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ADDMKT21-050  

วันที ่9 กรกฎาคม 2564 

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

เรื่อง ขอคะแนน CMTE  

จากทางบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จัดงานประชุมวิชาการหัวข้อ “hsTnI for Cardiovascular 
Diseases Risk Stratification tool in Apparently Healthy Population”(ประชุมออนไลน์) โดยมีวิทยากร  นพ.
ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ (Speaker) ผู้ให้ความรู้นั้น แต่ทางวิทยากรแจ้งกลับว่าสะดวกมาให้เป็นวิทยากรให้กับ บริษัทฯ 
ได้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เพียงวันเดียวเท่านั้น ดังนั้น โดยทางบริษัทฯ จึงขอความกรุณาให้ทางสมาคมช่วยอนุมัติ
คะแนน CMTE ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมออนไลนในวันดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัตคิะแนน CMTE และด าเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนบัถือ   

  
          นางสาววิภา พาราภัทร    

        Brand Execution Manager  
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เอกสารประกอบการพิจารณาการให้คะแนนการศึกษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย์ (CMTE) 
จากกิจกรรมของสถาบันสมทบ 
 

ชื่อโครงการ 

 การประชมุเชิงวิชาการ “High Sensitivity Troponin-I for CVD Risk Stratification tool in apparently healthy 
population” 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
 บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากดั แผนก ไดแอกนอสติก  

  
หลักการและเหตุผล 
 ในสถานการณ์ปัจจบุนันกัเทคนิคการแพทย์ จ าเป็นต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญพร้อมทกุด้าน ไม่วา่จะเป็นเร่ือง
ของวิชาการ หรือ รายการการทดสอบทางห้องปฏิบตัิการด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อตอบสนองให้ตรงกบัความต้องการของ
แพทย์ และผู้ใช้บริการทางห้องปฏิบตัิการ ในการวินิจฉยัและติดตามอาการผู้ ป่วย รวมถึงเป็นการยกระดบัมาตรฐาน
วิชาชีพให้ดียิ่งขึน้ไป  

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นกัเทคนิคการแพทย์ได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับการใช้การทดสอบ hs-TnI ทางห้องปฏิบตัิการเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงตอ่การเกิด CVD ในกลุม่ประชากรปกติ  

 
คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการอบรม 
 นกัเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบตัิการ หรือบคุลากรทางการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรม 
 
วิทยากร 

นพ. ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ 
 
วิธีการจัดประชุม 

   บรรยายความรู้เ ร่ือง  “High Sensitivity Troponin-I for CVD Risk Stratification tool in apparently healthy 
population”  

 

วิธีด าเนินการ 
1. ก าหนดช่วงเวลาที่ด าเนินโครงการ 
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2. จดัหาสถานที่และประเมินคา่ใช้จ่าย 
3. ระบกุลุม่เปา้หมาย 
4. ส่ง email เชิญเข้าอบรมผ่านช่องทาง Video Conference และก าหนดการให้กบันกัเทคนิคการแพทย์ที่สนใจ 
5. จดัเตรียมอปุกรณ์และเอกสารประกอบการอบรม 
6. แบบทดสอบจากผู้ เข้ารับการอบรม 
 
 

เวลาและสถานที่ 
 วนัที่ 5 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทาง Video Conference เวลา 12:00-13:30 น. 

 
ก าหนดการ 
12:00 – 12:10   Welcome 
12:10 – 13:10 High Sensitivity Troponin-I for CVD Risk Stratification tool in apparently healthy 

population by Dr. Prin Vathesatogkit 
13:10 – 13:25  Q&A 
13:25 – 13:30  Closing  
 
ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 
 จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเช้าใจในสิ่งที่ได้เรียน และน าไปใช้ประโยชน์ 
2. ผู้ เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแนะน าผู้ รับบริการทางห้องปฏิบตัิการเพื่อเลือกใช้หลกัการ 
และการทดสอบที่สามารถช่วยในการวินิจฉยัและติดตามอาการของผู้ ป่วยได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 
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