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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
The 3rd medical laboratory conference 

เร่ือง “ Modern Laboratory in Medicine 2019: How and Why ” 
วันท่ี 22 และ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00-16.00 น. 

ณ.โรงแรม SD Avenue ถนนป่ินเกล้าฯ กรุงเทพมหานคร 
  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
2. หลักการและเหตุผล การตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการนบัวา่มีสว่นส าคญัในการช่วยวินจิฉยัโรคของแพทย์ นบัแตอ่ดีต
จนถึงปัจจบุนัการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบตักิารได้มกีารพฒันาขึน้ตามล าดบัตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีซึง่ถกูน ามาประยกุต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ ทัง้ในการตรวจวเิคราะห์ประเภท
การตรวจวเิคราะห์แบบ routine work และการตรวจวิเคราะห์แบบพิเศษ (special test) ซึง่ต้องใช้ทกัษะ และเคร่ืองมือพเิศษ
เพิ่มขึน้ และการตรวจวิเคราะห์ประเภทนีม้กัไมม่ีในห้องปฏิบตัิการทัว่ๆ ไปเพราะการตรวจวเิคราะห์ประเภทนีบ้คุลากรท่ี
ปฏิบตัิการครวจวเิคราะห์ ต้องได้รับการฝึกอบรม เป็นระยะเวลานานจนมคีวามรู้ ความช านาญ สามารถท าการตรวจวิเคราะห์
ได้อยา่งแมน่ย า สามารถน าผลการตรวจวเิคราะห์ไปใช้ในการวินฉิยัโรคได้ ดงันัน้จะเห็นได้วา่บคุลากรที่ปฏิบตัิงานการตรวจ
วิเคราะห์จงึต้องมีความรู้ ความเข้าใจทัง้ในด้านวิชาการ เหตผุลความจ าเป็นในการตรวจวิเคราะห์  การแปลผลการตรวจ อีกทัง้
ยงัต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเทคนคิ วิธีการตรวจวเิคราะห์อีกด้วย ภาควชิาอายรุศาสตร์ซึง่มีห้องปฏิบตัิการตรวจ
วิเคราะห์ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทัง้ประเภท routine  และ special test ตระหนกัและเลงเห็นวา่บคุลากรห้องปฏิบตักิาร
โดยทัว่ไปยงัขาดความรู้และประสบการณ์ในการตรวจวเิคราะห์ดงักลา่วอยูม่าก จงึได้จดัท าโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ือง 
Modern Laboratory in Medicine 2019 : How and Why ซึง่เป็นการจดัอบรมครัง้ที่ 3 โดย 2 ครัง้ที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จ
เป็นอยา่งดี ในการอบรมในครัง้นีน้อกจากจะมีวตัถปุระสงค์ในการให้ความ รู้ ความเข้าใจ ในการตรวจวเิคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตัิการทัง้การทดสอบประเภท routine และ special test ให้สามารถน าไปปฏิบตัิการตรวจวิเคราะห์ได้เองตาม
สถานพยาบาลที่ตนเองสกักดัแล้ว โดยหากห้องปฏิบตัิการใดไมส่ามารถน าไปปฏิบตัิการตรวจวเิคราะห์เองได้ เนื่องจากขาด
ความช านาญ หรือ เคร่ืองมือในการตรวจวเิคราะห์และจ าเป็นต้องสง่สิง่สง่ตรวจมาตรวจที่ห้องปฏิบตัิการของโรงพยาบาล 
ศิริราช การอบรมครัง้นีย้งัมีการให้ความรู้เร่ืองประเภทสิง่สง่ตรวจ การเตรียมสิง่สง่ตรวจที่ถกูต้อง เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์มีผล
ที่เที่ยงตรง แมน่ย า สามารถในไปใช้ประโยชน์ในการวินิจฉยัโรคได้อยา่งถกูต้องอีกด้วย                                                         
3. วัตถุประสงค์  
     3.1 ผู้ เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนและเพิม่พนูความรู้และแนวทางในงานตรวจวเิคราะห์พืน้ฐานทางห้องปฏิบตัิการ ในผู้ ป่วย

โรคตา่งๆของอายรุศาสตร์ เช่น โรคเลอืด โรคติดเชือ้ โรคไต โรคทางระบบประสาท รวมทัง้โรคอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง ทีเ่ป็น
ประเด็น/ปัญหาที่พบในการปฏิบตัิงานจริง ทัง้การตรวจวิเคราะห์ประเภท routine และ special test 

   3.2 ให้ความรู้และวิทยาการทีท่นัสมยั ครบถ้วนทัง้สาเหตขุองโรค เทคนิคและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในการช่วยวินจิฉยัโรค รวมทัง้การแปลผลเบือ้งต้นท่ีได้จากการตรวจวเิคราะห์ และอาจน าไปประยกุต์ใช้ 

    3.3 ผู้ปฏิบตัิงานสามารถเลอืกและประยกุต์ใช้แนวทางในการตรวจวิเคราะห์ตา่งๆ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ภายใต้
เง่ือนไขหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู ่

    3.4.  ให้ความรู้เร่ืองการเตรียมสิง่สง่ตรวจ ประเภทสิง่สง่ตรวจ เพื่อน าสง่มายงัโรงพยาบาลศิริราช ซึง่มคีวามส าคญัเป็นอยา่ง
มากและมีผลท าให้การตรวจวเิคราะห์มีความถกูต้องแมน่ย า 
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4. เนือ้หาโดยสังเขป  
เป็นการบรรยายความรู้ วิทยาการทกัษะที่ส าคญัและประเด็นทีค่วรรู้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการทีใ่ช้ใน

การวินจิฉยัโรคอยา่งถกูต้อง แมน่ย า รวดเร็ว เหมาะสม และทนัสมยั โดยมีรูปแบบการน าเสนอเป็น การบรรยาย และ การอบรม
เชิงปฏิบตักิารโดยอาจารย์และวทิยากรผู้ เช่ียวชาญ/ช านาญการพิเศษ จากห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์   
 
5. กิจกรรมในการด าเนินงาน  

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการและฝึกการปฏิบตัิการตรวจวเิคราะห์และอา่นผลรวมถงึการควบคมุคณุภาพทางห้อง 
ปฏิบตัิการ รวม 2 วนั  โดยวิทยากรเป็นคณาจารย์ จากภาควิชาอายรุศาสตร์ และ ผู้ เช่ียวชาญ/ช านาญการพิเศษ จาก
ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ ภาควิชาอายรุศาสตร์    
 
6. กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้ เข้ารับการอบรมเป็นนกัเทคนิคการแพทย์ นกัวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ นกัวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบตัิงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และบคุลากรทางห้องปฏิบตัิการผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจวิเคราะห์ ทัง้บคุลากรภายในและภายนอก 
 
7. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 150-200 คน 
 
8. อัตราค่าลงทะเบียน  คนละ 2,000 บาท ทัง้บคุลากรภายในและภายนอก 
 
9. การประเมินผลโครงการ  จากแบบประเมินผลและจ านวนผู้ เข้าร่วมอบรม 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ เข้าร่วมอบรมสามารถน าวชิาความรู้ทีไ่ด้จากการอบรมไปประยกุต์ใช้และพฒันาตอ่ยอดกบังาน
ประจ าให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่หนว่ยงานและผู้ ป่วย 
 
11. ตัวชีว้ดัและเป้าหมายโครงการ  

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
1) จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ อบรม สมัมนา จากภายนอกคณะฯ คน 120 
2)  จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ อบรม สมัมนา จากภายในคณะฯ คน 30 
3)  คา่เฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจโดยรวมของผู้ เข้าร่วมอบรม (วิทยากร เนือ้หา สถานท่ี 
ระยะเวลา) 

คะแนน 
(เตม็ 5) 

4.0 
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12. แผนการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

1. จดัประชมุ
คณะท างาน 

          

2. จดัท า เสนอและขอ
อนมุตัิโครงการ 

          

3. รับลงทะเบียน
ลว่งหน้า 

          

4. จดัเตรียมวสัดุ
อปุกรณ์เพื่อใช้ใน
โครงการและจดัการ
ประชมุ 

          

5. สรุป ประเมินผล
โครงการ 

          

6. ประชมุ สรุป เพื่อ
วางแผนด าเนิน
โครงการครัง้ตอ่ไป 

          

 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ เข้าร่วมอบรมสามารถน าวชิาความรู้ทีไ่ด้จากการอบรมไปประยกุต์ใช้และพฒันาตอ่ยอดกบังาน
ประจ าให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่หนว่ยงานและผู้ ป่วย 
 
14. ตวัชีว้ดัและเป้าหมายโครงการ  
 
ตัวชีว้ัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

1) จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ อบรม สมัมนา จากภายนอกคณะฯ คน 150 
2)  จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ อบรม สมัมนา จากภายในคณะฯ คน - 
3)  คา่เฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจโดยรวมของผู้ เข้าร่วมอบรม(วิทยากร เนือ้หา สถานท่ี 
ระยะเวลา) 

คะแนน 
(เตม็ 5) 

4.0 
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The 3rd Medical Laboratory Conference 2019 
“Modern Laboratory in Medicine 2019 : How and Why” 

22-23 August 2019   
SD Avenue Hotel Bangkok 

วันพฤหัสบดทีี่ 22 สงิหาคม 2562 
เวลา เร่ือง วิทยากร 

08.00 - 08.30 Registration  
08.30 – 08.40 Opening รศ.นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกลุ 
08.40 - 09.10 CNS Tumor รศ.นพ. สทิธ์ิ สาธรสเุมธี 
09.10 - 09.40 CNS infection ผศ.นพ. ชชัวาล รัตนบรรณกิจ 
09.40 - 10.10 CSF Slide Preparation for Cell Differentiation เลศิชาย วชิรมางกรู 
10.10 - 10.30 Coffee break   
10.30 - 11.10 Common Toxicology in Thailand อ ธีระ กลลดาเรืองไกร 
11.10 - 11.40 Modern Laboratory Testing in Toxicology พินิต พลบัจุ้ย 
11.40 - 12.10 Pre Luncheon Symposium 1  
12.10 - 13.10 Lunch  
13.10 - 13.50 New Born Screening ผศ.นพ. นิธิวฒัน์ วฒันวจิารณ์ 
13.50 - 14.20 Laboratory Testing for New Born Screening สมพร เหลีย่มมงคลกลุ 
14.20 - 15.00 Clinical Aspect of Thyroid Disease : Thyroid Test and 

Applications  
ผศ.นพ.ธาดา คณุาวศิรุต 

15.00 - 15.20 Coffee Break  
15.20 - 16.00 Molecular Diagnosis for Hematologic Malignancy ผศ.นพ.วีรภทัร โอวฒันาพานิช  
16.00 - 16.30 Next Generation Sequencing (NGS) for Hematological Diseases เยาวลกัษณ์ อูป่รัชญา 

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 

เวลา เร่ือง วิทยากร 
08.30 - 09.00 Renal Biomarker to Early Detection AKI อ.นพ. สชุาย ศรีทิพยวรรณ 
09.00 - 09.40 Modern Laboratory for ID: FAQ ศ.พญ. ยพุิน ศพุทุธมงคล 
09.40 - 10.20 Good practice in Modern Medical Laboratory รศ. ดร สดุา ลยุศิริโรจนกลุ 
10.20 - 11.20 Coffee break and Poster presentation  
11.20 - 11.50 Pre Luncheon Symposium 2  
11.50 - 12.20 Pre Luncheon Symposium 3  
12.20 - 13.20 Lunch  
13.20 - 14.05 Rotational Workshop (Neurology) เลศิชาย วชิรมางกรู 
 14.05 - 14.55 Rotational Workshop (Hematology) เยาวลกัษณ์ อูป่รัชญา 
14.55 - 15.15 Coffee Break  
15.15 - 15.50 Rotational Workshop (Toxicology) พินิต พลบัจุ้ย 
15.50 - 16.30 Rotational Workshop (New Born Screening) สมพร เหลีย่มมงคลกลุ 
16.30 - 16.45 Poster Award, Q&A and Closing  
 


