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หลกัการและเหตุผล 

 

 ด้วยบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เลง็เหน็ถึงควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร

คุณภำพของห้องปฏบัิติกำรและกำรพัฒนำควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏบัิติกำรให้ทนัสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

เพ่ือประโยชน์ส ำหรับแพทย์ให้ได้รับผลกำรตรวจที่ถูกต้องแม่นย ำและประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ป่วยที่จะได้รับกำร

รักษำที่มีประสทิธภิำพ ตลอดจนกำรพัฒนำทกัษะอื่นที่นอกเหนือจำกทกัษะควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพ เพ่ือให้

บุคคลำกรทำงกำรแพทย์สำมำรถกำรปรับตัวและรับมือกบัควำมเปล่ียนแปลงให้เหมำะสมสอดคล้องกบับริบท

สงัคมยุคดิจิทลัได้เป็นอย่ำงดี 

 

บริษัทฯ จึงได้จัดกำรฝึกอบรมส ำหรับแพทย์และนักเทคนิคกำรแพทย์ตำมหลักกำรและเหตุผลข้ำงต้น 

โดยจัดกำรสัมมนำออนไลน์ (Webinar) ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์แก่ทั้งผู้ร่วมสัมมนำและวิทยำกรในกำรลดกำร

เดินทำง ได้ใช้เวลำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดและงดกำรรวมกลุ่มของบุคคลจ ำนวนมำกที่เป็นควำมเสี่ยงของ

กำรแพร่กระจำยของโรค COVID-19 

 

วตัถุประสงค ์ 

1. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรตรวจทำงห้องปฏบัิติกำรให้มีประสทิธภิำพที่ดีย่ิงข้ึนอย่ำงย่ังยืน 

2. เพ่ือสง่เสริมกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ ทกัษะแก่เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏบัิติกำรระหว่ำงโรงพยำบำล 

3. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองแก่เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏบัิติกำร ทั้งทกัษะควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพและทกัษะ 

    ด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

4. เพ่ือเผยแพร่อพัเดทสำระควำมรู้ทำงวิชำกำรให้มีควำมทนัสมัยอยู่เสมอ 

 

แนวทางการด าเนนิงาน 

จัดให้มีกำรสมัมนำออนไลน์ (Webinar) เป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง โดยจัดทั้งสิ้น 3 คร้ังในปี พ.ศ. 2564  ได้แก่  

หัวข้อ “RT-PCR Point-of-Care for COVID diagnosis: How to optimize workflow and streamline 

practices” และ  

หัวข้อ “เข้ำใจ Common & Innovative Biomarkers ที่แพทย์ใช้....ก่อนจะเป็นมะเรง็ตับ” 

หัวข้อ “เร่ืองสนุก..สนุกแห่งวงกำร Molecular Oncology ในยุค Companion Diagnostics”  
 

วนัเวลาทีจ่ดังาน 

วันพุธที่ 20 ตุลำคม, 10 และ 24 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 12.00-13.00 น. ผ่ำนทำงแพลตฟอร์มของ

บริษัทฯ 

 

 



ผูจ้ดั 

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 

 

สถานที/่ แพลตฟอรม์ 

ไม่มีสถำนที่ประชุม รับฟังผ่ำนแพลตฟอร์มเฉพำะของทำงบริษัทฯ  

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 ช่ัวโมง รวมถำม-ตอบ โดยจัดทั้งสิ้น 2 คร้ังในปี พ.ศ. 2564 (รวมทั้งหมด 2 

ช่ัวโมงต่อปี) 

 

ก าหนดการ และรายนามวิทยากร 

วนัที ่20 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น.  

  หัวข้อ “RT-PCR Point-of-Care for COVID diagnosis: How to optimize workflow and 

streamline practices” 

  บรรยำยโดย: นำยแพทย์สมำธ ิปัทมธรรมกุล 

  

วนัที ่10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00-13.00 น. 

 หัวข้อ “เข้ำใจ Common & Innovative Biomarkers ที่แพทย์ใช้....ก่อนจะเป็นมะเรง็ตับ”  
  บรรยำยโดย: รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์พิเศษ เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล 

 
วนัที ่24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 2564 เวลา 12.00-13.00 น. 

หัวข้อ “เร่ืองสนุก..สนุกแห่งวงกำร Molecular Oncology ในยุค Companion Diagnostics”  
  บรรยำยโดย: นำยแพทย์ ชินโชติ ธรีภัคภิญโญ      

 

การลงทะเบยีนและค่าใชจ่้าย 

จ ำนวนรับลงทะเบียน   ไม่จ ำกดัจ ำนวน  

ค่ำลงทะเบียน    ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

กำรลงทะเบียน    ลงทะเบียนผ่ำน QR code หรือ Registration Link ของบริษัทฯ

      

งบประมาณ 

รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดโดย บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรสมัมนำออนไลน์น้ีไปพัฒนำงำนใน

ห้องปฏบัิติกำรให้มีคุณภำพย่ิงๆ ขึ้นไป และมีควำมรู้เทำ่ทนัข้อมูลข่ำวสำรอนัเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

  

คะแนน CMTE = 1 คะแนนต่อคร้ัง รวมทั้งสิ้น 3 คะแนนต่อปี 



 

ผูร้บัผดิชอบด าเนินโครงการ    

1. นำงสำวมลทวิำ ประชำนอก ( Integrated Value Partner )  

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส ์(ประเทศไทย)จ ำกดั  

โทรศัพท ์02-7912200 โทรสำร 02-9370850  มือถือ 092-224-6987 

E-Mail: montiva.prachanok@rohe.com 

 

2. นำงสำวสรีุย์พร ศิริภำพ ( Integrated Value Partner ) 

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

โทรศัพท ์02-7912200 โทรสำร 02-9370850  มือถือ 086-356-3157 

E-Mail: sureeporn.sirirparp@rohe.com 

 

 

ติดต่อประสานงาน: 

คุณจำรุพรรณ พฤกษมำศ Business Support Partner บริษัท  โรช ไดแอกโนสติกส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

โทรศัพท ์02-7912200 โทรสำร 02-9370850 มือถือ 085-9182371 

e-mail: jaruparn.prucksamas@roche.com 

 

วนัที ่20 กนัยายน 2564 

ลงนำม ผู้เสนอโครงกำร   

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 
 

 (อรรจนำ อุตรวิเชียร) 

Diagnostics Solutions Lead 

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
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