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โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
“ การใช้งานและการบ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบนิ ” 

วนัองัคารท่ี  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ณ. ห้องประชมุชัน้ 3 บริษัท เมดทิอป จ ากดั 

 
1. หลักการและเหตุผล 
      ปัจจบุนัมีหลายหนว่ยงานของห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์ ได้มีการหมนุเวียนบคุคลากรภายในหนว่ย 
    งาน เพ่ือการพฒันาและสร้างบคุคลากรให้มีทกัษะท่ีกว้างขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรองรับองค์กรซึง่มีการเตบิโต 
    อยูต่ลอดเวลา หลายองค์กรได้มีการถ่ายทอดความรู้และทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ชนิด 
    และปริมาณของฮีโมโกลบนิภายในองค์กร  เพ่ือท่ีจะให้บคุคลาการท่ีเข้ามารับผิดชอบงานตรวจวินิจฉยัโรค 
    ธาลสัซีเมียและฮีโมโกลบนิผิดปกต ิได้มีความรู้และทกัษะในการใช้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ 
    ฮีโมโกลบนิท่ีหนว่ยงานใช้อยู ่  
      บริษัท เมดทิอป จ ากดั ตวัแทนจ าหนา่ยเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบนิ โดยหลกั    
    การ Capillary Electrophoresis  ย่ีห้อ SEBIA ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงดงักลา่วเพราะ  
    การวินิจฉยัโรคธาลสัซีเมียและฮีโมโกลบนิผิดปกตนิัน้ บคุลลากรท่ีผู้ รับผิดชอบงานดงักลา่ว ต้องมีความรู้และ 
    ทกัษะในการใช้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบนิรวมถึงการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือตรวจ 
    วิเคราะห์ดงักลา่วทัง้จากบริษัทฯและผู้ใช้งานตามระยะเวลาท่ีก าหนด  เพ่ือจะมัน่ใจได้วา่สภาพของเคร่ืองมือ 
    ตรวจวิเคราะห์ดงักลา่วอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน  และเพ่ือความมัน่ใจวา่ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถกูต้อง 
    รวมถึงการรายงานผลชนิดของโรคธาลสัซีเมียและฮีโมโกลบนิผิดปกติ เพ่ือท่ีจะสามารถมีสว่นชว่ยแพทย์ใน 
    การวินิจฉยัได้อยา่งถกูต้องมากขึน้  บริษัทฯจงึได้จดัอบรมเชิงปฏิบตักิารการใช้งานและการบ ารุงรักษาเคร่ือง 
    ตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบนิในวนัองัคารท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
    นกัเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องในห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐบาล 
    และเอกชน  จ านวน  10 - 20  คน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์การใช้เคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ  
          ฮีโมโกลบนิ ท่ีหน่วยงานใช้อยู่ 
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     3.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานทราบถึงข้อควรระวงัเก่ียวกบัการตรวจวิเคราะห์  การตรวจสอบผลการตรวจ รวมถึง  
           การแปลผลและการรายงานผลชนิดของธาลสัซีเมีย และการวิเคราะห์คูเ่ส่ียง   
     3.3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานทราบถึงความส าคญัของการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือตรวจทัง้โดยบริษัทฯและผู้ใช้งาน 
           ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และแนวทางในการแก้ปัญหาเบือ้งต้น  
 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
       วลัลภ ตณัฑ์สรุะ , Business Development  Manager, Meditop Co., Ltd. 
  
5. เนือ้หา  
    เป็นการให้ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ 
    ฮีโมโกลบนิ  การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบนิ การตรวจสอบผล การ 
    แปลผลและการวิเคราะห์คูเ่ส่ียงตามคูมื่อ “แนวทางปฏิบตัใินการตรวจทางห้องปฏิบตักิารเพ่ือสนบัสนนุการ 
    ควบคมุและปอ้งกนัโรคธาลสัซีเมีย ” โดยเครือข่ายห้องปฏิบตัิการธาลสัซีเมีย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
    กระทรวงสาธารณสขุ  ประจ าปี พ.ศ. 2559    
    1. SEBIA Capillary Electrophoresis system : System overview    
    2. How to validate and interpret the result ? 
    3. How to identify the high risk couple?   
    4. SEBIA Capillary Electrophoresis : Troubleshooting & Maintenance 
 

6. วิทยากร       
    1.   ณวีระอนงค์ เชือ้พรมมา , Product Specialist, Meditop Co., Ltd. 
    2.    นฤมล สขุดี , Product Specialist, Meditop Co., Ltd. 

 

7. รูปแบบการประชุม 
    บรรยายและฝึกปฏิบตัิการการใช้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบนิ 

 

8. วัน เวลา และสถานท่ี    
    วนัองัคารท่ี  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ห้องประชมุชัน้ 3 อาคารบริษัท เมดทิอป จ ากดั 
 

9. รายละเอียดอ่ืนในการเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ 
     ไมมี่คา่ใช้จา่ยใด ๆ ทัง้สิน้ ( โปรดส ารองท่ีนัง่ลว่งหน้าโดยกรอกแบบแจ้งความจ านงลงทะเบียนและสง่กลบั 
     ภายในวนัศกุร์ท่ี  30 มิถนุายน  พ.ศ. 2560  
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      10.1 ผู้ เข้าร่วมประชมุมีความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์การใช้เคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ 
              ของฮีโมโกลบนิท่ีหนว่ยงานใช้อยู่ 
      10.2 ผู้ เข้าร่วมประชมุทราบถงึข้อควรระวงัเก่ียวกบัการตรวจวิเคราะห์  การตรวจสอบผลการตรวจ รวมถึง 
              การแปลผลและการรายงานผลชนิดของธาลสัซีเมีย และการวิเคราะห์คูเ่ส่ียง   
      10.3 ผู้ เข้าร่วมประชมุทราบถึงความส าคญัและขัน้ตอนของการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือตรวจทัง้โดยบริษัทฯและ 
              ผู้ใช้งานตามระยะเวลาท่ีก าหนด  และแนวทางในการแก้ปัญหาเบือ้งต้น 
   
11. วิธีประเมินผลการอบรม         
      ใช้แบบสอบถามเพื่อให้ผู้ เข้าร่วมอบรมแสดงข้อคิดเห็น  
 

12. ก าหนดการอบรม 
      08:30 - 09:00 น.         น 
      09:00 - 09:30 น. SEBIA Capillary Electrophoresis system : System overview    

        :     นฤมล สขุดี, Product Specialist, Meditop Co., Ltd 
      09:30 – 10:20 น. How to validate and interpret the result ?   
                :    ณวีระอนงค์   เชือ้พรมมา, Product Specialist, Meditop Co., Ltd. 
     10:20 - 10:30 น. Coffee Break  
     10:30 – 12:00 น. SEBIA Capillary Electrophoresis : Troubleshooting & Maintenance 
           :    นฤมล สขุดี, Product Specialist, Meditop Co., Ltd.   
     12:00 – 13:00 น.         น    รกลางวนั 
     13:00 – 15:20 น. SEBIA Capillary Electrophoresis : Troubleshooting & Maintenance 
           :    นฤมล สขุดี และ  ณวีระอนงค์ เชือ้พรมมา  
                                                     Product Specialist, Meditop Co., Ltd. 
     15:00 – 15:30 น. Q & A 
 
 
                                                      ------------------------------------------------- 


