โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
“ การใช้ งานและการบารุงรักษาเครื่ องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิน ”
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ. ห้ องประชุมชัน้ 3 บริษัท เมดิทอป จากัด
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั มีหลายหน่วยงานของห้ องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ ได้ มีการหมุนเวียนบุคคลากรภายในหน่วย
งาน เพื่อการพัฒนาและสร้ างบุคคลากรให้ มีทกั ษะที่กว้ างขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการรองรับองค์กรซึง่ มีการเติบโต
อยูต่ ลอดเวลา หลายองค์กรได้ มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องตรวจวิเคราะห์ชนิด
และปริมาณของฮีโมโกลบินภายในองค์กร เพื่อที่จะให้ บคุ คลาการที่เข้ ามารับผิดชอบงานตรวจวินิจฉัยโรค
ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ได้ มีความรู้และทักษะในการใช้ เครื่ องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ
ฮีโมโกลบินที่หน่วยงานใช้ อยู่
บริษัท เมดิทอป จากัด ตัวแทนจาหน่ายเครื่ องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน โดยหลัก
การ Capillary Electrophoresis ยี่ห้อ SEBIA ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพราะ
การวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกตินนั ้ บุคลลากรที่ผ้ รู ับผิดชอบงานดังกล่าว ต้ องมีความรู้และ
ทักษะในการใช้ เครื่ องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินรวมถึงการบารุงรักษาเครื่ องมือตรวจ
วิเคราะห์ดงั กล่าวทังจากบริ
้
ษัทฯและผู้ใช้ งานตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อจะมัน่ ใจได้ วา่ สภาพของเครื่ องมือ
ตรวจวิเคราะห์ดงั กล่าวอยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน และเพื่อความมัน่ ใจว่าผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้ อง
รวมถึงการรายงานผลชนิดของโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ เพื่อที่จะสามารถมีสว่ นช่วยแพทย์ใน
การวินิจฉัยได้ อย่างถูกต้ องมากขึ ้น บริษัทฯจึงได้ จดั อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใช้ งานและการบารุงรักษาเครื่ อง
ตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณของฮีโมโกลบินในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
2. กลุ่มเป้ าหมาย
นักเทคนิคการแพทย์และเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องในห้ องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐบาล
และเอกชน จานวน 10 - 20 คน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ เครื่ องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ
ฮีโมโกลบิน ที่หน่วยงานใช้ อยู่
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3.2 เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านทราบถึงข้ อควรระวังเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ การตรวจสอบผลการตรวจ รวมถึง
การแปลผลและการรายงานผลชนิดของธาลัสซีเมีย และการวิเคราะห์คเู่ สี่ยง
3.3 เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านทราบถึงความสาคัญของการบารุงรักษาเครื่ องมือตรวจทังโดยบริ
้
ษัทฯและผู้ใช้ งาน
ตามระยะเวลาที่กาหนด และแนวทางในการแก้ ปัญหาเบื ้องต้ น
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
วัลลภ ตัณฑ์สรุ ะ , Business Development Manager, Meditop Co., Ltd.
5. เนือ้ หา
เป็ นการให้ ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ เครื่ องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ
ฮีโมโกลบิน การบารุงรักษาเครื่ องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิน การตรวจสอบผล การ
แปลผลและการวิเคราะห์คเู่ สี่ยงตามคูม่ ือ “แนวทางปฏิบตั ใิ นการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารเพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ” โดยเครื อข่ายห้ องปฏิบตั ิการธาลัสซีเมีย กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปี 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 เชื ้อพรมมา , Product Specialist, Meditop Co., Ltd.
2. นฤมล สุขดี , Product Specialist, Meditop Co., Ltd.
7. รู ปแบบการประชุม
บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิการการใช้ เครื่ องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิน
8. วัน เวลา และสถานที่
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ห้ องประชุมชัน้ 3 อาคารบริ ษัท เมดิทอป จากัด
9. รายละเอียดอื่นในการเข้ าร่ วมงานสัมมนาวิชาการ
ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยใด ๆ ทังสิ
้ ้น ( โปรดสารองที่นงั่ ล่วงหน้ าโดยกรอกแบบแจ้ งความจานงลงทะเบียนและส่งกลับ
ภายในวันศุกร์ ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
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10. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
10.1 ผู้เข้ าร่วมประชุมมีความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ เครื่ องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ
ของฮีโมโกลบินที่หน่วยงานใช้ อยู่
10.2 ผู้เข้ าร่วมประชุมทราบถึงข้ อควรระวังเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ การตรวจสอบผลการตรวจ รวมถึง
การแปลผลและการรายงานผลชนิดของธาลัสซีเมีย และการวิเคราะห์คเู่ สี่ยง
10.3 ผู้เข้ าร่วมประชุมทราบถึงความสาคัญและขันตอนของการบ
้
ารุงรักษาเครื่ องมือตรวจทังโดยบริ
้
ษัทฯและ
ผู้ใช้ งานตามระยะเวลาที่กาหนด และแนวทางในการแก้ ปัญหาเบื ้องต้ น
11. วิธีประเมินผลการอบรม
ใช้ แบบสอบถามเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมอบรมแสดงข้ อคิดเห็น
12. กาหนดการอบรม
08:30 - 09:00 น.
น
09:00 - 09:30 น. SEBIA Capillary Electrophoresis system : System overview
: นฤมล สุขดี, Product Specialist, Meditop Co., Ltd
09:30 – 10:20 น. How to validate and interpret the result ?
: ณวีระอนงค์ เชื ้อพรมมา, Product Specialist, Meditop Co., Ltd.
10:20 - 10:30 น. Coffee Break
10:30 – 12:00 น. SEBIA Capillary Electrophoresis : Troubleshooting & Maintenance
: นฤมล สุขดี, Product Specialist, Meditop Co., Ltd.
12:00 – 13:00 น.
น
รกลางวัน
13:00 – 15:20 น. SEBIA Capillary Electrophoresis : Troubleshooting & Maintenance
: นฤมล สุขดี และ ณวีระอนงค์ เชื ้อพรมมา
Product Specialist, Meditop Co., Ltd.
15:00 – 15:30 น. Q & A

-------------------------------------------------
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