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หลกัการและเหตุผล 

 

 ด้วยบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เลง็เหน็ถึงควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร

ควบคุมคุณภำพของห้องปฏบัิติกำรและกำรพัฒนำควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏบัิติกำรให้ทนัสมัยเป็นปัจจุบัน

อยู่เสมอ เพ่ือประโยชน์ส ำหรับแพทย์ให้ได้รับผลกำรตรวจที่ถูกต้องแม่นย ำและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยที่จะ

ได้รับกำรรักษำที่มีประสทิธภิำพ รวมถึงเร่ืองควำมปลอดภัยในห้องปฏบัิติกำร ตลอดจนกำรพัฒนำทกัษะอื่นที่

นอกเหนือจำกทกัษะควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพ เช่น ทกัษะของกำรน ำเสนอผลงำนต่ำงๆผ่ำนกำรน ำเสนอ 

powerpoint เน่ืองจำกในปัจจุบันยังมีควำมเสี่ยงของกำรแพร่กระจำยของโรค COVID-19 ดังน้ันกำรประชุม

และสมันำออนไลน์จึงเข้ำมำมีบทบำททำงกำรแพทย์เพ่ิมมำกขึ้น ซ่ึงกำรสื่อสำรด้วยวำจำหรือข้อมูลข้อควำม

ธรรมดำอำจจะยังไม่เพียงพอ ดังน้ันหำกบุคคลำกรทำงกำรแพทย์สำมำรถสร้ำงงำนน ำเสนอ powerpoint อย่ำง

มืออำชีพ กจ็ะเป็นเพ่ิมควำมควำมส ำเรจ็ในกำรถ่ำยทอดควำมคิดให้กบัผู้อื่น น้ันกเ็พ่ือให้บุคคลำกรทำงกำร

แพทย์สำมำรถกำรปรับตัวและรับมือกบัควำมเปล่ียนแปลงให้เหมำะสมสอดคล้องกบับริบทสงัคมยุคดิจิทลัได้

เป็นอย่ำงดี 

 

บริษัทฯ จึงได้จัดกำรฝึกอบรมส ำหรับนักเทคนิคกำรแพทย์ตำมหลักกำรและเหตุผลข้ำงต้น โดย

จัดกำรสัมมนำออนไลน์ (Webinar) ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์แก่ทั้งผู้ร่วมสัมมนำและวิทยำกรในกำรลดกำรเดินทำง 

ได้ใช้เวลำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดและงดกำรรวมกลุ่มของบุคคลจ ำนวนมำกที่เป็นควำมเสี่ยงของกำร

แพร่กระจำยของโรค COVID-19 

 

วตัถุประสงค ์ 

1. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรตรวจทำงห้องปฏบัิติกำรให้มีประสทิธภิำพที่ดีย่ิงข้ึนอย่ำงย่ังยืน 

2. เพ่ือส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ ทกัษะแก่เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏบัิติกำรระหว่ำงโรงพยำบำล 

3. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองแก่เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏบัิติกำร ทั้งทกัษะควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพและทกัษะ 

    ด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

4. เพ่ือเผยแพร่อพัเดทสำระควำมรู้ทำงวิชำกำรให้มีควำมทนัสมัยอยู่เสมอ 

 

แนวทางการด าเนนิงาน 

จัดให้มีกำรสมัมนำออนไลน์ (Webinar) เป็นเวลำ 4 ช่ัวโมง โดยจัดทั้งสิ้น 4 คร้ังในปี พ.ศ. 2564  ได้แก่  

หัวข้อ “Quality Control Management sharing and Web Base/Real Time Inter Laboratory Quality 

Control” 

หัวข้อ “The Professional Presentation Technique and Acknowledge of Laboratory Safety” 

หัวข้อ “Get trick for Lab Lean concept” 

หัวข้อ “Quality Control for Laboratory Success Story Sharing” 



 

วนัเวลาทีจ่ดังาน 

วันศุกร์ที่ 11 กุมภำพันธ ์2565 เวลำ 12.00-13.30 น. ผ่ำนทำงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ 

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2565 เวลำ 12.00-13.30 น. ผ่ำนทำงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหำคม 2565 เวลำ 12.00-13.30 น. ผ่ำนทำงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ 

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกำยน 2565 เวลำ 12.00-13.30 น. ผ่ำนทำงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ 

 

ผูจ้ดั 

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 

สถานที/่ แพลตฟอรม์ 

ไม่มีสถำนที่ประชุม รับฟังผ่ำนแพลตฟอร์มเฉพำะของทำงบริษัทฯ  

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1.30 ช่ัวโมง รวมถำม-ตอบ โดยจัดทั้งสิ้น 4 คร้ังในปี พ.ศ. 2564 (รวมทั้งหมด 

6ช่ัวโมงต่อปี) 

 

ก าหนดการ และรายนามวิทยากร 

วนัศุกรที์ ่11 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 12.00-13.30 น. 

  หัวข้อ “Quality Control Management sharing and Web Base/Real Time Inter Laboratory 

Quality Control” 

  บรรยำยโดย: ทนพญ.จันทร์เพญ็ ศรีพรรณ์ 

       คุณ สริุยำ    ตุ่นมี 

       คุณ ภำณรัุงษี  วิวัฒโนดม 

วนัศุกรที์ ่13 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00-13.30 น. 

 หัวข้อ “The Professional Presentation Technique and Acknowledge of Laboratory Safety” 

  บรรยำยโดย: คุณกษิติ พันธุ์ถนอม 

            รศ.ดร.สดุำ ลุยศิริโรจนกุล 

 

วนัศุกรที์ ่5 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-13.30 น. ผ่านทางแพลตฟอรม์ของบริษทัฯ 

หัวข้อ “Get trick for Lab Lean concept” 

บรรยำยโดย: คุณเมธำพร บำงแจ้ง 

 

วนัศุกรที์ ่4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00-13.30 น. ผ่านทางแพลตฟอรม์ของบริษทัฯ 

         หัวข้อ “Quality Control and Lab Safety for Laboratory Success Story Sharing” 

บรรยำยโดย: คุณชวธดิำ ถำมุลแสน 

      นักเทคนิคกำรแพทย์โรงพยำบำลร้อยเอด็ 

                นักเทคนิคกำรแพทย์โรงพยำบำลค่ำยประจักษ์ศิลปำคม 



      นักเทคนิคกำรแพทย์โรงพยำบำลรำษีไศล 

การลงทะเบยีนและค่าใชจ่้าย 

จ ำนวนรับลงทะเบียน   ไม่จ ำกดัจ ำนวน  

ค่ำลงทะเบียน    ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

กำรลงทะเบียน    ลงทะเบียนผ่ำน Registration Link ของบริษัทฯ 

Registration Link for Attendees 

วนัศุกรที์ ่11 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 12.00-13.30 น. 

Ep1: https://roche.zoom.us/webinar/register/WN_1b043xnmTIKKku5BVHnGBg 

วนัศุกรที์ ่13 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น. 

Ep2 : https://roche.zoom.us/webinar/register/WN_OvApsThkQI2tmN1bMqZ47Q 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหำคม 2565 เวลำ 12.00-13.30 น. ผ่ำนทำงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ 

Ep3 : https://roche.zoom.us/webinar/register/WN_9MNoowWeREaUT6TeaRR_uQ 

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกำยน 2565 เวลำ 12.00-13.30 น. ผ่ำนทำงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ 

Ep4 : https://roche.zoom.us/webinar/register/WN_z9V7-lv3TKi5ymvEXxzeHg 

     

งบประมาณ 

รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดโดย บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรสมัมนำออนไลน์น้ีไปพัฒนำงำนใน

ห้องปฏบัิติกำรให้มีคุณภำพย่ิงๆ ขึ้นไป และมีควำมรู้เทำ่ทนัข้อมูลข่ำวสำรอนัเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 

คะแนน CMTE = 1.5 คะแนนต่อคร้ัง รวมทั้งสิ้น 6 คะแนนต่อปี 

 

ผูร้บัผดิชอบด าเนินโครงการ    

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 

 

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 

 

 

https://roche.zoom.us/webinar/register/WN_1b043xnmTIKKku5BVHnGBg
https://roche.zoom.us/webinar/register/WN_OvApsThkQI2tmN1bMqZ47Q
https://roche.zoom.us/webinar/register/WN_9MNoowWeREaUT6TeaRR_uQ
https://roche.zoom.us/webinar/register/WN_z9V7-lv3TKi5ymvEXxzeHg
mailto:montiva.prachanok@rohe.com
mailto:jaruparn.prucksamas@roche.com


วนัที ่11 มกราคม 2565 

ลงนำม ผู้เสนอโครงกำร   

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 (อรรจนำ อุตรวิเชียร) 

Diagnostics Solutions Lead 

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการสมัมนาออนไลน ์(Webinar) 

Education Program 

Quality on stage: e learning practices sharing  

 

วนั/เวลา หวัขอ้ ผูส้อน จ านวน

นาที 

วนัศุกรที์ ่11 กุมภาพนัธ ์2565 

12.00 – 12.50  Quality Control 

Management sharing 

-ทนพญ.จันทร์เพญ็ ศรีพรรณ์ 

หัวหน้ำห้องปฏบัิติกำรเวชศำสตร์ชันสตูร 

โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะ

แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

50 

12.50 -13.20 Web Base/Real Time 

Inter Laboratory Quality 

Control  

-คุณ สริุยำ    ตุ่นมี 

-คุณ ภำณรัุงษี  วิวัฒโนดม 

Solutions Support Partner-Application 

Roche Diagnostics (Thailand) Ltd. 

30 

12.50 -13.20 ถำมตอบ  10 

  รวมจ านวนนาทีทั้งหมด 90 

  รวมเป็นจ านวนชัว่โมงทั้งหมด 1.5 

วนัศุกรที์ ่13 พฤษภาคม 2565 

12.00 – 12.30 The Professional 

Presentation Technique 

for Medical technologist 

-คุณกษิติ พันธุถ์นอม 

วิทยำกรอบรมหลักสตูรคอมพิวเตอร์และ

ด้ำน IT บริษัท ซิตี้ ฮับส์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกดั 

30 

12.30 -12.40 ถำมตอบ  

 

10 

12.40-13.20 Acknowledge of 

Laboratory Safety 

รศ.ดร.สดุำ ลุยศิริโรจนกุล  

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

40 

12.30 -12.40 ถำมตอบ  

 

10 

  รวมจ านวนนาทีทั้งหมด 90 

  รวมเป็นจ านวนชัว่โมงทั้งหมด 1.5 



วนัศุกรที์ ่5 สิงหาคม 2565 

12.00 – 13.15 Get trick for Lab Lean 

concept 

-คุณ เมธำพร บำงแจ้ง 

Integrated Value Partner 

Roche Diagnostics (Thailand) Ltd. 

 

 

75 

13.15 -13.30 ถำมตอบ  

 

15 

  รวมจ านวนนาทีทั้งหมด 90 

  รวมเป็นจ านวนชัว่โมงทั้งหมด 1.5 

วนัศุกรที์ ่4 พฤศจิกายน 2565 

12.00 – 13.20 Quality Control and Lab 

Safety for Laboratory 

Success Story Sharing 

-คุณชวธดิำ ถำมุลแสน 

Solutions Support Partner-Application 

Roche Diagnostics (Thailand) Ltd. 

-นักเทคนิคกำรแพทย์โรงพยำบำล

ร้อยเอด็ 

-นักเทคนิคกำรแพทย์โรงพยำบำลค่ำย

ประจักษ์ศิลปำคม 

-นักเทคนิคกำรแพทย์โรงพยำบำลรำษี

ไศล 

 

80 

13.20 -13.30 ถำมตอบ  10 

  รวมจ านวนนาทีทั้งหมด 90 

  รวมเป็นจ านวนชัว่โมงทั้งหมด 1.5 

 

 


