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หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

อนุสาขาเวชศาสตร์การเจรญิพันธุ ์
ภาควิชาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

(Ramathibodi Subspecialized Training Program in Reproductive Medicine) 
……………………………………………. 

 
มิติที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ นโยบาย 

ปรัชญา 

 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะดําเนินการให้บรรลุ   
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่กําหนด  โดยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เน้นเรื่องความสามัคคีใน
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 
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5. ด้านการรณรงค์ และชี้นําสังคมด้านสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ 

- เป็นภาควิชาฯ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศในการช้ีแนะ และแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ 

- สนับสนุนการจัดต้ังองค์กรอิสระที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธ์ุของประเทศ 

- ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรทั้งในและนอกประเทศในด้านการรณรงค์และช้ีนําสังคมด้าน
สุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ุอ่ืนๆ 

6. ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- สนับสนุนและดําเนินงานกิจกรรมที่สําคัญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับใน
องค์กรสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป 

 
วิสัยทัศน์ 

 สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุเป็นสาขาที่มีความพร้อมในการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดให้มี
ความเพียบพร้อมทั้งทางด้านความรู้ที่ทันสมัย ทักษะในหัตถการทางเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ เป็นศูนย์
การศึกษาต่อเน่ืองทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
พันธกิจ 
 สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ เป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลากรทาง
การแพทย์และประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตแพทย์ประจําบ้าน แพทย์ประจําบ้านต่อยอด ให้มีความรู้ 
ความสามารถทางด้านน้ีอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 
วัตถุประสงค ์

เมื่อผ่านการฝึกอบรม สูตินรีแพทย์อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 

1. มีความรู้ความสามารถระดับสูงในการดูแลปัญหาทางเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุที่ซับซ้อนอย่างมีมาตรฐาน
ตามองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย 

2. มีทักษะระดับสูงในการดูแลปัญหาทางเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุที่ซับซ้อนอย่างมีมาตรฐานตามองค์
ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย 

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

คํานึงถึงหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย 
5. มีความสามารถในการวิจัย  ค้นคว้าเพ่ือหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และมีความสามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่

สาธารณะและบุคลากรทางการแพทย์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
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6. มีความสามารถผลิตองค์ความรู้ใหม่และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และงานวิจัยออกเผยแพร่ 
7. มีความสามารถเป็นผู้ฝึกอบรม อาจารย์ (trainer, mentor และ tutor) ให้กับแพทย์รุน่หลัง 
8. มีความสามารถในการประสานงานและบริหารทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แผนการดําเนนิการ 

 มีการวางแผนและกรอบการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ต่อเน่ืองอย่างชัดเจนทั้งช้ันปีที่ 1 และ
ปีที่ 2 โดยกําหนดสิ่งที่ต้องรู้ และสามารถทําได้และสิ่งที่ควรรู้ในการฝึกอบรมโดยให้สอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ทั้ง 6 ข้อ  
 
การดําเนินการตามแผน 
 ทางสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุได้ดําเนินการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ตามกรอบที่วางไว้
อย่างเป็นขั้นตอน และต่อเน่ืองทั้งช้ันปีที่ 1 และปีที่ 2 
 
การประเมินแผนการดําเนนิงาน 

 ในการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ได้มีการประเมินแผนการดําเนินงานว่ามีประสิทธิภาพใน
การฝึกอบรมมากน้อยเพียงใดจากผลการสอบแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ประจําปีการศึกษา และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อแผนการฝึกอบรมจากแพทย์ประจําบ้านต่อยอด และอาจารย์เมื่อสิ้นปีการศึกษาการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
การปรับปรุงแผนการดําเนนิงาน 

 จากการประชุมสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุประจําเดือน และการประชุมของโครงการแพทย์ประจํา
บ้านต่อยอด ทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน มีการนําเอาปัญหาในการฝึกอบรมมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและ
นํามาปรับปรุงแผนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
 

มิติที่ 2  กลไกควบคุมมาตรฐานการฝึกอบรม (ระบบประกันสขุภาพ) 

 หลักสูตรการศึกษาระดับหลังปริญญาแพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  

ประธาน 
รศ.ชาญชัย  สชุาติวัฒนชัย  พ.บ.ป.ช้ันสงู (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
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ที่ปรึกษา 
ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล    พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
รศ.นพ.สมศักด์ิ สุทัศน์วรวุฒิ  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  
ศ.นพ.เสวก วีระเกียรติ    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  

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  
ศ.นพ.แสงชัย  พฤทธิพันธ์ุ           พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 

Cert.in Assisted Reproduction, Cert in Reproductive 
Endocrinology 

รศ.พญ.จิตติมา  มโนนัย บาร์ทเล็ทท ์  พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
ผศ.พญ.ดร.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข  พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
ผศ.พญ.ญาดา  ติงธนาธิกุล  พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
พญ.ชุติมา  โตพิพัฒน์   พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
     Cert in Reproductive Endocronology (BIDMC) 
ผศ.นพ.ฉัตรชัย  ตรีธรรมพินิจ  พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
     ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
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ผศ.ดร.แอนนา วงษ์กุหลาบ  วท.ด (พันธุศาสตร์) 
พญ.รุจิรา  วัฒนาย่ิงเจริญชัย  พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
นพ.ศรีเธียร  เลิศวิกูล   พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
     ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
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 
นพ.คมกฤช  เอ่ียมจิรกุล    พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
ผศ.พญ.มัธชุพร สุขประเสรฐิ  พ.บ.ป.ช้ันสูง (สูติ-นรีเวช), ว.ว.(สูติ-นรีเวช) 
      ว.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
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  

 

หน้าทีข่องกรรมการหลักสูตร 

1. ดําเนินการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ให้สอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ ของสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

2. ดําเนินงานฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด โดยร่วมกับอนุกรรมการหลักสูตรอนุสาขาเวชศาสตร์การ
เจรญิพันธ์ุ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย   

3. ดําเนินการประเมินความรู้ความสามารถทั้งความรู้ และทักษะในการดูแลสตรีวัยเจริญพันธ์ุของแพทย์
ประจําบ้านต่อยอด ของทั้งสองช้ันปี 

4. ร่วมกับอนุกรรมการหลักสูตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ในการประเมินความรู้ และทักษะแพทย์ประจําบ้านต่อยอด เพ่ือการสอบวุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญสาขาเวช
ศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
 
 

 
 
 



6 
 

คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 

 ทางกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุได้จัดทําคู่มือแพทย์
ประจําบ้านอนุสาขา โดยยึดตามหลักสูตรแพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ของราช
วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
กลไกควบคุมมาตรฐานของสถาบนัฝึกอบรม 

 มีขบวนการควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
การตรวจเย่ียมจากอนุกรรมการหลักสูตรสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศ
ไทยทุก 5 ปี และจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุก 1 ปี 
 
ตัวแทนแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาร่วมเป็นกรรมการ 

- ช้ันปีละ 1 คน 
 

มิติที่ 3  การบริหารและการจัดการของภาควิชา/กอง/กลุ่มงาน 
 
1. ระบบบริหารและจัดการ 
ทางสาขาได้กําหนดภารกิจบุคลากร ในสาขาทุกท่านดังน้ี 

1. ด้านการเรียนการสอน : กรรมการมีหน้าที่สอนแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ในวิชาที่กําหนดไว้    
          รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามกําหนดการที่วางไว้ 

2. ด้านการบริการ กรรมการมีหน้าที่ให้บริการคลินิกเฉพาะแก่สตรีวัยเจริญพันธ์ุ และหมดระดู 
3. ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม มีการจัดประชุมวิชาการต่อเน่ืองประมาณ 1 ครั้งต่อปี 
4. ด้านการวิจัย ทําการควบคุมการวิจัยร่วมกับแพทย์ประจําบ้านต่อยอด โดยพยายามสนับสนุนให้ 

         เป็นวิจัยที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ  อย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนให้มีการนําเสนอผลงานในการ 
         ประชุมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
 
2. ระบบข้อมูลเพื่อช่วยในการบริหาร 
 มีการจัดเก็บข้อมูลทางด้านการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเน้ือหาการ
ประชุม การนัดหมาย ตลอดจนสถิติต่างๆ  
 
3. การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร 

เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีส่วนช่วยในการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ได้ศึกษาทางด้านการใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร 
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4. การกําหนดภารกิจสําหรับบคุลากร (เจ้าหน้าทีผู่้ทําการสนับสนุน) 
4.1 เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือทําสถิติรายงาน 
4.2 เป็นผู้จัดประสานงานในการจัดประชุมของคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด รวมท้ัง

การจัดประชุมทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ 
4.3 มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในการดําเนินงานของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
4.4 จัดทําเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรมของการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 

 
5. การประเมินการทํางานของบุคลากร โดยทําการประเมินร่วมกับทางภาควิชาฯ  

(รายละเอียดเพิ่มเติมแนบทา้ยคู่มือ)  
 

6. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร เน่ืองจากเจ้าหน้าที่เลขานุการสาขาเวชศาสตร์การ 
     เจรญิพันธ์ุ  จะดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด โดย 
     ตําแหน่งทาํให้ย่อมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วย   
 
7. การบริหารจัดการทรัพยากร 

7.1 การสนับสนุนจากคณะ หรือสถาบันทางฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ได้รับการสนับสนุน
โดยตรงจากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  และจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ใน
รูปของงบประมาณ และรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การจัดประชุมภาควิชานอกสถานที่เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ ุ์ 

7.2 ในด้านความสัมพันธ์กับโรงพยาบาลท่ีฝึกอบรมหรือโรงพยาบาลสมทบ ทางสาขาเวชศาสตร์การ 
เจริญพันธ์ุได้ดําเนินการติดต่อเพ่ือขอส่งแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ไปเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมตาม
สถาบันต่างๆ เช่น ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า และสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 

7.3 ในด้านความสัมพันธ์กับภาควิชาอ่ืนๆ ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   โดยการส่ง 
แพทย์ประจําบ้านต่อยอด ไปเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะเช่น สาขาต่อมไร้ท่อ ภาควิชา
อายุรศาสตร์  สาขาต่อมไร้ท่อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  หน่วยพันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 
 

8. การประสานงานกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น การส่งแพทย์ประจําบ้าน          
    ต่อยอดปีที่ 2 เข้ารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
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มิติที่ 4  หลักสูตร 

1. หลักสูตรการฝกึอบรมเปน็ลายลักษณ์อักษรและครอบคลมุทั้ง 3 ด้าน (Cognitive, psychomotor, 
attitude) ซึง่สอดคล้องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ทางสาขาฯ ได้ยึด
หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ของราชวิทยาลัยสูตินรี
แพทย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการฝึกอบรม 

2. การบริหารจัดการหลักสูตรตามที่ได้ระบุไว้ 
     มีการดําเนินการฝึกอบรมตามกิจกรรมดังน้ี 
     2.1  กิจกรรมทางวิชาการ : กิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาฯ  กิจกรรมของสาขาเวชศาสตร์การ 
            เจรญิพันธ์ุ 
     2.2  ขบวนการฝึกทักษะ  มีการกําหนดเป้าหมายทักษะของหัตถการ โดยได้มีการกําหนดเกณฑ์ขั้นตํ่า 

สําหรับทักษะต่างๆไว้อย่างชัดเจน (ตามเกณฑ์อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ราชวิทยาลัยสูตินรี
แพทย์แห่งประเทศไทย) 

3. การประเมินโครงการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ จากการประชุมคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านต่อยอด ทุกเดือนอย่างสมํ่าเสมอ ทางสาขาได้กําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะคอยให้การดูแล
แพทย์ประจําบ้านต่อยอด ในแต่ละเดือน และจะทําหน้าที่ในการประเมินแพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุก      
3 เดือน 

มิติที่ 5  อาจารย์ 
 

1. ระบบการรับอาจารย์ ทางสาขาใช้แบบฟอร์ม ในการรับอาจารย์ของภาควิชาฯ ซึ่งผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเข้า
เป็นอาจารย์จะต้องได้รับการออกเสียงเป็นเอกฉันท์จากอาจารย์ทุกคนในสาขาแล้วจึงนําเสนอเข้าที่ประชุม
ภาควิชาฯ เพ่ือทําการเลือกอีกคร้ัง ซึ่งจะได้การออกเสียงรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอาจารย์ทั้งหมด 

2. การกําหนดภารกิจของอาจารย์ด้านการฝึกอบรมชัดเจนดังน้ี 
2.1 ด้านการเรียนการสอน มีหน้าที่สอนในห้องเรียน สอนข้างเตียง หรือสอนที่คลินิกต่างๆ 
2.2 ด้านการบริการ มีหน้าที่ให้บริการที่ห้องผู้ป่วยนอกและใน 
2.3 ด้านบริการวิชาการสู่สังคม มีการจัดประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.4 ด้านการวิจัย  มีหน้าที่ในการควบคุมการวิจัยของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด และทางสาขาสนับสนุนให้

อาจารย์ทุกท่านทําการวิจัยที่จะพัฒนาองค์ความรู้ในทางเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุอย่างต่อเน่ือง และ
สนับสนุนให้มีการนําเสนอผลงานในที่ประชุมต่างๆ 

3. การประเมินอาจารย์ตามภารกิจอย่างต่อเน่ืองโดยใช้รูปแบบการประเมินของทางภาควิชาซึ่งมีการประเมิน
ทุก 6 เดือน  แต่สําหรับการประเมินจากสาขาเองนั้นเป็นในรูปแบบการประชุมสาขาทุกเดือน  
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4. การพัฒนาอาจารย์ 
4.1 ด้านวิชาการและวิจัย ทางสาขาได้มีการส่งเสริมให้มีการขอทุนเพ่ือทําการวิจัยจากทางคณะ

แพทยศาสตร์ ทุนพัฒนาอาจารย์ และทุนจาก สกว.และสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสไปเข้าร่วม
ประชุมทางการแพทย์ในสาขาที่ตนสนใจทั้งในและต่างประเทศทั้งน้ีเพ่ือจะได้นําความรู้ที่ได้มาพัฒนา 
การให้บริการและดูแลผู้ป่วยและเพ่ือการเรียนการสอนแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ต่อไป 

4.2 ด้านความเป็นครูแพทย์ ทางสาขาได้ส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรม 
             ทางด้านการเรียนการสอน เพ่ือนําความรู้มาพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน 
      4.3  ด้านจริยธรรม จากการจัดการประชุมวิชาการทางสาขา ได้มีหัวข้อที่เก่ียวกับทางจริธรรม 
             สอดแทรกอยู่ด้วย  
5. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย และการแต่งตําราวิชาการ ทางสาขาได้ขอทุนจากโครงการผลิตตําราทางการ

แพทย์จากทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
6. การเผยแพร่งานวิจัยในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 

6.1 จํานวนงานที่ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 
6.2 จํานวนงานที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 
6.3 การเสนอผลงานต่างประเทศ 
6.4 การเสนอผลงานในประเทศ 

มิติที่ 6  กระบวนการฝึกอบรม 

1. มีตารางการปฏิบัติงานชัดเจน  (รายละเอียดแนบท้ายคูมื่อ) 
2. มีการประชุมภายในภาควิชา และในสาขาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
3. มีการประชุมระหว่างภาควิชา ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
4. มีการกําหนดให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอด ได้สอนแพทย์ประจําบ้าน นักศึกษาแพทย์หรือบุคลากรอ่ืน 
5. มีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ (Correlated basic and clinical sciences) 
6. มีการตรวจสอบเวชระเบียนโดยการสุ่มตรวจเวชระเบียนที่มานําเสนอในการประชุมวิชาการของทางสาขา 
7. มีวิชาเลือก โดยเปิดโอกาสให้สามารถเลือกวิชาและสถานที่ที่ต้องการฝึกอบรม 
8. มีการวิจัยของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด และการจัดการเรียนการสอน evidence based medicine และ

ความรู้ด้านวิจัยพ้ืนฐาน 
9. มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
10. มีการเรียนการสอนความรู้ทั่วไปแก่แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต่อเน่ือง เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อินเตอร์เนต มีการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองจากทางคณะ 
11. มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับแพทย์ ได้เปิดโอกาสให้สมัครเข้า course ต่างๆ ที่ทาง

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดขึ้น 
12. มีการสอดแทรกจริยธรรม และทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ 



10 
 

13. มีการประเมินกระบวนการฝึกอบรม 
13.1 ประเมินกระบวนการ 
13.2 ประเมินอาจารย์ 
13.3 ประเมินปัจจัยเก้ือหนุน 

14. มีการพัฒนาระบบการฝึกอบรม 
15. มีการเรียนการสอนเก่ียวกับพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
16. จํานวนผู้ป่วยมีเพียงพอต่อการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

มิติที่ 7  แพทย์ประจําบ้านต่อยอด 

1. มีระบบการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้านต่อยอด (รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครด้านท้ายของคู่มือ) 
1.1 ทางสาขาใช้กฎเกณฑ์ของผู้มีสิทธิสมัครเช่นเดียวกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
1.2 กําหนดเขตสมัครในแต่ละปีวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี 
1.3 กําหนดให้สมัครผ่านมาทางแพทยสภา 
1.4 การคัดเลือกใช้การสอบสัมภาษณ์ซึ่งจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และในกรณีทีม่ีผู้สมคัรเกิน

จํานวนที่จะรับได้จะรับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงก่อน 
2. แพทย์ประจําบ้านต่อยอด มีส่วนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

เน่ืองจากจัดให้มีตัวแทนแพทย์ประจําบ้านต่อยอด อยู่ในคณะกรรมการฝึกอบรมฯ ดังน้ันจึงมีส่วน ร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน 

3. มีการกําหนดหน้าที่ชัดเจนของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด แต่ละช้ันปี 
4. มีระบบกํากับดูแล 
     ทางสาขาได้จัดให้มีอาจารย์คอยกํากับดูแลในแต่ละ Subspeciality  
5. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 
     ทางสาขาได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเฉพาะกําหนดให้อาจารย์อาวุโสน้อยในคณะกรรมการม ี
     หน้าที่คอยให้คําปรึกษาแนะนํา 
6. มีกิจกรรมพัฒนาเสริมหลักสตูรการฝึกอบรมเช่น 

6.1 กิจกรรมด้านสง่เสริมจริยธรรม 
6.2 กิจกรรมด้านสง่เสริมวิชาการ ทางสาขาให้มสี่วนร่วมในการจัดการประชุมวิชาการประจําปี 
6.3 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6.4 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงพยาบาล เช่น ลอยกระทง ตักบาตร   

วันปีใหม่ ไหว้ครู 
6.5 กิจกรรมกีฬา ให้มีส่วนร่วมในงานกีฬาสีของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
6.6 มีระบบสวัสดิการให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอด 
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มิติที่ 8  การประเมินผล 
 
1. มีระบบประเมินผลแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 

คุณสมบัติที่ทางสาขาจะส่งสอบเพ่ือวุฒิบัตร ผู้ที่สอบจะต้องผ่านตามหลักสูตรของสาขาเวชศาสตร์การ
เจริญพันธ์ุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
     ตามกฎเกณฑ์ดังน้ี 

1.1 การประเมินเพ่ือปรับปรุง (formative evaluation) 
1.1.1 ด้านปัญญาวิสัย (cognotive 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 (pshychomotor 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 การมีมนุษยสมัพันธ์ทีดี่ต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน การควบคุมอารมณ์ การมีนํ้าใจ การปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิผู้ป่วย 

1.2 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม (Summative evaluation) 
1.2.1 ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

- เป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม 
- สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมินได้ 
- มีหลักฐานรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่ามีประสบการณ์ภาคปฏิบัติตามท่ีกําหนด 
- มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง 

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

1. สอบถามจากผูบั้งคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2. สอบถามตัวผู้สาํเร็จการฝึกอบรม 
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จุดมุ่งหมาย 
 เพ่ือผลิตสูตินรีแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุตาม    มาตรฐาน 
และตามแนวทางที่ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยกําหนด 
 
เนื้อหา และวิธีการฝึกอบรม 
 ขอบเขตที่ผู้เขา้รับการฝึกอบรมต้องเรียนรู้ได้กําหนดตามแนวทางขั้นตํ่าของราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับเน้ือหาที่กําหนดเพ่ิมเติมที่กําหนดโดยโครงการ 
สําหรบัรายละเอียดของวัตถุประสงค์และวิธีการฝึกอบรมมีดังนี ้

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ จะต้อง
ครอบคลุมเน้ือหาดังต่อไปน้ี 

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 และโรคที่ เ ก่ียวข้อง (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. จิตวิทยาทางเพศในเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ (Psychosexual aspects of reproductive medicine) 
21. เทคนิคการผ่าตัด (Surgical techniques) 
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22. ระบบต่อมไร้ท่อของการต้ังครรภ์ (Endocrinology of pregnancy) 
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) 

 
1) กลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน  (Mechanisms of hormone action) 

วัตถุประสงค์ : 
เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีรู้เก่ียวกับกลไกการออกฤทธ์ิของฮอร์โมนในระดับ

เซลล์และโมเลกุล และสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ร่วมกับ reproductive physiology  และความ
ผิดปกติเก่ียวกับการเจริญพันธ์ุ โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถอธิบายในหัวข้อต่อไปน้ีได้ 
1) กลไกการออกฤทธ์ิของ releasing hormone เช่น gonadotropin releasing hormone (GnRH) 

และ neural peptides อ่ืนๆ 
2) กล ไ กก า ร ออกฤท ธ์ิ ข อ ง  tropic hormone เ ช่ น  follicular stimulating hormone (FSH), 

luteinizing hormone (LH) 
3) กลไกการออกฤทธ์ิของ steroid hormone เช่น เอสโตรเจน  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 
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2) เภสัชวิทยาทางคลินิกของฮอร์โมน  (Clinical pharmacology of hormones) 
วัตถุประสงค์ :  

เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถประเมินทางคลินิกและให้การดูแล
รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเภสัชวิทยาคลินิกของฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  โดยผู้
เข้าฝึกอบรมควรสามารถ 
1) ให้คํานิยามของการดูดซึม การขับถ่าย การกระจาย และ biotransformation ของยาและฮอร์โมน  

แสดงถึงความรู้เก่ียวกับกลไกของการเคลื่อนย้ายผ่าน membranes  เช่น รก การหลั่งเข้าสู่นํ้านม 
เซลล์  การสะสม metabolism ระบบการทํางานของเอ็นไซม์  การขับถ่ายของยาและฮอร์โมนทางไต
ตับและการถ่ายอุจจาระ 

2) อธิบายกลไกการทํางานของยาและฮอร์โมน รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทํางาน 
receptors และตําแหน่งที่ออกฤทธ์ิ 

3) แสดงผลของยาและฮอร์โมน รวมท้ังการตอบสนองตามขนาด ความแตกต่างทางชีวภาพ ความ
หลากหลายของผลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของยาหรือฮอร์โมน เช่น อายุ เพศ นํ้าหนัก วิธีการให้
ยาและฮอร์โมน การด้ือยา และปฏิกริยาระหว่างยาหรือฮอร์โมน  การเกิดความพิการแต่กําเนิด 
(teratogenicity)   hormone agonist และ antagonist 

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

เหมือนฮอร์โมน (hormone analogue) และ  selective receptor modulators  รวมทั้งความชอบ
ของยาในการจับกับตัวรับ (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 ซึ่งเก่ียวข้องกับการวินิจฉัยและนํามาใช้ในการตรวจหา
สาเหตุของพยาธิสภาพของระบบต่อมไร้ท่อที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธ์ุ  และเข้าใจการนํามาใช้และข้อจํากัด
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ของ immunohistochemistry  โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถตรวจและอธิบายพยาธิวิทยาของอวัยวะ
ต่อไปน้ีได้ 
1) ช่องคลอด (vagina) :  

1.1 ลักษณะทางกายวิภาคท้ังมหภาคและจุลภาคของช่องคลอด 
1.2 พยาธิสรีรวิทยา และผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการได้รับฮอร์โมนก่อนคลอด 
1.3 กลไกการออกฤทธ์ิและผลของฮอร์โมนต่างๆต่อช่องคลอด 

2) ปากมดลูก (cervix) : 
2.1 กลไกของการทํางานของฮอร์โมนและผลของฮอร์โมนต่อปากมดลูก 
2.2 พยาธิสรีรวิทยา และผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการได้รับฮอร์โมนก่อนคลอด 

3) เย่ือบุโพรงมดลูก (endometrium) : 
3.1 ลักษณะทางกายวิภาคท้ังมหภาคและจุลภาคของเย่ือบุโพรงมดลูกปกติและผิดปกติ 
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง estrogen กับการหนาตัวของเย่ือบุโพรงมดลูก (endometrial 

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

ของการต้ังครรภ์ 
3.5 การตอบสนองต่อยา 

4) กล้ามเน้ือมดลกู (myometrium) : 
4.1 ลักษณะทางกายวิภาคท้ังมหภาคและจุลภาคของ adenomyosis, leiomyoma และ พยาธิสภาพ

ของกล้ามเน้ือมดลูกอ่ืนๆทีม่คีวามสัมพันธ์กับ reproductive endocrinology 
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง leiomyoma กับภาวะมีบุตรยาก รวมทั้งชนิดต่างๆของ leiomyoma เช่น 

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

5.1 ลักษณะทางกายวิภาคทั้งมหภาคและจุลภาคของโรคของท่อนําไข่ ที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธ์ุ เช่น 
การอักเสบของท่อนําไข่แบบเฉียบพลันและแบบเร้ือรัง  endometriosis 

5.2 การดําเนินโรคและการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกของการอักเสบของท่อนําไข่ รวมท้ังผลกระทบต่อ
การเจริญพันธ์ุ 

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 หรือ 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 รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในรังไข่ต้ังแต่ในระยะที่เป็นตัวอ่อนจนถึงวัยหมดระดู 

6.3 เทคนิคการย้อมสีเฉพาะ และ ultrastructure ของเซลล์ซึ่งสัมพันธ์กับการทํางาน 
6.4 ลักษณะทางกายวิภาคท้ังมหภาคและจุลภาคของ gonad ในผู้ป่วยที่เป็น gonadal dysgenesis 

และ intersex   
7) Hypothalamus -CNS :  

7.1 การทํางานและความสัมพันธ์ระหว่าง hypothalamic centers ต่อการทํางานของระบบต่อมไร้
ท่อของระบบสืบพันธ์ุ 

7.2 โครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางอ่ืนๆที่มีเก่ียวข้องกับต่อมไร้ท่อ เช่น third ventricle และ 
higher centers 

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

9) อัณฑะ (testis):  
9.1 ระยะต่างๆของการสร้างอสุจิปกติและผิดปกติ 
9.2 ลักษณะทางกายวิภาคท้ังมหภาคและจุลภาคของโรคของอัณฑะ  

10) ต่อมไทรอยด์และต่อมหมวกไต:  
10.1 ลักษณะโครงสร้างปกติของต่อมไทรอยด์ และพยาธิสภาพต่างๆของต่อมไทรอยด์ที่เก่ียวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของการทํางานของต่อมไร้ท่อของระบบสืบพันธ์ุ เช่น Graves disease, 
thyroiditis  และเน้ืองอกของต่อมไทรอยด์ 

10.2 ลักษณะโครงสร้างปกติของต่อมหมวกไตและลักษณะพยาธิสภาพต่างๆของต่อมหมวกไตที่มี
ความสัมพันธ์กับความผิดปกติของการทํางานของระบบต่อมไร้ท่อของระบบการสืบพันธ์ุ เช่น 
hyperplasia, adenoma, carcinoma  และ  pheochromocytoma 

 
4) วิทยาภูมิคุ้มกัน (Immunology) 

วัตถุประสงค์ : 
เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถประเมินให้การวินิจฉัย และดูแลรักษา

ผู้ป่วยที่มีปัญหามีบุตรยาก และความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อที่มีสาเหตุจากภูมิคุ้มกันได้   โดยผู้เข้า
ฝึกอบรมควรสามารถ 
1) อธิบายความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็นด้านวิทยาภูมิคุ้มกันได้ 

1.1 กลไกการสร้าง antibody 
1.2 แหล่งกําเนิด ชนิดและหน้าทีข่อง immunoglobulin 
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1.3 กลไกการทํางานของ cell mediated immunity รวมท้ังเซลลท์ี่ทําหน้าที่ในระบบนี ้
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 ต่อแอนติเจน

ในสารคัดหลั่ง seminal fluid 
2.2 Premature ovarian failure 

3) อธิบายถึงประโยชน์และข้อจํากัดของการทดสอบด้านวิทยาภูมิคุ้มกันในปัญหามีบุตรยากได้ 
4) ทราบความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิสรีรวิทยาของ autoimmune disease กับ gonadal failure และ

ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อที่ เ ก่ียวข้องได้ รวมทั้ ง ภาวะ autoimmune กับ gonadal 
dysgenesis 

5) ทราบเก่ียวกับความรู้ด้านวิทยาภูมิคุ้มกันทีนํ่ามาใช้ด้านคุมกําเนิด 
6) อธิบายผลของ active และ passive immunization ต่อการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเป้าหมายของ

ฮอร์โมนเฉพาะน้ัน 
7) อธิบายถึงลักษณะทางคลินิกและปฏิกริยาของ autoimmune endocrinological diseases เช่น โรค

ของต่อมไทรอยด์, ต่อมหมวกไต และ gonad 
 
5) วิทยาเอ็มบริโอ (Embrology) 

วัตถุประสงค์ : 
เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความ

ผิดปกติแต่กําเนิดของระบบสืบพันธ์ุภายในและภายนอกของสตรีได้  โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถ 
1) อธิบายการพัฒนาของระบบสืบพันธ์ุในช่วงที่เป็นตัวอ่อนได้ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลในการควบคุมการ

พัฒนาเป็นเพศชายและเพศหญิงของ indifferent gonad , internal duct system และอวัยวะเพศ
ภายนอก (external genitalia) 

2) ให้การวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของการพัฒนาของระบบสืบพันธ์ุได้ ได้แก่ ambiguous 
genitalia, imperforate hymen และ  vaginal septum ความผิ ดปก ติของมดลู กแ ต่ กํ า เ นิด
Mullerian agenesis และ gonadal dysgenesis  
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3) บรรยายการพัฒนาของระบบต่อมไร้ท่อในระยะตัวอ่อนโดยเฉพาะอย่างย่ิง hypothalamic-pituitary 
system 

4) อธิบายการพัฒนาของระบบขับถ่ายปัสสาวะในระยะตัวอ่อนได้ 
5) อธิบายการพัฒนาในระยะต่างๆของ oocyte และ sperm รวมทั้งกระบวนการปฏิสนธิ (fertilization) 

ได้  
6) อธิบายถึงขั้นตอนการพัฒนาของตัวอ่อนก่อนระยะการฝังตัวทั้งภายในและภายนอกร่างกาย 

 
6) พันธุศาสตร์ (Genetics) 

วัตถุประสงค์ : 
เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถแปลผลข้อมูลจาก pedigree ได้  ให้

การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมของระบบสืบพันธ์ุทั้งเพศชายและหญิง โดยผู้เข้าฝึกอบรม
ควรสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์ร่วมกับเทคนิคในการวินิจฉัยปัญหาทางเวชศาตร์การเจริญ
พันธ์ุ 
1) พันธุศาสตร์ปกติ  โครงสร้างของโครโมโซม ยีน การแสดงออกของยีนและการควบคุมการแสดงออก

ของยีน  standard cytogenetic nomenclature และการวินิจฉัยโดยการใช้ DNA ซึ่งเก่ียวข้องกับ
เอนโดครีนทางการเจริญพันธ์ุ 

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

3) การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของความผิดปกติที่ไม่ใช่ระบบสืบพันธ์ุแต่มีสว่นเก่ียวข้องกับเวชศาสตร์การ
เจริญพันธ์ุ  ได้แก่ congenital adrenal hyperplasia และ เบาหวาน  

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

5) ภาวะมีบุตรยาก และการแท้งในระยะแรก 
6) ข้อบ่งช้ีและการจัดเตรยีมการตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมพิเศษและการให้คําปรึกษาทางพันธุกรรม 
7) ข้อคิดทางพันธุศาสตร์เก่ียวกับการทํา artificial insemination 
8) บทบาทการวินิจฉัยก่อนการฝงัตัวของตัวอ่อน (preimplantation genetic diagnosis) สําหรับ 

single gene disorders, translocations และ aneuploidy 
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7) เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางคลนิิก (Clinical diagnostic techniques)  
วัตถุประสงค์ : 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถซักประวัติผู้ป่วยที่มีปัญหามีบุตรยาก
หรือความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ทําการตรวจร่างกาย ส่งตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม และสามารถแปลผล
เพ่ือการวินิฉัยที่ถูกต้อง และสามารถให้การรักษาที่เหมาะสม รวมทั้งการประเมินผลการรักษาได้ โดยผู้เข้า
ฝึกอบรมควรสามารถอธิบายและทําการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมและแปลผลได้อย่างถูกต้อง : 
1) การทําการผ่าตัด (operative procedures): ได้แก่ การตัดช้ินเน้ือผนังช่องคลอด ปากมดลูก และ เย่ือ

บุโพรงมดลูกส่งตรวจ การศึกษาทางเซลล์วิทยา diagnostic laparoscopy, hysteroscopy และ
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยในช่องท้อง อ่ืนๆ 

2) ก า รต ร ว จภ าพรั ง สี  (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) การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงของรังไข่และมดลูกในช่วงต่างๆของรอบระดู รวมทั้งเมื่อได้รับการกระตุ้น

จากฮอร์โมนและในขณะตั้งครรภ์ตอนต้น 
6) เข้าใจความเสี่ยงและข้อจํากัดของหัตถการ การวินิจฉัยและการประเมินวิธีการวินิจฉัย   และเข้า

ใจความสมเหตุสมผลของวิธีการตรวจต่างๆ การเปลี่ยนแปลงและความเช่ือถือได้ของเกณฑ์ตัดสิน 
7) การเก็บบันทึกข้อมูลทางคลินิก รวมทั้งภาพถ่าย 

 

8) การทํางานของระบบ neuroendocrine และโรคทีเ่ก่ียวข้อง  
วัตถุประสงค์ : 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายเก่ียวกับสรีรวิทยาและการ
ทํางานของระบบ neuroendocrine และสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ
ระบบ neuroendocrine โดยผู้เข้าฝึก อบรมควรสามารถอธิบายในหัวข้อต่อไปน้ีได้ 

1) กายวิภาคและการทํางานของ hypothalamus, ความสัมพันธ์ของระบบประสาทและ
หลอดเลือด และเซลล์เป้าหมายในต่อมใต้สมอง 

2) Suprahypothalamic structures และระบบประสาทที่มีส่วนเก่ียวข้องในการควบคุมการ
ทํางานของระบบสืบพันธ์ุ 
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3) การควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง รวมทั้งการหลั่งเป็นจังหวะ อวัยวะที่
ออกฤทธ์ิ และระบบควบคุมย้อนกลับ (feedback systems) 

4) พ้ืนฐานทางชีวเคมีของปฏิกริยาทาง neuroendocrine และการใช้ยาที่ออกฤทธ์ิต่อระบบ
ประสาท 

5) กายวิภาคและการทํางานของ peptidergic และ catecholaminergic system และ
บทบาทต่อการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมใต้สมอง 

6) ตําแหน่งการสร้าง  การออกฤทธ์ิ และการควบคุมการหลั่ง oxytocin, vasopressins และ 
neurophysins 

7) การกระจายและลักษณะของเซลล์ ในต่อมใต้สมองที่สร้างฮอร์ โมน โดยเฉพาะ 
gonadotroph และ lactotroph 

8) ลักษณะทางกายวิภาคของ hypothalamic-hypophyseal portal circulation  
9) โครงสร้างและการทํางานของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองที่มีผลต่อระบบสืบพันธ์ุ และ 

neuropeptides 
10) Pineal gland , blood brain barrier 
11) เซลล์ประสาทที่มีความเข้มข้นของ sex steroids สูง 
12) ชีวเคมีพ้ืนฐานของยาที่ออกฤทธ์ิกับระบบประสาท ได้แก่ agonists และ antagonists  

การควบคุมทาง neuroendocrine ต่อรอบระดู  
13) การทํางานของระบบ neuroendocrine ของทารก 
14) Hypothalamic และ pituitary hypopituitarism และความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมน

จากต่อมใต้สมองมากเกินไป 
15) ความผิดปกติทางกายภาพและ/หรือการทํางานของระบบ hypothalamic-pituitary 

9) การทํางานของรังไข่และโรคที่เก่ียวข้อง (Ovarian function and disease states) 

วัตถุประสงค์ :  
เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายเก่ียวกับสรีรวิทยาของรังไข่ 

ได้แก่ folliculogenesis การตกไข่ (ovulation) การเกิด การคงอยู่และการฝ่อลงของ corpus luteum 
การสร้าง steroids  (steroidogenesis) และการทํางานของระบบ neuroendocrine และสามารถให้
การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบดังกล่าว  โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถอธิบายใน
หัวข้อต่อไปน้ีได้ 
1) Hypothalamic-pituitary control ต่อรอบการตกไข่  
2) การเปลี่ยนแปลงของการสร้างฮอร์โมนของรังไข่ตามรอบการตกไข่ 
3) การสังเคราะห์และการหลั่งฮอร์โมนใน compartments และลักษณะของเซลล์ที่แตกต่างกันในรังไข่  

กลไกการควบคุมทั้งภายในและภายนอกรังไข่ 
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4) กลไกการออกฤทธ์ิของ protein และ steroid hormone ในรังไข่ 
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) การทํางานของต่อมไทรอยด์และโรคทีเ่ก่ียวข้อง (Thyroid function and disease states) 
วัตถุประสงค์ :  

เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายการทํางานของต่อมไทรอยด์
และสรีรวิทยาและสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ได้ โดยผู้เข้า
ฝึกอบรมควรสามารถอธิบายในหัวข้อต่อไปน้ีได้ 
1) Thyroid releasing hormone (Thyroid releasing hormone (TRH) – Thyroid stimulating 

hormone (TSH) -thyroid physiology 
2) คุณค่ า ข อ ง ก า รต ร ว จ  TSH, thyroid hormones ทั้ ง  total และ  free, thyroid stimulating 

immunoglobulins และการทดสอบเพ่ือการวินิจฉัยอ่ืนๆ  
3) การสังเคราะห์ ควบคุมและ metabolism ของ thyroid hormones 
4) ความสัมพันธ์ทางคลิ นิกและพยาธิสรีร วิทยาของ hypothyroidism และ hyperthyroidism 

โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของระดูกับภาวะการเจริญพันธ์ุ 
5) การต้ังครรภ์และการเปลี่ยนแปลงของการทํางานของต่อมไทรอยด์จากผลของฮอร์โมนของมารดา 

และผลของความผิดปกติของการทํางานของต่อมไทรอยด์ต่อทารกในครรภ์ 
6) สรีรวิทยาของต่อมไทรอยด์ในทารกแรกเกิด  การตรวจพบผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อ neonatal 

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

choriocarcinoma 
10) การรักษาภาวะ hyperthyroidism 
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11) ยาที่ใช้ในการรักษาโรคของต่อมไทรอยด์ 
 
11) การทํางานของต่อมหมวกไตและโรคทีเ่ก่ียวข้อง (Adrenal function and disease states) 

วัตถุประสงค์ :  
เมื่อผ่านการฝกึอบรม ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายการทํางานของต่อมหมวกไต

และสรีรวิทยาและสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมหมวกไตได้     โดยผู้
เข้าฝึกอบรมควรสามารถอธิบายในหัวข้อต่อไปน้ีได้ 
1) การควบคุมและการหลั่งฮอร์โมนจาก adrenal cortex 
2) การประเมินทางคลินิกและหอ้งปฏิบัติการของการทํางานของ 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 :  
เมื่อผ่านการฝกึอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายและสามารถให้การวินิจฉัยและ

รักษาผู้ป่วยที่มคีวามผิดปกติของ androgen โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถ 
1) ให้คําจํากัดความของ การผลติ สรีรวิทยาและ metabolism ของ androgens ในสตรีปกติและ อธิบาย

กลไกการออกฤทธ์ิของ androgen 
2) อธิบายอาการและอาการแสดงของ androgen excess ร่วมกับสาเหตุตามพยาธิสรีรวิทยาของ 

androgen excess 
3) อธิบายสรีรวิทยาของการงอกของเส้นผมและขนทั้งในกรณีปกติและผิดปกติ 
4) อธิบายเน้ืองอกของรังไข่ ทั้งเน้ืองอกไมร่้ายแรงและมะเร็งซึ่งหลั่ง androgens 
5) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ stroma ของรังไข่ ซึ่งอาจทาํให้มีการสร้าง 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) 
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9) อธิบายเภสัชวิทยาของ anti-androgen drugs 
10) อธิบายการสร้าง androgen และการควบคุมโดยอัณฑะ 

 
13) ความผิดปกติของระดู (Disorders of menstruation)  

วัตถุประสงค์ :  
เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายปัญหา รวมท้ังการวินิจฉัยและ

การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระดู โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถ 
1) ให้คํานิยามของ endocrine criteria ของรอบระดูปกติ  เข้าใจถึงผลของ sex steroids ต่อเย่ือบุโพรง

มดลูก 
2) อธิบายผลของ steroids กับการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุโพรงมดลูกในแต่ละระยะ 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) อธิบายการรักษาทางอายุรกรรมและศัลยกรรมในผู้ป่วยทีม่ีปัญหาเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก 

โดยเฉพาะ DUB 
9) อธิบายสาเหตุของเลือดออกผิดปกติที่ไม่ใช่สาเหตุทางนรีเวชกรรม เช่น hypothyroidism, blood 

dyscrasias และ anticoagulants 
 
14) การขาดระดู (Amenorrhea)  

วัตถุประสงค์ :  
เมื่อผ่านการฝกึอบรม ผู้เขา้รับการฝึกอบรมควรมีความสามารถให้การวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยที่มี

การขาดระดู โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถอธิบาย 
1) พยาธิสรีรวิทยาของ primary และ secondary amenorrhea รวมทั้งในแง่ของโภชนาการและ

จิตวิทยา 
2) ความผิดปกติของโครงสร้างของระบบสืบพันธ์ุที่สัมพันธ์กับการขาดระดู 
3) การขาดระดูที่สัมพันธ์การเข้าสู่วัยรุ่น และการมีระดูครั้งแรก (menarche) 
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4) อาการแสดงทางคลินิกของภาวะที่มีความสัมพันธ์กับการขาดระดู เช่น polycystic ovarian 
syndrome, hypopituitarism และ gonadal dysgenesis 

5) สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของการหลั่ง prolactin  การรักษาผู้ป่วยที่มีการหลั่ง prolactin 
ผิดปกติ 

6) เทคนิคในการประเมินและรักษาผู้ป่วยที่ต้องการกระตุ้นการตกไข่ 
7) การแปลผลการทดสอบที่ใช้ประเมินภาวะขาดระดู 
8) แนวทางในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มภีาวะขาดระดู 
9) แนวทางการรักษาสตรีอายุน้อยที่มี ovarian failure โดยเฉพาะภาวะการเจริญพันธ์ุในอนาคต 

 
15) ภาวะการขาดฮอร์โมน (Endocrine deficiency states)  

วัตถุประสงค์ :  
เมื่อผ่านการฝกึอบรม ผู้เขา้รับการฝึกอบรมควรมีความสามารถให้การวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยที่มี

ภาวะการขาดฮอร์โมน โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถอธิบาย 
1) ภาวะขาดฮอร์โมนจาก hypothalamic-pituitary system เช่น hypothalamic หรือ pituitary 

deficiency 
2) ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ ได้แก่ hypothyroidism ในสตรีต้ังครรภ์ และสตรีที่ไม่ได้ต้ังครรภ์ และสตรี

ที่ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนหลายชนิด เช่น การแยก hypothyroidism ที่มีสาเหตุจากโรคของต่อม
ไทรอยด์ ต่อมใต้สมอง หรือ hypothalamus 

3) ภาวะขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ได้แก่ hypoadrenalism ที่มีสาเหตุจากต่อมใต้สมองหรือต่อม
หมวกไต หรือการได้รับยาฮอร์โมน ในสตรต้ัีงครรภ์และไม่ได้ต้ังครรภ์ 

4) การดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะ perimenopause และ menopause   อธิบายวิธีการรักษาต่างๆและ
เภสัชวิทยาของการให้ฮอร์โมนเพศแบบต่างๆ 

5) ความผิดปกติของ receptor และเอ็นไซม์ เช่น androgen resistant states 
 
16) ระยะเข้าสู่วัยเจริญพนัธุ์ (Puberty) 

วัตถุประสงค์ :  
เมื่อผ่านการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายสรีรวิทยาของการเจริญเติบโต

และการพัฒนาการเข้าสู่ระยะเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุ ทราบความเบ่ียงเบนจากปกติ วางแผนให้การวินิจฉัยแยก
โรคและรักษาผู้ป่วยที่มีการเข้าสู่วัยรุ่นผิดปกติ โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถอธิบาย 
1) ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงเข้าสู่ระยะวัยหนุ่มสาวปกติทั้งเพศชายและเพศหญิง 
2) ผลของฮอร์โมนต่อการเติบโตของกระดูกและการปิดของ epiphysis 
3) การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและ gametogenesis ที่สมัพันธ์กับการพัฒนาของระบบสืบพันธ์ุต้ังแต่

ทารกจนกระทัง่มีการทํางานของระบบสืบพันธ์ุตามปกติ เช่น การหลั่ง gonadotrophin ของทารกใน
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ครรภ์และทารกแรกเกิด   feedback system ของทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิดและวัยเด็ก  บทบาท
ของ androgens จากต่อมหมวกไต 

4) การเข้าสู่ระยะวัยเจริญพันธ์ุช้ากว่ากําหนด (delayed puberty) สามารถให้การวินิจฉยัแยกโรค  
ประเมินและให้การรักษาได้ 

5) การเข้าสู่ระยะวัยเจริญพันธ์ุก่อนกําหนด (sexual precocity) สามารถใหก้ารวินิจฉัยแยกโรค  
ประเมินและให้การรักษาได้ 

 
17) การหมดระดู (Menopause)  

วัตถุประสงค์ :  
เมื่อผ่านการฝกึอบรม ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายปัญหา ให้การตรวจวินิจฉัยและ

รักษาสตรีที่เขา้สู่วัยหมดระดู  โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถ 
1) อธิบายระบาดวิทยาและสรีรวิทยาของการหมดระดู 
2) ให้การวินิจฉัยและรักษาปัญหาต่างๆของวัยหมดระดู 
3) ให้คําปรึกษาทัง้รายบุคคลและสาธารณชนได้ 
4) สามารถอธิบายและรักษากลุม่อาการ ต่อไปน้ี  

1) Vasomotor 
2) Psychological 
3) Urogenital 
4) อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับภาวะหมดระดู 

5) ปัญหาในระยะยาว osteoporosis, cardiovascular disease และ cognitive impairment เป็นต้น 
6) สามารถอธิบายและให้การรักษาที่เหมาะสมแก่สตรีวัยหมดระดูปกติและในรายที่มีปัญหาซับซ้อน 
7) สามารถอธิบายและให้การรักษาภาวะแทรกซ้อนของการให้ฮอร์ โมนทดแทน (Hormone 

replacement therapy, HRT) และยาในการรักษาโรคกระดูกพรุนได้อย่างเหมาะสม 
 
18) ภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝ่ายหญิง (Female infertility) 

วัตถุประสงค์ :  
เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถประเมินภาวะมีบุตรยากท่ีมีสาเหตุจาก

ฝ่ายหญิง  รวมทั้งการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม   โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถ 
1) ซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างเหมาะสม 
2) ประเมินสตรีที่มีปัญหามีบุตรยาก 
3) อธิบายและให้การรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยาก โดยมีความรู้เก่ียวกับ  

3.1 ความผิดปกติของการตกไข่ (ovulatory disorders) ได้แก่ สามารถใช้และแปลผลวิธีการตรวจ
การตกไข่ได้อย่างถูกต้อง เช่น การวัดอุณหภูมิพ้ืนฐาน (basal body temperature), plasma 
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progesterone และ  endometrial biopsy;  การวินิจฉัยสาเหตุของการไม่ตกไข่  ไ ด้แก่  
polycystic ovarian disease, syndromes of inappropriate prolactin secretion, CNS-
hypothalamic-pituitary syndromes และสาเหตุอ่ืนๆ; การเลือกใช้วิธีการกระตุ้นการตกไข่ 
ไ ด้แ ก่  clomiphene citrate, human gonadotropin, aromatase inhibitor เ ป็น ต้น ; การ
ตรวจติดตามผลการกระตุ้นการตกไข่ที่เหมาะสม ได้แก่ การตรวจปริมาณ estrogen การตรวจ
คลื่นเสียงความถี่สูง  การตรวจ luteinizing hormone เป็นต้น  

3.2 ความผิดปกติของท่อนําไข่ ได้แก่ เลือกใช้การตรวจและแปลผลการตรวจการทํางานของท่อนําไข่
อย่างถูกต้อง เช่น hysterosalpingography และ laparoscopy   ข้อบ่งช้ีในการผ่าตัดซ่อมแซม
ท่อนําไข่ ได้แก่ ข้อบ่งช้ีเฉพาะสําหรับ microsurgery และ laser surgery  

3.3 ปัจจัยของมดลูก  ไ ด้แ ก่  เลือกใ ช้การตรวจและแปลผลการตรวจโพรงมดลูก  ไ ด้แก่  
hysterosalpingogram และ hysteroscopy และข้อบ่งช้ีในการผ่าตัดแก้ไข  

3.4 เ ยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) และโรคของเยื่อบุ ช่องท้อง (peritoneal 
diseases) ได้แก่ การตรวจวินิจฉัย ประเมินความรุนแรงของ endometriosis และภาวะมีบุตร
ยากที่มีสาเหตุจากเ ย่ือบุช่องท้อง  ความรู้เ ก่ียวกับรักษา endometriosis ด้วยยา เ ช่น 
pseudopregnancy, danazol, การให้ progestin อย่างต่อเน่ือง, androgen therapy, และ 
GnRH analog   ข้อบ่งช้ีในการผา่ตัด  แนวทางการรักษาด้วยยาร่วมกับการผ่าตัด  

3.5 ปัจจัยปากมดลูก (cervical factors) ได้แก่ สาเหตุต่างๆท่ีทําให้มีบุตรยากจากความผิดปกติของ
ปากมดลูก เช่น ปากมดลูกอักเสบเรื้อรัง การสร้างมูกปากมดลูกไม่เพียงพอและการสร้างภูมิ
ต้านทานที่ปากมดลูก; การตรวจและการแปลผล cervical mucus-sperm interaction; การ
รักษาความผิดปกติ เช่น estrogen ยาปฏิชีวนะ cryosurgery และการฉีดเช้ืออสุจิ 

3.6 การฉีดเช้ืออสุจิ (artificial insemination ชนิด homologous และ heterologous) ได้แก่ ข้อ
บ่งช้ีและข้อบ่งห้าม  การประเมินคู่สมรสฝ่ายชาย  การตรวจคัดกรองผู้บริจาคอสุจิเพ่ือให้ปลอด
จากโรคทางพันธุกรรมและโรคติดเช้ือที่สามารถถ่ายทอดได้ ได้แก่ HIV 

3.7 การรับบุตรบุญธรรม (adoption) ได้แก่ ข้อบ่งช้ีในการรับบุตรบุญธรรม การให้ความรู้และวิธีการ
ให้คําปรึกษา, รู้จักสถานที่และวิธีการในการขอรับบุตรบุญธรรม  

3.8 การปฏิสนธิภายนอกร่างกายและการย้ายตัวอ่อน ได้แก่ ข้อบ่งช้ี  เทคนิค และข้อจํากัด  ติดตาม
การพัฒนาของเทคนิคช่วยการเจริญพันธ์ุ 

3.9 ผลของการรักษาภาวะมีบุตรยาก ได้แก่ สถิติที่เก่ียวข้องกับผลการรักษาโดยพิจารณาร่วมกับ
สาเหตุของภาวะมีบุตรยาก  รวมทั้งการประเมิน life table analyses 

3.10 ภาวะมีบุตรยากที่หาสาเหตุไม่ได้ (unexplained infertility) ได้แก่ ความรู้และการประเมิน
วิธีการในการวินิจฉัยและรักษา  
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4) อธิบายอุบัติการของภาวะมีบุตรยากที่สัมพันธ์กับอายุ การพยากรณ์โรคของการรักษาภาวะมีบุตรยาก  
5) อธิบายการให้คําแนะนําที่เหมาะสมกับคู่สมรส  และการวางแผนการมีบุตรในคู่สมรสที่มีความเสี่ยงต่อ

การถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม 
 

19) ภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝ่ายชาย (Male infertility)  
วัตถุประสงค์ :  

เมื่อผ่านการฝกึอบรม 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 และการหลั่งอสจุิย้อนกลับ 

(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) จิต วิทยาทางเพศในเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  (Psychosexual aspects of reproductive 

medicine)  
วัตถุประสงค์ :  

เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายจิตวิทยาทางเพศในเวชศาสตร์
การเจริญพันธ์ุ โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถอธิบาย 
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1) การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจขณะเจริญเติบโต เข้าสู่ระยะวัยรุ่น และการรู้จักบทบาททาง
เพศของตนเอง 

2) อิทธิพลของฮอร์โมนก่อนคลอดต่อการพัฒนาพฤติกรรมและการทํางานด้านจิตใจต่อมา 
3) ปัจจัยทางด้านจิตใจในผู้ป่วยไม่มีระดู 
4) การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจที่สัมพันธ์กับการรักษาภาวะมีบุตรยาก 
5) การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจที่สัมพันธ์กับการได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมน 
6) ปัจจัยทางจิตใจและฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับ premenstrual syndrome 
7) ปัจจัยทางจิตใจและฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับระยะหมดระดู 
8) ผลของภาวะมีบุตรยากต่อครอบครัว 
9) แนวคิดทั่วไปของบทบาททางเพศและการทํางานของเพศปกติและผิดปกติ รวมท้ังการให้คําปรึกษา 

 
21) เทคนิคการผ่าตัด (Surgical techniques) 

วัตถุประสงค์ :  
เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายข้อบ่งช้ีของการผ่าตัด, เลือกทํา

การผ่าตัดที่เหมาะสม โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถอธิบายและทําการผ่าตัดในหัวข้อต่อไปน้ี 
1) การคุมกําเนิด  ได้แก่ เทคนิคการผ่าตัดทําหมันทางหน้าท้องและการส่องกล้องผ่าตัดผ่านทางหน้าท้อง  

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 : การทํา wedge resection และ cystectomy 
3.4 เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) – ระยะและการรักษาด้วยการผ่าตัด  

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) หรือการผ่าตัด, imperforate hymen, 

vaginal septum 
(b) การผ่าตัดแก้ไขมดลูก ความผิดปกติของ Mullerian ducts ทําให้มีการอุดตันขึ้น  
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7) อวัยวะเพศกํากวม เก่ียวข้องกับการกําหนดเพศทารกแรกเกิดที่มีอวัยวะเพศกํากวม เทคนิคการผ่าตัด
แก้ไข เพ่ือให้มีลักษณะของอวัยวะเพศหญิงที่สามารถทํางานได้ เช่น vaginoplasty, clitoridectomy 
และ การตัด clitoris ข้อบ่งช้ีและเทคนิคการทํา gonadectomy 

8) ภาวะแทรกซ้อน  ได้แก่ อุบัติการและแนวทางการป้องกันและรักษาในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนทันที
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) ส รี ร วิ ท ย า ขอ 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) การวางแผนครอบครัวและการติดเชื้อของระบบสืบพันธุ ์(Family planning and reproductive 
tract  infection)   
วัตถุประสงค์ :  

เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความคุ้นเคยกับวิธีการคุมกําเนิด สามารถเลือกใช้
วิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและภายหลังการทําแท้ง โดยผู้เข้าฝึกอบรมควร
สามารถอธิบาย  
1) Pharmacodynamics ผลทาง metabolism และภาวะแทรกซ้อนของการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด ยาฉีด

คุมกําเนิดและยาฝังคุมกําเนิด 
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2) กลไกการออกฤทธ์ิของห่วงคุมกําเนิด เช่น inert IUD และ IUD ที่มีทองแดงและ progestogen อยู่
ด้วย 

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

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

poscoital contraception, menstrual extraction, medically induced abortion การถ่างขยาย
ปากมดลูกและการขูดมดลูก การทําแท้งในไตรมาสที่สองของการต้ังครรภ์ด้วย prostaglandins และ
สารต่างๆ และสามารถให้รายละเอียดของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและผลข้างเคียงต่อภาวะการเจริญ
พันธ์ุในระยะยาวจากวิธีต่างๆดังกล่าว 

7) เทคนิคอ่ืนๆที่อาจนํามาใช้ในการคุมกําเนิดเพศชายและเพศหญิงในข้อบ่งช้ีที่เหมาะสม 
8) เทคนิคการให้คําปรึกษาในการวางแผนครอบครัวและการติดเช้ือของระบบสืบพันธ์ุ 
9) การติดเช้ือ HIV ในเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 

24) เทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ (Techniques of assisted reproduction) 
วัตถุประสงค์ :  

เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความเข้าใจหลักการของ in-vitro fertilization 
(IVF) และเทคนิคช่วยการเจริญพันธ์ุ (assisted reproductive techniques, ART) อ่ืนๆ โดยผู้ เข้า
ฝึกอบรมควรสามารถอธิบาย  
1) อธิบายถึงกระบวนการและบุคลากรที่ใช้ในการรักษาดังกล่าว 
2) อธิบายถึงกระบวนการควบคุมการพัฒนาและการเจริญเต็มที่ของไข่  อธิบายลักษณะของไข่โตเต็มที่ 

(mature oocyte) เปรียบเทียบกับไข่ที่โตไม่เต็มที่ (immature oocyte)  แสดงความสัมพันธ์กับ
วิธีการกระตุ้นไข่  

3) อธิบายข้อบ่งช้ีและข้อบ่งห้ามของเทคนิคช่วยการเจริญพันธ์ุ 
4) อธิบายวิธีการกระตุ้น preovulatory follicles และอธิบายวิธีการตรวจติดตามการเจริญเติบโตของ 

follicle  
5) อธิบายวิธีการเก็บไข่ (oocyte retrieval) ได้แก่การเก็บไข่ทางช่องคลอดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงนํา

ทาง  เทคนิคการเก็บอสุจิ ได้แก่ percutaneous epididymis sperm aspiration (PEZA) ,MESA, 
TESA 

6) อธิบายเทคนิคของ extracorporeal fertilization และ การเจริญเติบโตของตัวอ่อนภายนอกร่างกาย 
7) อธิบายเทคนิคในการย้ายตัวอ่อน 
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8) อธิบายการคัดเลือกผู้ป่วยสําหรับการทํา IVF และ gamete intra-fallopian tube transfer (GIFT)  
รวมทั้งผลการรักษา 

9) อธิบายเทคนิคในการเก็บรักษาและแช่แข็งตัวอ่อน 
10) อธิบายเทคนิค micromanipulation ของเซลล์สืบพันธ์ุและตัวอ่อน 
11) อธิบายข้อบ่งช้ีและเทคนิคของการตรวจทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว 
12) อธิบายข้อบ่งช้ีและเกณฑ์กําหนดในการใช้ไข่และตัวอ่อนบริจาค 
13) อธิบายข้อบ่งช้ีและวิธีการในการต้ังครรภ์แทน (surrogacy) 
14) ทราบแนวทางในการป้องกันภาวะการต้ังครรภ์แฝดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ 
15) อธิบายการป้องกันและการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการ      

เจริญพันธ์ุ 
16) ทราบข้อบ่งช้ีและเทคนิคการเก็บรักษาเซลล์ไข่ เน้ือเย่ือไข่ และเน้ือเย่ืออัณฑะ 
17) ทราบการพัฒนาเซลล์ต้นกําเนิดตัวอ่อนและแนวทางที่อาจนําไปใช้ 
18) อธิบายด้านจริยธรรมของเทคนิคช่วยการเจริญพันธ์ุ 

 
25) ความสามารถทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory capability) 

วัตถุประสงค์ :  
เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิบายวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

การประยุกต์ใช้ การแปลผล และข้อจํากัดของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การตรวจนํ้าอสุจิและ
การตรวจนํ้าอสุจิด้วยคอมพิวเตอร์ (computer assisted semen analysis), การตรวจฮอร์โมนในเวช
ศาสตร์การเจริญพันธ์ุ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับเทคนิคช่วยการเจริญพันธ์ุ  
โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถอธิบาย ขอบเขตและข้อจํากัด การแปลผลและเข้าใจถึงพ้ืนฐานทาง
ห้องปฏิบัติการรวมทั้งความรู้พ้ืนฐานเก่ียวข้องกับต่อมไร้ท่อของระบบสืบพันธ์ุที่เก่ียวข้องทางคลินิกและ
ภาวะมีบุตรยาก 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) และการตรวจพิสูจน์
ชนิดของ steroid และ protein hormones 

4) จลนศาสตร์ของเอ็นไซม์ซึ่งมีความเกี่ยวขอ้งกับ metabolism ของ steroid และโปรตีน 
5) จลนศาสตร์ของการผลิต การกระจาย การเปลี่ยนแปลงและ metabolism ของฮอร์โมน 
6) วิธีการตรวจยืนยันผล (validation) ที่ได้จากการทํา immunohistochemistry  
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7) เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ DNA และ RNA  พ้ืนฐานของ molecular biology ได้แก่ 
oligonucleotide probes, in situ hybridization, polymerase chain reaction (PCR), real 
time PCR, Southern, Western และNorthern 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 การควบคุมคุณภาพของหัองปฏิบัติการ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ   

10) การตรวจนํ้าอสุจิมาตรฐานที่แนะนําโดยองค์การอนามัยโลก และการตรวจนํ้าอสุจิด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (computer assisted semen analysis : CASA) 

11) เทคนิคการเตรียมนํ้าอสุจิ : swim-up, percoll gradients 
12) การตรวจการทํางานของอสุจิ  (sperm function tests) ไ ด้แก่  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  โดยผู้เข้า
ฝึกอบรมควรสามารถ 
1) เข้าใจเทคนิคทางระบาดวิทยา ได้แก่ cohort studies และ case control studies, การคํานวณ 

cumulative rate และการประเมินอคติ 
2) เข้าใจกลุ่มประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
3) คํานวณและแปลผลที่ได้ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและความแปรปรวน 
4) วิเคราะห์ผลการทดลอง และสร้างสมมุติฐานโดยยึดหลักต่อไปน้ี 

4.1 ปัญหาการวิจัย 
4.2 ต้ังสมมุติฐาน 
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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 และสถิติอ่ืนที่เก่ียวข้องได้แก่ 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 

 นอกจากน้ันผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความคุ้นเคยกับ 
1) การออกแบบการศึกษาวิจัย ได้แก่ การศึกษาทางห้องปฏิบัติการและการศึกษาทางระบาดวิทยา 
2) การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ แปลผลและทําการวิเคราะห์ทางสถิติ   

 

27) การสอน (Teaching)  
วัตถุประสงค์ :  

เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถร่วมและรับผิดชอบการสอนอนามัย
เจริญพันธ์ุ โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรได้รับประสบการณ์ในการสอน ดังต่อไปน้ี 
1) มีความรับผิดชอบบางส่วนในการสอนแพทย์ประจําบ้านและนิสิตแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์การเจริญ

พันธ์ุ 
2) มีส่วนร่วมเต็มที่ในการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา ร่วมกับมีความรับผิดชอบในด้านงานบริหาร

จัดการเรียนการสอนเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ  
3) มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนระดับก่อนปริญญา   
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28) จริยธรรมและกฏหมาย (Ethical and legal aspects) 
วัตถุประสงค์ :  

เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความสามารถอธิยายและควรให้ความรู้ด้านจริยธรรม
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุได้ โดยผู้เข้าฝึกอบรมควรสามารถอธิบายแง่มุมของ
จริยธรรมและกฎหมายในเวชปฏิบัติทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุได้ และควรมีความรู้โดยเฉพาะ
เก่ียวกับ 
1) กฎหมาย โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับเวชปฏิบัติ 
2) การปฏิสนธิภายนอกร่างกายและการย้ายตัวอ่อน 
3) การเก็บรักษา gamete และการบริจาค gamete 
4) การอุ้มบุญ (surrogacy) 
5) การคุมกําเนิด 
6) ระเบียบ ประกาศแพทยสภา  กฎหมาย  พระราชบัญญัติ ที่เก่ียวข้องกับเวชปฏิบัติสาขาเวชศาสตร์

การเจริญพันธ์ุ 
 

29) ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ (Administrative experiences)  
วัตถุประสงค์ :  

เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรได้รับมอบหมายความรับผิดชอบด้านการบริหาร
จัดการเพ่ือจะได้รับประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโดยผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความรับผิดชอบด้านบริหาร
จัดการ ซึ่งการพัฒนาทักษะดังกล่าว จะมีประโยชน์ในอนาคตต่อการบริหารจัดการในการให้บริการทาง
คลินิก 

ผู้เขา้รบัการฝกึอบรมจะหมุนเวียนปฏิบัติงานตามหน่วย/คลินิกต่างๆ ได้แก่ 
 Family planning and sexual health clinic 
 Reproductive endocrinology clinic 
 Infertility & ART clinic  
 Menopause clinic 
 Gynecological endoscopy 
 Reproductive surgery 
 Genetic laboratory 
 Endocrinology Medicine  
 Pediatric Endocrinology  
 Reproductive laboratory 
 Urogynecology  
 Molecular Pathology 
 Elective  
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มีหน้าที่ดังนี ้
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขานี้อย่างสมํ่าเสมอ 
- ให้คําปรึกษาในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกเวลาราชการ 
- ร่วมกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชา และนําเสนอเรื่องที่น่าสนใจด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุในการ

ประชุมของภาควิชาอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
- ออกปฏิบัติงานที่หน่วยผู้ป่วยนอกนรีเวช หอผู้ป่วยนรีเวช และผ่าตัดตามท่ีกําหนด 
- สอนและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่แพทย์ประจําบ้าน และนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนบุคลากรอ่ืนๆ 
- ทําวิจัยในหัวข้อที่ เ ก่ียวกับการเวชศาสตร์เจริญพันธ์ุอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยเขียนผลงานวิจัยเป็น

ภาษาอังกฤษ และผ่านการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ
วารสารที่อยู่ใน Index Medicus 

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธานโครงการ  

ระยะเวลาการฝึกอบรม   2 ปี โดยมีตารางการฝึกอบรมดังน้ี    
ปี/เดือน 1-4 5-8 9-12 

1 - Infertility/ART clinic
 

- Reproductive 
surgery/endoscopy  

- Reproductive 
endoscopy  

- Menopause clinic 
- Family planning, 

sexual health  
- Urogynecology 

(เดือนที่ 4) 

 

2 - Reproductive 
endocrinology 

- Infertility/ART clinic, 
- Menopause clinic 
- Elective  

- Reproductive 
endocrinology 

- Infertility/ART clinic 
- Molecular 

pathophysiology/ 
genetic lab   

- Elective   

- Infertility/ART clinic
- Endocrinology 

Med/Ped  
- Menopause clinic 
- Elective 

Research 
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การประเมินผล 
1. ระหว่างการฝึกอบรม 

Formative evaluation โดยคณาจารย์ในโครงการ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ปฏิบัติตามแนวทาง
ที่โครงการกําหนดไว้ หรือปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ หรือขาดคุณธรรม จริยธรรม ทางโครงการ
สามารถให้ออกจากการฝึกอบรมได้ 

2. เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 
Summative evaluation โดยการสอบที่จัดขึ้นโดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

3. ภายหลังการฝึกอบรม 
ติดตามผลการทํางานโดยโครงการ 

วุฒิบัตร 
 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และสอบผ่านตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จะได้รับ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
 

จํานวนผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
 โครงการจะรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินปีละ 3 คน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปน้ี 

1. จํานวนอาจารย์ที่คุมการวิจัย 
2. จํานวนผู้ป่วยในคลินิกต่างๆ ได้แก่ endocrine, infertility, ART, menopause, family planning 

และ Urogynecology รวมทั้งหัตถการต่างๆ ทั้งเพ่ือการตรวจวินิจฉัย และการรักษา ได้แก่ 
-  การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 
-  endoscopy ทั้งการวินิจฉัย และรักษา 
-  การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของระบบสืบพันธ์ุ 

3. ความสามารถของห้องปฏิบัติการ 

 
คุณสมบัติของผู้เขา้รบัการฝกึอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว เป็นสมาชิกของ       
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
- เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาแล้ว 

- เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันต่างประเทศที่เทียบเท่าคุณสมบัติในข้อ 8.1 โดย

การรับรองของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
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- เป็นแพทย์ประจําบ้านปีสุดท้ายในสาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
- เป็นผู้มีสิทธิสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

กรณีที่สอบวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรี
เวชวิทยาไม่ได้ให้ถือว่าไม่มีสิทธิสมัครสอบ 

เงื่อนไขและวิธีการสมัคร 

ใบสมัคร 
- ให้ใช้ใบสมัครของแพทยสภาซึ่งได้จัดทําไว้ที่ website http://resident.tmc.or.th(จําเป็นต้องใช้ 

Internet Explorer ในการกรอกใบสมัครเท่าน้ัน) เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลของตนเองในโปรแกรมการ
สมัครครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย และสั่งพิมพ์ใบสมัครซึ่งมี 2 หน้าด้วย
กระดาษขนาด A4 (พิมพ์แบบหน้าหลัง) จํานวนเท่ากับสถาบันฝึกอบรมที่เลือกสมัคร 

การรบัสมัคร 
ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติให้ติดต่อสมัครที่ แพทยสภาโดยมีวิธีการสมัครดังน้ี 

1. ย่ืนใบสมัครที่สาํนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ช้ัน 7 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตําบลตลาดขวัญ   อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   11000 โทรศัพท์ 02-5901880, 089-763-5776 

2. ผู้ที่มีต้นสังกัด  หากต้นสังกัดรับเป็นผู้ดําเนินการสมัครให้ ให้สมัครผ่านต้นสังกัด และให้ต้นสังกัด
จัดส่งใบสมัครไปยังสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา ในกรณีที่ต้นสังกัดมิได้เป็นผู้ดําเนินการสมัครให้
ผู้สมัครต้องดําเนินการสมัครด้วยตนเอง สําหรับผู้สมัครอ่ืนๆ ให้สมัครโดยตรงที่สํานักงานเลขาธิการ
แพทยสภา 

หากส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์รอบที่ 1 จะต้องส่งภายในวันที่ 13 ธันวาคม และรอบที่ 2 
จะต้องส่งภายในวันที่  25 มกราคม (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคญั) 

เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนในการสมัคร 

ในการสมัครผูส้มัครจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานดังน้ี 
1. ใบสมัคร แต่ละสําเนาให้ติดรูปถ่ายขนาด 2 น้ิวถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
3. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (ในกรณทีี่เปลี่ยนช่ือ - สกุล)  
4. สําเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สําหรับผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในช้ัน

ปีสุดท้าย ให้สง่สําเนาใบแสดงผลการศึกษาจนถึงปีปัจจุบัน พร้อมหนังสอืรับรองว่าจะสําเร็จการศึกษา
แพทยศาสตร์ ก่อนวันที่ 1 มถิุนายน  



38 
 

5. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 

6. สําเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจําบ้านช้ันปีที่ 3 
หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 42 เดือน (เฉพาะการสมัครสาขาประเภทที่ 3) 

7. สําเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพ่ิมพูนทักษะ (เฉพาะผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้ังแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นไป ยกเว้นการสมัครสาขาประเภทที่ 1) 

8. หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทําสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว 
(เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กําหนด 

ผู้สมัครจะต้องจัดทําใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานอ่ืนแยกเป็นชุดๆจํานวนมากกว่าจํานวนสถาบัน
ฝึกอบรมท่ีจะเลือกสมัคร 1 ชุดเมื่อสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา ได้รับแล้วจะจัดส่งให้กับสถาบันฝึกอบรมท่ี
ผู้สมัครเลือกทุกแห่งๆ ละ 1 ชุดและเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สํานักงานฯ 1 ชุด  เอกสารที่ถ่ายสําเนาให้ผู้สมัคร
เซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย 
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Special requirements for training center in reproductive medicine (check list) 
 
         Yes No 
1.  at least 2 recognized specialisht    ( /  ) (    ) 
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 comitments) 
 10.adequate gynecological pathology service   ( /  )     (    ) 
 11.research program        ( /  )     (    ) 


