย งตัว อ่ อ นในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ให้มีความรู ้ความเข้าใจในด้านทฤษฎี ออย่างครบองค์ความรู ้
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2. เพื่ อ อบรมต่ อ ยอดนั ก เพาะเลี้ ย งตัว อ่ อ นในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท าง
การแพทย์ที่ทางานอยู่แล้ว ให้มีความรู ้ความเข้าใจในด้านทฤษฎีลึกซึ้ งขึ้น รวมถึงรู ้การปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น
ระบบมากขึ้น
3. เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในสร้างเครื อข่ายนักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย
4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทฤษฎี การแก้ปัญหา และการปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ระหว่างผูเ้ ข้าอบรม
ลักษณะการดาเนินงาน
1. การบรรยายเนื้อหาด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์แบบองค์รวมโดยเฉพาะเรื่ อง
การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการฝั่งตัว เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมมีความเข้าใจ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
2. การสาธิตปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ในแง่มุมต่างๆ
3. มอบใบประกาศนียบัตร “การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ (ภาคทฤษฎี) รุ่ นที่ 1 ”
กลุ่มเป้ าหมาย
นักวิจยั อาจารย์ นักเทคนิคการแพทย์ แพทย์ นักนักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผูท้ ี่กาลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
วิทยากร
1. นายแพทย์ธิบดี หฤไชยะศักดิ์ สู ตินรี แพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ การเจริ ญพันธุ์ ผูอ้ านวยการ
ศูนย์สุขภาพสตรี มิสกวาน
2. นายแพทย์พนั ธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์ สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริ ญพันธุ์ หน่วยรักษา
ภาวะมีบุตรยาก ภาควิชาสูติศาสตร์ นรี เวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. แพทย์หญิงชนัญญา ตันติธรรม สู ตินรี แพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเวชศาสตร์ การเจริ ญพันธุ์ ภาควิชา
สูติศาสตร์ นรี เวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4. แพทย์หญิงภัทราพร ชีระอารี สู ตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริ ญพันธุ์ หน่วยผูม้ ีบุตร
ยาก ภาควิชาสูติศาสตร์ นรี เวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. แพทย์หญิงวรมา เกษมพิพฒ
ั น์ชัย สู ตินรี แพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเวชศาสตร์ การเจริ ญพันธุ์ แพทย์
ประจาศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
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6. แพทย์หญิงนิภาวรรณ อรรถวัฒนกุล สู ตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริ ญพันธุ์ ประจา
บอร์น ไอวีเอฟ คลินิกเฉพาะทางสูติ-นรี เวช
7. นายแพทย์ศุภชัย สถิตมัง่ คัง่ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสื บพันธุ์เพศชาย ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
8. ดร.ชัชวาล สิ งหะพล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
9. ดร.ชนาวีร์ รัตนาจารย์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตรวจโรคทางพันธุกรรมมารดา และทารกในครรภ์ บริ ษทั
เอ็นเฮลท์ 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.จีระวัฒน์ นาคขุนทด นักวิทยาศาสตร์อาวุโสด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บริ ษทั ยีนพลัส
12. คุณดวงสมร เลียงกลกิจ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ผูจ้ ดั การห้องตัวอ่อน ศูนย์ซุพีเรี ย เอ อาร์ ที
13. คุณปุญญิสา มาตรแม้น นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ผูจ้ ดั การห้องตัวอ่อน ศูนย์สุขภาพสตรี มิสกวาน
14. คุณเบญจมาศ มัธยมจันทร์ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส
15. คุณวีนสั ชาญเชี่ยว นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ศูนย์สุขภาพสตรี มิสกวาน
16. คุณดนยา คุนผลิน นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ศูนย์สุขภาพสตรี มิสกวาน
17. ทีมกลุ่มวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก และปรสิ ตวิทยา คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
วัน-เวลา และสถานที่
อบรม ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ต และโรงแรมอโนมา
การจัดอบรมแบ่งเป็ น
1. ภาคทฤษฎี ตั้งแต่วนั ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2564 จานวน 28 ชัว่ โมง 30 นาที
2. สาธิตการปฏิบตั ิการ วันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2564 จานวน 3 ชัว่ โมง 30 นาที
3. ประเมินความรู ้ จานวน 3 ครั้ง ณ ศูนย์สุขภาพสตรี มิสกวาน เฉพาะสาหรับผูอ้ บรมที่มีความต้องการจะลง
เรื่ อง นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ (ในภาคปฎิบตั ิการ)
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม 2564 สอบภาคทฤษฎี หัวข้อ 1-8
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เดือน สิ งหาคม 2564 สอบภาคทฤษฎี หัวข้อ 9-15
ครั้งที่ 3 วันที่ 21 เดือน กันยายน 2564 สอบภาคทฤษฎี หัวข้อ 16-25
ผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ
1. ผศ.ดร.เฟื่ องฉัตร จริ นทร์ธนันต์
2. นายแพทย์ธิบดี หฤไชยะศักดิ์
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ค่าใช้ จ่าย
ชาระเงินค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2564 อัตราค่าลงทะเบียน 20,000 บาท
ชาระเงินค่าลงทะเบียนหลัง วันที่ 15 มิถุนายน 2564 อัตราค่าลงทะเบียน 22,000 บาท
เนื้อหาของหลักสู ตรภาคทฤษฎี จานวน 28 ชั่วโมง 30 นาที
1. แนะนาหลักสูตรการอบรมเทคโนโลยีช่วยเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ (Course overview)
2. ภาพรวมของเทคโนโลยีช่วยเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ในปัจจุบนั (Overview in fertility
field)
3. ระบบการเจริ ญพันธุ์ในเพศหญิง (Female reproductive system)
4. การพัฒนาการของไข่ และฟองไข่ (Oogenesis and folliculogenesis)
5. การรักษาภาวะมีบุตรยากขั้นพื้นฐาน (Basic infertility treatment)
6. ระบบการเจริ ญพันธุ์ในเพศชาย (Male reproductive system)
7. การประเมินระยะ และคุณภาพของเซลล์อสุจิ (Spermatozoa assessment)
8. การทดสอบน้ าเชื้อขั้นพื้นฐาน (Basic test for sperm)
9. การผสมเทียม และการทาเด็กหลอดแก้วในทางคลินิก (Clinical intrauterine insemination
and in vitro fertilization)
10. วิธีการกระตุน้ ไข่ข้ นั พื้นฐาน (Ovarian stimulation protocol)
11. การประเมินระยะ และคุณภาพของเซลล์ไข่ (Oocyte assessment)
12. การประเมินระยะ และคุณภาพของตัวอ่อน (Embryo assessment)
13. ชีววิทยาการแช่แข็งขั้นพื้นฐาน (Basic cryobiology)
14. การแช่แข็งเซลล์ไข่ และตัวอ่อน (Oocyte and embryo cryopreservation)
15. น้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเบื้องต้น (Basic culture media)
16. การดึงเซลล์ตวั อ่อน และการเจาะเปลือกตัวอ่อน (Biopsy and assisted hatching)
17. กระบวนการฝังตัวของตัวอ่อน (implantation process)
18. การตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนฝังตัว (Preimplantation genetic testing)
19. เทคโนโลยี Next generation sequencing ในการตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนฝังตัว
(Next generation sequencing in Preimplantation genetic testing)
20. ภาวะ Mosaicism ในตัวอ่อน (Mosaicism in embryo)
21. การดูแลคุณภาพ และการบริ หารความเสี่ ยงในห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Quality and risk
management in embryology laboratory)
22. การย้ายไมโทคอนเดรี ย (Mitochondrial transfer)
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23. การตรวจพันธุกรรมก่อนมีบุตร (Genetic carrier screening)
24. กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย (Law and
regulation in assisted reproductive technology in Thailand)
25. การดูแลการตั้งครรภ์เบื้องต้น (Early pregnancy care)
สาธิตการปฏิบัติการ จานวน 3 ชั่วโมง 30 นาที
1. เทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ในปัจจุบนั (Today’s Assisted Reproductive)
กาหนดการอบรม
ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
8.00-8.50 น. ลงทะเบียน
8.50-9.00 น. กล่าวเปิ ดงานโดย คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลังรังสิ ต
9.00-10.00 น. แนะนาหลักสูตรการอบรมเทคโนโลยีช่วยเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ (Course
overview)
โดย นายแพทย์ธิบดี หฤไชยะศักดิ์ สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวช
ศาสตร์การเจริ ญพันธุ์ ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพสตรี มิสกวาน
10.00-11.30 น. ภาพรวมของเทคโนโลยีช่วยเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ในปัจจุบนั (Overview in
fertility field)
โดย นายแพทย์ธิบดี หฤไชยะศักดิ์ สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวช
ศาสตร์การเจริ ญพันธุ์ ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพสตรี มิสกวาน
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมอโนมา
13.00-14.00 น. ระบบการเจริ ญพันธุ์ในเพศหญิง (Female reproductive system)
โดย แพทย์หญิงชนัญญา ตันติธรรม สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การ
เจริ ญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรี เวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
14.00-15.30 น. การพัฒนาการของไข่ และฟองไข่ (Oogenesis and folliculogenesis)
โดย นายแพทย์ธิบดี หฤไชยะศักดิ์ สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การ
เจริ ญพันธุ์ ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพสตรี มิสกวาน
15.30-15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.45-16.45 น. การรักษาภาวะมีบุตรยากขั้นพื้นฐาน (Basic infertility treatment)
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โดย แพทย์หญิงชนัญญา ตันติธรรม สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การ
เจริ ญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรี เวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 3 วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมอโนมา
13.00-14.00 น. ระบบการเจริ ญพันธุ์ในเพศชาย (Male reproductive system)
โดย นายแพทย์ศุภชัย สถิตมัง่ คัง่ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบ
สื บพันธุ์เพศชาย ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทรา
ธิราช
14.00-15.30 น. การประเมินระยะ และคุณภาพของเซลล์อสุจิ (Spermatozoa assessment)
โดย แพทย์หญิงนิภาวรรณ อรรถวัฒนกุล สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์
การเจริ ญพันธุ์ ประจาบอร์น ไอวีเอฟ คลินิกเฉพาะทางสูตินรี เวช
15.30-15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.45-16.45 น. การทดสอบน้ าเชื้อขั้นพื้นฐาน (Basic test for sperm)
โดย แพทย์หญิงนิภาวรรณ อรรถวัฒนกุล สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์
การเจริ ญพันธุ์ ประจาบอร์น ไอวีเอฟ คลินิกเฉพาะทางสูตินรี เวช
ครั้งที่ 4 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมอโนมา
13.00-14.00 น. การผสมเทียม และการทาเด็กหลอดแก้วในทางคลินิก (Clinical intrauterine
insemination and in vitro fertilization)
โดย แพทย์หญิงวรมา เกษมพิพฒั น์ชยั สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การ
เจริ ญพันธุ์ แพทย์ประจาศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
14.00-15.00 น. วิธีการกระตุน้ ไข่ข้ นั พื้นฐาน (Ovarian stimulation protocol)
โดย นายแพทย์ธิบดี หฤไชยะศักดิ์ สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การ
เจริ ญพันธุ์ ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพสตรี มิสกวาน
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-16.15 น. การประเมินระยะ และคุณภาพของเซลล์ไข่ (Oocyte assessment)
โดย แพทย์หญิงภัราพร ชีระอารี สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริ ญ
พันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรี เวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
16.15-17.15 น. การประเมินระยะ และคุณภาพของตัวอ่อน (Embryo assessment)
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โดย อาจารย์ แพทย์หญิงภัราพร ชีระอารี สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์
การเจริ ญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรี เวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริ
ราช
ครั้งที่ 5 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมอโนมา
13.00-14.30 น. ชีววิทยาการแช่แข็งขั้นพื้นฐาน (Basic cryobiology)
โดย คุณดวงสมร เลียงกลกิจ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ผูจ้ ดั การห้องตัวอ่อน
ศูนย์ซุพีเรี ย เอ อาร์ ที
14.30-15.30 น. การแช่แข็งเซลล์ไข่ และตัวอ่อน (Oocyte and embryo cryopreservation)
โดย คุณดวงสมร เลียงกลกิจ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ผูจ้ ดั การห้องตัวอ่อน
ศูนย์ซุพีเรี ย เอ อาร์ ที
15.30-15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.45-17.15 น. น้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเบื้องต้น (Basic culture media)
โดย นายแพทย์ธิบดี หฤไชยะศักดิ์ สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การ
เจริ ญพันธุ์ ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพสตรี มิสกวาน
ครั้งที่ 6 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมอโนมา
8.00-9.00 น. การดึงเซลล์ตวั อ่อน และการเจาะเปลือกตัวอ่อน (Biopsy and assisted hatching)
โดย คุณดวงสมร เลียงกลกิจ ผูจ้ ดั การห้องตัวอ่อน ศูนย์ซุพีเรี ย เอ อาร์ ที
9.00-10.00 น. กระบวนการฝังตัวของตัวอ่อน (implantation process)
โดย นายแพทย์ธิบดี หฤไชยะศักดิ์ สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การ
เจริ ญพันธุ์ ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพสตรี มิสกวาน
10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. การตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนฝังตัว (Preimplantation genetic testing)
โดย ดร.ชนาวีร์ รัตนาจารย์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตรวจโรคทางพันธุกรรมมารดา และ
ทารกในครรภ์ บริ ษทั เอ็นเฮลท์ ประเทศไทย
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. เทคโนโลยี Next generation sequencing ในการตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน
ก่อนฝังตัว (Next generation sequencing in Preimplantation genetic testing)
โดย Michael Richardson, Ph.D Doctor in Human Genetics from the University
of London และ ดร.จีระวัฒน์ นาคขุนทด นักวิทยาศาสตร์อาวุโสด้านจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์ บริ ษทั ยีนพลัส
14.00-15.00 น. ภาวะ Mosaicism ในตัวอ่อน (Mosaicism in embryo)
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โดย ดร.ชนาวีร์ รัตนาจารย์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตรวจโรคทางพันธุกรรมมารดา และ
ทารกในครรภ์ บริ ษทั เอ็นเฮลท์ ประเทศไทย
15.00-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-17.00 น. การดูแลคุณภาพ และการบริ หารความเสี่ ยงในห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Quality and
risk management in embryology laboratory)
โดย คุณดวงสมร เลียงกลกิจ ผูจ้ ดั การห้องตัวอ่อน ศูนย์ซุพีเรี ย เอ อาร์ ที

ครั้งที่ 7 วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมอโนมา
8.00-9.00 น. การย้ายไมโทคอนเดรี ย (Mitochondrial transfer)
โดย ดร.ชัชวาล สิ งหะพล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9.00-10.00 น. การตรวจพันธุกรรมก่อนมีบุตร (Genetic carrier screening)
โดย Dr. Michael Richardson, Ph.D Doctor in Human Genetics from the
University of London และ ดร.จีระวัฒน์ นาคขุนทด นักวิทยาศาสตร์อาวุโสด้าน
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ บริ ษทั ยีนพลัส
10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.30 น. กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย
(Law and regulation in assisted reproductive technology in Thailand)
โดย นายแพทย์พนั ธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์ สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การ
เจริ ญพันธุ์ หน่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก ภาควิชาสูติศาสตร์ นรี เวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.30-12.30 น. การดูแลการตั้งครรภ์เบื้องต้น (Early pregnancy care)
โดย แพทย์หญิงวรมา เกษมพิพฒั น์ชยั สูตินรี แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การ
เจริ ญพันธุ์ แพทย์ประจาศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
กาหนดการสาธิตการปฏิบัติจานวน 3 ชั่วโมง 30 นาที
วันที่ 29 สิ งหาคม 2564 ณ โรงแรมอโนมา
13.30-17.00 น. เทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ในปัจจุบนั
โดย ทีมกลุ่มวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก และปรสิ ตวิทยา คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต และกลุ่มงานนายแพทย์ธิบดี หฤไชยะศักดิ์
ศูนย์สุขภาพสตรี มิสกวาน
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จัดแบ่งสาธิตการปฎิบตั ิการเป็ น 4 สถานี (stations)
Station 1 : การดึงเซลล์ตวั อ่อน และการเจาะเปลือกตัวอ่อนโดยใช้เลเซอร์ (Assisted hatching and biopsy laser)
Station 2 : การดึงเซลล์ตวั อ่อน และการเจาะเปลือกตัวอ่อนโดยใช้ไม่ใช้เลเซอร์ (Assisted hatching and
biopsy - non-laser)
Station 3 : การใช้เทคโนโลยี Next generation sequencing ในการตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนฝังตัว
(Next generation sequencing in Preimplantation genetic testing
Station 4 : การแปลผลเทคโนโลยี Next generation sequencing (Interpretation of Next generation
sequencing results)

เนื้อหาหลักสู ตร

สัปดาห์

อบรม

เนื้อหา

สัปดาห์ ที่ 1

ภาคทฤษฎี
(25/6/64)

1. แนะนาหลักสูตรการอบรมเทคโนโลยีช่วยเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
(Course overview)
2. ภาพรวมของเทคโนโลยีช่วยเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ในปัจจุบนั
(Overview in fertility field)
3. ระบบการเจริ ญพันธุ์ในเพศหญิง (Female reproductive system)
4. การพัฒนาการของไข่ และฟองไข่(Oogenesis and folliculogenesis)
5. การรักษาภาวะมีบุตรยากขั้นพื้นฐาน(Basic infertility treatment)
6. ระบบการเจริ ญพันธุ์ในเพศชาย (Male reproductive system)
7. การประเมินระยะ และคุณภาพของเซลล์อสุจิ (Spermatozoa
assessment)
8. การทดสอบน้ าเชื้อขั้นพื้นฐาน (Basic test for sperm)

สัปดาห์ ที่ 2

ภาคทฤษฎี
(3/7/64)
ภาคทฤษฎี
(4/7/64)

สัปดาห์ ที่ 3

ภาคทฤษฎี
(31/7/64)

ภาคทฤษฎี

9.การผสมเทียมและ การทาเด็กหลอดแก้วในทางคลินิก
(Clinical intrauterine insemination and in vitro fertilization)
10.วิธีการกระตุน้ ไข่พ้นื ฐาน(Ovarian stimulation protocol)
11. การประเมินระยะ และคุณภาพของเซลล์ไข่ (Oocyte assessment)
12. การประเมินระยะ และคุณภาพของตัวอ่อน (Embryo assessment)
13. ชีววิทยาการแช่แข็งขั้นพื้นฐาน (Basic cryobiology)

จานวน
(ชั่วโมง)
1
1.30
1
1.30
1
1
1.30
1
1
1
1
1
1.30
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(1/8/64)

สัปดาห์ ที่ 4

ภาคทฤษฎี
(28/8/64)

ภาคทฤษฎี
(29/8/64)

สาธิตการ
ปฏิบตั ิการ
(29/8/64)

14. การแช่แข็งเซลล์ไข่ และตัวอ่อน (Oocyte and embryo
cryopreservation)
15. น้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเบื้องต้น (Basic culture media)
16. การดึงเซลล์ตวั อ่อน และการเจาะเปลือกตัวอ่อน (Biopsy and
assisted hatching)
17. กระบวนการฝังตัวของตัวอ่อน (implantation process)
18. การตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนฝังตัว (Preimplantation
genetic testing)
19. เทคโนโลยี Next generation sequencing ในการตรวจวินิจฉัย
พันธุกรรมตัวอ่อนก่อนฝังตัว (Next generation sequencing in
Preimplantation genetic testing)
20. ภาวะ Mosaicism ในตัวอ่อน (Mosaicism in embryo)
21. การดูแลคุณภาพ และการบริ หารความเสี่ ยงในห้องเพาะเลี้ยงตัว
อ่อน (Quality and risk management in embryology laboratory)
22. การย้ายไมโทคอนเดรี ย (Mitochondrial transfer)
23. การตรวจพันธุกรรมก่อนมีบุตร (Genetic carrier screening)
24. กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ใน
ประเทศไทย (Law and regulation in assisted reproductive technology
in Thailand)
25. การดูแลการตั้งครรภ์เบื้องต้น (Early pregnancy care)
เทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ในปัจจุบนั (Today’s Assisted
Reproductive)

การประเมินการดาเนินกิจกรรม
ประเมินจากความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม อยูท่ ี่ระดับอย่างน้อย 3.51 จากระดับ 5

1
1.30
1
1
1.30
1

1
1.30
1
1
1

1
3.30

