
 

 

 

ท่ี ยวน. 022/2565  
 
 วันท่ี  2  พฤศจิกายน  2565 

เรื่อง ขอเชิญร�วมประชุมวิชาการ“การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในห*องปฎิบัติการ” 

เรียน ผู*อํานวยการโรงพยาบาล 

สิ่งท่ีส�งมาด*วย 1. กําหนดการประชุมวิชาการ  จํานวน 1 ฉบับ 

2. ใบลงทะเบียนเข*าร�วมโครงการ   จํานวน 1 ฉบับ 

 ด*วย บริษัท ยู เวลเนส เซ็นเตอร; จํากัด ร�วมกับเครือข�ายโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี
ได*จัดทําโครงการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในห*องปฎิบัติการ  จังหวัดอุบลราชธานี       
ป=  2565” ในวันท่ี  16  ธันวาคม 2565  เวลา  08.00-17.00 น. ณ ห*องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย;  
แกรนด; โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร;  จังหวัดอุบลราชธานี  นั้น 

ในการนี้ บริษัท ยู เวลเนส เซ็นเตอร; จํากัด จึงใคร�ขอเชิญ นักเทคนิคการแพทย; เจ*าพนักงาน
วิทยาศาสตร;การแพทย; นักวิทยาศาสตร;การแพทย; โรงพยาบาลชุมชน เข*าร�วมโครงการฯ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู* 
ความเข*าใจในระบบคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย; และสามารถนําความรู*ไปพัฒนาคุณภาพ
ทางห*องปฏิบัติการได*อย�างถูกต*อง ตามวันเวลา และสถานท่ีดังกล�าว รายละเอียดตามสิ่งท่ีส�งมา 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาให*ความอนุเคราะห;ต�อไปด*วย จะเปKนพระคุณอย�างยิ่ง 

 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

  (นายเริงณรงค;  เจริญอ*น) 
  กรรมการผู*จัดการ 
 บริษัท ยู เวลเนส เซ็นเตอร; จํากัด 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

กําหนดการอบรม 

“การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในห�องปฎิบัติการ จังหวัดอุบลราชธานี ป$  2565” 

วันท่ี  16  ธันวาคม 2565  เวลา  08.00 - 17.00 น. 

ณ ห�องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย6แกรนด6 โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร6 จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 

เวลา08.00-08.30น. ลงทะเบียนและพิธีเป:ดการฝ<กอบรม 
เวลา08.30-10.00น. “Diagnostic Stewardship for Clinical Microbiological Process” 

“หลักการและความเหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยทางห�องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาคลินิก” 
รองศาสตราจารย6 ดร.พิทักษ6 สันตนิรันดร6 
คณะแพทยศาสตร6โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เวลา10.00-10.15 น. พักรับประทานชา  กาแฟ 

เวลา10.15-11.00น. “Diagnostic Stewardship for Clinical Microbiological Process” 
“หลักการและความเหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยทางห�องปฏิบัติการ 
จุลชีววิทยาคลินิก” 
รองศาสตราจารย6ดร.พิทักษ6 สันตนิรันดร6  
คณะแพทยศาสตร6 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เวลา11.00-12.00น. “Laboratory Management in Post Pandemic Situation” 
“ระบบการบริหารจัดการห�องปฏิบัติการทางการแพทย6หลังการระบาดของ
เชื้อโควิด19” 
อาจารย6 ทนพญ.วราทิพย6  ศรีทอง   
หัวหน�ากลุEมงานเทคนิคการแพทย6 โรงพยาบาลตระการพืชผล 

เวลา12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา13.00-14.30น. “แนวทางและแนวคิดในการทําวิจัย R2Rจากการตรวจปฏิบัติการโลหิต
วิทยาประจําวัน” 
รองศาสตราจารย6 ดร.ธนูศักด์ิ ตาตุ 
คณะเทคนิคการแพทย6 มหาวิทยาลัยเนชั่น 

เวลา14.30-15.15 น. “Update HbA1CTesting in Thailand” 
“การตรวจฮีโมโกลบินในห�องปฏิบัติการปJจจุบัน” 
ทนพญ.พิชยา  พุEมนิคม 
Country Product&Marketing Manager 
บริษัท ออโธ-คลินิกอล ไดแอกโนสติกส6 (ประเทศไทย) จํากัด 



 

 

 

 
 
 

 

เวลา15.15-15.30 น. พักรับประทานชา  กาแฟ 
เวลา15.30-16.30 น. “Value-based Healthcare; The role of Medical Laboratory” 

“บทบาทห�องปฎิบัติเทคนิคการแพทย6ท่ีมุEงเน�นคุณคEาตEอการดูแลสุขภาพ”  
ดร.ทนพ.วิสิตศักด์ิ  สุขสะอาดพสุ   
ผู�อํานวยการห�องปฏิบัติการ 
บริษัท ทีพีพี เฮลท6แคร6 อินเตอร6เนชั่นแนล (โรงพยาบาลเมดพาร6ค) 

เวลา16.30-17.00 น. “Innovation and Technology for Medical Laboratory” 
“นวัตกรรมใหมEสําหรับห�องปฏิบัติการทางการแพทย6” 
ทนพ.ภาณุพงศ6  สืบชมภู 
ทนพญ.พิมพ6วิมล  บุญลุตินันท6 
บริษัท ยู เวลเนส เซ็นเตอร6 จํากัด 



 

 

 
 

ใบลงทะเบียน 

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในห�องปฏิบัติการ จังหวัดอุบลราชธานี 2565 
วันท่ี  16  ธันวาคม 2565  เวลา  08.00-17.00น. 

ณ ห�องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย3แกรนด3 โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร3 จังหวัดอุบลราชธานี 

โรงพยาบาล/สถาบัน/ หน9วยงาน ………………………………………………………………………………………………………………… 

1. ชื่อ/นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ)….…………………...…….…………………..............เลขท่ี ทน.…………………..….. 

เข�าร9วมงานประชุมวิชาการ 8:00 - 17:00 น.                      เบอร3มือถือ : …….……….…………… 

เข�าร9วมงานเลี้ยง "ม9วนคัก ฮักอีหลี" 18:00 - 22:00 น.                          ไม9ต�องการห�องพัก 
เข�าร9วมท้ัง 2 งาน งานประชุมวิชาการและงานเลี้ยง                              ต�องการห�องพัก 
 

2. ชื่อ/นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ)….…………………...…….…………………..............เลขท่ี ทน.…………………..….. 

เข�าร9วมงานประชุมวิชาการ 8:00 - 17:00 น.                      เบอร3มือถือ : …….……….…………… 

เข�าร9วมงานเลี้ยง "ม9วนคัก ฮักอีหลี" 18:00 - 22:00 น.                          ไม9ต�องการห�องพัก 
เข�าร9วมท้ัง 2 งาน งานประชุมวิชาการและงานเลี้ยง                              ต�องการห�องพัก 
 
 

3. ชื่อ/นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ)….…………………...…….…………………..............เลขท่ี ทน.…………………..….. 

เข�าร9วมงานประชุมวิชาการ 8:00 - 17:00 น.                      เบอร3มือถือ : …….……….…………… 

เข�าร9วมงานเลี้ยง "ม9วนคัก ฮักอีหลี" 18:00 - 22:00 น.                          ไม9ต�องการห�องพัก 
เข�าร9วมท้ัง 2 งาน งานประชุมวิชาการและงานเลี้ยง                              ต�องการห�องพัก 
 
 

4. ชื่อ/นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ)….…………………...…….…………………..............เลขท่ี ทน.…………………..….. 

เข�าร9วมงานประชุมวิชาการ 8:00 - 17:00 น.                      เบอร3มือถือ : …….……….…………… 

เข�าร9วมงานเลี้ยง "ม9วนคัก ฮักอีหลี" 18:00 - 22:00 น.                          ไม9ต�องการห�องพัก 
เข�าร9วมท้ัง 2 งาน งานประชุมวิชาการและงานเลี้ยง                              ต�องการห�องพัก 
 

*** หรือท�านสามารถลงทะเบียนออนไลน� *** 

โดย Scan QR code 

กรุณาส9ง คุณศิรินภา มณีพงษ3  
โทร : 088 255 0264  
E-mail : Ubonwellness@gmail.com 
ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 


