โครงการสัมมนาออนไลน์ (Webinar)
Education Program
Quality on stage: e learning practices sharing
หลักการและเหตุผล
ด้ วยบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำร
ควบคุมคุณภำพของห้ องปฏิบัติกำรและกำรพัฒนำควำมรู้ของเจ้ ำหน้ ำที่ห้องปฏิบัติกำรให้ ทนั สมัยเป็ นปัจจุบัน
อยู่เสมอ เพื่อประโยชน์สำหรับแพทย์ให้ ได้ รับผลกำรตรวจที่ถูกต้ องแม่นยำและประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ ูป่วยที่จะ
ได้ รับกำรรักษำที่มปี ระสิทธิภำพ รวมถึงเรื่องควำมปลอดภัยในห้ องปฏิบัติกำร ตลอดจนกำรพัฒนำทักษะอื่นที่
นอกเหนือจำกทักษะควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ เช่น ทักษะของกำรนำเสนอผลงำนต่ำงๆผ่ำนกำรนำเสนอ
powerpoint เนื่องจำกในปัจจุบันยังมีควำมเสี่ยงของกำรแพร่กระจำยของโรค COVID-19 ดังนั้นกำรประชุม
และสัมนำออนไลน์จึงเข้ ำมำมีบทบำททำงกำรแพทย์เพิ่มมำกขึ้น ซึ่งกำรสื่อสำรด้ วยวำจำหรือข้ อมูลข้ อควำม
ธรรมดำอำจจะยังไม่เพียงพอ ดังนั้นหำกบุคคลำกรทำงกำรแพทย์สำมำรถสร้ ำงงำนนำเสนอ powerpoint อย่ำง
มืออำชีพ ก็จะเป็ นเพิ่มควำมควำมสำเร็จในกำรถ่ำยทอดควำมคิดให้ กบั ผู้อ่นื นั้นก็เพื่อให้ บุคคลำกรทำงกำร
แพทย์สำมำรถกำรปรับตัวและรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงให้ เหมำะสมสอดคล้ องกับบริบทสังคมยุคดิจิทลั ได้
เป็ นอย่ำงดี
บริ ษั ทฯ จึ งได้ จั ดกำรฝึ กอบรมสำหรั บ นั กเทคนิ คกำรแพทย์ ตำมหลักกำรและเหตุผลข้ ำงต้ น โดย
จัดกำรสัมมนำออนไลน์ (Webinar) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ท้งั ผู้ร่วมสัมมนำและวิทยำกรในกำรลดกำรเดินทำง
ได้ ใช้ เวลำให้ เกิด ประสิทธิภ ำพสูงสุด และงดกำรรวมกลุ่ ม ของบุ คคลจ ำนวนมำกที่เป็ นควำมเสี่ยงของกำร
แพร่กระจำยของโรค COVID-19
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำรให้ มีประสิทธิภำพที่ดีย่งิ ขึ้นอย่ำงยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ทักษะแก่เจ้ ำหน้ ำที่ห้องปฏิบัติกำรระหว่ำงโรงพยำบำล
3. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองแก่เจ้ ำหน้ ำที่ห้องปฏิบัติกำร ทั้งทักษะควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพและทักษะ
ด้ ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่ำงต่อเนื่องและเป็ นปัจจุบันอยู่เสมอ
4. เพื่อเผยแพร่อพั เดทสำระควำมรู้ทำงวิชำกำรให้ มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ
แนวทางการดาเนินงาน
จัดให้ มีกำรสัมมนำออนไลน์ (Webinar) เป็ นเวลำ 4 ชั่วโมง โดยจัดทั้งสิ้น 4 ครั้งในปี พ.ศ. 2564 ได้ แก่
หัวข้ อ “Quality Control Management sharing and Web Base/Real Time Inter Laboratory Quality
Control”
หัวข้ อ “The Professional Presentation Technique and Acknowledge of Laboratory Safety”
หัวข้ อ “Get trick for Lab Lean concept”
หัวข้ อ “Quality Control for Laboratory Success Story Sharing”

วันเวลาทีจ่ ดั งาน
วันศุกร์ท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 12.00-13.30 น. ผ่ำนทำงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ
วันศุกร์ท่ี 13 พฤษภำคม 2565 เวลำ 12.00-13.30 น. ผ่ำนทำงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ
วันศุกร์ท่ี 5 สิงหำคม 2565 เวลำ 12.00-13.30 น. ผ่ำนทำงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ
วันศุกร์ท่ี 4 พฤศจิกำยน 2565 เวลำ 12.00-13.30 น. ผ่ำนทำงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ
ผูจ้ ดั
บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที/่ แพลตฟอร์ม
ไม่มีสถำนที่ประชุม รับฟังผ่ำนแพลตฟอร์มเฉพำะของทำงบริษัทฯ
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม 1.30 ชั่วโมง รวมถำม-ตอบ โดยจัดทั้งสิ้น 4 ครั้งในปี พ.ศ. 2564 (รวมทั้งหมด
6ชั่วโมงต่อปี )
กาหนดการ และรายนามวิทยากร
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00-13.30 น.
หัวข้ อ “Quality Control Management sharing and Web Base/Real Time Inter Laboratory
Quality Control”
บรรยำยโดย: ทนพญ.จันทร์เพ็ญ ศรีพรรณ์
คุณ สุริยำ ตุ่นมี
คุณ ภำณุรังษี วิวัฒโนดม
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00-13.30 น.
หัวข้ อ “The Professional Presentation Technique and Acknowledge of Laboratory Safety”
บรรยำยโดย: คุณกษิติ พันธุ์ถนอม
รศ.ดร.สุดำ ลุยศิริโรจนกุล
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-13.30 น. ผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษทั ฯ
หัวข้ อ “Get trick for Lab Lean concept”
บรรยำยโดย: คุณเมธำพร บำงแจ้ ง
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิ กายน 2565 เวลา 12.00-13.30 น. ผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษทั ฯ
หัวข้ อ “Quality Control and Lab Safety for Laboratory Success Story Sharing”
บรรยำยโดย: คุณชวธิดำ ถำมุลแสน
นักเทคนิคกำรแพทย์โรงพยำบำลร้ อยเอ็ด
นักเทคนิคกำรแพทย์โรงพยำบำลค่ำยประจักษ์ศิลปำคม

นักเทคนิคกำรแพทย์โรงพยำบำลรำษีไศล
การลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย
จำนวนรับลงทะเบียน
ไม่จำกัดจำนวน
ค่ำลงทะเบียน
ไม่มีค่ำใช้ จ่ำย
กำรลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่ำน Registration Link ของบริษัทฯ
Registration Link for Attendees
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00-13.30 น.
Ep1: https://roche.zoom.us/webinar/register/WN_1b043xnmTIKKku5BVHnGBg
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น.
Ep2 : https://roche.zoom.us/webinar/register/WN_OvApsThkQI2tmN1bMqZ47Q
วันศุกร์ท่ี 5 สิงหำคม 2565 เวลำ 12.00-13.30 น. ผ่ำนทำงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ
Ep3 : https://roche.zoom.us/webinar/register/WN_9MNoowWeREaUT6TeaRR_uQ
วันศุกร์ท่ี 4 พฤศจิกำยน 2565 เวลำ 12.00-13.30 น. ผ่ำนทำงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ
Ep4 : https://roche.zoom.us/webinar/register/WN_z9V7-lv3TKi5ymvEXxzeHg
งบประมาณ
รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยทั้งหมดโดย บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
ผู้เข้ ำร่วมประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ ำใจ สำมำรถนำควำมรู้จำกกำรสัมมนำออนไลน์น้ ีไปพัฒนำงำนใน
ห้ องปฏิบัติกำรให้ มีคุณภำพยิ่งๆ ขึ้นไป และมีควำมรู้เท่ำทันข้ อมูลข่ำวสำรอันเป็ นปัจจุบันอยู่เสมอ
คะแนน CMTE = 1.5 คะแนนต่อครั้ง รวมทั้งสิ้น 6 คะแนนต่อปี
ผูร้ บั ผิดชอบดาเนินโครงการ
นำงสำวมลทิวำ ประชำนอก ( Integrated Value Partner )
บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย)จำกัด
โทรศัพท์ 02-7912200 โทรสำร 02-9370850 มือถือ 092-224-6987
E-Mail: montiva.prachanok@rohe.com
ติดต่อประสานงาน:
คุณจำรุพรรณ พฤกษมำศ Business Support Partner บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 02-7912200 โทรสำร 02-9370850 มือถือ 085-9182371
e-mail: jaruparn.prucksamas@roche.com

วันที่ 11 มกราคม 2565
ลงนำม ผู้เสนอโครงกำร
ขอแสดงควำมนับถือ
(อรรจนำ อุตรวิเชียร)
Diagnostics Solutions Lead
บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
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วัน/เวลา

หัวข้อ

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
12.00 – 12.50 Quality Control
Management sharing

12.50 -13.20

Web Base/Real Time
Inter Laboratory Quality
Control

12.50 -13.20

ถำมตอบ

ผูส้ อน

จานวน
นาที

-ทนพญ.จันทร์เพ็ญ ศรีพรรณ์
หัวหน้ ำห้ องปฏิบัติกำรเวชศำสตร์ชันสูตร
โรงพยำบำลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
-คุณ สุริยำ ตุ่นมี
-คุณ ภำณุรังษี วิวัฒโนดม
Solutions Support Partner-Application
Roche Diagnostics (Thailand) Ltd.

50

รวมจานวนนาทีท้ งั หมด
รวมเป็ นจานวนชัว่ โมงทั้งหมด
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
12.00 – 12.30 The Professional
Presentation Technique
for Medical technologist

12.30 -12.40

ถำมตอบ

12.40-13.20

Acknowledge of
Laboratory Safety

12.30 -12.40

ถำมตอบ

-คุณกษิติ พันธุถ์ นอม
วิทยำกรอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และ
ด้ ำน IT บริษัท ซิต้ ฮี ับส์ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด

30

10
90
1.5
30

10
รศ.ดร.สุดำ ลุยศิริโรจนกุล
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
มหำวิทยำลัยมหิดล

40

10
รวมจานวนนาทีท้ งั หมด
รวมเป็ นจานวนชัว่ โมงทั้งหมด

90
1.5

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
12.00 – 13.15 Get trick for Lab Lean
concept

13.15 -13.30

-คุณ เมธำพร บำงแจ้ ง
Integrated Value Partner
Roche Diagnostics (Thailand) Ltd.

15

ถำมตอบ

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิ กายน 2565
12.00 – 13.20 Quality Control and Lab
Safety for Laboratory
Success Story Sharing

75

รวมจานวนนาทีท้ งั หมด
รวมเป็ นจานวนชัว่ โมงทั้งหมด

90
1.5

-คุณชวธิดำ ถำมุลแสน
Solutions Support Partner-Application
Roche Diagnostics (Thailand) Ltd.
-นักเทคนิคกำรแพทย์โรงพยำบำล
ร้ อยเอ็ด
-นักเทคนิคกำรแพทย์โรงพยำบำลค่ำย
ประจักษ์ศิลปำคม

80

-นักเทคนิคกำรแพทย์โรงพยำบำลรำษี
ไศล

13.20 -13.30

ถำมตอบ
รวมจานวนนาทีท้ งั หมด
รวมเป็ นจานวนชัว่ โมงทั้งหมด

10
90
1.5

