
The 2nd Annual Chula - Laboratory Medicine Conference (CLMC) 2018 
King Chulalongkorn Memorial Hospital 

“Dengue Laboratory Interpretation: Case based approach” 

1. หลักการ และเหตุผล 
เนื่องด้วยฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความตระหนักถึงความส าคัญ

ของการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO 15189:2012 และนโยบายของสภาเทคนิคการแพทย์ที่ประสงค์ให้ใช้กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องประเภทต่างๆ 
เป็นแนวทางในการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือให้การตรวจวิเคราะห์ และการรายงานผลมีความถูกต้อง แม่นย า 
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประเมินภาวะของผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา  และการติดตาม
การรักษา 

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงด าเนินการจัดการประชุมวิชาการ  
The 2nd Annual Chula - Laboratory Medicine Conference ( CLMC)  2018 King Chulalongkorn 
Memorial Hospital “Dengue Laboratory Interpretation: Case based approach” ซึ่งเป็นการน าเสนอ
กรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) และกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้อง เช่น ไข้เลือดออก
เดงกี่ (Dengue hemorrhagic fever) และภาวะช็อก (Dengue shock syndrome) โดยน าเสนอสภาวะของ
ผู้ป่วย พยาธิสภาพของโรค และแนวทางในการวินิจฉัย ซึ่งอาศัยการซักประวัติและการตรวจร่างกายโดยแพทย์ 
ร่วมกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลชีววิทยา
ภูมิคุ้มกันวิทยา และธนาคารเลือด รวมทั้งการน าเสนอข้อดี ข้อเสีย และข้อจ ากัดของการตรวจวิเคราะห์แต่ละ
รายการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการด าเนินโรค การรักษาโรค และการติดตามการรักษา นอกจากนี้ยังน าเสนอ
วิธีการป้องกันโรคที่ส าคัญ เช่น การก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะน าโรค การป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด 
และการฉีดวัคซีน ซึ่งก าลังเป็นที่สนใจทั้งบุคลากรทางแพทย์ และบุคคลทั่วไป 

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย
เห็นถึงความส าคัญของกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ความถูกต้องแม่นย าของผลการตรวจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะของผู้ป่วยและผลการตรวจของห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นตัวช่วยที่ส าคัญ และมีประโยชน์
ส าหรับประกอบการตัดสินใจของแพทย์ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์มีการศึกษา 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ของการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรักษา และการให้บริการ 



2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และปรับปรุงศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการ

และวิชาชีพ ของแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่กี่ยวข้อง 
2.2. เพ่ือทบทวนความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการใช้ผลการตรวจวิเคราะห์

ในทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะของผู้ป่วย ทั้งอาการทางคลินิก พยาธิสภาพของโรค การด าเนินของโรค 
ความรุนแรงของโรค การวินิจฉัย การรักษา และการติดตามผลการรักษา 

2.3. เพ่ือส่งเสริมให้แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง มีองค์ความรู้ที่
ทันสมัย ก้าวทันต่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.4. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจในการตรวจวิเคราะห์ และการรายงานผลการตรวจ รวมทั้งการอภิปรายผล
การตรวจร่วมกับแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย 

2.4. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วม
ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และกระบวนการท างานระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ หรือโรงพยาบาล 
 
3. วิธีด าเนินโครงการ 

จัดการประชุมวิชาการประจ าปี โดยการบรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 
 
4.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1301 Zone C อาคาร  
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย จ านวน 200 คน 
 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 
 
 



7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และปรับปรุงศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน

วิชาการและวิชาชีพ 
7.2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการ

ใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ในทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะของผู้ป่วย ทั้งอาการทางคลินิก พยาธิสภาพของ
โรค การด าเนินของโรค ความรุนแรงของโรค การวินิจฉัย การรักษา และการติดตามผลการรักษา 

7.3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ก้าวทันต่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

7.4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความมั่นใจในการตรวจวิเคราะห์ และการรายงานผลการตรวจ รวมทั้งการ
อภิปรายผลการตรวจร่วมกับแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย 

7.5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และกระบวนการท างาน
ระหว่างห้องปฏิบัติการ หรือโรงพยาบาลได้เป็นอย่างด ี
 
8. แนวทางการประเมินโครงการ 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The 2nd Annual Chula - Laboratory Medicine Conference (CLMC) 2018 

King Chulalongkorn Memorial Hospital 

“Dengue Laboratory Interpretation: Case based approach” 

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1301 Zone C  

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 

 

8.00 - 8.45 น.  ลงทะเบียน 

8.45 - 9.00 น.  พิธีเปิด 

9.00 - 9.45 น.  การบรรยายเรื่อง Hematological features in Dengue Hemorrhagic  

Fever โดย ผศ.พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ 

9.45 - 10.30 น. การบรรยายเรื่อง Dengue: Spectrum of Systemic Manifestations  

and Lab Investigation โดย พญ.ภรณี กนกโรจน์ 

10.30 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00 - 11.45 น. การบรรยาย Diagnostic methods for screening and confirming  

dengue virus infection โดย ดร.พญ.ศิวะพร บุณยทรัพยากร 

11.45 - 12.00 น. ตอบค าถาม และมอบของรางวัล 

12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมบูทของบริษัทต่างๆ 

13.30 - 14.15 น. การบรรยายเรื่อง Blood components and role of apheresis in dengue  

โดย ผศ.พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ 

14.15 - 15.00 น. การบรรยายเรื่อง Challenges of developing a dengue vaccine 

โดย ผศ.ดร.ชุตธิร เกตุลอย 

15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.30 - 15.45 น. ตอบค าถาม และมอบของรางวัล 

15.45 - 16.00 น. พิธีปิด 


