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การบรรยายชุดวิชาท่ีจัดขึน้อย่างต่อเน่ือง เร่ือง การฝึกปฎิบติัการนกัเพาะเล้ียงตวัอ่อนในหอ้งปฏิบติัการ

เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย ์ 

หลกัการและเหตุผล  

ภาวะการมีบุตรยากเป็นปัญหาส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความสมบรูณ์ของครอบครัว 
ปัจจุบนัแนวโนม้มีอุบติัการณ์เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากมีการแต่งงานเม่ืออายมุากขึ้น ความรู้และเทคโนโลยช่ีวย
การเจริญพนัธุ์ทางการแพทยมี์ความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว ดงันั้นบุคลากรทางการแพทย ์ เทคนิคการแพทย์
และสาธารณสุขท่ีปฎิบติังานดา้นน้ีควรจะมีความรู้ความเขา้ใจ ในการช่วยการเจริญพนัธุ์ซ่ึงประกอบดว้ย 
การวิเคราะห์น ้าเช้ือ  การเตรียมน ้าเช้ือก่อนท าผสมเทียม และเด็กหลอดแกว้ การแช่แขง็และละลายเซลล ์ไข่
และอสุจิ การเตรียมน ้ายาเล้ียงตวัอ่อน การยา้ยไข่ และตวัอ่อน  ฝึกการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์เพื่อการปฏิสนธิ
เซลลไ์ข่ และอสุจิ  

คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต และศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวานจึงมีความคิดริเร่ิมพฒันา
โครงการฝึกปฎิบติั นกัเพาะเล้ียงตวัอ่อนในหอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทยข์ึ้นมา 
เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้การเพาะเล้ียงตวัอ่อนในห้องปฏิบติัการเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พนัธุ์ทางการแพทย ์ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่ออบรมนักวิทยาศาสตร์ผู ้ท่ีต้องการจะท างานเป็นนักเพาะเล้ียงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
เพาะเล้ียงตวัอ่อนอยา่งมีคุณภาพ  
 2. เพื่ออบรมต่อยอดนักเพาะเล้ียงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทยท่ี์ท างานอยูแ่ลว้ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบมากขึ้น 
 3. เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในสร้างเครือข่ายนกัเพาะเล้ียงตวัอ่อนในห้องปฏิบติัการเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พนัธุ์ทางการแพทยใ์นประเทศไทย 
 4. เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ ทฤษฎี การแกปั้ญหา และการปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย ์ระหวา่งผูเ้ขา้อบรม 
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ลกัษณะการด าเนินงาน 

 1. การฝึกปฏิบติัการดา้นเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย ์เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความ
เขา้ใจ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง 
 2.  ทดสอบความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกปฏิบติัการดา้นเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัทางการแพทย์ เพื่อการ
ประเมินตนเองของผูร่้วมอบรม 
 3.  มอบประกาศนียบตัร “ นกัเพาะเล้ียงตวัอ่อนในห้องปฏิบติัการเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ทาง
การแพทย ์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.   แพทยห์ญิงชนญัญา ตนัติธรรม สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติ
ศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 4.  แพทยห์ญิงภทัราพร ชีระอารี สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ หน่วยผูมี้บุตร
ยาก ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
 5.  แพทยห์ญิงวรมา เกษมพิพฒัน์ชยั สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ แพทย์
ประจ าศูนยสุ์ขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
 6.  แพทยห์ญิงนิภาวรรณ อรรถวฒันกุล สูตินรีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ประจ า
บอร์น ไอวีเอฟ คลินิกเฉพาะทางสูติ-นรีเวช 
 7.  นายแพทยศ์ุภชยั สถิตมัง่คัง่ ศลัยแพทยร์ะบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพนัธุ์เพศชาย ภาควิชา
ศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
 8.  ดร. ชชัวาล สิงหะพล หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 
 9.  ดร. ชนาวีร์ รัตนาจารย ์ผูจ้ดัการฝ่ายการตรวจโรคทางพนัธุกรรมมารดา และทารกในครรภ ์บริษทั
เอน็เฮลท ์ประเทศไทย 



3 

 

   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-เวลาและสถานท่ี 

ฝึกอบรม ณ ศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวาน  
1. ภาคปฏิบติัการ ตั้งแต่วนัท่ี 5 กรกฎาคมพ.ศ. 2564 – 17 กนัยายน พ.ศ. 2564 จ านวน 162 ชัว่โมง  
จ านวน 8 คน 
2. ประเมินความรู้ จ านวน 3 คร้ัง ณ ศูนยสุ์ขภาพสตรีมิสกวาน โดยผูเ้ขา้อบรมควรเขา้ประเมินความรู้ 
   คร้ังท่ี 1  วนัท่ี 29 เดือน กรกฎาคม 2564 สอบภาคปฎิบติัหวัขอ้ 1-4  
   คร้ังท่ี 2  วนัท่ี 26 เดือน สิงหาคม 2564   สอบภาคปฏิบติัหวัขอ้ 5-12 
   คร้ังท่ี 3  วนัท่ี 21 เดือน กนัยายน 2564   สอบภาคปฏิบติัหวัขอ้ 13-19 
      
ผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ 

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

ช าระเงินค่าลงทะเบียนภายใน  วนัท่ี 15 มิถุนายน 2564  อตัราค่าลงทะเบียน 240,000 บาท  
ช าระเงินค่าลงทะเบียนหลัง      วนัท่ี 15 มิถุนายน 2564  อตัราค่าลงทะเบียน 242,000 บาท  
 

เน้ือหาของหลกัสูตรภาคปฎิบัติการ 

 1. การวิเคราะห์น ้าเช้ือ (Sperm analysis)  
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 2. การเตรียมน ้าเช้ือก่อนท าผสมเทียม และเด็กหลอดแกว้ (Sperm preparation for Intrauterine  
  insemination (IUI), In Vitro Fertilization (IVF) and Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI))   
 3. การแช่แขง็เซลลอ์สุจิ (Sperm freezing)  
 4. การละลายเซลลอ์สุจิ (Sperm thawing)  
 5. การเตรียมน ้ายาเล้ียงตวัอ่อน (Media preparation)  
 6. การใชปิ้เปตเพื่อการยา้ยไข่ และตวัอ่อน (Instrument handling practice and usage)  
 7. การเตรียมเซลลไ์ข่ก่อนการปฏิสนธิ (Oocyte denudation)  
 8. การประเมินระยะ คุณภาพของเซลลไ์ข่ และตวัอ่อน (Oocyte and embryo assessment)  
 9. การแช่แขง็/ละลายไข่ และตวัอ่อน (Embryo and oocyte freezing and thawing)  
 10. การยา้ยตวัอ่อนเขา้โพรงมดลูก (Embryo transfer)  
 11. การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์เพื่อการปฏิสนธิเซลลไ์ข่ และอสุจิ (How to use inverted microscope and 
  micro-manipulator set)  
 12. การหยดุการเคล่ือนไหวของเซลลอ์สุจิใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ I (Sperm immobilization I)  
 13. การหยดุการเคล่ือนไหวของเซลลอ์สุจิใตก้ลอ้งจุลทรรศน์II (Sperm immobilizationII)  
 14. การปฏิสนธินอกร่างกาย (Conventional In Vitro Fertilization)   
 15. การปฏิสนธินอกร่างกายโดยการฉีดตวัอสุจิเขา้เซลลไ์ข่ (Intra Cytoplasmic Sperm Injection)  
 16. การดึงเซลลต์วัอ่อน และการเจาะเปลือกตวัอ่อน (Biopsy and assisted hatching) คร้ังท่ี I  
 17. การดึงเซลลต์วัอ่อน และการเจาะเปลือกตวัอ่อน (Biopsy and assisted hatching) คร้ังท่ี II  
       18. การดึงเซลลต์วัอ่อน และการเจาะเปลือกตวัอ่อน (Biopsy and assisted hatching) คร้ังท่ี III  
 
ก าหนดการอบรมภาคปฏิบัติจ านวน 162 ช่ัวโมง 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 5 กรกฎาคม - 10 กรกฎาคม 2564 ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน 
 17.00-20.00 น. การวิเคราะห์น ้าเช้ือ (Sperm analysis) 
 
คร้ังท่ี 2 วันท่ี 12 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2564 ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน 

17.00-20.00 น. การเตรียมน ้าเช้ือก่อนท าผสมเทียม และเด็กหลอดแกว้ (Sperm preparation for 
Intrauterine insemination (IUI), In Vitro Fertilization (IVF) and Intra 
Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) 

 
คร้ังท่ี 3 วันท่ี 19 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2564 ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน 
 17.00-20.00 น. การแช่แขง็เซลลอ์สุจิ (Sperm freezing)  
   การละลายเซลลอ์สุจิ (Sperm thawing) 
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คร้ังท่ี 4 วันท่ี 2 สิงหาคม - 7 สิงหาคม 2564 ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน 
 17.00-20.00 น. การเตรียมน ้ายาเล้ียงตวัอ่อน (Media preparation) 
   การใชปิ้เปตเพื่อการยา้ยไข่ และตวัอ่อน (Instrument handling practice and usage) 
   การเตรียมเซลลไ์ข่ก่อนการปฏิสนธิ (Oocyte denudation) 

  การประเมินระยะ คุณภาพของเซลลไ์ข่ และตวัอ่อน(Oocyte and embryo  
assessment) 

 
คร้ังท่ี 5 วันท่ี 9 สิงหาคม - 14 สิงหาคม 2564 ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน 
 17.00-20.00 น. การแช่แขง็/ละลายไข่ และตวัอ่อน (Embryo and oocyte freezing and thawing) 
   การยา้ยตวัอ่อนเขา้โพรงมดลูก (Embryo transfer) 
 
คร้ังท่ี 6 วันท่ี 16 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2564 ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน 

17.00-20.00 น. การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์เพื่อการปฏิสนธิเซลลไ์ข่ และอสุจิ (How to use inverted 
microscope and micro-manipulator set) 

   การหยดุการเคล่ือนไหวของเซลลอ์สุจิใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ (Sperm immobilization)  
 
คร้ังท่ี 7 วันท่ี 30 สิงหาคม - 4 กนัยายน 2564 ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน 
 17.00-20.00 น. การหยดุการเคล่ือนไหวของเซลลอ์สุจิใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ (Sperm immobilization)   
   การปฏิสนธินอกร่างกาย (Conventional In Vitro Fertilization) 
   การปฏิสนธินอกร่างกายโดยการฉีดตวัอสุจิเขา้เซลลไ์ข่ (Intra Cytoplasmic Sperm 
   Injection) 
   การดึงเซลลต์วัอ่อน และการเจาะเปลือกตวัอ่อน (Biopsy and assisted hatching) 
 
คร้ังท่ี 8 วันท่ี 6 กันยายน - 10 กนัยายน 2564 ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน 
 17.00-20.00 น. การดึงเซลลต์วัอ่อน และการเจาะเปลือกตวัอ่อน (Biopsy and assisted hatching) 
 
คร้ังท่ี 9 วันท่ี 13 กันยายน - 17 กนัยายน 2564 ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน 
 17.00-20.00 น. การดึงเซลลต์วัอ่อน และการเจาะเปลือกตวัอ่อน (Biopsy and assisted hatching) 
  
ก าหนดการสอบ 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน 
17.00-20.00 น. สอบภาคปฏิบติัในหวัขอ้ 

-  การวิเคราะห์น ้าเช้ือ (Sperm analysis)  
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-  การเตรียมน ้าเช้ือก่อนท าผสมเทียม และเด็กหลอดแกว้ (Sperm preparation for   
    Intrauterine insemination (IUI), In Vitro Fertilization (IVF) and Intra  
    Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI))  

                                          -  การแช่แขง็เซลลอ์สุจิ (Sperm freezing)  
-  การละลายเซลลอ์สุจิ (Sperm thawing) 

 
คร้ังท่ี 2 วันท่ี 26 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน 
17.00-20.00 น. สอบภาคปฏิบติัในหวัขอ้ 

-  การเตรียมน ้ายาเล้ียงตวัอ่อน (Media preparation) 
-  การใชปิ้เปตเพื่อการยา้ยไข่ และตวัอ่อน (Instrument handling practice and  
   usage) 
-  การเตรียมเซลลไ์ข่ก่อนการปฏิสนธิ (Oocyte denudation)  
-  การประเมินระยะ คุณภาพของเซลลไ์ข่ และตวัอ่อน(Oocyte and embryo  
   assessment) 
-  การแช่แขง็/ละลายไข่ และตวัอ่อน (Embryo and oocyte freezing and thawing) 
-  การยา้ยตวัอ่อนเขา้โพรงมดลูก (Embryo transfer) 
-  การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์เพื่อการปฏิสนธิเซลลไ์ข่ และอสุจิ (How to use inverted       
    microscope and micro-manipulator set) 

           
คร้ังท่ี 3 วันท่ี 21 กันยายน 2564 ณ ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน  
17.00-20.00 น. สอบภาคปฏิบติัในหวัขอ้ 

-  การหยดุการเคล่ือนไหวของเซลลอ์สุจิใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ (Sperm  
   immobilization)   
-  การปฏิสนธินอกร่างกาย (Conventional In Vitro Fertilization) 
-  การปฏิสนธินอกร่างกายโดยการฉีดตวัอสุจิเขา้เซลลไ์ข่ (Intra Cytoplasmic  
   Sperm Injection) 
-  การดึงเซลลต์วัอ่อน และการเจาะเปลือกตวัอ่อน (Biopsy and assisted hatching) 
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เน้ือหาหลกัสูตร 

 

สัปดาห์ อบรม เน้ือหา จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

สัปดาห์ท่ี 1 ภาคปฏิบติั 
(5-10/7/64) 

1. การวิเคราะห์น ้าเช้ือ (Sperm analysis) 18 

สัปดาห์ท่ี 2 ภาคปฏิบติั 
(12-17/7/64) 

2. การเตรียมน ้าเช้ือก่อนท าผสมเทียม และเด็กหลอดแกว้ (Sperm 
preparation for IUI, IVF 

18 

สัปดาห์ท่ี 3 ภาคปฏิบติั 
(19-24/7/64 

3. การแช่แขง็เซลลอ์สุจิ (Sperm freezing) 
4. การละลายเซลลอ์สุจิ (Sperm thawing) 

9 
9 

สัปดาห์ท่ี 4 สอบภาคปฏิบติั 
(29/7/64) 

 

-    สอบภาคปฏิบัติ หัวข้อ 1-4  

สัปดาห์ท่ี 5 ภาคปฏิบติั 
(2-7/8/64) 

5. การเตรียมน ้ายาเล้ียงตวัอ่อน (Media preparation) 
6. การใชปิ้เปตเพื่อการยา้ยไข่ และตวัอ่อน (Instrument handling 
practice and usage) 
7. การเตรียมเซลลไ์ข่ก่อนการปฏิสนธิ (Oocyte denudation) 
8. การประเมินระยะ คุณภาพของเซลลไ์ข่ และตวัอ่อน(Oocyte and 
embryo assessment 

4.30 
4.30 

 
4.30 
4.30 

สัปดาห์ท่ี 6 ภาคปฏิบติั 
(9-14/8/64) 

9. การแช่แขง็/ละลายไข่ และตวัอ่อน (Embryo and oocyte freezing 
and thawing) 
10. การยา้ยตวัอ่อนเขา้โพรงมดลูก (Embryo transfer) 

9 
 

9 
สัปดาห์ท่ี 7 ภาคปฏิบติั 

(16-21/8/64) 
11. การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์เพื่อการปฏิสนธิเซลลไ์ข่ และอสุจิ (How to 
use inverted microscope and micro-manipulator set) 
12. การหยดุการเคล่ือนไหวของเซลลอ์สุจิใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ (Sperm 
immobilization) I 

9 
 

9 

สัปดาห์ท่ี 8 สอบภาค
ภาคปฏิบติั 
(26/8/64) 

 

-    สอบภาคปฏิบัติ หัวข้อ 5-12  

สัปดาห์ท่ี 9 ภาคปฏิบติั 
(30/8-5/9/64) 

13. การหยดุการเคล่ือนไหวของเซลลอ์สุจิใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ (Sperm 
immobilization) II 

4.30 
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14. การปฏิสนธินอกร่างกาย (Conventional In Vitro Fertilization) 
15. การปฏิสนธินอกร่างกายโดยการฉีดตวัอสุจิเขา้เซลลไ์ข่ (Intra 
Cytoplasmic Sperm Injection) 
16. การดึงเซลลต์วัอ่อน และการเจาะเปลือกตวัอ่อน (Biopsy and 
assisted hatching) คร้ังท่ี I 

4.30 
4.30 

 
4.30 

สัปดาห์ท่ี 10 ภาคปฏิบติั 
(6-11/9/64) 

17. การดึงเซลลต์วัอ่อน และการเจาะเปลือกตวัอ่อน (Biopsy and 
assisted hatching)คร้ังท่ี II  

18 

สัปดาห์ท่ี 11 ภาคปฏิบติั 
(13-18/9/64) 

18. การดึงเซลลต์วัอ่อน และการเจาะเปลือกตวัอ่อน (Biopsy and 
assisted hatching) คร้ังท่ี III 
 

18 

สัปดาห์ท่ี 12 สอบภาค
ภาคปฏิบติั 

สอบ (21/9/64) 
 

-    สอบภาคปฏิบัติ หัวข้อ 13-18  

 สอบเพิ่มเติม 
ภาค ทฤษฎี 
(24/9/64) 

 
 

- สอบเพิม่เติมภาคปฏิบัติ  
 

 

 
การประเมินการด าเนินกจิกรรม 

ประเมินจากความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมประชุม อยูท่ี่ระดบัอยา่งนอ้ย 3.51 จากระดบั 5  


