
ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำร 
เร่ือง “กำรตรวจวิเครำะห์สำรน  ำร่ำงกำย” 

ระหว่ำงวันที่ 3-6 กรกฎำคม 2561 
 

3 กรกฎำคม 2561  (ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์  ชั น 8 อำคำร 2) 

08.00-08.45 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 

08.45-09.00 น. พิธีเปิด  
กล่าวเปิดงานโดย คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 

09.00-09.30 น. Pretest 
ผศ.ดร.ไพเกษม  แสนยานุสิน 

09.30-10.30 น. Basic technique and clinical significance of body  fluid examination 
รศ.ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (ชั้น 8) 

10.45-11.45 น. Cerebrospinal fluid (CSF) 
ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง 

111.45-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ชั้น 8) 

13.00-14.00 น. Synovial fluid 

ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล 
14.00-16.30 น.* ปฏิบัติการ : Cell count and Smear preparation 

(ณ ห้องปฎิบัติกำรจุลทรรศน์คลินิก ชั น 5 อำคำร 2)  
ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล 
รศ.ดร.สุทธิพรรณ กิจเจริญ 
รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อ้ึง 
รศ.ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ 
รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 
ผศ.ดร.ไพเกษม แสนยานุสิน 
ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง 
อ.ดร.วรวรรณชุมเปีย 
ผศ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี 

*พร้อมรับประทานอาหารว่าง  (ชั้น 5) 
 



 

 

4 กรกฎำคม 2561  (ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์  ชั น 8 อำคำร 2) 
09.00-10.30 น.  Serous fluid : Pericardial และ Pleural fluid 

ผศ.ดร.ไพเกษม แสนยานุสิน 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (ชั้น 8) 
10.45-11.45 น. Ascitic fluid และ Peritoneal dialysis Fluid (PDF) 

รศ.ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ 

11.45-13.00 น.  Lunch Symposium 
13.00-14.00 น. Semen analysis 

ผศ.ดร.ไพเกษม แสนยานุสิน 
14.00-16.30 น.* แบ่งกลุ่ม (กลุ่มละ 30 คน) เข้า 3 ปฏิบัติการ 

(ณ ห้องปฎิบัติกำรจุลทรรศน์คลินิก ชั น 5 อำคำร 2) 
 ปฏิบัติการที ่1: CSF, PDF และ Case study 

ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง 
รศ.ดร.สุทธิพรรณ กิจเจริญ 
อ.ดร.วรวรรณ ชุมเปีย 

 ปฏิบัติการที่ 2: Synovial fluid, Semen analysis และ Case study 
ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล 
ผศ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี 
รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน 

 ปฏิบัติการที่ 3: Serous fluid และ Case study 
ผศ.ดร.ไพเกษม แสนยานุสิน 
รศ.ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ 
รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อ้ึง 
 

 *พร้อมรับประทานอาหารว่าง  (ชั้น 5) 
 

 

 

 

 

 



 

5 กรกฎำคม 2561  (ห้องปฎิบัติกำรจุลทรรศน์คลินิก ชั น 5 อำคำร 2) 
09.00-12.00 น.* แบ่งกลุ่ม (กลุ่มละ 30 คน) เข้า 3 ปฏิบัติการ 

 ปฏิบัติการที่ 1: CSF, PDF และ Case study 
ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง 
รศ.ดร.สุทธิพรรณ กิจเจริญ 
อ.ดร.วรวรรณ ชุมเปีย 

 ปฏิบัติการที่ 2: Synovial fluid, Semen analysis และ Case study 
ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล 
ผศ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี 
รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน 

 ปฏิบัติการที่ 3: Serous fluid และ Case study 
ผศ.ดร.ไพเกษม แสนยานุสิน 
รศ.ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ 
รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อ้ึง 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  (ชั้น 8) 

13.00-16.00 น.* แบ่งกลุ่ม (กลุ่มละ 30 คน) เข้า 3 ปฏิบัติการ 

 ปฏิบัติการที่ 1: CSF, PDF และ Case study 
ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง 
รศ.ดร.สุทธิพรรณ กิจเจริญ 
อ.ดร.วรวรรณ ชุมเปีย 

 ปฏิบัติการที่ 2: Synovial fluid, Semen analysis และ Case study 
ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล 
ผศ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี 
รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน 

 ปฏิบัติการที่ 3: Serous fluid และ Case study 
ผศ.ดร.ไพเกษม แสนยานุสิน 
รศ.ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ 
รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อ้ึง 
 

 * พร้อมรับประทานอาหารว่าง  (ชั้น 5) 
 



 

 

6 กรกฎำคม 2561  (ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์  ชั น 8 อำคำร 2) 

8.30-10.00 น. อภิปรายและสรุป : CSF และ PDF 
ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง 
รศ.ดร.สุทธิพรรณ  กิจเจริญ 
อ.ดร.วรวรรณ ชุมเปีย 

10.00-10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง (ชั้น 8) 

10.15-11.45.น. อภิปรายและสรุป : Synovial fluid & Semen analysis 
ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล 
ผศ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี 
รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน 

11.45-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ชั้น 8) 

13.00 -14.30 น. อภิปรายและสรุป : Serous  fluid  
ผศ.ดร.ไพเกษม แสนยานุสิน 
รศ.ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ 
รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อ้ึง 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (ชั้น 8) 
14.45-15.15 น. Post-test  

ผศ.ดร.ไพเกษม  แสนยานุสิน 

15.15-16.00 น. เฉลยและอภิปราย Post-test 
คณาจารย์ทุกท่าน 

16.00-16.30 น. มอบวุฒิบัตร และพิธีปิด  
รศ.ดร.สุทธิพรรณ กิจเจริญ ประธานการจัดงาน  

 


