
หลกัสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ  

“แนวทางการจ าแนกชนิดของเช้ือ และทดสอบความไวของเช้ือต่อยาต้านจุลชีพแก่บุคคลากรข้ันสูง  

ด้วยเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมัติ BD Phoenix M50TM” 

๑. ช่ือหลกัสูตร: การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการถึงแนวทางการจ าแนกเช้ือ และทดสอบความไวของเช้ือต่อ

ยาตา้นจุลชีพแก่บุคคลากรขั้นสูง ดว้ยเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติั BD Phoenix M50TM 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ: เมธีรา ทงัสุบุตร, Business Manager, Integrated Diagnostics System, Becton 

Dickinson Ltd,. 

๓. หลกัการและเหตุผล: 

ปัจจุบนัโรคติดเช้ือทั้งจากเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา เช้ือไวรัส ลว้นมีแนวโน้มการระบาดเพิ่ม

มากขึ้นทั้งในประเทศในยุโรป เอเชีย รวมถึงประเทศไทย อย่างไรก็ตามแนวทางการรักษาโรคติด

เช้ือในขณะน้ีท าไดย้ากมากขึ้น เน่ืองจากเช้ือจุลชีพ โดยเฉพาะเช้ือแบคทีเรีย เร่ิมมีแนวโนม้การด้ือยา

เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยาปฎิชีวนะชนิดใหม่ไม่สามารถพฒันาไดท้นัท่วงที การรักษาโรคติดเช้ือจึงเป็น

ส่ิงท่ีทา้ทายต่อแพทยผ์ูรั้กษา ซ่ึงหน่วยงานหลกัท่ีมีส่วนช่วยในการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผล

ทางดา้นโรคติดเช้ือใหแ้ก่แพทย ์คือ หอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มงานเทคนิค

การแพทย ์ในโรงพยาบาล โดยห้องปฏิบติัการมีบทบาทส าคญัในการรายงานช่ือเช้ือ พร้อมผลการ

ทดสอบความไวของเช้ือต่อยาตา้นจุลชีพให้แก่แพทย ์ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่ในการประเมินแนว

ทางการรักษาโรคติดเช้ือ ดงันั้นส่ิงท่ีจะท าใหท้างห้องปฏิบติัการรายงานผลไดถู้กตอ้ง คือการเตรียม

ตัวอย่างก่อนท าการตรวจวิเคราะห์ท่ีมีการปฏิบัติท่ีถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเคร่ืองตรวจ

วิเคราะห์อตัโนมติัท่ีบริษทัผูผ้ลิตไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงขั้นตอนดงักล่าวมีความส าคญัท่ีส่งผลต่อผลการ

ทดสอบถา้ไม่ไดป้ฎิบติัตามท่ีระบุไว ้เช่นการน าเช้ือจุลชีพท่ีมีอายมุากกวา่ 24 ชัว่โมง มาทดสอบดว้ย

เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติั  ท าให้ผลการจ าแนกชนิดของเช้ือ และผลทดสอบความไวต่อยาตา้น

จุลชีพผิดพลาดได ้ส่งผลให้แพทยน์ าผลดงักล่าวไปใช้เพื่อวินิจฉัย และรักษาไดไ้ม่มีประสิทธิภาพ 

ผูป่้วยหายชา้ และอาจส่งผลร้ายถึงขั้นผูป่้วยเสียชีวิตจากโรคติดเช้ือได ้

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ บริษทัเบคตนั ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จ ากดั จึงขอเป็นส่วนหน่ึงในการ

ร่วมพฒันาบุคคลากร โดยจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการถึงแนวทางการจ าแนกชนิดของ

เช้ือ และทดสอบความไวของเช้ือต่อยาตา้นจุลชีพแก่บุคคลากรขั้นสูง ด้วยเคร่ืองตรวจวิเคราะห์

อตัโนมติั BD Phoenix M50TM เพื่อการรายงานผลท่ีถูกตอ้ง พร้อมร่วมอภิปรายกลุ่มถึงแนวทางการ

ปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง และขอ้ควรระวงัของขั้นตอนการทดสอบท่ีส่งผลต่อการจ าแนกชนิดของเช้ือและ

ผลทดสอบความไวของเช้ือต่อยาตา้นจุลชีพผ่านมุมมองของบุคคลากรผูมี้ประสบการณ์ทางดา้นจุล



ชีววิทยา ของทางห้องปฏิบติัการ และผูเ้ช่ียวชาญผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีมีประสบการณ์ และความ

ช านาญในการใช้งานเคร่ืองตรวจวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อผลการทดสอบท่ีถูกตอ้ง เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผูป่้วยซ่ึงจะไดรั้บการรักษาท่ีถูกตอ้ง หายจากอาการป่วยโดยเร็ว ลดอตัราการบาดเจ็บ และ

การเสียชีวิตได ้

๔. วัตถุประสงค์ : เพื่อใหบุ้คลากรทางหอ้งปฏิบติัการทางจุลชีววิทยาคลินิก นกัเทคนิคการแพทย ์

นกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์ซ่ึงปฏิบติังานการชนัสูตรโรคในโรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ 

๑. ทบทวนถึงความส าคญัของการตรวจวิเคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา 

๒. ทบทวนถึงหลกัการเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติัส าหรับการจ าแนกชนิดของเช้ือ และ

ทดสอบความไวของเช้ือต่อยาตา้นจุลชีพ 

๓. ทบทวน และปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตวัอยา่ง จนถึงการน าเขา้

เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติั  

๔. ทบทวนขอ้ควรระวงัต่างๆของขั้นตอนการทดสอบ เพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น

ขณะปฏิบติังาน น าไปสู่การรายงานผลท่ีถูกตอ้ง 

๕. วิธีการด าเนินการประชุม : รูปแบบภาคบรรยาย อภิปราย และภาคปฏิบติั 

๖. ก าหนดการกจิกรรม แบ่งเป็น ๓ รอบ โดยใชร้ะยะเวลารอบละ ๓ วนั (๖ ชัว่โมง) โดย Application 

specialist จากบริษทัเบคตนั ดิคคินสัน (ประเทศไทย) ณ หอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา  

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ไดแ้ก่ 

รอบท่ี ๑  วนัท่ี ๒๐-๒๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

รอบท่ี ๒  วนัท่ี ๑๗-๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รอบท่ี ๓  วนัท่ี ๒๔-๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

  



โดยแต่ละรอบมีก าหนดการดงัน้ี 

เวลา ก าหนดการ 

วันท่ีหนึ่ง (๒ ช่ัวโมง) 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. การบรรยายในหวัขอ้ “แนวทางการจ าแนกเช้ือ และทดสอบความไวของ

เช้ือต่อยาตา้นจุลชีพแก่บุคคลากรขั้นสูง ดว้ยเคร่ืองตรวจวิเคราะห์
อตัโนมติั เพื่อการรายงานผลท่ีถูกตอ้ง” 

๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. การฝึกปฏิบติัในการเตรียมส่ิงส่งตรวจส าหรับเพาะเช้ือแบคทีเรียลงบน
อาหารเล้ียงเช้ือชนิดแขง็  

วันท่ีสอง (๒ ช่ัวโมง) 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. การฝึกปฏิบติัในการเตรียมตวัอยา่งจากเช้ือท่ีโตบนอาหารเล้ียงเช้ือลงใน

ชุดทดสอบ พร้อมน าเขา้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ 
วันท่ีสาม (๒ ช่ัวโมง) 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. การฝึกปฏิบติัในการพิจารณาผลการจ าแนกชนิดของเช้ือและผลทดสอบ

ความไวต่อยา และขอ้ควรระวงัก่อนการรายงานผล 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. อภิปรายกลุ่มผา่นมุมมองบุคคลากรผูมี้ประสบการณ์ทางดา้นจุลชีววิทยา 

ของทางหอ้งปฏิบติัการ และผูเ้ช่ียวชาญผลิตภณัฑข์องบริษทั 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. สรุปผลการอบรม และมอบประกาศนียบตัร 

 

๗. กลุ่มเป้าหมาย และจ านวน : บุคลากรทางหอ้งปฏิบติัการทางจุลชีววิทยาคลินิก นกัเทคนิคการแพทย ์

นกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์จ านวน ๓๐ ท่าน 

๘. งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย : บริษทัเบคตนั ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูรั้บผิดชอบ 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ :  

๑. บุคลากรทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการตรวจวิเคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยามี

ความรู้และความเขา้ใจ เก่ียวกบัความส าคญัของการตรวจวิเคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการจุล

ชีววิทยา 

๒. บุคลากรทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการตรวจวิเคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยามี

ความรู้และความเขา้ใจ เก่ียวกบัหลกัการเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติัส าหรับการจ าแนก

ชนิดของเช้ือ และทดสอบความไวของเช้ือต่อยาตา้นจุลชีพ 



๓. บุคลากรทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการตรวจวิเคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยามี

ความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตวัอยา่ง 

จนถึงการน าเขา้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติั  

๔. บุคลากรทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการตรวจวิเคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยามี

ความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงของขอ้ควรระวงัต่างๆของขั้นตอนการทดสอบ เพื่อ

ป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นขณะปฏิบติังาน น าไปสู่การรายงานผลท่ีถูกตอ้ง 

 

 

 

เมธีรา ทงัสุบุตร 

            Business Manager 

Integrated Diagnostics System, Becton Dickinson Ltd., 

ผูเ้สนอโครงการ 

 

 
 


