
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
เร่ือง “พ้ืนฐานเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ รุ่นที่ 1” 

ปีการศึกษา 2565 ปีงบประมาณ  2566 
 
โครงการนี้อยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้าง ‘Holistic Health Hub’ แหล่งบูรณาการการเรียนรู้วิจัยและบริการวิชาการแก่
สังคมเช่ือมโยงกับหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ 
โครงการนี้อยู่ภายใต้เป้าประสงค์ที่ 4.1 เพื่อให้บริการวิชาการที่หลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม 
โครงการนี้อยู่ภายใต้ตัวชี้วัด จ านวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์/ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์หลักที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ความสอดคล้องเชี่ยมโยงกับการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) 
เป้าหมายท่ี 3: สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย  
เป้าหมายย่าย 3.7 สร้างหลักประกันถ้วนหน้า ในการเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริยพันธ์ รวมถึงการวางแผน
ครอบครัว ข้อมูลข่าวสารและความรู้ และการบูรณาการอนามัยการเจริญพันธ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ ภายในปี  
พ.ศ.2573 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1. หลักการเหตุผล  
  เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (Assisted Reproductive Technology) เป็นวิทยาการ เพื่อช่วยให้เกิด
การเจริญพันธุ์ที่ต่างไปจากกระบวนการธรรมชาติ โดยการเคลื่อนย้ายเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิงออกจากร่างกายเข้าไปใน
โพรงมดลูก หรือการปฏิสนธินอกร่างกาย ก่อนเคลื่อนย้ายตัวอ่อนเข้าไปในโพรงมดลูก 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์มีบทบาทในชีวิตของประชากรมากขึ้น เพื่อรักษาปัญหาคู่สมรสที่มีบุตรยาก และมี
ความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธ์ุมากขึ้น ส่งผลให้โรงพยาบาลรัฐ เอกชน คลินิกเอกชน เปิดบริการให้การรักษาผู้มีบุตรยาก
มากขึ้น  อีกท้ังเทคโนโลยีเจริญพันธุ์มีการพัฒนาต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ให้พร้อมต่อ
การปฏิบัติงาน (up skills) สร้างทักษะหรือความรู้ของเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน (reskills) และสามารถสื่อสารกับสหวิชาชีพเพื่อให้
การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
นอกจากน้ันยังเป็นการขานรับการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่
ดีส าหรับทุกคนในทุกช่วงวัยเป้าหมายย่อย 3.7สร้างหลักประกันถ้วนหน้า ในการเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญ
พันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัว ข้อมูลข่าวสารและความรู้ และการบูรณาการอนามัยการเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงาน
ระดับชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการผลิตและเตรียมบุคลากรที่สนใจปฏิบัติงานทางด้วย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุให้ เข้าใจ รู้จัก พื้นฐานงานทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ จึงได้จัดอบรมในหัวข้อดังกล่าว 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
  2.1 เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมของบุคลากรให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
  2.2 เพื่อให้ทราบถึงเครื่องมือพ้ืนฐานและรปูแบบห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
  2.3 เพื่อตอบรับการตอบรบัการพฒันาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ 3 เป้าหมายย่อย 3.7 

 

3. การปรับปรุงจากโครงการที่ผ่านมา  
- ไม่เคยจัดมาก่อน 
 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักศึกษา จ านวน 35 คน 

 



5. ระยะเวลาด าเนินการ  
  วันท่ี 15-16 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-17.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

วิทยากร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
  วิทยากรภายนอก 
 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 

1. ผศ.พญ.นิพัทธา วินะยานุวตัิคุณ 
2. นางสาวพริมรตา แพทย์ผล 
3. นางสาวจิรัฐติกาล ไชยา 

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
1. ผศ.พญ.นิพัทธา วินะยานุวตัิคุณ 
2. นางสาวกาญจนรัตน์ โพธิ์ศร ี
3. พญ.พิชิตา ประสงค์เวช 

            ผู้ช่วยวิทยากรภายใน 
1. ผศ.ดร.ทนพ.ฌลณต เกษตร 
2. ผศ.ดร.ทนพญ.สริินารถ ชูเมยีน 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
1. ว่าท่ีร้อยตรี ดลฤทัย แก้วพวง 
2. นางกันยารัตน์ อินแผลง 

เจ้าหน้าที่การเงิน 

1. นางสาวศิริพร ชายเพ็ชร ์
เจ้าหน้าที่บัญช ี

1. นางสาวมณฑา รุ่งเจริญ 
เจ้าหน้าที่พัสด ุ

1. นางจินตนา แก้วแดง 
6. สถานที่ด าเนินโครงการ 
  ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ช้ัน 6 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร ์ 
7. ความสอดคล้องตามกลยุทธ์  

โครงการนี้อยูภ่ายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้าง ‘Holistic Health Hub’ แหล่งบูรณาการการเรยีนรู้วิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคมเช่ือมโยงกับหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ 
โครงการนี้อยูภ่ายใต้เป้าประสงค์, เพื่อให้บริการวิชาการที่หลากหลายด้วยคณุภาพแก่ชุมชนและสังคม 
โครงการนี้อยูภ่ายใตต้ัวช้ีวัด จ านวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนและบรรลุวตัถุประสงค์/
ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (SDG ) เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุกคนใน
ทุกช่วงวัย เป้าหมายย่าย 3.7 สร้างหลักประกันถ้วนหน้า ในการเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริยพันธ์ รวมถึง
การวางแผนครอบครัว ข้อมูลข่าวสารและความรู้ และการบรูณาการอนามัยการเจรญิพันธ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ 
ภายในปี พ.ศ.2573 

8. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ การประเมินผลตัวชี้วัด 

1. จ านวนของผู้ที่เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80  แบบสอบถามของผู้เข้าร่วมอบรม  

(ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมอบรมในด้านความพึงพอใจท่ีได้รับ) 
  

 
 
 
 
 



 
 

9. แผนขั้นตอนการด าเนินงาน  
 

กิจกรรม ส.ค 65 ก.ย 65 ต.ค 65 พ.ย 65 ธ.ค 65 

 วางแผนและเตรยีมจัดโครงการ 

 ติดต่อประสานงานขอเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากร 

 จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติจัดโครงการ 

     

 ติดต่อประสานงานขอเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากร 

 ประชาสมัพันธ์เปิดรบัสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

     

 อบรมผู้ช่วยวิทยาการในการสอนปฏิบัติการให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

 จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการอบรม 

     

 จัดอบรม      

 สรุปผลโครงการ      
 

 

10. ปัจจัยเสี่ยงในการด าเนินงาน/แนวทางแก้ไข  
 

ปัจจัยเสี่ยงในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 
ช่วงโควิดระบาดยังไมส่ามารถควบคุมได ้ ให้เลื่อนไปจดักลางปี 2566 
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึงจุดคุ้มทุน ประชาสมัพันธ์ผ่านทาง socialและมีการแจกของช าร่วย 

 
 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (หมายถึง ใครจะไดร้ับประโยชน์จากการด าเนินโครงการนี้  เช่น  ผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยงาน  
นักศึกษา  ประชาชน  กลุ่มใด หรอืส่วนรวม เป็นต้น) 
ผลทางตรง 
1. บุคลากร ครู อาจารย ์
2. บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 
3. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดกีับผู้เข้าร่วมโครงการในการจดับรกิารวิชาการในครั้งต่อไป 
ผลทางอ้อม 
1. มีความพร้อม ในการปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

12. ก าหนดการ 
 

 
 
 
 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “พื้นฐานเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ รุ่นที่ 1” 

ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

................................................................................................... 
วันที่ 15 ธันวาคม 2565         ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

08.00-08.45 น.  ลงทะเบียน  
08.45-09.00 น.  พิธีเปิด กล่าวเปิดงานโดย คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
09.00-10.30 น.  บรรยายเรื่อง บรรยายเรื่อง  การวิเคราะห์น้ าอสุจิ (semen analysis) , CASA  

    โดย นางสาว พริมรตา แพทย์ผล   (วิทยากร) 
10.45-12.00 น.  การคัดแยกเชื้ออสุจิจากเนื้อเยื่ออัณฑะ 

การเตรียมอสุจิส าหรับการรักษาโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
โดย  นางสาวจิรัฐติกาล ไชยา   (วิทยากร) 

ผศ.ดร.ทนพ.ฌลณต เกษตร (ผู้ช่วยวิทยากร) 
     ผศ.ดร.ทนพญ.สิรินารถ ชูเมียน (ผู้ช่วยวิทยากร) 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 น. บรรยายเรื่อง  Overview ความหมายของเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และ

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ปัจจัยในการเลือกใช้แต่ละวิธีและข้อจ ากัด 
    โดย ผศ.พญ.นิพัทธา วินะยานุวัติคุณ  (วิทยากร) 

14.45-16.00 น.   บรรยายเรื่อง การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในคู่สมรส และการเตรียมคู่
สมรสมีบุตร ยากก่อนการท าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
การเตรียมอสุจิส าหรับวิธีต่างๆ (sperm preparation) 

    โดย ผศ.พญ.นิพัทธา วินะยานุวัติคุณ  (วิทยากร) 
   
*10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 

09.00-10.00 น.  บรรยายเรื่อง การใช้ฮอร์โมนเพ่ือการกระตุ้นการเจริญของไข่  
โดย  ผศ.พญ.นิพัทธา วินะยานุวัติคุณ  (วิทยากร)  

10.15-12.00 น.  บรรยายเรื่อง ขั้นตอนในห้องปฏิบัติการของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์  
    โดย  นางสาวกาญจนรัตน์ โพธิ์ศรี (วิทยากร) 
     ผศ.ดร.ทนพ.ฌลณต เกษตร (ผู้ช่วยวิทยากร) 
     ผศ.ดร.ทนพญ.สิรินารถ ชูเมียน (ผู้ช่วยวิทยากร) 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 น. บรรยายเรื่อง การย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก (embryo transfer) การ

ดูแลหลังการย้ายตัวอ่อนและการตรวจติดตามการตั้งครรภ์ 
    โดย  อ.พญ.พิชิตา ประสงค์เวช  (วิทยากร) 

14.15-15.00 น.   บรรยายเรื่อง จริยธรรมของการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
    โดย  อ.พญ.พิชิตา ประสงค์เวช  (วิทยากร) 
 
*10.00-10.15 น. และ 14.00-14.15 น. พัก 
 


