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คณะกรรมการบริหารหลักสตูรการศึกษาระดับหลงัปรญิญาแพทย์ประจําบ้านต่อยอด                           
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจรญิพันธุ์  
 
ประธาน 

ดร.พญ.ชุติมา โตพิพัฒน์   พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
     Cert. in Reproductive Endocronology (BIDMC), 
     HMS, Boston, USA 
     MMedSci (ART), Nottingham, UK 

Ph.D. (Reproduction and Early Development) Leeds, UK 
 
กรรมการ 

รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ    พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ   พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
รศ.พญ.ดร.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข  พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 

Ph.D. Doctor of Philosophy (Molecular Genetics and 
Genomics) wakefield, USA 

ผศ.พญ.ญาดา ติงธนาธิกุล   พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
ผศ.นพ.ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ  พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
     ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
ผศ.ดร.แอนนา วงษ์กุหลาบ  วท.ด (พันธุศาสตร์) 
ผศ.นพ.ศรีเธียร เลิศวิกูล   พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
     ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 

Diploma APAGE international fellowship endoscopy 
training   program, Chang Gung Memorial hospital, Taiwan 
Intensive Program of Endoscopic Surgery in Gynecology, 
Centre Hospitalier Universitaire-Universite d’Auvergne, 
Clermont-Ferrand I, France  
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ผศ.นพ.สมเกียรติ สีตวาริน   พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
ผศ.พญ.ชลธิชา สถิระพจน์   พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ     
ผศ.พญ.มัธชุพร สุขประเสรฐิ  พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
ผศ.นพ.วรเดช  หงส์สาคร   พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
พญ.อรวิน  วัลวิภากร   พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
พญ.ชนัญญา ตันติธรรม   พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
พญ.สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส  พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
พญ.ชุลีกร  ศรตีนไชย   พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
     ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ   
     ประกาศนียบัตร ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 
พญ.อาทิตยา  สิงห์วงษา   พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
     ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
 
ที่ปรึกษา 
ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล    พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
รศ.พญ.มยุรี  จิรภิญโญ    พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
ศ.นพ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสด์ิ  พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
รศ.นพ.ชาติชัย ศรีสมบัติ    พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
ศ.นพ.แสงชัย  พฤทธิพันธ์ุ        พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
     Cert.in Assisted Reproduction,  
     Cert in Reproductive Endocrinology 
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รศ.ชาญชัย  สชุาติวัฒนชัย  พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
ศ.พญ.จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์   พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
     MHM (Master of Health Management) UNSW, Australia 
ผศ.พญ.รุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย  พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
      วท.ม.ระบาดวิทยาคลินิก 
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หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

อนุสาขาเวชศาสตร์การเจรญิพันธุ ์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
Ramathibodi Subspecialized Training Program in Reproductive Medicine 

……………………………………………. 
ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย 

 
ปรัชญา 
 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะดําเนินการให้บรรลุ   
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่กําหนด โดยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นเร่ืองความสามัคคีใน
องค์กร มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดความสุขและความราบรื่นในการทํางานร่วมกันตามคําขวัญ
ของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา “ผลงานดี มีจรรยาบรรณ มุ่งมั่นพัฒนา” 
 
ปณิธาน 
1. ด้านการศึกษา 
 สร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และมี
จํานวนที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และความต้องการของประเทศ 
2. ด้านการวิจัย 
- มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาสาธารณสุขทางด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุ ของประเทศ 

- ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่รับรองใน Index Medicus  

- มีผลงานวิจัยสม่ําเสมออย่างน้อย 0.5 เรื่อง/คน/ปี  
3. ด้านการบริการ และผู้ให้บริการ 
- ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาตรฐาน 

- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน และอัตราตายในการให้บริการผู้ป่วยอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถาบันที่มีคุณภาพช้ันนําทั่วไป 

- มีอัตราความพึงพอใจของผู้รับริการอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับในระดับมาตรฐาน 
4. ด้านบริหารจัดการ 
- มีการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม ความก้าวหน้าขององค์กร และ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร 
5. ด้านการรณรงค์ และชี้นําสังคมด้านสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ 
- เป็นภาควิชาฯ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศในการช้ีแนะ และแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ

อนามัยการเจริญพันธ์ุ 
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- สนับสนุนการจัดต้ังองค์กรอิสระที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธ์ุของประเทศ 

- ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรทั้งในและนอกประเทศในด้านการรณรงค์และช้ีนําสังคมด้าน
สุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ุอ่ืน ๆ 

6. ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- สนับสนุนและดําเนินงานกิจกรรมที่สําคัญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับใน

องคก์รสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป 
 
วิสัยทัศน์ 
 สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
สถาบันฝึกอบรมช้ันนํา ในการผลิตสูตินรีแพทย์ที่มีความรู้ความชํานาญในอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศไทย 
 
พันธกิจ 
 การผลิตสูตินรีแพทย์ผู้ที่มีความรู้ความชํานาญทางวิชาการทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ และ
วิทยาการที่เก่ียวข้อง ให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานในสังคม เพ่ือตอบสนองต่อการ
ขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชาฯ โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจน
ความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีความเป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

วัตถุประสงค ์
เมื่อผ่านการฝึกอบรม สูตินรีแพทย์อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 

1. มีความรู้ความสามารถระดับสูงในการดูแลปัญหาทางเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุที่ซับซ้อนอย่างมีมาตรฐาน
ตามองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย 

2. มีทักษะระดับสูงในการดูแลปัญหาทางเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุที่ซับซ้อนอย่างมีมาตรฐานตามองค์
ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย 

3. มีความสามารถในการผ่าตัดและหัตถการทางนรีเวชที่เก่ียวข้องกับสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุได้อย่าง
มีความชํานาญ มีความเช่ือมั่นในการทําหัตถการและแก้ไขดูแลคนไข้เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ 

4. มีความสามารถและทัศนคติ (ability & attitude) ในการรับใช้สังคมไทย  
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และชุมชน โดย

คํานึงถึงหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย 
6. มีความสามารถในการวิจัย  ค้นคว้าเพ่ือหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และมีความสามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่

สาธารณะและบุคลากรทางการแพทย์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
7. มีความสามารถผลิตองค์ความรู้ใหม่และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และงานวิจัยออกเผยแพร่ 
8. มีความสามารถเป็นผู้ฝึกอบรม อาจารย์ (trainer, mentor และ tutor) ให้กับแพทย์รุน่หลัง 
9. มีความสามารถในการประสานงานและบริหารทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนการดําเนนิการ 
 มีการวางแผนและกรอบการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ต่อเน่ืองอย่างชัดเจนทั้งช้ันปีที่ 1 และ
ปีที่ 2 โดยกําหนดสิ่งที่ต้องรู้ และสามารถทําได้และสิ่งที่ควรรู้ในการฝึกอบรมโดยให้สอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ 
 
ระยะเวลาอบรมและเนื้อหาการเรียนรู้ 
 2 ปี (24 เดือน) โดยจัดอาวุโสตามปีของการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯ ช้ันปีที่ 1 และ 
2 เน้ือหาของการฝึกอบรม 
 ครอบคลุมเน้ือหาดังต่อไปน้ี (รายละเอียดอ้างอิงตาม มคว1. และ มคว2.) 

1. กลไกการออกฤทธ์ิของฮอร์โมน (Mechanisms of hormone action) 
2. เภสัชวิทยาทางคลินิกของฮอร์โมน (Clinical pharmacology of hormones) 
3. พยาธิวิทยา (Pathology) 
4. วิทยาภูมิคุ้มกัน (Immunology) 
5. วิทยาเอ็มบริโอ (Embryology) 
6. พันธุศาสตร์ (Genetics) 
7. เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก (Clinical diagnostic techniques) 
8. การทํางานของระบบ neuroendocrine และโรคที่เก่ียวข้อง (Neuroendocrine function and 

disease states) 
9. การทํางานของรังไข่และโรคที่เก่ียวข้อง (Ovarian function and disease states) 
10. การทํางานของต่อมไทรอยด์และโรคที่เก่ียวข้อง (Thyroid function and disease states) 
11. การทํางานของต่อมหมวกไตและโรคที่เก่ียวข้อง (Adrenal function and disease states) 
12. ความผิดปกติของ androgen (Androgen disorders) 
13. ความผิดปกติของระดู (Disorders of menstruation 
14. การขาดระดู (Amenorrhea) 
15. ภาวะการขาดฮอร์โมน (Endocrine deficiency states) 
16. ระยะเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุ (Puberty) 
17. การหมดระดู (Menopause) 
18. ภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝ่ายหญิง (Female infertility) 
19. ภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝ่ายชาย (Male infertility) 
20. จิต วิทยาทาง เพศในเวชศาสตร์การ เจริญพัน ธ์ุ  ( Psychosexual aspects of reproductive 

medicine) 
21. เทคนิคการผ่าตัด (Surgical techniques) 
22. ระบบต่อมไร้ท่อของการต้ังครรภ์ (Endocrinology of pregnancy) 
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23. การวางแผนครอบครัวและการติดเช้ือของระบบสืบพันธ์ุ (Family planning and reproductive 
tract infection) 

24. เทคนิคช่วยการเจริญพันธ์ุ (Techniques of assisted reproduction) 
25. ความสามารถทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory capability) 
26. การทําวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย (Research and thesis) 
27. การสอน (Teaching) 
28. จริยธรรมและกฎหมาย (Ethical and legal aspects) 
29. ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ (Administrative experiences) 

 
รายละเอียดของแต่ละเนื้อหา 
1) กลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน (Mechanisms of hormone action) 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีรู้เก่ียวกับกลไกการออกฤทธ์ิของฮอร์โมนในระดับ
เซลล์และโมเลกุล และสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ร่วมกับ reproductive physiology และความผิดปกติ
เก่ียวกับการเจริญพันธ์ุ โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถอธิบายในหัวข้อต่อไปน้ีได้ 
1) กลไกการออกฤทธ์ิของ releasing hormone เช่น gonadotropin releasing hormone (GnRH) และ 

neural peptides อ่ืน ๆ 
2) กลไกการออกฤทธ์ิของ tropic hormone เช่น follicular stimulating hormone (FSH), luteinizing 

hormone (LH) 
3) กลไกการออกฤทธ์ิของ steroid hormone เช่น เอสโทรเจน  และโปรเจสเตอโรน   
4) การออกฤทธ์ิของฮอร์โมนรวมถึง heterogeneity ของฮอร์โมน  post-translational modification, 

desensitization, receptor replenishment, internalization และ second messenger 
5) ประเภทของ receptor assay และประโยชน์ของการนําไปใช้ ได้แก่ การตรวจหา estrogen receptor 

โดยการย้อม immunohistochemistry 
6) การจับของ receptor กับ DNA  และการเริ่มต้น transcription (initiation of transcription) 
7) ความผิดปกติของ receptor ชนิดของ orphan receptor และผลต่อการออกฤทธ์ิของฮอร์โมน 
8) การส่งต่อสัญญาณ (signal transduction pathway) ของฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับการเจริญพันธ์ุ และ co-

factors 
9) การควบคุมฮอร์โมนระดับโมเลกุลและการสร้างตัวรับของฮอร์โมน 
 
2)  เภสัชวิทยาทางคลินิกของฮอร์โมน (Clinical pharmacology of hormones) 
วัตถุประสงค์  
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 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถประเมินทางคลินิกและให้การดูแล
รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเก่ียวกับเภสัชวิทยาคลินิกของฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ โดยผู้เข้า
ฝึกอบรมควรสามารถ 
1) ให้คํานิยามของการดูดซึม การขับถ่าย การกระจาย และ biotransformation ของยาและฮอร์โมน  

แสดงถึงความรู้เก่ียวกับกลไกของการเคลื่อนย้ายผ่าน membranes  เช่น รก การหลั่งเข้าสู่นํ้านม เซลล์  
การสะสม metabolism ระบบการทํางานของเอนไซม์ การขับถ่ายของยาและฮอร์โมนทางไตตับและการ
ถ่ายอุจจาระ 

2) อธิบายกลไกการทํางานของยาและฮอร์โมน รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทํางาน 
receptors และตําแหน่งที่ออกฤทธ์ิ 

3) แสดงผลของยาและฮอร์โมน รวมทั้งการตอบสนองตามขนาด ความแตกต่างทางชีวภาพ ความ
หลากหลายของผลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของยาหรือฮอร์โมน เช่น อายุ เพศ นํ้าหนัก วิธีการให้ยา
และฮอร์โมนการด้ือยา และปฏิกิริยาระหว่างยาหรือฮอร์โมน การเกิดความพิการแต่กําเนิด 
(teratogenicity)  hormone agonist และ antagonist 

4) อธิบายขอบเขตและข้อจํากัดของระบบนําส่งยา (delivery systems) ต่าง ๆ ของฮอร์โมน 
5) อธิบายการสร้าง การจัดหา (availability) และข้อดีของ recombinant glycoprotein hormones 
6) อธิบายการตอบสนองที่เฉพาะของเน้ือเย่ือ (tissues specific responses) ต่อฮอร์โมน ยาที่ออกฤทธ์ิ

เหมือนฮอร์โมน (hormone analogue) และ selective receptor modulators รวมท้ังความชอบของ
ย า ใ นก า ร จั บ กั บ ตั ว รั บ  ( receptor affinity) , receptor isoform, receptor expressions, post 
receptor activity  และการปฏิสัมพันธ์กับโปรตีนที่จะมาจับ (binding proteins) และมีความเข้าใจ
ระดับโมเลกุลเก่ียวกับอันตรกิริยา (interaction) ระหว่างฮอร์โมน  ตัวรับ  DNA และ transcription 
factors  

7) อธิบายกลไกที่ยาอาจเปลี่ยนแปลงการทํางานของฮอร์โมน เช่น insulin sensitizing agents 
8) แสดงผลเสียและอาการแพ้ที่เกิดจากยาและฮอร์โมน การเกิดความพิการแต่กําเนิด การติดยา 
9) อธิบายกฎหมายหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับยาและฮอร์โมนและการพัฒนายาและฮอร์โมน 
10) อธิบายการออกแบบและวิเคราะห์ผลของ clinical trials  
 
 
3)  พยาธิวิทยา (Pathology) 
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีรู้เก่ียวกับกายวิภาค ทั้งแบบมหภาค และจุลภาค 
รวมท้ัง immunohistochemical techniques ซึ่งเก่ียวข้องกับการวินิจฉัยและนํามาใช้ในการตรวจหาสาเหตุ
ของพยาธิสภาพของระบบต่อมไร้ท่อที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธ์ุ และเข้าใจการนํามาใช้และข้อจํากัดของ 
immunohistochemistry โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถตรวจและอธิบายพยาธิวิทยาของอวัยวะต่อไปน้ีได้ 
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1) ช่องคลอด (vagina)  
1.1 ลักษณะทางกายวิภาคท้ังมหภาคและจุลภาคของช่องคลอด 
1.2 พยาธิสรีรวิทยา และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับฮอร์โมนก่อนคลอด 
1.3 กลไกการออกฤทธ์ิและผลของฮอร์โมนต่างๆต่อช่องคลอด 

2) ปากมดลูก (cervix)  
2.1 กลไกของการทํางานของฮอร์โมนและผลของฮอร์โมนต่อปากมดลูก 
2.2 พยาธิสรีรวิทยา และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับฮอร์โมนก่อนคลอด 

3) เย่ือบุโพรงมดลูก (endometrium)  
3.1 ลักษณะทางกายวิภาคท้ังมหภาคและจุลภาคของเย่ือบุโพรงมดลูกปกติและผิดปกติ 
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง estrogen กับการหนาตัวของเยื่อบุโพรงมดลูก (endometrial 

hyperplasia) และมะเร็งเย่ือบุโพรงมดลูก 
3.3 ระยะในการพัฒนาของเย่ือบุโพรงมดลูก (dating) 
3.4 การฝังตัวของตัวอ่อน (implantation) รก และการเปลี่ยนแปลงของเย่ือบุโพรงมดลูกใน

ระยะแรกของการต้ังครรภ์ 
3.5 การตอบสนองต่อยา 

4) กล้ามเน้ือมดลูก (myometrium)  
4.1 ลักษณะทางกายวิภาคทั้งมหภาคและจุลภาคของ adenomyosis, leiomyoma และ พยาธิ

สภาพของกล้ามเน้ือมดลูกอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ reproductive endocrinology 
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง leiomyoma กับภาวะมีบุตรยาก รวมทั้งชนิดต่าง ๆ ของ leiomyoma 

เช่น subserous, intramural และ submucous myoma 
5) ท่อนําไข่ (oviduct)  

5.1 ลักษณะทางกายวิภาคท้ังมหภาคและจุลภาคของโรคของท่อนําไข่ ที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธ์ุ 
เช่น การอักเสบของท่อนําไข่แบบเฉียบพลันและแบบเร้ือรัง endometriosis 

5.2 การดําเนินโรคและการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกของการอักเสบของท่อนําไข่ รวมทั้งผลกระทบ
ต่อการเจริญพันธ์ุ 

6) รังไข่ (ovary)  
6.1 ลักษณะทางกายวิภาคท้ังมหภาคและจุลภาคของเน้ืองอกของรังไข่ รวมท้ังสามารถอธิบายการ

ดําเนินโรคของเน้ืองอกรังไข่ที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญพันธ์ุ (เช่น follicular cysts, 
luteoma, corpus luteum, polycystic ovarian syndrome, endometrioma, 
granulosa- theca cell tumour, Sertoli- Leydig cell tumour, gynandroblastoma, 
cystic  teratoma, dysgerminoma, gonadoblastoma และ  mixed germ cell หรื อ 
gonadal tumours) 
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6.2 ส่วนประกอบของ Graafian follicle ได้แก่ granulosa cells, theca cells และ stroma ใน
บริเวณใกล้เคียง) และ primordial, preantral และantral follicles รวมท้ังการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในรังไข่ต้ังแต่ในระยะที่เป็นตัวอ่อนจนถึงวัยหมดระดู 

6.3 เทคนิคการย้อมสีเฉพาะ และ ultrastructure ของเซลล์ซึ่งสัมพันธ์กับการทํางาน 
6.4 ลักษณะทางกายวิภาคท้ังมหภาคและจุลภาคของ  gonad ในผู้ ป่วยที่ เ ป็น  gonadal 

dysgenesis และ intersex   
7) Hypothalamus  

7.1 การทํางานและความสัมพันธ์ระหว่าง hypothalamic centers ต่อการทํางานของระบบต่อม
ไร้ท่อของระบบสืบพันธ์ุ 

7.2 โครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางอ่ืน ๆ ที่มีเก่ียวข้องกับต่อมไร้ท่อ เช่น third ventricle 
และ higher centers 

8) ต่อมใต้สมอง (pituitary)  
8.1 ลักษณะรูปร่างของเซลล์ปกติและเซลล์เน้ืองอกของ adenohypophysis 
8.2 การทํางานของเซลล์ของ neurohypophysis  

9) อัณฑะ (testis) 
9.1 ระยะต่าง ๆ ของการสร้างอสุจิปกติและผิดปกติ 
9.2 ลักษณะทางกายวิภาคท้ังมหภาคและจุลภาคของโรคของอัณฑะ  

10) ต่อมไทรอยด์และต่อมหมวกไต 
10.1 ลักษณะโครงสร้างปกติของต่อมไทรอยด์ และพยาธิสภาพต่างๆ ของต่อมไทรอยด์ที่เก่ียวข้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของการทํางานของต่อมไร้ท่อของระบบสืบพันธ์ุ เช่น Graves’ disease, 
thyroiditis  และเน้ืองอกของต่อมไทรอยด์ 

10.2 ลักษณะโครงสร้างปกติของต่อมหมวกไตและลักษณะพยาธิสภาพต่าง ๆ ของต่อมหมวกไตที่มี
ความสัมพันธ์กับความผิดปกติของการทํางานของระบบต่อมไร้ท่อของระบบการสืบพันธ์ุ เช่น 
hyperplasia, adenoma, carcinoma  และ  pheochromocytoma 

 
4) วิทยาภูมิคุ้มกัน (Immunology) 
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถประเมินให้การวินิจฉัย และดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่มีปัญหามีบุตรยาก และความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อที่มีสาเหตุจากภูมิคุ้มกันได้ โดยผู้เข้าฝึกอบรม
ควรสามารถ 

1) อธิบายความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็นด้านวิทยาภูมิคุ้มกันได้ 
1.1 กลไกการสร้าง antibody 
1.2 แหล่งกําเนิด ชนิดและหน้าที่ของ immunoglobulin 
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1.3 กลไกการทํางานของ cell mediated immunity รวมทั้งเซลล์ที่ทําหน้าที่ในระบบนี้ 
1.4 นิยามและตัวอย่างของ autoimmune disease 
1.5 นิยามของ cytokine  แหล่งผลิตและบทบาทของ cytokine 
1.6 การทดสอบด้านวิทยาภูมิคุ้มกันสําหรับ autoimmune disease 
1.7 ส่วนประกอบในระบบวิทยาภูมิคุ้มกัน และบทบาทใน male and female reproductive 

failure ภาวะแท้งซ้ําซ้อน ปัญหามีบุตรยาก และการคุมกําเนิด 
1.8 การสร้าง และการนํา polyclonal และ monoclonal antibodies มาใช้รักษาความผิดปกติ

ทางการเจริญพันธ์ุ 
2)  ทราบบทบาทของ cellular และ circulating antibodies ในปัญหามีบุตรยาก โดยเฉพาะในด้าน 

2.1 สาเหตุที่จะเป็นไปได้ และการทดสอบด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน สําหรับ isoimmunization ต่อ
แอนติเจนในสารคัดหลั่ง seminal fluid 

2.2 Premature ovarian insufficiency (POI) 
3) อธิบายถึงประโยชน์และข้อจํากัดของการทดสอบด้านวิทยาภูมิคุ้มกันในปัญหามีบุตรยากได้ 
4) ทราบความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิสรีรวิทยาของ autoimmune disease กับ gonadal failure และ

ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อที่ เ ก่ียวข้องได้ รวมทั้ งภาวะ autoimmune กับ gonadal 
dysgenesis 

5) ทราบเก่ียวกับความรู้ด้านวิทยาภูมิคุ้มกันที่นํามาใช้ด้านคุมกําเนิด 
6) อธิบายผลของ active และ passive immunization ต่อการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเป้าหมายของ

ฮอร์โมนเฉพาะน้ัน 
7) อธิบายถึงลักษณะทางคลินิกและปฏิกริยาของ autoimmune endocrinological diseases เช่น โรค

ของต่อมไทรอยด์, ต่อมหมวกไต และ ต่อมเพศ (gonad) 
 
5) วิทยาเอ็มบริโอ (Embryology) 
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความ
ผิดปกติแต่กําเนิดของระบบสืบพันธ์ุภายในและภายนอกของสตรีได้ โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถ 

1) อธิบายการพัฒนาของระบบสืบพันธ์ุในช่วงที่เป็นตัวอ่อนได้ รวมท้ังปัจจัยที่มีผลในการควบคุมการ
พัฒนาเป็นเพศชายและเพศหญิงของ indifferent gonad , internal duct system และอวัยวะ
เพศภายนอก (external genitalia) 

2) ให้การวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของการพัฒนาของระบบสืบพันธ์ุได้ ได้แก่ ambiguous 
genitalia, imperforate hymen และ vaginal septum ความผิดปกติของมดลูกแต่กําเนิด
Mullerian agenesis และ gonadal dysgenesis  
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3) บรรยายการพัฒนาของระบบต่อมไร้ท่อในระยะตัวอ่อนโดยเฉพาะอย่างย่ิง hypothalamic-
pituitary system 

4) อธิบายการพัฒนาของระบบขับถ่ายปัสสาวะในระยะตัวอ่อนได้ 
5) อธิบายการพัฒนาในระยะต่าง ๆ ของ oocyte และ sperm รวมทั้งกระบวนการปฏิสนธิ 

(fertilization) ได้  
6) อธิบายถึงขั้นตอนการพัฒนาของตัวอ่อนก่อนระยะการฝังตัวทั้งภายในและภายนอกร่างกาย 
 

6) พันธุศาสตร์ (Genetics) 
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถแปลผลข้อมูลจาก pedigree ได้ให้ 
การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมของระบบสืบพันธ์ุทั้งเพศชายและหญิง โดยผู้เข้าฝึกอบรมควร
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์ร่วมกับเทคนิคในการวินิจฉัยปัญหาทางเวชศาตร์การเจริญพันธ์ุ 

1) พันธุศาสตร์ปกติ โครงสร้างของโครโมโซม ยีน การแสดงออกของยีนและการควบคุมการแสดงออก
ของยีน standard cytogenetic nomenclature และการวินิจฉัยโดยการใช้ DNA ซึ่งเก่ียวข้อง
กับเอนโดครีนทางการเจริญพันธ์ุ 

2) ความผิดปกติทางพันธุศาสตร์ ได้แก่ ความผิดปกติของเซลล์สืบพันธ์ุ (gametogenic errors) 
cytogenetic abnormalities (ได้แก่ gonadal genesis และกลุ่มอาการ Klinefelter) และ การ
กลายพันธ์ุในระดับโมเลกุลของ germ line และ somatic cell ซึ่งเก่ียวข้องกับความผิดปกติทาง
เอนโดครีนการเจริญพันธ์ุ ได้แก่ gonadal dysgenesis, congenital adrenal hyperplasia, 
growth hormone deficiency, McCune Albright syndrome, Kallmann syndrome และ 
microdeletion Y azoospermia เป็นต้น  

3) การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของความผิดปกติที่ไม่ใช่ระบบสืบพันธ์ุแต่มีส่วนเก่ียวข้องกับเวชศาสตร์
การเจริญพันธ์ุ  ได้แก่ congenital adrenal hyperplasia และ เบาหวาน  

4) การศึกษาทางพันธุศาสตร์ ได้แก่ pedigree การตรวจ karyotype การวินิจฉัยความผิดปกติทาง
พันธุกรรมก่อนคลอด รวมถึงการใช้ gene probes และเทคนิคอ่ืน ๆ 

5) ภาวะมีบุตรยาก และการแท้งในระยะแรก 
6) ข้อบ่งช้ีและการจัดเตรียมการตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมพิเศษและการให้คําปรึกษาทางพันธุกรรม 
7) ข้อคิดทางพันธุศาสตร์เก่ียวกับการทํา artificial insemination 
8) บทบาทการวินิจฉัยก่อนการฝังตัวของตัวอ่อน (preimplantation genetic diagnosis) สําหรับ 

single gene disorders, translocations และ aneuploidy 
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7) เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก (Clinical diagnostic techniques)  
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถซักประวัติผู้ป่วยที่มีปัญหามีบุตรยาก
หรือความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ทําการตรวจร่างกาย ส่งตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม และสามารถแปลผลเพ่ือ
การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และสามารถให้การรักษาที่เหมาะสม รวมท้ังการประเมินผลการรักษาได้ โดยผู้เข้า
ฝึกอบรมควรสามารถอธิบายและทําการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมและแปลผลได้อย่างถูกต้อง: 

1) การทําการผ่าตัด (operative procedures): ได้แก่ การตัดช้ินเน้ือผนังช่องคลอด ปากมดลูก และ เย่ือ
บุโพรงมดลูกส่งตรวจ การศึกษาทางเซลล์วิทยา diagnostic laparoscopy, hysteroscopy และ
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยในช่องท้อง อ่ืนๆ 

2) การตรวจภาพ รั งสี  ( imaging)  ไ ด้ แ ก่  hysterosalpingography, sella turcica radiography, 
arteriography, computerized tomography, arterial catheterization, venous 
catheterization, intravenous urography และ retrograde urography และ isotope imaging 
methods, magnetic resonance imaging และ bone densitometry 

3) การตรวจวัดฮอร์โมนใน biological fluids เพ่ือประเมินระบบต่อมไร้ท่อต่างๆ ได้แก่ hypothalamus, 
pituitary, parathyroid, thyroid, adrenal, gonadal systems และการต้ังครรภ์ รวมท้ังสามารถ
ตรวจและแปลผล dynamic endocrinological tests ได้ 

4) เทคนิคในการตรวจลานสายตา (visual field examination), การศึกษาโครโมโซม (karyotyping) 
5) การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงของรังไข่และมดลูกในช่วงต่าง ๆ ของรอบระดู รวมท้ังเมื่อได้รับการ

กระตุ้นจากฮอร์โมนและในขณะตั้งครรภ์ตอนต้น 
6) เข้าใจความเสี่ยงและข้อจํากัดของหัตถการ การวินิจฉัยและการประเมินวิธีการวินิจฉัย   และเข้า

ใจความสมเหตุสมผลของวิธีการตรวจต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงและความเช่ือถือได้ของเกณฑ์ตัดสิน 
7) การเก็บบันทึกข้อมูลทางคลินิก รวมทั้งภาพถ่าย 

 
8) การทํางานของระบบ neuroendocrine และโรคที่เก่ียวข้อง  
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายเก่ียวกับสรีรวิทยาและการ
ทํางานของระบบ neuroendocrine และสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบ 
neuroendocrine โดยผู้เข้าฝึก อบรมควรสามารถอธิบายในหัวข้อต่อไปน้ีได้ 

1) กายวิภาคและการทํางานของ hypothalamus, ความสัมพันธ์ของระบบประสาทและหลอดเลือด 
และเซลล์เป้าหมายในต่อมใต้สมอง 

2) Suprahypothalamic structures และระบบประสาทท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมการทํางาน
ของระบบสืบพันธ์ุ 
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3) การควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง รวมทั้งการหลั่งเป็นจังหวะ อวัยวะที่ออกฤทธ์ิ 
และระบบควบคุมย้อนกลับ (feedback systems) 

4) พ้ืนฐานทางชีวเคมีของปฏิกริยาทาง neuroendocrine และการใช้ยาที่ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท 
5) กายวิภาคและการทํางานของ peptidergic และ catecholaminergic system และบทบาทต่อการ

ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมใต้สมอง 
6) ตําแหน่งการสร้าง การออกฤทธ์ิ และการควบคุมการหลั่ ง oxytocin, vasopressins และ 

neurophysins 
7) การกระจายและลักษณะของเซลล์ในต่อมใต้สมองที่สร้างฮอร์โมน โดยเฉพาะ gonadotroph และ 

lactotroph 
8) ลักษณะทางกายวิภาคของ hypothalamic-hypophyseal portal circulation  
9) โครงสร้างและการทํางานของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองที่ มีผลต่อระบบสืบพัน ธ์ุ  และ 

neuropeptides 
10) Pineal gland 
11) Blood brain barrier 
12) เซลล์ประสาทที่มีความเข้มข้นของ sex steroids สูง 
13) ชีวเคมีพ้ืนฐานของยาที่ออกฤทธ์ิกับระบบประสาท ได้แก่ agonists และ antagonists การควบคุม

ทาง neuroendocrine ต่อรอบระดู  
14) การทํางานของระบบ neuroendocrine ของทารก 
15) Hypothalamic และ pituitary hypopituitarism และความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนจากต่อม

ใต้สมองมากเกินไป 
16) ความผิดปกติทางกายภาพและ/หรือการทํางานของระบบ hypothalamic-pituitary 

 
9) การทํางานของรังไข่และโรคที่เก่ียวข้อง (Ovarian function and disease states) 
วัตถุประสงค์   
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายเก่ียวกับสรีรวิทยาของรังไข่ 
ได้แก่ folliculogenesis การตกไข่ (ovulation) การเกิด การคงอยู่และการฝ่อลงของ corpus luteum การ
สร้าง steroids  (steroidogenesis) และการทํางานของระบบ neuroendocrine และสามารถให้การวินิจฉัย
และรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบดังกล่าว  โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถอธิบายในหัวข้อต่อไปน้ีได้ 

1) Hypothalamic-pituitary control ต่อรอบการตกไข่  
2) การเปลี่ยนแปลงของการสร้างฮอร์โมนของรังไข่ตามรอบการตกไข่ 
3) การสังเคราะห์และการหลั่งฮอร์โมนใน compartments และลักษณะของเซลล์ที่แตกต่างกันในรังไข่  

กลไกการควบคุมทั้งภายในและภายนอกรังไข่ 
4) กลไกการออกฤทธ์ิของ protein และ steroid hormone ในรังไข่ 
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5) Atresia, recruitment และการคัดเลือก dominant follicle และ oocyte maturation 
6) การควบคุม hormone receptors ได้แก่ hetero-autoregulation และ down regulation 
7) Luteolysis 
8) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและการทํางานของรังไข่ตามอายุ 
9) การทํางานของรังไข่ขณะต้ังครรภ์ 
10) เน้ืองอกรังไข่ที่สร้างฮอร์โมน 
11) ความเก่ียวข้องทางคลินิกกับพยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกติของรังไข่ของมนุษย์ ทั้งโครงสร้างและ

การทํางาน 
12) บทบาทของ autocrine และ paracrine effect ของ cytokines และ growth factors ต่อการ

ทํางานของรังไข่ และเซลล์ไข่ 
 

10) การทํางานของต่อมไทรอยด์และโรคที่เก่ียวข้อง (Thyroid function and disease states) 
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายการทํางานของต่อมไทรอยด์
และสรีรวิทยาและสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ได้ โดยผู้เข้า
ฝึกอบรมควรสามารถอธิบายในหัวข้อต่อไปน้ีได้ 

1) Thyroid releasing hormone (TRH), Thyroid stimulating hormone (TSH)  
2) พยาธิสรีรวิทยาของต่อมไทรอยด์ (Thyroid physiology) 
3) คุณค่ าของการตรวจ  TSH, thyroid hormones ทั้ ง  total และ  free, thyroid stimulating 

immunoglobulins และการทดสอบเพ่ือการวินิจฉัยอ่ืน ๆ  
4) การสังเคราะห์ ควบคุมและ metabolism ของ thyroid hormones 
5) ความสัมพันธ์ทางคลินิกและพยาธิสรีรวิทยาของ hypothyroidism และ hyperthyroidism 

โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของระดูกับภาวะการเจริญพันธ์ุ 
6) การต้ังครรภ์และการเปลี่ยนแปลงของการทํางานของต่อมไทรอยด์จากผลของฮอร์โมนของมารดา 

และผลของความผิดปกติของการทํางานของต่อมไทรอยด์ต่อทารกในครรภ์ 
7) สรีรวิทยาของต่อมไทรอยด์ในทารกแรกเกิด  การตรวจพบผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อ neonatal 

thyrotoxicosis และ hyperthyroid 
8) ผลของการให้ฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนและผลของการให้ anti-thyroid drugs ต่อทารก 
9) พยาธิสรีรวิทยาของการอักเสบของต่อมไทรอยด์ (thyroiditis) 
10) การทํางานของต่อมไทรอยด์ใน struma ovarii การต้ังครรภ์ไข่ปลาอุก (hydatidiform mole) และ 

choriocarcinoma 
11) การรักษาภาวะไทรอยด์ทํางานมากกว่าปกติ (hyperthyroidism) 
12) ยาที่ใช้ในการรักษาโรคของต่อมไทรอยด์ 
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11) การทํางานของต่อมหมวกไตและโรคที่เก่ียวข้อง (Adrenal function and disease states) 
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายการทํางานของต่อมหมวกไต
และสรีรวิทยาและสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมหมวกไตได้ โดยผู้เข้า
ฝึกอบรมควรสามารถอธิบายในหัวข้อต่อไปน้ีได้ 
1) การควบคุมและการหลั่งฮอร์โมนจาก adrenal cortex 
2) การประเมินทางคลินิกและห้องปฏิบัติการของการทํางานของ adrenal cortex 
3) เภสัชวิทยาของ glucocorticoids และ mineralocorticoid ทั้งธรรมชาติและสังเคราะห์ 
4) การทํางานของ adrenal cortex มากและน้อยเกินกว่าปกติ เช่น Cushing’s hyperplasia, adenoma, 

and carcinoma 
5) Congenital adrenal hyperplasia 
6) ผลของการทํางานของ adrenal cortex ผิดปกติต่อการทํางานของ hypothalamic-pituitary-ovarian 

ได้แก่ Nelson’s syndrome 
7) Aldosterone และความผิดปกติของ rennin-angiotensin system 
8) ความผิดปกติของ catecholamine 
 
12) ความผิดปกติของ Androgen (Androgen disorders)  
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายและสามารถให้การวินิจฉัยและ
รักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ androgen โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถ 
1) ให้คําจํากัดความของ การผลิต สรีรวิทยาและ metabolism ของ androgens ในสตรีปกติและ อธิบาย

กลไกการออกฤทธ์ิของ androgen 
2) อธิบายอาการและอาการแสดงของ androgen excess ร่วมกับสาเหตุตามพยาธิสรีรวิทยาของ 

androgen excess 
3) อธิบายสรีรวิทยาของการงอกของเส้นผมและขนทั้งในกรณีปกติและผิดปกติ 
4) อธิบายเน้ืองอกของรังไข่ ทั้งเน้ืองอกไม่ร้ายแรงและมะเร็งซึ่งหลั่ง androgens 
5) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ stroma ของรังไข่ ซึ่งอาจทําให้มีการสร้าง androgen เพ่ิมขึ้น 
6) แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง polycystic ovarian disease กับการสร้างฮอร์โมนผิดปกติ 
7) แยกระหว่าง congenital adrenal hyperplasia และ acquired adrenal hyperplasia ได้ในแง่ของ

สาเหตุการเกิด ลักษณะของอวัยวะเพศ  ผลทาง metabolism ทั่วไปและการรักษา 
8) อธิบายการรักษาผู้ป่วยที่มี androgen excess และขนดก (hirsutism) 
9) อธิบายเภสัชวิทยาของ anti-androgen drugs 
10) อธิบายการสร้าง androgen และการควบคุมโดยอัณฑะ 
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13) ความผิดปกติของระดู (Disorders of menstruation)  
วัตถุประสงค์   
เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายปัญหา รวมทั้งการวินิจฉัยและการรักษา
ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระดู โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถ 
1) ให้คํานิยามของ endocrine criteria ของรอบระดูปกติ เข้าใจถึงผลของ sex steroids ต่อเย่ือบุโพรง

มดลูก 
2) อธิบายผลของ steroids กับการเปลี่ยนแปลงของเย่ือบุโพรงมดลูกในแต่ละระยะ ได้แก่ proliferative 

phase, secretory phase และช่วงมีระดู รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ spiral arteriole, lysosome 
stability และ fibrinolysis 

3) อธิบายสรีรวิทยาของระดู 
4) อธิบายพยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกติของรอบระดู ได้แก่ dysfunctional uterine bleeding (DUB) 
5) อธิบายภาวะไข่ไม่ตก และผลการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่อเย่ือบุโพรงมดลูก ได้แก่ endometrial 

hyperplasia  
6) อธิบายวิธีการตรวจวัดปริมาณของเลือดระดู 
7) อธิบายวิธีการประเมินปัญหาเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก (abnormal uterine bleeding) 
8) อธิบายการรักษาทางอายุรกรรมและศัลยกรรมในผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก 

โดยเฉพาะ DUB 
9) อธิบายสาเหตุของเลือดออกผิดปกติที่ไม่ใช่สาเหตุทางนรีเวชกรรม เช่น hypothyroidism, blood 

dyscrasias และ anticoagulants 
 
14) การขาดระดู (Amenorrhea)  
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถให้การวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยที่มี
การขาดระดู โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถอธิบาย 
1) พยาธิสรีรวิทยาของ primary และ secondary amenorrhea รวมทั้งในแง่ของโภชนาการและจิตวิทยา 
2) ความผิดปกติของโครงสร้างของระบบสืบพันธ์ุที่สัมพันธ์กับการขาดระดู 
3) การขาดระดูที่สัมพันธ์การเข้าสู่วัยรุ่น และการมีระดูครั้งแรก (menarche) 
4) อาการแสดงทางคลินิกของภาวะที่มีความสัมพันธ์กับการขาดระดู เช่น polycystic ovarian syndrome, 

hypopituitarism และ gonadal dysgenesis 
5) สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของการหลั่ง prolactin การรักษาผู้ป่วยที่มีการหลั่ง prolactin ผิดปกติ 
6) เทคนิคในการประเมินและรักษาผู้ป่วยที่ต้องการกระตุ้นการตกไข่ 
7) การแปลผลการทดสอบที่ใช้ประเมินภาวะขาดระดู 
8) แนวทางในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะขาดระดู 
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9) แนวทางการรักษาสตรีอายุน้อยที่มี ovarian failure โดยเฉพาะภาวะการเจริญพันธ์ุในอนาคต 
 
15) ภาวะการขาดฮอร์โมน (Endocrine deficiency states)  
วัตถุประสงค์   
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถให้การวินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วยที่มี
ภาวะการขาดฮอร์โมน โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถอธิบาย 
1) ภาวะขาดฮอร์ โมนจาก  hypothalamic-pituitary system เ ช่น  hypothalamic หรือ  pituitary 

deficiency 
2) ภาวะขาดฮอร์โมนจากการทํางานของรังไข่ไม่เพียงพอก่อนกําหนด (Premature ovarian insufficiency, 

POI) 
3) ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ ได้แก่ hypothyroidism ในสตรีต้ังครรภ์ และสตรีที่ไม่ได้ต้ังครรภ์ และสตรีที่

ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนหลายชนิด เช่น การแยก hypothyroidism ที่มีสาเหตุจากโรคของต่อม
ไทรอยด์ ต่อมใต้สมอง หรือ hypothalamus 

4) ภาวะขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ได้แก่ hypoadrenalism ที่มีสาเหตุจากต่อมใต้สมองหรือต่อมหมวก
ไต หรือการได้รับยาฮอร์โมน ในสตรีต้ังครรภ์และไม่ได้ต้ังครรภ์ 

5) การดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะ perimenopause และ menopause อธิบายวิธีการรักษาต่าง ๆ และเภสัช
วิทยาของการให้ฮอร์โมนเพศแบบต่าง ๆ 

6) ความผิดปกติของ receptor และเอนไซม์ เช่น androgen resistant states 
 
16) ระยะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ (Puberty) 
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายสรีรวิทยาของการเจริญเติบโต
และการพัฒนาการเข้าสู่ระยะเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุ ทราบความเบ่ียงเบนจากปกติทั้งทางร่างกาย และความรู้สึก
เบ่ียงเบนทางเพศ วางแผนให้การวินิจฉัยแยกโรคและรักษาผู้ป่วยที่มีการเข้าสู่วัยรุ่นผิดปกติ โดยผู้เข้าฝึกอบรม
ควรสามารถอธิบาย 
1) ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระยะวัยหนุ่มสาวปกติทั้งเพศชายและเพศหญิง 
2) ผลของฮอร์โมนต่อการเติบโตของกระดูกและการปิดของ epiphysis 
3) การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและ gametogenesis ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาของระบบสืบพันธ์ุต้ังแต่

ทารกจนกระทั่งมีการทํางานของระบบสืบพันธ์ุตามปกติ เช่น การหลั่ง gonadotrophin ของทารกใน
ครรภ์และทารกแรกเกิด feedback system ของทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิดและวัยเด็ก บทบาทของ 
androgens จากต่อมหมวกไต 

4) การเข้าสู่ระยะวัยเจริญพันธ์ุช้ากว่ากําหนด (delayed puberty) สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรค  ประเมิน
และให้การรักษาได้ 
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5) การเข้าสู่ระยะวัยเจริญพันธ์ุก่อนกําหนด (sexual precocity) สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรค  ประเมิน
และให้การรักษาได้ 

6) การวินิจฉัยความรู้สึกเบ่ียงเบนทางเพศ หรือ Gender identity disorder ได้ 
 
17) การหมดระดู (Menopause)  
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายปัญหา ให้การตรวจวินิจฉัยและ
รักษาสตรีที่เข้าสู่วัยหมดระดู โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถ 
1) อธิบายระบาดวิทยาและสรีรวิทยาของการหมดระดู 
2) ให้การวินิจฉัยภาวะหมดระดูจากสาเหตุ ต่างๆ ได้แก่ 

� ภาวะหมดระดูตามธรรมชาติ (Natural menopause) 

� ภาวะหมดระดูจากการผ่าตัดรังไข่ออกทั้งสองข้างก่อนวัยหมดระดูตามธรรมชาติ (Surgical 
menopause) 

� ภาวะหมดระดูเร็วกว่ากําหนด (Early menopause) 
3) ให้คําปรึกษาทั้งรายบุคคลและสาธารณชนได้ 
4) สามารถอธิบายและรักษากลุ่มอาการ ต่อไปน้ี  

� Vasomotor symptom 

� Psychological symptom 

� Genito-urinarysyndrome 
5) ปัญหาสุขภาพด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับภาวะหมดระดู 

� ปัญหาในระยะยาว osteoporosis, cardiovascular disease และ cognitive impairment เป็นต้น 

� สามารถอธิบายและให้การรักษาที่เหมาะสมแก่สตรีวัยหมดระดูปกติและในรายที่มีปัญหาซับซ้อน 

� สามารถอธิบายและให้การรักษาภาวะแทรกซ้อนของการให้ฮอร์โมนทดแทน (Hormone 
replacement therapy, HRT) และยาในการรักษาโรคกระดูกพรุนได้อย่างเหมาะสม 

 
18) ภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝ่ายหญิง (Female infertility) 
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถประเมินภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจาก
ฝ่ายหญิง  รวมทั้งการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถ 
1) ซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างเหมาะสม 
2) ประเมินสตรีที่มีปัญหามีบุตรยาก 
3) อธิบายและให้การรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยาก โดยมีความรู้เก่ียวกับ  
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3.1 ความผิดปกติของการตกไข่ (ovulatory disorders) ได้แก่ สามารถใช้และแปลผลวิธีการตรวจการ
ตกไข่ ไ ด้อย่างถูกต้อง  เ ช่น  การวัดอุณหภูมิ พ้ืนฐาน  (basal body temperature) , plasma 
progesterone และ endometrial biopsy; การวินิจฉัยสาเหตุของการไม่ตกไข่ ได้แก่ polycystic 
ovarian disease, syndromes of inappropriate prolactin secretion, CNS- hypothalamic-
pituitary syndromes และสาเหตุอ่ืนๆ การเลือกใช้วิธีการกระตุ้นการตกไข่ ได้แก่ clomiphene 
citrate, human gonadotropin, aromatase inhibitor เป็นต้น; การตรวจติดตามผลการกระตุ้น
การตกไข่ที่เหมาะสม ได้แก่ การตรวจปริมาณ estrogen การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจ 
luteinizing hormone เป็นต้น  

3.2 ความผิดปกติของท่อนําไข่ ได้แก่ เลือกใช้การตรวจและแปลผลการตรวจการทํางานของท่อนําไข่
อย่างถูกต้อง เช่น hysterosalpingography และ laparoscopy  ข้อบ่งช้ีในการผ่าตัดซ่อมแซมท่อ
นําไข่ ได้แก่ ข้อบ่งช้ีเฉพาะสําหรับ microsurgery และ laser surgery  

3.3 ปั จจั ยของมดลู ก  ไ ด้แ ก่  เ ลื อก ใ ช้การตรวจและแปลผลการตรวจ โพรงมดลู ก  ไ ด้แ ก่  
hysterosalpingogram และ hysteroscopy และข้อบ่งช้ีในการผ่าตัดแก้ไข  

3.4 เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) และโรคของเย่ือบุช่องท้อง (peritoneal diseases) 
ได้แก่ การตรวจวินิจฉัย ประเมินความรุนแรงของ endometriosis และภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุ
จากเย่ือบุช่องท้อง ความรู้เก่ียวกับรักษา endometriosis ด้วยยา เช่น pseudopregnancy, 
danazol, การให้ progestin อย่างต่อเน่ือง, androgen therapy, และ GnRH analog  ข้อบ่งช้ีใน
การผ่าตัด  แนวทางการรักษาด้วยยาร่วมกับการผ่าตัด  

3.5 ปัจจัยปากมดลูก (cervical factors) ได้แก่ สาเหตุต่างๆท่ีทําให้มีบุตรยากจากความผิดปกติของปาก
มดลูก เช่น ปากมดลูกอักเสบเรื้อรัง การสร้างมูกปากมดลูกไม่เพียงพอและการสร้างภูมิต้านทานที่
ปากมดลูก; การตรวจและการแปลผล cervical mucus-sperm interaction; การรักษาความ
ผิดปกติ เช่น estrogen ยาปฏิชีวนะ cryosurgery และการฉีดเช้ืออสุจิ 

3.6 การฉีดเช้ืออสุจิ (artificial insemination ชนิด homologous และ heterologous) ได้แก่ ข้อบ่งช้ี
และข้อบ่งห้าม  การประเมินคู่สมรสฝ่ายชาย การตรวจคัดกรองผู้บริจาคอสุจิเพ่ือให้ปลอดจากโรค
ทางพันธุกรรมและโรคติดเช้ือที่สามารถถ่ายทอดได้ ได้แก่ HIV 

3.7 การรับบุตรบุญธรรม (adoption) ได้แก่ ข้อบ่งช้ีในการรับบุตรบุญธรรม การให้ความรู้และวิธีการให้
คําปรึกษา, รู้จักสถานที่และวิธีการในการขอรับบุตรบุญธรรม  

3.8 การปฏิสนธิภายนอกร่างกายและการย้ายตัวอ่อน ได้แก่ ข้อบ่งช้ี  เทคนิค และข้อจํากัด  ติดตามการ
พัฒนาของเทคนิคช่วยการเจริญพันธ์ุ 

3.9 ผลของการรักษาภาวะมีบุตรยาก ได้แก่ สถิติที่เก่ียวข้องกับผลการรักษาโดยพิจารณาร่วมกับสาเหตุ
ของภาวะมีบุตรยาก  รวมทั้งการประเมิน life table analyses 

3.10 ภาวะมีบุตรยากที่หาสาเหตุไม่ได้ (unexplained infertility) ได้แก่ ความรู้และการประเมินวิธีการ
ในการวินิจฉัยและรักษา  
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4) อธิบายอุบัติการณ์ของภาวะมีบุตรยากที่สัมพันธ์กับอายุ การพยากรณ์โรคของการรักษาภาวะมีบุตรยาก  
5) อธิบายการให้คําแนะนําที่เหมาะสมกับคู่สมรส และการวางแผนการมีบุตรในคู่สมรสที่มีความเสี่ยงต่อการ

ถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม 
 
19) ภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝ่ายชาย (Male infertility)  
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถประเมินภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจาก
ฝ่ายชายรวมทั้งการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถ 
1) ซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างเหมาะสม 
2) ประเมินผู้ชายที่มีบุตรยาก 
3) อธิบาย  

3.1 รอบของการสร้างอสุจิ (spermatogenesis) ได้แก่ การควบคุมด้วยฮอร์โมน, กลไกการสร้างอสุจิ
และความผิดปกติที่เกิดขึ้น  

3.2 การสร้างนํ้ากาม (seminal fluid) และส่วนประกอบ 
3.3 สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของการหลั่งอสุจิ ได้แก่โรคที่ยับย้ังการหลั่งอสุจิ 
3.4 ความผิดปกติของการเดินทางของอสุจิ ได้แก่ การอุดตันของท่อ และการหลั่งอสุจิย้อนกลับ 

(retrograde ejaculation) 
3.5 การรักษาภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝ่ายชายด้วยยาและการผ่าตัด 
3.6 การสังเคราะห์ estrogen, androgen และ progestin โดยลูกอัณฑะ และผลทางชีวภาพของ 

testosterone ในเพศชาย 
3.7 ธนาคารอสุจิ  การแช่แข็งนํ้าอสุจิ 
3.8 วิธีการประเมินคุณภาพของอสุจิและความสามารถในการปฏิสนธิ 
3.9 ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ยาที่อาจมีผลต่อการทํางานของ endocrine และ exocrine ของ

อัณฑะ  
3.10 เทคนิคการเตรียมอสุจิ  
3.11 โรคที่เก่ียวข้องกับการมีบุตรยากทางฝ่ายชาย เช่นโรคทางพันธุกรรมและโรคติดเช้ือ 

 
20) จิตวิทยาทางเพศในเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Psychosexual aspects of reproductive 
medicine)  
 วัตถุประสงค์  
เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายจิตวิทยาทางเพศในเวชศาสตร์การเจริญ
พันธ์ุ โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถอธิบาย 

1) การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจขณะเจริญเติบโต เข้าสู่ระยะวัยรุ่น และการรู้จักบทบาททาง
 เพศของตนเอง 
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2) อิทธิพลของฮอร์โมนก่อนคลอดต่อการพัฒนาพฤติกรรมและการทํางานด้านจิตใจต่อมา 
3) ปัจจัยทางด้านจิตใจในผู้ป่วยไม่มีระดู 
4) การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจที่สัมพันธ์กับการรักษาภาวะมีบุตรยาก 
5) การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจที่สัมพันธ์กับการได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมน 
6) ปัจจัยทางจิตใจและฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับ premenstrual syndrome 
7) ปัจจัยทางจิตใจและฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับระยะหมดระดู 
8) ผลของภาวะมีบุตรยากต่อครอบครัว 
9) แนวคิดทั่วไปของบทบาททางเพศและการทํางานของเพศปกติและผิดปกติ รวมทั้งการให้คําปรึกษา 

 
21) เทคนิคการผ่าตัด (Surgical techniques) 
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายข้อบ่งช้ีของการผ่าตัด, เลือกทํา
การผ่าตัดที่เหมาะสม โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถอธิบายและทําการผ่าตัดในหัวข้อต่อไปน้ี 

1) การคุมกําเนิด ได้แก่ เทคนิคการผ่าตัดทําหมันทางหน้าท้องและการส่องกล้องผ่าตัดผ่านทางหน้า
ท้อง  การผ่าตัดแก้หมัน 

2) เทคนิคในการวินิจฉัย ได้แก่ hysterosalpingography และ endoscopy 
3) การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติในอุ้งเชิงกรานและจุลศัลยกรรม (microsurgery) ได้แก่ 

3.1 การผ่าตัดแก้ไขที่มดลูก ได้แก่ การผ่าตัดแก้ไข bicornuate uterus septate uterus การ
ผ่าตัดเน้ืองอกมดลูก (myomectomy) การตัดพังผืดในโพรงมดลูก (uterine synechiae) 

3.2 เทคนิคการผ่าตัดซ่อมแซมท่อนําไข่ในรายที่มีพังผืดในอุ้งเชิงกรานและท่อนําไข่ 
3.3 รังไข่ โดยการผ่าตัดทํา wedge resection และ cystectomy 
3.4 เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis)  

4) บทบาทของ endoscopic surgery ในการรักษาภาวะดังกล่าว  
5) เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เป็นรุนแรง (severe endometriosis)  หรือซับซ้อน อาทิเช่น เย่ือบุโพรง

มดลูกเจริญผิดที่บริเวณกระเพาะปัสสาวะ (bladder endometriosis) บริเวณผนังก้ันลําไส้และช่อง
คลอด (rectovaginal septum)  โดยที่สามารถดูแล เลือกหรือทําการผ่าตัดหรือส่งต่อผู้เช่ียวชาญได้
อย่างเหมาะสม 

6) ความผิดปกติของการพัฒนา ได้แก่  
(a) การผ่าตัดแก้ไขช่องคลอด โดยการขยาย (dilatation) หรือการผ่าตัดimperforate hymen, 

vaginal septum 
(b) การผ่าตัดแก้ไขมดลูก  ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของ Mullerian ducts ทําให้มีการอุดตันขึ้น  
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7) อวัยวะเพศกํากวม   เก่ียวข้องกับการกําหนดเพศทารกแรกเกิดที่มีอวัยวะเพศกํากวม  เทคนิคการ
ผ่าตัดแก้ไข เพ่ือให้มีลักษณะของอวัยวะเพศหญิงที่สามารถทํางานได้ เช่น vaginoplasty, 
clitoridectomy และ การตัด clitoris ข้อบ่งช้ีและเทคนิคการทํา gonadectomy 

8) ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ อุบัติการณ์และแนวทางการป้องกันและรักษาในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนทันที
หรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นภายหลัง 

9) การจัดต้ังชุดเคร่ืองมือ endoscopic surgery  เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม  และการเก็บบันทึก
ข้อมูล ภาพถ่ายหรือวิดิโอได้อย่างสมบูรณ์  

 
22) ระบบต่อมไร้ท่อของการต้ังครรภ์ (Endocrinology of pregnancy)  
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา
ของมารดาและทารก ให้การวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อในสตรีต้ังครรภ์ โดยผู้เข้า
ฝึกอบรมควรสามารถอธิบาย  

1) Feto-placental unit เน่ืองจากมีความสัมพันธ์ของสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของ steroid 
hormones เช่น estrogen, progestogen, corticosteroids 

2) สรี ร วิ ทย าขอ ง  decidua- chorionic- placental peptide hormones เ ช่ น  gonadotrophins, 
somatomammotrophin, thyrotropin, adrenocorticotropic hormone ACTH) , opioid 
peptides และ prolactin 

3) การเริ่มต้นเจ็บครรภ์คลอด ได้แก่ สรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาของ prostaglandins 
4) สรีรวิทยาของต่อมหมวกไตของทารก 
5) พยาธิสรีรวิทยาของต่อมไร้ท่อใน preeclampsia และ eclampsia ได้แก่ บทบาทของ rennin, 

angiotensin, aldosterone และ prostaglandins 
6) สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของ hypothalamic pituitary gonadal function ของทารกและการ

ทํางานของตับอ่อนของทารก 
7) พยาธิสรีรวิทยาของต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไตและตับอ่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะต้ังครรภ์ 

 
23) การวางแผนครอบครัวและการติดเชื้อของระบบสืบพันธุ์ (Family planning and reproductive 
tract  infection)   
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความคุ้นเคยกับวิธีการคุมกําเนิด สามารถเลือกใช้
วิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและภายหลังการทําแท้ง โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถ
อธิบาย  

1) Pharmacodynamics ผลทาง metabolism และภาวะแทรกซ้อนของการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด ยาฉีด
คุมกําเนิดและยาฝังคุมกําเนิด 
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2) กลไกการออกฤทธ์ิของห่วงคุมกําเนิด เช่น inert IUD, IUD ที่มีทองแดง (copper IUD) และ IUD ที่มี 
progestogen (levonorgestrel IUD) 

3) ข้อบ่งช้ี ผลดี ผลเสีย ผลข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อนและประสิทธิภาพของวิธีการคุมกําเนิดแบบด้ังเดิมที่
ใช้กันอยู่ เช่น barrier method ยาฆ่าอสุจิในช่องคลอดและการงดร่วมเพศในระยะที่มีไข่ตก 
เปรียบเทียบกับการไม่คุมกําเนิด 

4) การคุมกําเนิดเพศชายและการทําหมัน 
5) การทําหมันในเพศหญิง  
6) การยุติการต้ังครรภ์ ได้แก่ เทคนิคในการประเมินอายุครรภ์  เทคนิคในการยุติการต้ังครรภ์ เช่น 

medically induced abortion, menstrual extraction, manual vacuum aspiration ( MVA) , 
การถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูก การทําแท้งในไตรมาสท่ีสองของการต้ังครรภ์ด้วย 
prostaglandins และสารต่างๆ และสามารถให้รายละเอียดของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและผลข้างเคียง
ต่อภาวะการเจริญพันธ์ุในระยะยาวจากวิธีต่างๆ ดังกล่าว 

7) เทคนิคอ่ืนๆ ที่อาจนํามาใช้ในการคุมกําเนิดเพศชายและเพศหญิงในข้อบ่งช้ีที่เหมาะสม 
8) เทคนิคการให้คําปรึกษาในการวางแผนครอบครัว 

 
24) เทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ (Techniques of assisted reproduction) 
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความเข้าใจหลักการของ in-vitro fertilization 
(IVF) และเทคนิคช่วยการเจริญพันธ์ุ (assisted reproductive techniques, ART) อ่ืน ๆ โดยผู้เข้าฝึกอบรม
ควรสามารถอธิบาย  

1) อธิบายถึงกระบวนการและบุคลากรที่ใช้ในการรักษาดังกล่าว 
2) อธิบายถึงกระบวนการควบคุมการพัฒนาและการเจริญเต็มที่ของไข่  อธิบายลักษณะของไข่โตเต็มที่ 

(mature oocyte) เปรียบเทียบกับไข่ที่โตไม่เต็มที่ (immature oocyte)  แสดงความสัมพันธ์กับ
วิธีการกระตุ้นไข่  

3) อธิบายข้อบ่งช้ีและข้อบ่งห้ามของเทคนิคช่วยการเจริญพันธ์ุ 
4) อธิบายวิธีการกระตุ้น preovulatory follicles และอธิบายวิธีการตรวจติดตามการเจริญเติบโตของ 

follicle  
5) อธิบายวิธีการเก็บไข่ (oocyte retrieval) ได้แก่การเก็บไข่ทางช่องคลอดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง

นําทาง   
6) อ ธิบาย เทคนิคการ เ ก็บอสุ จิ  ไ ด้แ ก่  testicular sperm extraction (TESE)  percutaneous 

epididymis sperm aspiration PEZA), microsurgical epididymal sperm aspiration (MESA), 
testicular sperm aspiration (TESA) 
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7) อธิบายเทคนิคของ extracorporeal fertilization และ การเจริญเติบโตของตัวอ่อนภายนอก
ร่างกาย 

8) อธิบายเทคนิคในการย้ายตัวอ่อน 
9) อธิบายการคัดเลือกผู้ป่วยสําหรับการทํา IVF รวมท้ังผลการรักษา 
10) อธิบายเทคนิคในการเก็บรักษาและแช่แข็งตัวอ่อน 
11) อธิบายเทคนิค micromanipulation ของเซลล์สืบพันธ์ุและตัวอ่อน 
12) อธิบายข้อบ่งช้ีและเทคนิคของการตรวจทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว 
13) อธิบายข้อบ่งช้ีและเกณฑ์กําหนดในการใช้ไข่และตัวอ่อนบริจาค 
14) อธิบายข้อบ่งช้ีและวิธีการในการต้ังครรภ์แทน (surrogacy) 
15) ทราบแนวทางในการป้องกันภาวะการต้ังครรภ์แฝดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ 
16) อธิบายการป้องกันและการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ

พันธ์ุ 
17) ทราบข้อบ่งช้ีและเทคนิคการเก็บรักษาเซลล์ไข่ เน้ือเย่ือไข่ และเน้ือเย่ืออัณฑะ 
18) ทราบการพัฒนาเซลล์ต้นกําเนิดตัวอ่อนและแนวทางที่อาจนําไปใช้ 
19) อธิบายด้านจริยธรรมของเทคนิคช่วยการเจริญพันธ์ุ 

 
25) ความสามารถทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory capability) 
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
การประยุกต์ใช้ การแปลผล และข้อจํากัดของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การตรวจนํ้าอสุจิและการ
ตรวจนํ้าอสุจิด้วยคอมพิวเตอร์ (computer assisted semen analysis), การตรวจฮอร์โมนในเวชศาสตร์การ
เจริญพันธ์ุ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับเทคนิคช่วยการเจริญพันธ์ุ  โดยผู้เข้า
ฝึกอบรมควรสามารถอธิบาย ขอบเขตและข้อจํากัด การแปลผลและเข้าใจถึงพ้ืนฐานทางห้องปฏิบัติการรวมทั้ง
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับต่อมไร้ท่อของระบบสืบพันธ์ุที่เก่ียวข้องทางคลินิกและภาวะมีบุตรยาก ได้แก่ 

1) เทคนิคเฉพาะของการตรวจระดับฮอร์โมน (hormone assays) ได้แก่ immunoassay (การตรวจหา
ฮอร์โมนในสารเหลว โดยใช้แอนติบอดี) bioassay (การตรวจหาฮอร์โมนโดยใช้สิ่งมีชีวิต) และ 
receptor assay (การตรวจหาตัวรับของฮอร์โมน )   

2) Assay validation และอธิบาย standard curve, ความแม่นยํา (precision), specificity, bias, 
sensitivity และ assay drift 

3) วิธีการทางชีวเคมี ได้แก่ การสกัด (extraction) การทําให้บริสุทธ์ิ (purification) และการตรวจ
พิสูจน์ชนิดของ steroid และ protein hormones 

4) จลนศาสตร์ของเอนไซม์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ metabolism ของ steroid และโปรตีน 
5) จลนศาสตร์ของการผลิต การกระจาย การเปลี่ยนแปลงและ metabolism ของฮอร์โมน 



 26      คู่มือ Fellow RM ฉบับมิถุนายน 2564 by Matchuporn Sukprasert  

 

6) วิธีการตรวจยืนยันผล (validation) ที่ได้จากการทํา immunohistochemistry  
7) เ ทค นิ คก า รต ร วจ วิ เ ค ร า ะห์  DNA และ  RNA  พ้ื น ฐ านขอ ง  molecular biology ไ ด้ แ ก่  

oligonucleotide probes, in situ hybridization, polymerase chain reaction ( PCR) , real 
time PCR, Southern, Western แ ล ะ Northern blotting, restriction fragment length 
polymorphism (RFLP), cloning และ vectors 

8) หลักการและการนําไปใช้ทางคลินิกของ genomics (ได้แก่ เทคนิค DNA micro- และ macro-
arrays) proteomics ได้แก่ เทคนิค mass spectrometry และ 2D gels และ pharmacogenetics  
ได้แก่ polymorphisms และ drug responses 

9) ระเบียบที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, การทดสอบศึกษาในคนและสัตว์, อันตราย
จากกัมมันตภาพรังสี การควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ   

10) การตรวจนํ้าอสุจิมาตรฐานท่ีแนะนําโดยองค์การอนามัยโลก และการตรวจนํ้าอสุจิด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (computer assisted semen analysis, CASA) 

11) เทคนิคการเตรียมนํ้าอสุจิโดยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ swim-up, percoll gradients  
12) การตรวจการทํางานของอสุจิ (sperm function tests) ได้แก่ hypoosmotic swelling test, 

sperm cervical mucus interaction, assay for sperm antibodies, hamster egg 
penetration assay เป็นต้น 

13) เทคนิคพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการ IVF ได้แก่ การตรวจประเมิน oocyte และ grading การเลี้ยง 
oocyte และ insemination การประเมินและ grading ตัวอ่อนในระยะแรก การเตรียม media 
สําหรับ IVF ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคนิคของ tissue culture assisted fertilization techniques 
ได้แก่ ICSI 

14) การออกแบบการทดลอง การแปลผลและการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
26) การทําวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย (Research and thesis) 
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถดําเนินงานวิจัยทางคลินิกหรือ
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน หรือวิทยาศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับคลินิก (translational research) ได้ โดยผู้เข้าฝึกอบรม
ควรสามารถ 

1) เข้าใจเทคนิคทางระบาดวิทยา ได้แก่ cohort studies และ case control studies, การคํานวณ 
cumulative rate และการประเมินอคติ 

2) เข้าใจกลุ่มประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
3) คํานวณและแปลผลที่ได้ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและความแปรปรวน 
4) วิเคราะห์ผลการทดลอง และสร้างสมมุติฐานโดยยึดหลักต่อไปน้ี 

4.1 ปัญหาการวิจัย 
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4.2 ต้ังสมมุติฐาน 
4.3 เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง รวมถึง sampling bias และการคํานวณ sample size  
4.4 การแสดงข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล 
4.5 การเลือกวิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสม  
4.6 ความสําคัญของผลการศึกษา 
4.7 สรุป 
4.8 เอกสารอ้างอิงที่เหมาะสม  

5) การใช้วิธีทดสอบทางสถิติ 
5.1 Parametric tests เช่น unpaired, paired t-tests และ chi-square 
5.2 Non-parametric tests 
5.3 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (normality test) ได้แก่ Kolmogorov-Smirnov test, 

normal quantile plot  และ distribution plot เป็นต้น  
5.4 Correlation และ regression 
5.5 One-way and two-way analysis of variance 
5.6 Life table analysis และสถติิอ่ืนที่เก่ียวข้องได้แก่ Pearl’s index และ person year exposure 

เป็นต้น 
6) อธิบายคําศัพท์ ต่อไปน้ี significance, confidence interval, type I error และ type II error 
7) ทําการวิเคราะห์ทางสถิติและประเมินการควบคุมคุณภาพได้ 
8) เข้าใจคุณค่าของการอภิปรายและปฏิบัติงานร่วมกับนักสถิติ 
9) อธิบายจุดแข็งและจุดอ่อนของงานวิจัยได้ 
10) อธิบายผลการของวิจัยเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ทางคลินิกได้ 
นอกจากน้ันผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความคุ้นเคยกับ 

1) การออกแบบการศึกษาวิจัย ได้แก่ การศึกษาทางห้องปฏิบัติการและการศึกษาทางระบาดวิทยา 
2) การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ แปลผลและทําการวิเคราะห์ทางสถิติ   

 
27) การสอน (Teaching)  
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถและร่วมรับผิดชอบการสอนอนามัย
เจริญพันธ์ุ  โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรได้รับประสบการณ์ในการสอน ดังต่อไปน้ี 

1) มีความรับผิดชอบบางส่วนในการสอนแพทย์ประจําบ้านและนิสิตแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์การเจริญ
พันธ์ุ 

2) มีส่วนร่วมเต็มที่ในการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา ร่วมกับมีความรับผิดชอบในด้านงานบริหาร
จัดการเรียนการสอนเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
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3) มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนระดับก่อนปริญญา   
 
28) จริยธรรมและกฎหมาย (Ethical and legal aspects) 
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายและควรให้ความรู้ด้าน
จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุได้ โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบาย
แง่มุมของจริยธรรมและกฎหมายในเวชปฏิบัติทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุได้ และควรมีความรู้ความ
เข้าใจอย่างดีเก่ียวกับ 

1) กฎหมาย โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับเวชปฏิบัติ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธ์ุ มาตรฐานการให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ  

2) การปฏิสนธิภายนอกร่างกายและการย้ายตัวอ่อน 
3) การเก็บรักษา gamete และการบริจาค gamete 
4) การอุ้มบุญ (surrogacy) 
5) การคุมกําเนิด 
6) ระเบียบ ประกาศแพทยสภา กฎหมาย พระราชบัญญัติ ที่เก่ียวข้องกับเวชปฏิบัติสาขาเวชศาสตร์การ

เจริญพันธ์ุ 
29) ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ (Administrative experiences)  
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ
เพ่ือจะมีประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะด้านบริหารจัดการดังกล่าว อันจะเป็นจะมีประโยชน์ต่อการให้บริการ
ทางคลินิกในอนาคต 
 
การประเมินแผนการดําเนนิงาน 
 ระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ได้มีกําหนดให้มีการประเมินแผนการดําเนินงานว่ามี
ประสิทธิภาพในการฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด โดยประเมินจาก 

1. ผลการสอบแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ประจําปีการศึกษา  

2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแผนการฝึกอบรมจากแพทย์ประจําบ้านต่อยอด  

3. แบบสอบถามอาจารย์เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

4. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

การปรับปรุงแผนการดําเนนิงาน 
 การประชุมสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุประจําเดือน กําหนดให้มีวาระพิจารณาเก่ียวกับ
หลักสูตรเป็นประจําทุกเดือน มีการนําเอาปัญหาในการฝึกอบรมมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและนํามาปรับปรุง
แผนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ใช้เวลาฝึกอบรมเป็นเวลา 
2 ปี (24 เดือน) จัดลําดับอาวุโสตามปีของการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯ โดยแพทย์ประจําบ้าน
อนุสาขาต้องฝึกอบรมและหมุนเวียนปฏิบัติงานตามแผนและระยะเวลาที่กําหนด ดังต่อไปน้ี 

วิชา หน่วยงาน/การปฏิบัติการ 
ระยะเวลา 
(เดือน)* 

วิชาหลัก   

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ* 
คลินิกผู้มีบุตรยาก หน่วยชีววิทยาการเจริญพันธ์ุ (เช้า) 
(09:00 – 12:00 น.) 

7 

การดูแลผู้ป่วยระบบต่อมไร้ท่อ
ของระบบสืบพันธ์ุ 
 
 

คลินิกวัยทอง 
คลินิกต่อมไร้ทอ่ทางนรีเวช 

3 
3 

หน่วยอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ และหน่วยกุมารเวช  
ต่อมไร้ท่อ 

1 

อนามัยการเจริญพันธ์ุ และ
วางแผนครอบครัว 

คลินิกอนามัยเจริญพันธ์ุและวางแผนครอบครัว 4 

การผ่าตัด การผ่าตัดผ่านกล้อง และการผ่าตัดจุลยศัลยกรรม 4 

ห้องปฏิบัติการ* 
ห้องปฏิบัติการหน่วยชีววิทยาการเจริญพันธ์ุ  
(13:00 – 16:00 น.) 

2 

วิชาเลือก** ตามความสนใจ 1 
การฝึกอบรมด้านชีวโมเลกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

1 

*เป็นระยะเวลาโดยประมาณ เนื่องจากในการปฏิบัติงาน แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯอาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วยในคลินิกพิเศษเฉพาะได้หลายแห่งในช่วงเวลาเดียวกัน 
 
**ให้เลือกปฏิบัติงานในสาขาท่ีผู้ฝึกอบรมมีความสนใจเป็นพิเศษ หรือมีความต้องการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะเพ่ิมเติมใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ในสถาบันการศึกษาที่มีการฝึกอบรม (training center) ท่ีได้รับการรับรองจาก
คณะ อฝส. อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
 

 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องขยายเวลาการฝึกอบรมออกไป จําเป็นต้องพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยดูจากผลการประเมินและเกณฑ์การเลื่อนช้ันปี 
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การปฏิบัติงานในภาควิชา 
 ในภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาแบ่งการทํางานหลักเป็นระบบเฉพาะทางเป็นหน่วย โดยหน่วยเวช
ศาสตร์การเจริญพันธ์ุรับผิดชอบดูแล OPD นรีเวช, ward นรีเวช, การผ่าตัดเคสนรีเวชทั้งเปิดหน้าท้องและส่อง
กล้อง รวมถึงมีหน้าที่ให้คําปรึกษาในการวินิจฉัยและแนวทางการดูแลรักษา เมื่อมีแนวทางการรักษาหรือการ
ทําหัตถการกับผู้ป่วยที่เก่ียวข้องกับสาขา แพทย์อนุสาขาฯ แจ้งอาจารย์ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในวันน้ัน
ทราบทุกคร้ัง ในกรณีที่ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ให้ปรึกษาหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
 

ตารางการปฏิบัติงานของหน่วยเวชศาสตร์การเจรญิพนัธุ ์
 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
OPD infertile 

OR GYN 
Laparoscopy 

OPD infertile 
OR GYN 

Laparoscopy 
Endocrine clinic 

Endoscopic clinic 

OPD infertile 
 
 

Endometriosis clinic 
Menopause clinic 

OPD infertile 
OR GYN 

Laparoscopy 
 

OPD infertile 
 

 
รายนามคณาจารย์ในสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ ์

 

ชื่อ นามสกุล  
1. อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงชุติมา   โตพิพัฒน์ หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมัธชุพร   สุขประเสริฐ อาจารย์แพทย์ 
3. รองศาตราจารย์.ดร.แพทย์หญิงอารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สขุ อาจารย์แพทย์ 
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาดา ติงธนาธิกุล อาจารย์แพทย์ 
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ อาจารย์แพทย์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แอนนา   วงษ์กุหลาบ อาจารย์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีเธียร เลิศวิกูล อาจารย์แพทย์ 
8. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลธิชา สถิระพจน์ อาจารย์แพทย์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรเดช หงษ์สาคร อาจารย์แพทย์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรวิน   วัลลิภากร อาจารย์แพทย์ 
11. อาจารย์ แพทย์หญิงชนัญญา    ตันติธรรม อาจารย์แพทย์ 
12. อาจารย์ แพทย์หญิงสิริลักษณ์   ตันธนาวิภาส อาจารย์แพทย์ 
13. อาจารย์ แพทย์หญิงชุลีกร ศรีตนไชย อาจารย์แพทย์ 
14. อาจารย์ แพทย์หญิงอาทิตยา   สิงห์วงษา อาจารย์แพทย์ 
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แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้นปีที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    นพ.วิรุฬห์ ทองชุมนุม นพ.กิตติ ฉัตรตระกูลชัย     พญ.พิมพ์พรรณ ประสานจิตร์ 
 
 

ชั้นปีที่ 2 
 

                                                  
      พญ.ป่ินพธู แสงโชติ                      พญ.รัญชิดา สวุรรณสาร                  พญ.ณัฐพร ภู่ไพบูลย์ 
 

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา 2564 
 

แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯ อาจารย์ทีป่รึกษา 
นพ.วิรุฬห์  
นพ.กิตติ  

พญ.พิมพ์พรรณ  
พญ.ป่ินพธู อ.ศรีเธียร 
พญ.รัญชิดา อ.มัธชุพร 
พญ.ณัฐพร อ.ชลธิชา  
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ตารางกิจกรรมในสาขา 
 
 แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุมีการแบ่งหน้าที่ตามตารางที่ได้รับมอบหมาย 
โดยแบ่ง Rotation เป็นดังแสดงในตารางที่ 1 
  
 และมีการแบ่งย่อยตามหน่วยที่ได้รับมอบหมาย แพทย์ประจําบ้านต่อยอดมีหน้าที่ออกตรวจ OPD 
และเข้าผ่าตัดตามตารางที่ได้รับมอบหมาย สําหรับเวลาที่เหลือจากกิจกรรมทางวิชาการ สามารถไปค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง และเก็บข้อมูลดําเนินงานวิจัยได้ 
 
 
 
 
 



35 
 

ตารางที่ 1: Rotation Fellow RM 
 

Name 
2021 2022 

July August September October November December January February March April May June 

F2 พญ.รัญชิดา Menopause Laparoscopy Infertile RM CMU/พมก Infertile RM CU Molecular Ped Laparoscopy Infertile Med CU Menopause 

F2 พญ.ปิ่นพธู Infertile Menopause Med CU พมก Laparoscopy Infertile Molecular Ped Menopause RM CU Infertile Laparoscopy 

F2 พญ.ณัฐพร Laparoscopy Infertile Med CU Laparoscopy Menopause RM CMU/พมก Molecular Ped Infertile RM CU Menopause Infertile 

F1 นพ.กิตติ Laparoscopy Infertile Endocrine & Menopause 

F1 นพ.วิรุฒห์ Infertile Endocrine & Menopause Laparoscopy 

F1 พญ.พิมพ์พรรณ 
Endocrine & Menopause Laparoscopy Infertile 

34 
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การปฏิบัติการหน่วยย่อยแต่ละหน่วยย่อยแบ่งเป็น 
 

1. หน่วยรักษาผู้มีบุตรยาก (Infertility Unit) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 

วัน          เวลา 07:30 – 08:00 08:00 – 09:00 09:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 16:00 

จันทร์ OPD Infertile 
Conference 

ภาควิชา 
OPD Infertile Break 

OPD Infertile 
+ ART LAB 

อังคาร OPD Infertile 
Conference 

ภาควิชา 
OPD Infertile 

Conference หน่วย
ภาควิชาสูติชั้น 4 

OPD Infertile 
+ ART LAB 

พุธ OPD Infertile 
Conference 

ภาควิชา 
OPD Infertile 

Conference หน่วย
Laparo/Endocrine 

OPD Infertile 
+ ART LAB 

พฤหัสบดี Conference Infertile 
อ.วิชาญ/อ.ชลธิชา 

OPD Infertile Break 
OPD Infertile 
+ ART LAB 

ศุกร์ OPD Infertile 
Conference 

ภาควิชา 
OPD Infertile Break 

OPD Infertile 
+ ART LAB 

 
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
1.1 ออกตรวจผู้ป่วยที่อาคารสมเด็จพระเทพช้ัน 3 โดยเริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา 07:30 น. วันจันทร์ถึงวัน

ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่จะปฏิบัติงานเมื่อมีหัตถการทางด้านการรักษาผู้
มีบุตรยาก 

1.2 ออกตรวจผู้ป่วยรวมถึงวางแผนการรักษาควบคู่กับอาจารย์ที่รับปรึกษาทุกครั้ง ต้ังแต่กระบวนการหา
สาเหตุของภาวะมีบุตรยาก การตรวจติดตามการกระตุ้นไข่ทั้งยากินและยาฉีด และการตรวจคลื่นเสียง
ความถี่สูง รวมถึงการแปลผลระดับค่าฮอร์โมนและ hysterosalpingogram ได้ 

1.3 สามารถทําหัตถการทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุได้ ยกตัวอย่างเช่น การฉีดเช้ือเข้าสู่โพรง
มดลูก (Intrauterine Insemination) การเก็บไข่ (Oocyte retrieval) การย้ายตัวอ่อน (Embryo 
transfer) การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะ (PESA, TESE) โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่รับปรึกษา
ในวันน้ัน 
 

วัน อาจารย์ที่ปรึกษา OPD Infertile 
จันทร์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลธิชา สถิระพจน์ 
อังคาร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ 
พุธ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมัธชุพร สุขประเสริฐ 
พฤหัสบดี อาจารย์ แพทย์หญิงชนัญญา ตันติธรรม 
ศุกร์ อาจารย์ แพทย์หญิงสุนันทา จารุพูนผล 
เสาร์ อาจารย์ แพทย์หญิงอาทิตยา  สิงห์วงษา 

*รายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถเช็คกับตารางงานของภาควิชาได้ในทุกเดือน 
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1.4 กิจกรรม ART conference ร่วมกับ ของหน่วยรักษาผู้มีบุตรยาก ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 07:00 – 
08:00 น. 

1.5 รับปรึกษาเคสที่ต้องใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุจากหน่วยหรือภาควิชาต่าง ๆ เช่น ปรึกษาเรื่อง 
Fertility preservation และ รับปรึกษาจากแผนกเอกซเรย์กรณีที่ฉีดสี HSG ไม่ได้ ให้ไปฉีดให้ 

1.6 ศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบัติหัตถการทางปฏิบัติการ ART เมื่อมีโอกาสระหว่างเวลา 13:00-15:00 น. 
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ กับหัวหน้านักวิทยาศาสตร ์
 

2. หน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวช (Gynecologic Endocrinology unit) 
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
2.1 ออกตรวจผู้ป่วยที่คลินิก endocrine อาคาร 1 ช้ัน 2 ทุกวันอังคาร เวลา 13:00 – 16:00 น. 
2.2 ออกตรวจผู้ป่วยที่คลินิก endometriosis อาคาร 1 ช้ัน 2 ทุกวันพุธ เวลา 13:00 – 16:00 น. ร่วมกับ

รองศาตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข และอาจารย์แพทย์หญิงสิริลักษณ์      
ตันธนาวิภาส (Fellow ที่เป็น rotation laparoscopy เป็นคนออกตรวจ) 

2.3 ออกตรวจผู้ป่วยรวมถึงวางแผนการรักษาควบคู่กับอาจารย์ที่รับปรึกษาทุกครั้ง  โดยอาจารย์ที่ออก
ตรวจ มีดังต่อไปน้ี 

 อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงชุติมา  โตพิพัฒน์ 
 รองศาตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข 
 อาจารย์ แพทย์หญิงวรวรรณ ลัพธะลักษ์ 
 อาจารย์แพทย์หญิงสิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส 

2.4 ออกตรวจผู้ป่วยที่คลินิก transgender อาคาร 1 ช้ัน 2 OPD เด็ก ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 
13:00 – 16:00 น. 

2.5 เ ข้าร่วมกิจกรรม REI conference ทุกวันอังคาร เวลา 12:00 – 13:00 น .  และ Endocrine 
conference ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน เวลา 12:00 – 13:00 น. 

2.6 รับปรึกษาปัญหาผู้ป่วยนอกและในแผนกสูตินรีเวชวิทยา เก่ียวกับปัญหาทางต่อมไร้ท่อนรีเวช 
2.7 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการท่ีเก่ียวข้องทั้งระดับภาควิชาและระดับประเทศ ตามหลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิชาการของสาขา ฉบับปี 2562 
 

3. หน่วยสตรีวัยหมดระดู (Menopause unit) 
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
3.1 ออกตรวจผู้ป่วยที่คลินิก Menopause อาคาร 1 ช้ัน 2 ทุกวันพุธ เวลา 13:00 – 16:00 น. ร่วมกับ

อาจารย์ที่รับปรึกษาดังต่อไปน้ี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรวิน วัลลิภากร 
 อาจารย์ แพทย์หญิงชนัญญา ตันติธรรม 
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 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย 
3.2 เข้าร่วมกิจกรรม Menopause conference ทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน 
3.3 รับปรึกษาผู้ป่วยทั้งในและนอกแผนกสูตินรีเวชวิทยา ที่เก่ียวกับปัญหาสตรีวัยทอง 
3.4 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการท่ีเก่ียวข้องทั้งระดับภาควิชาและระดับประเทศ ตามหลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิชาการของสาขา ฉบับปี 2562 
 

4. หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Laparoscopic unit) 
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
4.1 ออกตรวจผู้ป่วยที่คลินิก Endoscopic clinic อาคาร 1 ช้ัน 2 ทุกวันอังคาร เวลา 13:00 – 16:00 น. 
4.2 ดูแลผู้ป่วยประเมินก่อนผ่าตัด เข้าผ่าตัด และดูแลหลังผ่าตัด จนกว่าผู้ป่วยจะได้รับการจําหน่ายออก

จากโรงพยาบาล โดยอยู่ภายใต้การดูแลจากอาจารย์แพทย์ 
4.3 ทําหัตถการภายใต้การควบคุมของอาจารย์ในหน่วย เช่น Diagnosis laparoscopy, Hysteroscopic 

diagnosis and surgery, Laparoscopic ovarian cystectomy 
4.4 ช่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชร่วมกับอาจารย์ในสาขา เช่น TLH, Laparoscopic myomectomy 

ขึ้นกับขีดความสามารถและความซับซ้อนของหัตถการ 
4.5 ออกตรวจผู้ป่วย Hysteroscopy clinic ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 09:00 – 12:00 น. ภายใต้การ

ดูแลของอาจารย์แสงชัย ในวันพุธ และ อาจารย์ชาญชัย ในวันศุกร์ 
4.6 ทําหัตถการ tubal reanatomosis ทุกวันพุธของเดือน เวลา 09:00 – 12:00 น. ที่ห้องผ่าตัดสูติ ช้ัน 

4 อาคาร 1 เฉพาะวันที่มีเคสผ่าตัด 
 
5. หน่วยวางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ (Family planning unit) 
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

1. ออกตรวจและรับปรึกษาคนไข้ในคลินิกวางแผนครอบครัวและให้คําปรึกษาด้านการคุมกําเนิด 
premarital and preconceptional counselling และ sex education ทุกวันอังคาร เวลา 09:00 
– 12:00 น. ที่ OPD นรีเวชช้ัน 2 อาคาร 1 

2. ทําหัตถการหรือคุมแพทย์ประจําบ้านและนักศึกษาแพทย์ทําหัตถการด้านการคุมกําเนิด เช่น การฝัง
ยาคุมกําเนิด การใส่ห่วงคุมกําเนิด เป็นต้น 

3. ให้คําปรึกษาดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเก่ียวกับการคุมกําเนิด การวางแผนครอบครัวที่ส่งปรึกษาจากแผนก
ต่าง ๆ ได้ 

4. มีการทํา topic review ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เป็นการ review journal 
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หน้าที่แพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ต่อภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา 
1. จัดทํา conference เพ่ือสอนแพทย์ประจําบ้านสูตินรีเวช ทุกวันจันทร์ เวลา 08:00 – 09:00 น. ณ 

ห้องประชุมภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา ช้ัน 4 อาคาร 1 
2. สอนนักศึกษาแพทย์ปี 6 เรื่องการใช้ฮอร์โมนในเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ช่วงเวลา 08:00 – 09:00 น. 

ทุกวันพุธของเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตามการเปลี่ยน rotation ของนักศึกษาแพทย์ช้ันปี 6  
3. ออกตรวจผู้ป่วยนอก OPD นรีเวช 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ที่ OPD นรีเวช อาคาร 1 ช้ัน 2 เวลา 09:00 

– 12:00 น.  
4. เข้าร่วมงานกิจกรรมทางสังคม ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของภาควิชาหรือคณะ เมื่อมีเวลาว่างจาก

งานที่ได้รับมอบหมาย 
5. เข้าร่วมงานและช่วยเหลือการจัดงานประชุมวิชาการของภาควิชาและคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี 

 
การปฏิบัติงานเวรนอกเวลาราชการ 
 แพทย์ประจําบ้านต่อยอดเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุไม่มีอยู่เวรนอกเวลาราชการ เพ่ือให้แพทย์ประจํา
บ้านต่อยอดมีเวลาทบทวนเนื้อหาที่เรียน ค้นคว้า เตรียมการทํา conference และทํางานวิจัย 
 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับคําปรึกษาจากแพทย์ประจําบ้านหรือต่างแผนก 
 กรณีได้รับคําปรึกษาจากแพทย์ประจําบ้านหรือต่างแผนก ให้ประเมินเบ้ืองต้นว่าปัญหาท่ีปรึกษาอยู่ใน
หน่วยย่อยใดของสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ หลังจากน้ันให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดช้ันปีที่ 1 สาขาเวช
ศาสตร์การเจริญพันธ์ุในหน่วยน้ันร่วมประเมินคนไข้กับแพทย์ประจําบ้านต่อยอดช้ันปีที่ 2 และปรึกษาอาจารย์
ที่เป็นเวรรับคําปรึกษาในวันน้ัน ๆ 
 กรณีผู้ป่วยนอกและไม่เร่งด่วน ให้ส่งผู้ป่วยตรวจที่แผนกนรีเวชช้ัน 2 อาคาร 1  
 กรณีผู้ป่วยนอกและเร่งด่วน ให้ส่งผู้ป่วยตรวจที่แผนกฉุกเฉิน ตึกฉุกเฉิน ช้ัน 1 
 กรณีผู้ป่วยในและไม่เร่งด่วน ให้เขียนใบขอคําปรึกษาและส่งให้ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยาดําเนินการต่อ
ให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดตามตารางที่แพทย์ปฏิบัติงาน 
 กรณีผู้ป่วยในและเร่งด่วน สามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ส่วนตัวได้โดยขอเบอร์ได้จากธุรการภาควิชา
สูตินรีเวชวิทยา 
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การลาปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 
แพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ได้สิทธ์ิเท่ากัน คือ 

� สังกัดคณะฯ 
ประเภทการลา สิทธทิี่ได้รับ หมายเหตุ 

ลากิจ ไม่มีสิทธิลา  
ลาป่วย ไม่เกิน 15 วันทําการ ปีแรกที่เข้าปฏิบัติงานลาได้ 8 วันทําการ 
ลาคลอดบุตร 

ไม่เกิน 90 วัน (รวมวันหยุดราชการ) 
มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน 45 วัน
จากคณะฯ และอีก 45 วันจากประกันสังคม 

ลาพักผ่อน 
10 วันทําการ 

บรรจุเข้าปฏิบัติงานไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสทิธิ
ในการลาพักผอ่น 

� สังกัดอ่ืน: ภาควิชาเป็นผู้พิจารณากําหนด 
 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุมวิชาการ 
 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดแบบแผนและเป็นข้อตกลงร่วมกันในการอนุญาต
ให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมวิชาการแขนงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมฯ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและตนเองทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคต 
 ทางคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรี
เวชวิทยา จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาเวช
ศาสตร์การเจริญพันธ์ุดังน้ี 
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการให้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

1. การเข้ารวมประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงาน การวิจัยหรือการทบทวนวรรณกรรม 
2. การเข้ารวมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง 

การเขา้ร่วมประชุมเพื่อนาํเสนอผลงาน 
1. แพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สามารถขออนุมัติ เพ่ือเข้าร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
โดยจะต้องเสนอของอนุมัติล่วงหน้าผ่านประธานโครงการฝึกอบรมฯอย่างน้อย 30 วันสําหรับการ
ประชุมภายในประเทศ และอย่างน้อย 60 วันสําหรับการประชุมต่างประเทศ 

2. ในกรณีที่แพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ต้องการขออนุมัติงบประมาณ 
เพ่ือสนับสนุนการเข้าร่วมเสนอผลงานดังที่กล่าวข้างต้น จะต้องขออนุมัติล่วงหน้าผ่านประธาน
โครงการฝึกอบรมฯ เพ่ือนําเสนอขออนุมัติภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีตามลําดับ โดยจะต้องเสนอของอนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันสําหรับการ
ประชุมภายในประเทศ และอย่างน้อย 90 วันสําหรับการประชุมต่างประเทศ 
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การเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ 
 แพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สามารถขอ
อนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนโดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

1. แพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุทั้งช้ันปีที่ 1 และ ช้ันปีที่ 2 สามารถขอ
อนุญาตเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจําปีของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยที่จัด
ขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปี 

2. แพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุช้ันปีที่ 2 สามารถเข้าร่วมการประชุม
ของสมาคมฯที่เก่ียวข้องกับเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ** โดยการขออนุมัติผ่านโครงการฝึกอบรมฯ 
เพ่ือดําเนินการทําหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยย่อยของสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุทราบ อย่าง
น้อย 30 วัน 

3. แพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุช้ันปีที่ 1 สามารถเข้าร่วมการประชุม
ของสมาคมฯที่เก่ียวข้องกับเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ** โดยจะต้องมีการขออนุมัติก่อนการ
ลงทะเบียน โดยผ่านโครงการฝึกอบรมฯ และหน่วยต้นสังกัดที่กําลังปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือพิจารณาไม่
น้อยกว่า 30 วัน 

4. แพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุทั้งช้ันปีที่ 1 และ ช้ันปีที่ 2 สามารถเข้า
ร่วมการประชุมวิชาการที่จัดขึ้น โดยมีภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 

5. แพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุทั้งช้ันปีที่ 1 และ ช้ันปีที่ 2 สามารถเข้า
ร่วมการประชุมวิชาการที่จัดขึ้น โดยมีหน่วยย่อยภายใน หรือ สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 

6. การประชุมวิชาการอ่ืน ที่ไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 – ข้อ 5 แพทย์ประจําบ้านต่อยอด จะต้อง
เสนอเรื่องผ่านที่ประชุมโครงการฯเพ่ือพิจารณาหารือ และเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม
ประจํา-เดือนของสาขาวิชาก่อน เช่น การประชุมประจําปีของสถาบันการศึกษาอ่ืน เป็นต้น 

** ประชุมประจําปีของ สมาคมอนามัยเจริญพันธ์ สมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ชมรม TSRM และ
ชมรมผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ: 
1. การเข้าร่วมประชุมที่ได้รับอนุมติทั้งในและต่างประเทศ จะต้องมีการส่งหนังสือลาประชุมเป็นลายลักษณ์

อักษรผ่านทางโครงการฝึกอบรมเพ่ือเสนอต่อภาควิชา และคณะฯ ตามลําดับ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 
สัปดาห์ 

2. ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมที่ได้รับอนุมติทั้งในและต่างประเทศ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดจะต้องเขียน
สรุปรายงานการประชุมส่งภายใน 2 สัปดาห์ 

 
 



 41      คู่มือ Fellow RM ฉบับมิถุนายน 2564 by Matchuporn Sukprasert  

 

ตารางการจัดประชุมวิชาการ   
 

กิจกรรมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา 
ณ ห้องประชมุภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาชัน้ 4 อาคาร 1 

เวลา 8:00 – 9:00 น. 
Lecture resident: 2563-2564 (1 กค.64-30 มิย.65) 

Topic for Residents 2020 
(รอตารางจากภาควิชาฯ) 

 
กิจกรรมของสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจรญิพันธุ ์

ตาราง Activity แพทย์ประจําบ้านอนสุาขาเวชศาสตรก์ารเจรญิพนัธุ ์
ทุกวันอังคาร เวลา 12:00 – 13:00 น. 

ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ช้ัน 4 
  Date  Month Topic Fellow Staff 

Thu 1 July Optional     

Fri 2 July       

Mon 5 July       

Tue 6 July Journal club และ แนะนําตัว Fellow ใหม่ พ.รัญชิดา อ.มัธชุพร 

Wed 7 July Menopause conference พ.ณัฐพร อ.อรวิน 

Thu 8 July Infertile conference พ.รัญชิดา   

Fri 9 July       

Mon 12 July       

Tue 13 July Hysteroscopic equipment พ.ปิ่นพธู อ.ศรีเธียร 

Wed 14 July Endocrine conference พ.รัญชิดา อ.สิริลักษณ์ 

Thu 15 July Optional พ.ปิ่นพธู   

Fri 16 July       

Mon 19 July       

Tue 20 July ประชุมสาขา REI     

Wed 21 July RH journal พ.ปิ่นพธู   

Thu 22 July Modern trend พ.ปิ่นพธู   

Fri 23 July       

Mon 26 July วันหยุดชดเชย     

Tue 27 July วันหยุดเพ่ิมกรณีพิเศษ     

Wed 28 July วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     

Thu 29 July Optional พ.ปิ่นพธู   
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  Date  Month Topic Fellow Staff 

Fri 30 July       

Mon 2 Aug       

Tue 3 Aug Basic ART and law พ.ณัฐพร อ.ฉัตรชัย 

Wed 4 Aug Menopause conference พ.พิมพ์พรรณ อ.ชนัญญา 

Thu 5 Aug Infertile conference พ.วิรุฬห์   

Fri 6 Aug       

Mon 9 Aug       

Tue 10 Aug       

Wed 11 Aug       

Thu 12 Aug วันแม่แห่งชาติ     

Fri 13 Aug       

Mon 16 Aug       

Tue 17 Aug ประชุมสาขา REI     

Wed 18 Aug RH journal พ.ณัฐพร   

Thu 19 Aug Modern trend พ.ณัฐพร   

Fri 20 Aug       

Mon 23 Aug       

Tue 24 Aug Journal club พ.พิมพ์พรรณ อ.ชลธิชา 

Wed 25 Aug Laparoscopy-case conference พ.กิตติ อ.ญาดา 

Thu 26 Aug Optional พ.ณัฐพร   

Fri 27 Aug       

Mon 30 Aug       

Tue 31 Aug VMS and evolution of HRT พ.รัญชิดา อ.อรวิน 

Wed 1 Sep Menopause conference พ.รัญชิดา อ.ชนัญญา 

Thu 2 Sep Infertile conference พ.วิรุฬห์   

Fri 3 Sep       

Mon 6 Sep       

Tue 7 Sep Research proposal F1     

Wed 8 Sep Endocrine conference พ.กิตติ อ.สิริลักษณ์ 

Thu 9 Sep Optional พ.รัญชิดา   

Fri 10 Sep       

Mon 13 Sep       
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  Date  Month Topic Fellow Staff 

Tue 14 Sep Research proposal F1     

Wed 15 Sep RH journal พ.วิรุฬห์   

Thu 16 Sep Modern trend พ.รัญชิดา   

Fri 17 Sep       

Mon 20 Sep       

Tue 21 Sep ประชุมสาขา REI     

Wed 22 Sep Laparoscopy-case conference พ.พิมพ์พรรณ อ.ศรีเธียร 

Thu 23 Sep Optional พ.รัญชิดา   

Fri 24 Sep วันมหิดล วันหยุดกรณีพิเศษ     

Mon 27 Sep       

Tue 28 Sep Journal club พ.กิตติ อ.ฉัตรชัย 

Wed 29 Sep Endocrine conference พ.ปิ่นพธู อ.ชุติมา 

Thu 30 Sep       

Fri 1 Oct       

Mon 4 Oct       

Tue 5 Oct Oocyte and embryo assessment พ.ณัฐพร อ.แอนนา 

Wed 6 Oct Menopause conference พ.กิตติ อ.อรวิน 

Thu 7 Oct Infertile conference พ.วิรุฬห์   

Fri 8 Oct       

Mon 11 Oct       

Tue 12 Oct       

Wed 13 Oct วันคล้ายวันสวรรคต     

Thu 14 Oct Optional พ.ณัฐพร   

Fri 15 Oct       

Mon 18 Oct       

Tue 19 Oct ประชุมสาขา REI     

Wed 20 Oct RH journal พ.พิมพ์พรรณ   

Thu 21 Oct วันออกพรรษา     

Fri 22 Oct วันหยุดชดเชย     

Mon 25 Oct       

Tue 26 Oct Journal club พ.วิรุฬห์ อ.วรเดช 

Wed 27 Oct Laparoscopy-case conference พ.กิตติ อ.ชุลีกร 
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  Date  Month Topic Fellow Staff 

Thu 28 Oct Optional พ.ณัฐพร   

Fri 29 Oct       

Mon 1 Nov       

Tue 2 Nov Research progression F2     

Wed 3 Nov Menopause conference พ.พิมพ์พรรณ อ.ชนัญญา 

Thu 4 Nov Infertile conference พ.วิรุฬห์   

Fri 5 Nov       

Mon 8 Nov       

Tue 9 Nov Research progression F2     

Wed 10 Nov Endocrine conference พ.กิตติ อ.สิริลักษณ์ 

Thu 11 Nov Optional พ.รัญชิดา   

Fri 12 Nov       

Mon 15 Nov       

Tue 16 Nov ประชุมสาขา REI     

Wed 17 Nov RH journal พ.กิตติ   

Thu 18 Nov Modern trend พ.รัญชิดา   

Fri 19 Nov       

Mon 22 Nov       

Tue 23 Nov Journal club พ.พิมพ์พรรณ อ.มัธชุพร 

Wed 24 Nov Laparoscopy-case conference พ.วิรุฬห์ อ.วรเดช 

Thu 25 Nov Optional พ.รัญชิดา   

Fri 26 Nov       

Mon 29 Nov       

Tue 30 Nov Basic IVF lab พ.รัญชิดา อ.ฉัตรชัย 

Wed 1 Dec Menopause conference พ.กิตติ อ.อาทิตยา 

Thu 2 Dec Infertile conference พ.กิตติ   

Fri 3 Dec       

Mon 6 Dec วันชดเชยวันพ่อแห่งชาติ     

Tue 7 Dec Puberty พ.วิรุฬห์ อ.สิริลักษณ์ 

Wed 8 Dec Endocrine conference พ.พิมพ์พรรณ อ.ชุลีกร 

Thu 9 Dec Optional พ.ปิ่นพธู   

Fri 10 Dec วันรัฐธรรมนูญ     
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  Date  Month Topic Fellow Staff 

Mon 13 Dec       

Tue 14 Dec Bone biology and Pharmacologic treatment of 
osteoporosis 

พ.ปิ่นพธู อ.ชนัญญา 

Wed 15 Dec       

Thu 16 Dec Optional พ.ปิ่นพธู   

Fri 17 Dec       

Mon 20 Dec       

Tue 21 Dec ประชุมสาขา REI     

Wed 22 Dec RH journal พ.พิมพ์พรรณ   

Thu 23 Dec Modern trend พ.ปิ่นพธู   

Fri 24 Dec       

Mon 27 Dec       

Tue 28 Dec Journal club พ.วิรุฬห์ อ.อาทิตยา 

Wed 29 Dec Laparoscopy-case conference พ.พิมพ์พรรณ อ.ชุลีกร 

Thu 30 Dec Optional พ.ปิ่นพธู   

Fri 31 Dec วันสิ้นปี     

Mon 3 Jan วันหยุดชดเชย     

Tue 4 Jan       

Wed 5 Jan Menopause conference พ.วิรุฬห์ อ.อรวิน 

Thu 6 Jan Infertile conference พ.กิตติ   

Fri 7 Jan       

Mon 10 Jan       

Tue 11 Jan Laparoscopic complication พ.กิตติ อ.ญาดา 

Wed 12 Jan Endocrine conference พ.วิรุฬห์ อ.อาทิตยา 

Thu 13 Jan Optional พ.รัญชิดา   

Fri 14 Jan       

Mon 17 Jan       

Tue 18 Jan ประชุมสาขา REI     

Wed 19 Jan RH journal พ.พิมพ์พรรณ   

Thu 20 Jan Modern trend พ.ปิ่นพธู   

Fri 21 Jan       

Mon 24 Jan       
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  Date  Month Topic Fellow Staff 

Tue 25 Jan Journal club พ.กิตติ อ.มัธชุพร 

Wed 26 Jan Laparoscopy-case conference พ.วิรุฬห์ อ.วรเดช 

Thu 27 Jan Optional พ.ณัฐพร   

Fri 28 Jan       

Mon 31 Jan       

Tue 1 Feb Mechanism of GnRH and receptor พ.พิมพ์พรรณ อ.ชลธิชา 

Wed 2 Feb Menopause conference พ.พิมพ์พรรณ อ.ชุลีกร 

Thu 3 Feb Infertile conference พ.กิตติ   

Fri 4 Feb       

Mon 7 Feb       

Tue 8 Feb Folliculogenesis  พ.วิรุฬห์ อ.ชุติมา 

Wed 9 Feb Endocrine conference พ.วิรุฬห์ อ.อารีย์พรรณ 

Thu 10 Feb Optional พ.รัญชิดา   

Fri 11 Feb       

Mon 14 Feb       

Tue 15 Feb ประชุมสาขา REI     

Wed 16 Feb วันมาฆบูชา     

Thu 17 Feb Modern trend พ.ปิ่นพธู   

Fri 18 Feb       

Mon 21 Feb       

Tue 22 Feb Journal club พ.กิตติ อ.วรเดช 

Wed 23 Feb Laparoscopy-case conference พ.พิมพ์พรรณ อ.ศรีเธียร 

Thu 24 Feb Optional พ.ณัฐพร   

Fri 25 Feb       

Mon 28 Feb       

Tue 1 Mar Sperm assessment พ.วิรุฬห์ อ.ชุลีกร 

Wed 2 Mar Menopause conference พ.วิรุฬห์ อ.สิริลักษณ์ 

Thu 3 Mar Infertile conference พ.กิตติ   

Fri 4 Mar       

Mon 7 Mar       

Tue 8 Mar Fertilization and embryo พ.กิตติ อ.มัธชุพร 

Wed 9 Mar Endocrine conference พ.พิมพ์พรรณ อ.อารีย์พรรณ 
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  Date  Month Topic Fellow Staff 

Thu 10 Mar Optional พ.ณัฐพร   

Fri 11 Mar       

Mon 14 Mar       

Tue 15 Mar ประชุมสาขา REI     

Wed 16 Mar RH journal พ.กิตติ   

Thu 17 Mar Modern trend พ.ณัฐพร   

Fri 18 Mar       

Mon 21 Mar       

Tue 22 Mar Final research F2     

Wed 23 Mar Laparoscopy-case conference พ.วิรุฬห์ อ.ญาดา 

Thu 24 Mar Optional พ.ณัฐพร   

Fri 25 Mar       

Mon 28 Mar       

Tue 29 Mar Final research F2     

Wed 30 Mar       

Thu 31 Mar       

Fri 1 Apr       

Mon 4 Apr       

Tue 5 Apr Evolution and Clinical use of Gonadotropin in ART พ.พิมพ์พรรณ อ.มัธชุพร 

Wed 6 Apr วันจักรี     

Thu 7 Apr Infertile conference พ.พิมพ์พรรณ   

Fri 8 Apr       

Mon 11 Apr       

Tue 12 Apr Hyperprolactinemia พ.กิตติ อ.อารีย์พรรณ 

Wed 13 Apr วันสงกรานต์     

Thu 14 Apr วันสงกรานต์     

Fri 15 Apr วันสงกรานต์     

Mon 18 Apr       

Tue 19 Apr ประชุมสาขา REI     

Wed 20 Apr RH journal พ.วิรุฬห์   

Thu 21 Apr Modern trend พ.รัญชิดา   

Fri 22 Apr       
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  Date  Month Topic Fellow Staff 

Mon 25 Apr       

Tue 26 Apr Journal club พ.พิมพ์พรรณ อ.อาทิตยา 

Wed 27 Apr Laparoscopy-case conference พ.กิตติ อ.ชุลีกร 

Thu 28 Apr Optional พ.รัญชิดา   

Fri 29 Apr       

Mon 2 May       

Tue 3 May Research progression F1     

Wed 4 May วันฉัตรมงคล     

Thu 5 May Infertile conference พ.พิมพ์พรรณ   

Fri 6 May       

Mon 9 May       

Tue 10 May Research progression F1     

Wed 11 May Endocrine conference พ.วิรุฬห์ อ.สิริลักษณ์ 

Thu 12 May Optional พ.ปิ่นพธู   

Fri 13 May วันพืชมงคล     

Mon 16 May วันหยุดชดเชย     

Tue 17 May ประชุมสาขา REI     

Wed 18 May RH journal พ.วิรุฬห์   

Thu 19 May Modern trend พ.ปิ่นพธู   

Fri 20 May       

Mon 23 May       

Tue 24 May Journal club พ.พิมพ์พรรณ อ.อรวิน 

Wed 25 May Laparoscopy-case conference พ.กิตติ อ.วรเดช 

Thu 26 May Optional พ.ปิ่นพธู   

Fri 27 May       

Mon 30 May       

Tue 31 May Basic science of steroid hormone and receptor พ.พิมพ์พรรณ อ.อาทิตยา 

Wed 1 Jun Menopause conference พ.วิรุฬห์ อ.ชนัญญา 

Thu 2 Jun Infertile conference พ.พิมพ์พรรณ   

Fri 3 Jun วันเฉลิมฯ พระราชิน ี     

Mon 6 Jun       

Tue 7 Jun Mock Research presentation F2     
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  Date  Month Topic Fellow Staff 

Wed 8 Jun Endocrine conference พ.กิตติ อ.อาทิตยา 

Thu 9 Jun Optional พ.ณัฐพร   

Fri 10 Jun       

Mon 13 Jun       

Tue 14 Jun Mock Research presentation F2     

Wed 15 Jun       

Thu 16 Jun       

Fri 17 Jun       

Mon 20 Jun       

Tue 21 Jun ประชุมสาขา REI     

Wed 22 Jun RH journal พ.กิตติ   

Thu 23 Jun Modern trend พ.ณัฐพร   

Fri 24 Jun       

Mon 27 Jun       

Tue 28 Jun Journal club พ.วิรุฬห์ อ.ชุติมา 

Wed 29 Jun Laparoscopy-case conference พ.พิมพ์พรรณ อ.ศรีเธียร 

Thu 30 Jun Optional พ.ณัฐพร   

 
แนวทางการทําหัตถการในสาขาวิชา 

1. แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯ ช้ันปีที่ 1 
1.1 หัตถการท่ีปฏิบัติได้ด้วยตนเองภายใต้ความควบคุมของแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯ ปีที่ 2 

หรือ แพทย์อาวุโส 
2.2.1 Intrauterine sperm insemination (IUI) 
2.2.1 Hysteroscopic diagnosis 
2.2.1 Laparoscopic tubal resection (LTR) 

1.2 หัตถการที่เข้าช่วยแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯ ปีที่ 2 หรือแพทย์อาวุโส 
1.2.1 Tubal reanastomosis 
1.2.2 Ultrasound-guided transvaginal oocyte retrieval 
1.2.3 Embryo transfer 
1.2.4 Epididymal sperm retrieval 
1.2.5 Testicular sperm extraction (TESE) 
1.2.6 Sonohysterography 
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2. แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯ ปีที่ 2 
2.1 หัตถการที่ปฏิบัติร่วมกับแพทย์อาวุโส 

2.1.1 Minor laparoscopic surgery (Salpingectomy, Enucleation ovarian cyst) 
2.1.2 Diagnostic hysteroscopy, Hysteroscopic surgery 
2.1.3 Simple hysteroscopic surgery (e.g., IUD removal, resection of small polyp) 
2.1.4 Tubal reversal 
2.1.5 Ultrasound-guided transvaginal oocyte retrieval 
2.1.6 Embryo transfer 
2.1.7 Epididymal sperm retrieval 
2.1.8 Testicular sperm extraction (TESE) 
2.1.9 Sonohysterography 

2.2 หัตถการที่เข้าช่วยแพทย์อาวุโส 
2.2.1 Major laparoscopic surgery (Myomectomy, Hysterectomy) 
2.2.2 Difficult hysteroscopic surgery (Myomectomy, Endometrial ablation) 
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เกณฑ์หัตถการของแพทย์ประจําบา้นอนุสาขาเวชศาสตร์การเจรญิพนัธุ์ ทีจะต้องปฏิบัติให้ครบในขั้นตํ่า 

หัตถการ 

จํานวนรายทีได้ทําในแต่ละระดับหัตถการ 
(รายต่อสองปีการศึกษา) 

ขั้น 1 
เคยเห็น 
เคยช่วย 

ขั้น 2 
ทําเองโดยมี 
อาจารย์เข้า 
ร่วมกํากับ
อย่างเต็มท่ี 

ขั้น 3 
ทําเองโดย 
มีอาจารย์ 
เข้าร่วม
กํากับ 

ขั้น 4 
ทําเองได้โดย
ไม่ต้องกํากับ

ดูแล 

ขั้น 5 
กํากับดูแล
ผู้อื่นได้ 

 

Reproductive surgery  
Laparoscopic tubal surgery 
(salpingectomy, salpingostomy, fimbrioplasty) 3 3 2 0 

Laparoscopic conservative ovarian surgery 6 3 0 0 
Laparoscopic or laparotomy conservative uterine 
surgery 4 1 0 0 

Simple hysteroscopic procedure 
(diagnostic hysteroscopy, endometrial polyp, IUD 
removal) 

6 3 0 0 

Difficult hysteroscopic procedure 
(submucous myoma, uterine septum, uterine 
synechiae) 

3 1 0 0 

Laparotomy or laparoscopic microsurgery 
(tubal microsurgery, tubal re-anastomosis) 2 1 0 0 0 

Infertility procedure  
Ovulation induction and follicular monitoring 5 45 5 
Intrauterine insemination (IUI) 5 35 5 
Transvaginal oocyte retrieval 10 5 5 
Surgical testicular sperm retrieval 2 1 0 
Embryo transfer (ET) 10 5 3 
Family planning procedure  
Implant insertion 0 1 1 1 
Implant removal 0 1 3 1 
การดูแลผูป้่วยในกรณทีี่น่าสนใจ  
ผู้ป่วยคุมกําเนิดท่ีมีปัญหา 0 3 5 
ผู้ป่วยวัยหมดระดูท่ีมีปัญหา 0 5 0 
ผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและความผิดปกติแต่
กําเนิดของระบบสืบพันธ์ุ 0 3 0 

ผู้ป่วยในกลุ่ม ovarian stimulation in difficult cases 0 5 5 
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หัตถการ 

จํานวนรายทีได้ทําในแต่ละระดับหัตถการ 
(รายต่อสองปีการศึกษา) 

ขั้น 1 
เคยเห็น 
เคยช่วย 

ขั้น 2 
ทําเองโดยมี 
อาจารย์เข้า 
ร่วมกํากับ
อย่างเต็มท่ี 

ขั้น 3 
ทําเองโดย 
มีอาจารย์ 
เข้าร่วม
กํากับ 

ขั้น 4 
ทําเองได้โดย
ไม่ต้องกํากับ

ดูแล 

ขั้น 5 
กํากับดูแล
ผู้อื่นได้ 

 

การให้คําปรึกษาแก่คู่สมรสท่ีมารักษาภาวะมีบุตรยากโดย
ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ ในกรณีเฉพาะ เช่น การ
ต้ังครรภ์แทน การใช้ไข่บริจาค เป็นต้น 

0 3 0 

การดูแลหรือให้คําปรึกษาผู้ป่วยท่ีมีโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เช่น HIV, ไวรัสตับอักเสบซี ท่ีต้องการ
คุมกําเนิด หรือต้องการจะมีบุตร 

0 2 0 

 
หมายเหตุ 
 ขั้นขีดความสามารถ (milestones) โดยจําแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถแต่ละอย่างเป็น 5 
ขั้น ดังน้ี 
 ขั้น 1 ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น (not allow to practice the 
EPAs) 
 ขั้น 2 สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมน้ันภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่ (practice the EPAs with full 
supervision) 
 ขั้น 3 สามารถให้ปฏิบัติเองได้ภายใต้การกํากับดูแล (practice the EPAs with supervision on 
demand) 
 ขั้น 4 สามารถให้ปฏิบัติเองได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล (“unsupervised” practice allowed) 
 ขั้น 5 อาจให้กํากับดูแลผู้อ่ืนได้ (supervision task may be given) 
ในกรณีที่เคยเห็นหรือเคยช่วยทําหัตถการหรือการดูแลผู้ป่วยให้ถือเป็นขั้นขีดความสามารถข้ัน 1 
 ให้แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯ ทําการบันทึกรายละเอียดการทําหัตถการใน Logbook และportfolio 
เพ่ือให้สาขาวิชาฯประเมิน และตรวจติดตามการฝึกอบรมของแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาได้ 
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Special requirements for training center in reproductive medicine (check list) 
 

        Yes  No 
1. at least 2 recognized specialist    ( /  ) (    ) 
2. - at least 500 cases per year (endocrine, fertility,  ( /  ) (    ) 

   infertility) 
- at least 50 cases diagnostic/operative   ( /  ) (    ) 
  laparoscope/hysteroscope per year 

3. appropriate clinical facilities    ( /  ) (    )  
4. appropriate endocrine/ultrasound    ( /  ) (    ) 

investigations for monitoring ovalation induction 
5. established ART program     ( /  ) (    ) 

(at least 20 cases per year) 
6. tubal microsurgery at least     ( /  ) (    ) 

10 operations per year 
7. investigation/treatment of     ( /  ) (    ) 

male infertility (urologist/andrologist) 
8. established donor insemination program   ( /  ) (    ) 
9. collaborate with consultant     ( /  ) (    ) 

endocrinologist (definite commitments) 
10. adequate gynecological pathology service   ( /  ) (    ) 
11. research program       ( /  ) (    ) 

 
การทํางานวิจัยของแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 
 ในระหว่างการฝึกอบรมต้องทําวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องที่เก่ียวข้องกับเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุที่ผู้
ฝึกอบรมสนใจ โดยเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ และถูกจริยธรรม ซึ่งต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบงานวิจัยที่ควรทําคือ แบบ randomized control 
trial, prospective, cross sectional 1 เรื่อง และต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทเอกชน 
รวมท้ังงานวิจัยดังกล่าวผู้ฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก ภายใต้การควบคุมแนะนําของ
อาจารย์ประจําสถาบัน 
 งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบไปด้วย หัวข้อหลักดังน้ี. 

1. บทคัดย่อ 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 



 54      คู่มือ Fellow RM ฉบับมิถุนายน 2564 by Matchuporn Sukprasert  

 

3. วิธีวิจัย 
4. ผลการวิจัย 
5. การวิจารณ์ผลการวิจัย 

 ทางภาควิชาฯ ได้กําหนดแนวทางและขั้นตอนการทําวิจัยสําหรับผู้ฝึกอบรมดังต่อไปน้ี 
1. คิดหัวข้อวิจัยและหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 
2. ได้หัวข้อการทําวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.1 ช่ือเรื่องงานวิจัย 
2.2 อาจารย์ที่ปรึกษา 

3. นําเสนอ research question และ research proposal ต่อที่ประชุมอนุสาขาฯ  
4. เสนอโครงร่างงานวิจยั (research proposal) ในที่ประชุมภาควิชา 
5. โครงร่างงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ นําเสนอหัวหน้าภาคฯ เพ่ือลงนาม 
6. ย่ืนเอกสารเพ่ือขอรับการอนุมัติกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
7. งานวิจัยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
8. ย่ืนเอกสารเพ่ือขอรับทุนวิจัยเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) 
9. ลงทะเบียน clinical trial registry เรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) 
10. เริ่มเก็บข้อมูลงานวิจัย 
11. นําเสนอความก้าวหน้างานวิจัยต่อสาขาวิชา 
12. เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย 
13. เตรียมข้อมูลและผลวิจัยสําหรับเขียน manuscript 
14. นําเสนอผลงานวิจัยฉบับบสมบูรณ์ในที่ประชุมอนุสาขาฯ 
15. นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมภาควิชา (ช้ันปีที่ 2) 
16. เขียนรายงานวิจัย (manuscript) แล้วเสร็จ 
17. ส่งรายงานวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและที่ปรึกษาด้านระบาดวิทยาตรวจและแก้ไข 
18. ส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ (ถ้าส่ง) 
19. ส่งผลงานวิจัย เพ่ือสอบวุฒิบัตรฯ กับราชวิทยาลัย 
20. ย่ืนเรื่องขอปิดโครงการวิจัยกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
21. ย่ืนเรื่องขอปิดทุนวิจัย (ถ้ามี) 



35 
 

 
ตารางกําหนดเวลางานวิจัยของแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯ 

 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ชั้นปีที่ 1 

เตรียมหาหัวข้อ
โครงการวิจัย และ
อาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัย 

นําเสนอ research 
proposal ในที่
ประชุมอนุสาขาฯ 

นําเสนอ research 
proposal ในที่ประชุม
ภาควิชา 
ยื่นขอคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย 

ยื่นขอ
คณะกรรมกา
รพิจารณาทุน
วิจัย )ถ้ามี(  
เริ่มงานวิจัย
หลังได้รับ
อนุมัติจาก 
IRB 

ดําเนินงานวิจัย และติดตามผล 

ชั้นปีที่ 2 

นําเสนอ
ความก้าวหน้า
งานวิจัยในที่ประชุม 
อนุสาขาฯ และที่
ประชุมภาควิชาสูติ-
นรีเวช 

ดําเนินการวิจัยต่อ รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูล 

เขียนรายงาน
การวิจัย 

งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 
นําเสนอผลงานในที่
ประชุมอนุสาขา 
เวชศาสตร์การเจริญ
พันธุ์ 

ส่งตีพิมพ์วารสาร
ทางการแพทย์ ยื่น
เรื่องเพื่อขอปิด
โครงการวิจัย  
ยื่นเรื่องขอปิดทุน 

ส่งวิจัยฉบับ
เต็มที่ราช
วิทยาลัยสูติ
นรีแพทย์ฯ 
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การประเมินผล 
1. มีระบบประเมินผลแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 

คุณสมบัติที่ทางสาขาจะส่งสอบเพ่ือวุฒิบัตร ผู้ที่สอบจะต้องผ่านตามหลักสูตรของสาขาเวชศาสตร์การ
เจริญพันธ์ุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
     ตามกฎเกณฑ์ดังน้ี 

1.1 การประเมินเพ่ือปรับปรุง (formative evaluation) 
1.1.1 ด้านปัญญาวิสัย (cognitive domain) คือการประเมินด้านความรู้ ความสามารถในการใช้

วิจารณญาณเพ่ือการแก้ปัญหา โดยประเมินจากการเฝ้าสังเกตการณ์พัฒนาการเรียนรู้ การดูแล
รักษา การปฏิบัติหน้าที่จากสถานการณ์จริง การแก้ปัญหา แนวคิด การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางวิชาการ ทางสาขาจัดให้มีการสอบประจําปีของทั้งสองช้ันปี โดยกําหนดเกณฑ์ผ่านของชั้น
ปีที่ 1 คือ 50% และช้ันปีที่ 2 คือ 60% 

1.1.2 ด้านจลนพิสัย (psychomotor domain) คือ การประเมินด้านทักษะในการบริบาลผู้ป่วย 
ทักษะในด้านหัตถการ การสื่อสาร การให้คําปรึกษาแนะนํา โดยประเมินจากการ สังเกต
สถานการณ์จริงและประเมินจาก log book 

1.1.3 ด้านเจตคติพิสัย (affective domain) เป็นการประเมินด้านจริยธรรม และมารยาทแห่งการ
ประกอบวิชาชีพ จากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมเช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การตรงต่อ
เวลา การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน การควบคุมอารมณ์ การมีนํ้าใจ การปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิผู้ป่วย 

1.2 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม (Summative evaluation) 
1.2.1 ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

- เป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม 
- สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมินได้ 
- มีหลักฐานรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่ามีประสบการณ์ภาคปฏิบัติตามท่ีกําหนด 
- มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง 

1.2.2 วิธีการประเมิน ประกอบด้วยการสอบภาคทฤษฏี ประเมินผลงานวิจัยและการสอบปากเปล่า 
2. มีการดําเนินงานประเมินผลแพทย์ประจําบ้านอนุสาขา 
3. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการประเมินผล 
4. มีกลไกควบคุมการบันทึกและสรุปเวชระเบียน 
5. มีการติดตามหลังการฝึกอบรม 
    อนุสาขาได้วางระบบการติดตามหลังการฝึกอบรม 1 ปีดังน้ี 

1. สอบถามจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2. สอบถามตัวผู้สําเร็จการฝึกอบรม 
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แนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยสําหรับแพทย์โดยแพทยสภา 
การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการดูแลรักษาการสื่อสารที่ดี

ระหว่างทีมผู้ให้บริการและประกันคุณภาพการดูแลรักษา การบันทึกข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยเป็นความ
รับผิดชอบของแพทย์ผู้ดูแลรักษาซึ่งจะต้องทําการบันทึกข้อมูลน้ีด้วยตนเองหรือกํากับตรวจสอบให้มีการบันทึก
ที่ถูกต้อง 
แนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยสําหรับแพทย์มีดังน้ี 

1. ผู้ป่วยนอกข้อมูลผู้ป่วยที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ได้แก่ 
 1.1 อาการสําคัญและประวัติการเจ็บป่วยที่สําคัญ 
 1.2 ประวัติการแพ้ยาสารเคมีหรือสารอ่ืน ๆ 
 1.3 บันทึกสัญญาณชีพ (Vital Signs) 
 1.4 ผลการตรวจร่างกายที่ผิดปกติหรือที่มีความสําคัญต่อการวินิจฉัยหรือการให้การรักษา 
 1.5 ปัญหาของผู้ป่วยหรือการวินิจฉัยโรคหรือการแยกโรค 
 1.6 การสั่งการรักษาพยาบาลรวมตลอดถึงชนิดของยาและจํานวน 
 1.7 ในกรณีมีการทําหัตถการควรมี 
  ก. บันทึกเหตุผลความจําเป็นของการทําหัตถการ 
  ข. ใบยินยอมของผู้ป่วยหรือผู้แทนภายหลังที่ได้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนผลดีและอาการ 
  แทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการทําหัตถการ 
 1.8 คําแนะนําอ่ืน ๆ ที่ให้แก่ผู้ป่วย 

2. ผู้ป่วยแรกรับไว้รักษาในสถานพยาบาล ข้อมูลผู้ป่วยที่พึงปรากฏในเวชระเบียนขณะแรกรับได้แก่ 
 2.1 อาการสําคัญและประวัติการเจ็บป่วยที่สําคัญ 
 2.2 ประวัติการแพ้ยาสารเคมีหรือสารอ่ืนๆ 
 2.3 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตที่สําคัญซึ่งอาจสัมพันธ์เก่ียวข้องกับการเจ็บป่วยในคร้ังน้ี 
 2.4 บันทึกสัญญาณชีพ (Vital Signs) 
 2.5 ผลการตรวจร่างกายทุกระบบที่สําคัญ 
 2.6 ปัญหาของผู้ป่วยหรือการวินิจฉัยโรคหรือการแยกโรค 
 2.7 เหตุผลความจําเป็นในการรับไว้รักษาในสถานพยาบาลและแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป 

3. ผู้ป่วยระหว่างนอนพักรักษาในสถานพยาบาลข้อมูลที่พึงปรากฏในเวชระเบียนได้แก่ 
 3.1 บันทึกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางคลนิิกที่สําคัญ 
 3.2 บันทึกอาการทางคลินิกและเหตุผลเมื่อการสั่งการรักษาพยาบาลหรือเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 การรักษาพยาบาล 
 3.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการการตรวจพิเศษต่าง ๆ 
 3.4 ในกรณีมีการทําหัตถการควรมี 
  ก. บันทึกเหตุผลความจําเป็นของการทําหัตถการ 
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  ข. ใบยินยอมของผู้ป่วยหรือผู้แทนภายหลังที่ได้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนผลดีและอาการ
  แทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการทําหัตถการ 

4. เมื่อจําหน่วยผู้ป่วยจากสถานพยาบาลข้อมูลที่พึงปรากฏในเวชระเบียนได้แก่ 
 4.1 การวินิจฉยัโรคขั้นสุดท้ายหรือการแยกโรค 
 4.2 สรุปผลการตรวจพบและเหตุการณ์สําคัญระหว่างการนอนพักรักษาในโรงพยาบาลตลอดจนการ 
 รักษาพยาบาลท่ีผู้ป่วยได้รับ 
 4.3 สรุปการผา่ตัดและหัตถการที่สําคัญ 
 4.4 ผลลัพธ์จากการรักษา 
 4.5 สถานภาพผู้ป่วยเมื่อจําหน่ายจากสถานพยาบาล 
 4.6 คาํแนะนําที่ให้แก่ผู้ป่วยหรือญาติ 

5. การสั่งการรักษาและการบันทึกอาการทางคลินิก 
 ควรบันทึกด้วยลายมือที่มีลักษณะชัดเจนพอเพียงที่ผู้อ่ืนจะอ่านเข้าใจได้หรือใช้การพิมพ์และแพทย์
ผู้รักษาต้องลงนามกํากับท้ายคําสั่งหรือบันทึกทุกครั้งในกรณีที่ลายมือช่ืออาจไม่ชัดเจนควรมีสัญลักษณ์ซึ่งทีม
ผู้รักษาสามารถเข้าใจได้ง่ายประกอบด้วย 
(**ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีข้อกําหนดให้แพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาทุกคน 
ต้องลงตราประทับช่ือทุกคร้ัง เมื่อมีการเซ็นช่ือ**) 

6. การรักษาพยาบาลด้วยคําพูดหรือทางโทรศัพท์ 
 จะทําได้เฉพาะในกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือในกรณีการรักษาที่ไม่
ก่อให้เกิดผลร้ายต่อผู้ป่วยทุกครั้งที่มีการส่ังการรักษาพยาบาลด้วยคําพูดหรือทางโทรศัพท์ แพทย์ผู้สั่งการรักษา
ต้องลงนามกํากับท้ายคําสั่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดําเนินการได้ และอย่างช้าที่สุดไม่ควรเกิน 24 ช่ัวโมง 
ภายหลังการสั่งการรักษาดังกล่าว 

7. แพทย์ผู้รักษาพยาบาลพึงทําการบันทึกข้อมูลทางคลินิกต่าง ๆ ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็วภายหลัง
เหตุการณ์น้ัน ๆ บันทึกเวชระเบียนควรมีความสมบูรณ์อย่างช้าภายใน 15 วันหลังจากจําหน่ายผู้ป่วย
จากการรักษาพยาบาล 

หมายเหตุ 
 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ต่อเนื่องควรเก็บรักษาบันทึกเวชระเบียนไว้อย่างน้อยที่สุด 
5 ปีนับจากวันที่ผู้ป่วยมาติดต่อรับการรักษาคร้ังสุดท้าย และก่อนที่สถานพยาบาลจะทําลายเวชระเบียน
ดังกล่าวควรจะได้มีการประกาศเพ่ือให้ผู้ป่วยที่ยังประสงค์จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเวชระเบียนดังกล่าว
สามารถคัดค้านการทําลายหรือทําการคัดลอกคัดสําเนาข้อมูลเฉพาะส่วนของตนเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ช) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะกรรมการแพทย
สภาด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๕๐ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการแพทยสภาออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๕ 
การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ 

ข้อ ๓๐ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกย่องให้เกียรติเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน 
ข้อ ๓๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ทับถมให้ร้ายหรือกล่ันแกล้งกัน 
ข้อ ๓๒ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ชักจูงผู้ป่วยของผู้อื่นมาเป็นของตน 

หมวด ๖ 
การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน 

ข้อ ๓๓ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงาน 
ข้อ ๓๔ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ทับถมให้ร้ายหรือกล่ันแกล้งผู้ร่วมงาน 
ข้อ ๓๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของผู้ร่วมงาน 

หมวด ๙ 
การศึกษาวิจยัและการทดลองในมนุษย์ 

ข้อ ๔๗ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทําการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ต้องได้รับความยินยอม 
จากผู้ถูกทดลอง และต้องพร้อมที่จะป้องกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทดลอง นั้น 
ข้อ ๔๘ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกทดลองเช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในการ 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม หมวด ๔ โดยอนุโลม 
ข้อ ๔๙ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหาย เนื่องจากการทดลองที่ 
บังเกิดต่อผู้ถูกทดลองอันมิใช่ความผิดของผู้ถูกทดลองเอง 
ข้อ ๕๒ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทําการหรือร่วมทําการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษย์ สามารถ 
ทําการวิจัยได้เฉพาะเม่ือโครงการศึกษาวิจัยหรือการทดลองดังกล่าว ได้รับการพิจารณาเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น 
ข้อ ๕๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทําการหรือร่วมทําการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษย์จะต้อง 
ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัย และการทดลองในมนุษย์และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                                     สมศักดิ์ โล่ห์เลขา 
                                                     นายกแพทยสภา 
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ข้อบังคบัแพทยสภา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบติัเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์ 

ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ.๒๕๔๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฏ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา 
๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการแพทยสภา
ออกข้อบังคับ ดังต่อไปน้ี 
ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภ์ทาง
การแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๕๔๘ 
ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญานั้นจะกระทําได้เมื่อ
หญิงมีครรภ์น้ันยินยอม 
ข้อ ๔ แพทย์ผู้กระทําการยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อบังคับน้ี ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมาย 
ข้อ ๕ การยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ (๑) แห่งประมวลกฎหมายอาญาให้เป็นไปตาม
เง่ือนไข ดังน้ี 
(๑) เป็นกรณีทีจ่ําเป็นต้องกระทําเน่ืองจากปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงมีครรภ์ หรอื 
(๒) เป็นกรณีทีจ่ําเป็นต้องกระทําเน่ืองจากปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงมีครรภ์ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรอง
หรือเห็นชอบจากผู้ประกอบชีพเวชกรรมที่มิใช้ผู้กระทําการยุติการต้ังครรภ์ อย่างน้อยหน่ึงคน 
ในกรณีที่หญิงน้ันมีความเครียดอย่างรุนแรง เน่ืองจากพบว่าทารกในครรภ์มีหรือมีความเสี่ยงสูง ที่จะมคีวาม
พิการอย่างรุนแรง หรือเป็นหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคพันธุกรรมอย่างรุนแรง เมื่อหญิงน้ันได้รับการตรวจ
วินิจฉัยและการปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตร์ (genetic counseling) และมีการลงนามรับรองในเรื่อง
ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มใิช่ผู้กระทําการยุติการต้ังครรภ์อย่างน้อยหน่ึงคนให้ถือว่า
หญิงมีครรภ์น้ันมีปัญหาสุขภาพจิตตาม (๒) 
ทั้งน้ี ต้องมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่าหญิงน้ันมีปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางจิตและต้องมีการบันทึก
การตรวจและวินิจฉัยโรคไว้ในเวชระเบียนเพ่ือเป็นหลักฐาน 
ข้อ ๖ การยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ (๒) แห่งประมวลกฎหมายอาญาน้ันต้องมี
หลักฐานหรือขอ้เท็จจริงอันควรเช่ือได้ว่า หญิงมีครรภ์เน่ืองจากการกระทําความผิดอาญา ตามท่ีบัญญัติไว้ใน
มาตรา ๓๐๕ (๒) แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
ข้อ ๗ การยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ต้องกระทําในสถานพยาบาลดังต่อไปน้ี 
(๑) โรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือสถานพยาบาล 
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เวชกรรม ที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ทั้งน้ีโดยสามารถปฏิบัติเก่ียวกับการ
ยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์ได้ตามความเหมาะสม 
(๒) คลินิกเวชกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โดยสามารถปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภ์ทาง
การแพทย์ที่อายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ 
ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อบังคับน้ี จะต้อง
ทํารายงานเสนอต่อแพทยสภา ตามเง่ือนไขและระยเวลาในแบบฟอร์มทีแ่พทยสภากําหนด 
ข้อ ๙ ในกรณีทีผู่้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้กระทาํการยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
น้ี ให้ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้น้ันประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่รักษามาตรฐานในระดับทีดี่ที่สุด 
ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อบังคับน้ี ให้ถือว่า
ได้กระทําตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ 
                                                                สมศักด์ิ โลห่์เลขา 
                                                                นายกแพทยสภา 
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คําประกาศสิทธิของผู้ป่วย 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการ และตระหนักถึงความสําคัญของการให้ความ

ร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภา
กายภาพบําบัด สภาเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศ
รับรองสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ดังต่อไปน้ี 

๑. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

๒. ผู้ป่วยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเก่ียวกับการ
เจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ด้วย
ภาษาที่ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่าย เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน อันจําเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต 

๓. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพโดยทันทีตามความจําเป็นแก่กรณี โดยไม่ต้องคํานึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ 

๔. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบช่ือ สกุล และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน 
๕. ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอ่ืนที่มิได้เป็นผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่

ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ทั้งน้ีเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่ 

๖. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพ่ือประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย 

๗. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็น
ผู้เข้าร่วมหรือผู้ถูกทดลองในการทําวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 

๘. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อ
ร้องขอตามข้ันตอนของสถานพยาบาลน้ัน ทั้งน้ีข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลของผู้อ่ืน 

๙. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปดปี
บริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2558 
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การจัดการกับรายงานอุบัติการณ ์
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Flow chart: OB – GYN Risk Case 
เม่ือเกิดเหตุการณ์กรณเีสี่ยง ( Risk  Case) ทางสูติ – นรีเวช 
 
 
 

    
        

 
 
      
     
 
         
 
 

 -  แจ้งผู้บังคับบัญชาและทีมบริหาร        - แจ้งผู้บังคับบัญชาและทีมบริหาร 

                                       ความเสี่ยงอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์* ความเสี่ยงอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

   ในวันถัดไป*   
       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
     
  

Premium Clinic / คลินิกนอกเวลา 

อาจารย์เจ้าของไข้ประสานงานกับทีมบริหารความเสี่ยงอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เพ่ือติดตามและเยียวยา    

(*กรณีคลนิิกนอกเวลา : อาจารย์เจ้าของไข้ประสานงานกับทีมบริหารความเสี่ยงอาคารหลัก) 

กรณีย้ายมารับการรักษาที่อาคารหลัก แจ้งทีมบริหารความเสี่ยงภาควิชาฯ เพ่ือติดตามประสานงาน 
ให้การดูแลโดยอาจารยเ์จ้าของไข้ร่วมดูแล 

Key IOR 

ไม่เร่งด่วน เร่งด่วน 

Hospitalist อาจารย์ประจํา/อาจารย์

ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลความเสี่ยง   
ของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 
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Flow chart: OB – GYN Risk Case 
เม่ือเกิดเหตุการณ์กรณเีสี่ยง ( Risk  Case) ทางสูติ – นรีเวช 
         
 
                                      
 
 
 
 
 

   
          กรณีเร่งด่วนให้แจ้งทันทีต่อ         กรณีไม่เร่งด่วน 
 
 
                                                 
             
               
     
 
ประชุมคณะทํางานบริหารความเส่ียงของภาควิชาฯ เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติอันประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
1. อาจารย์แพทย์ผู้รับผิดชอบ   5. หัวหน้าสาขาวิชาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
2. Resident / Fellow ท่ีเกี่ยวข้องชั้นปีท่ีสูงสุด 6. หัวหน้าสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ประธาน CLT    7. เลขานุการ CLT / ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายประสานงานธุรการ / 
4. หัวหน้าภาควิชาฯ/ รองหัวหน้าภาควิชาฯ     เลขานุการภาควิชาฯ 

หมายเหตุ  : 
 ก. กรณีมีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาเพ่ือให้บันทึกและติดตาม case ตามลําดับคนใด 
     คนหนึ่งดังนี้ 1. เลขานุการ CLT (คุณจิตตานันท์) โทร 2192 / 089-7902232 
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             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ) 
                  หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 

หัวหน้าแพทย์ประจําบ้านหอผู้ป่วย/เวร 

อาจารย์ประจําหอผู้ป่วย / อาจารย์ผู้รับผิดชอบเวรนอกเวลาราชการ / อาจารย์ภาควิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องและ 

1. แจ้งเลขา CLT*  2. Key IOR เพ่ือแจ้งไปยังหน่วยทีมบริหารความเสี่ยงทราบตามระบบของคณะฯ 

แจ้งหัวหน้าภาควิชาฯ หรือรองหัวหน้าภาควิชาฯ 

หัวหน้าสาขาที่สังกัดและหัวหน้าสาขา 
ที่เป็นเจ้าของไข้      

หัวหน้าสาขาที่สังกัดและหัวหน้าสาขา 
ที่เป็นเจ้าของไข้ในวันถัดไป     


