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                                                                                        เขียนที( บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากดั 
        วนัที( 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 

  
เรื$อง ขอเชิญบคุลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชมุสมัมนาเรื(อง “Laboratory academic update for medical 

technologist: การเพิ(มพนูความรู้ที(เป็นปัจจบุนัทางด้านวิชาการสําหรับนกัเทคนิคการแพทย์”  
เรียน ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล / หวัหน้าห้องปฏิบติัการ และผู้สนใจ 
สิ$งที$แนบมาด้วย   

 1. รายละเอียดการประชมุสมัมนา เรื(อง “Laboratory academic update for medical technologist: การ
เพิ(มพนูความรู้ที(เป็นปัจจบุนัทางด้านวิชาการสําหรับนกัเทคนิคการแพทย์” 

 
เนื(องด้วย บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากดั ผู้สง่เสริมและพฒันาวิทยาการทางด้านการแพทย์มากกว่า 30 ปี ตระหนกั

ถงึความสําคญัในการพฒันาองค์ความรู้ทางด้านงานเทคนิคการแพทย์ ทางบริษัทฯ จงึได้จดัให้มีการบรรยายให้ความรู้
ในหวัข้อ “Laboratory academic update for medical technologist: การเพิ$มพูนความรู้ที$ เป็นปัจจุบันทางด้าน
วชิาการสาํหรับนักเทคนิคการแพทย์” โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคณุวฒิุมาให้ความรู้แก่ นกัเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที(
ห้องปฏิบัติการ และบุคลากรทางการแพทย์ที(เกี(ยวข้อง ในวันที( 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง
ประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี z รีสอร์ท เชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดังรายละเอียดการ
ประชมุสมัมนาที(แนบมา ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญนกัเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที(ห้องปฏิบติัการ หรือบคุลากรทาง
การแพทย์ที(เกี(ยวข้อง จํานวน 1 ท่าน เข้าร่วมการประชุมสมัมนาดงักล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสแกน 
QR code ด้านลา่ง เพื(อลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชมุฯ ภายในวนัที( 10 สงิหาคม 2565  

หากท่านต้องการข้อมูลที(เกี(ยวข้องกับงานประชุมครั zงนี zเพิ(มเติม กรุณาติดต่อสอบถามได้ที(ผู้ แทนฝ่ายขาย
ประจําเขตพื zนที(ของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 

จงึเรียนมาเพื(อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอ่ไป       
  

              ขอแสดงความนบัถืออยา่งสงู 
                                                                                        
 
 

                                                                                   (นางสาววาริน วิรัชจรัสสนิ)  
                                                                                       ผู้ อํานวยการฝ่ายผลติภณัฑ์   
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งานประชุมวชิาการ 

เรื$อง “Laboratory academic update for medical technologist: การเพิ(มพนูความรู้ที(เป็นปัจจบุนัทางด้าน
วิชาการสําหรับนกัเทคนิคการแพทย์” 
 
ความเป็นมา   
             ในปัจจบุนัความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้มีการพฒันาไปอยา่งตอ่เนื(อง เพื(อให้สามารถตรวจ
วินิจฉยัและรักษาโรคได้ถกูต้อง รวดเร็ว ได้อยา่งมีมีประสทิธิภาพ  ผลการตรวจวิเคราะห์ที(ถกูต้องเชื(อถือได้
สอดคล้องกบัการตรวจวินิจฉยัของแพทย์มีสว่นที(จะช่วยทําให้ผู้ ป่วยได้รับการรักษาที(รวดเร็วขึ zน  ปัจจยัหนึ(งที(
สําคญัในการพฒันาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ ได้แก่ การพฒันาความรู้ของบคุลากรทางห้อง 
ปฏิบติัการที(จะต้องได้รับการเพิ(มเติมให้มีความทนัสมยัตอ่โรคและเทคโนโลยีตา่งๆ ที(มีการเปลี(ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเพื(อความถกูต้องของการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบติัการ  

  การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการจึงนบัว่ามีส่วนสําคญัในการช่วยประกอบการวินิจฉัยโรค และ
ติดตามการรักษา  นอกจากนี zการควบคมุคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการจะเป็นสิ(งที(จะช่วยสร้าง
ความมั(นใจในผลการตรวจวิเคราะห์ให้แก่แพทย์และผู้ ป่วยได้  ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้น บริษัท เฟิร์มเมอร์ 
จํากดั ซึ(งได้กําหนด วิสยัทศัน์ “ PATIENT COME FIRST ”  จงึได้จดัให้มีการประชมุสมัมนา เรื(อง “Laboratory 
academic update for medical technologist: การเพิ(มพูนความรู้ที(เป็นปัจจุบันทางด้านวิชาการสําหรับนัก
เทคนิคการแพทย์” เพื(อเป็นการเพิ(มความรู้ให้แก่ บคุลากรทางห้องปฏิบติัการ  ตลอดจนเจ้าหน้าที(ทางการแพทย์
ที(เกี(ยวข้อง ทั zงนี zทางบริษัทฯคาดหวงัว่า ผู้ เข้าร่วมการประชุมสมัมนาจะสามารถนําความรู้ที(ได้รับในครั zงนี zไป
พฒันาการปฏิบติังานให้มีประสทิธิภาพยิ(งขึ zนเพื(อผลประโยชน์แก่คนไข้และผู้ รับบริการ 

วัตถุประสงค์  

1. เพื(อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสขุแก่นกัเทคนิค

การแพทย์ และบคุลากรด้านสาธารณสขุ 

2. เพื(อแลกเปลี(ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ และเรียนรู้

เทคโนโลยีใหมใ่นการตรวจวินิจฉยัทางเทคนิคการแพทย์  

คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการอบรม   

            นักเทคนิคการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

บคุลากรทางการแพทย์ที(เกี(ยวข้อง จํานวน 100 คน  

 

วธีิดาํเนินการ             การบรรยายวิชาการโดยคณาจารย์ผู้ เชี(ยวชาญ 
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ระยะเวลาดาํเนินการ   วนัที( 19 สงิหาคม 2565    
 
สถานที$จัดสัมมนา      ห้องประชมุ โรงแรมวินทรี ซิตี z รีสอร์ท เชียงใหม ่ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง  
   จงัหวดัเชียงใหม ่
ผลที$คาดว่าจะได้รับ     

1. ผู้ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสามารถนําความรู้ที(ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตรวจ

วิเคราะห์และบริหารงานทางห้องปฏิบติัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. ผู้ เข้าร่วมการประชมุสมัมนาสามารถนําความรู้ที(ได้รับไปพฒันางานร่วมกนัระหว่างห้องปฏิบติัการ

และสหสาขาวิชาชีพ เพื(อประโยชน์ด้านการวินิจฉัยโรค การรักษา การติดตาม ผลการรักษา การ

ประเมินภาวะสขุภาพ การสง่เสริมสขุภาพ และการปอ้งกนัโรค ได้ดียิ(งขึ zน 

 

 ผู้รับผิดชอบดาํเนินโครงการ  

           บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากดั 
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กาํหนดการประชุมวชิาการ 

เรื(อง “Laboratory academic update for medical technologist: การเพิ$มพูนความรู้ที$เป็นปัจจุบันทางด้าน
วชิาการสาํหรับนักเทคนิคการแพทย์” 
วนัที( 19 สงิหาคม 2565  ณ ห้องประชมุ โรงแรมวินทรี ซิตี z รีสอร์ท เชียงใหม ่ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม ่

 
08.30 - 10.00   ลงทะเบียน 
10.01 – 11.00 หวัข้อ: แนวทางสากลสาํหรับการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบัิตกิาร ในการ

วนิิจฉัยโรคเบาหวานในปัจจุบัน  
    ผศ.ดร.ทนพญ. วารุณี คําสายใย 
    อาจารย์ประจําแขนงวิชาเคมีคลนิิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  
    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
11.01 - 11.30 หวัข้อ: Advanced technology for HbA1c testing in 2022 
    ทนพญ. พรทิพย์ เทพแก้ว 
    ผู้จดัการฝ่ายผลติภณัฑ์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากดั 
11.31 - 12.00 หวัข้อ: Coagulation analyzers and their uses 
    ทนพ. เปรมวิชช์ วีรสงัค์สาคร 
    ผู้จดัการฝ่ายผลติภณัฑ์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากดั 
12.01 - 13.30  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.31 - 14.30 หวัข้อ: New optical platelet parameter: Correction of spurious platelets counts 
    รศ.ดร.ชติุธร เกตลุอย 
    อาจารย์ประจําภาควิชาเวชศาสตร์ชนัสตูร คณะแพทยศาสตร์  
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
14.31 – 15.00  หวัข้อ: Mindray new BC-760 Hematology analyzer: Breakthrough innovation 
    ทนพญ. ขนิษฐา หงวนตดั 
    ผู้จดัการฝ่ายผลติภณัฑ์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากดั 
15.01 – 15.15   พกัรับประทานอาหารวา่ง  
15.16 – 16.15 หวัข้อ: การประยุกต์ใช้ Sigma metrics เพื$อการประเมินและปรับปรุงการ

ควบคุมคุณภาพในห้องปฏบัิตกิาร 
    ทนพญ. พรทิพย์ เทพแก้ว 
    ผู้จดัการฝ่ายผลติภณัฑ์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากดั  
16.16 - 17.00  หวัข้อ: อภปิรายกลุ่ม (Group Discussion) 
    วิทยากร และผู้ ร่วมประชมุ 
 
 

 


