กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตซัวและปรสิตหนอนพยาธิในลาไส้ ”
วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562
ณ ห้องบรรยาย 2302 ชั้น 3 และ ห้องปฏิบัติการ 2303 ชั้น 3 อาคารจาลอง หะริณสุต
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
----------------------------------------------------------------------วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียน
08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม
หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัวกล่าวรายงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ มหิทธิกร
คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อนกล่าวเปิดการอบรม
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์
09.00 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง Global trends of intestinal parasitic infection
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน มูลสม
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.15 น. บรรยาย เรื่อง วงจรชีวิต รูปร่าง ลักษณะของพยาธิลาไส้ที่ทาให้เกิดโรคและฉวย
โอกาส วิธีการเก็บตัวอย่างอุจจาระที่ถูกต้องและให้ได้มาตรฐาน การเตรียม และ
เก็บสไลด์กึ่งถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ มหิทธิกร
12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. บรรยาย เรื่อง พยาธิลาไส้: ความสาคัญทางคลินิก
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ดร วัฒนกุลพานิชย์
14.00 – 14.10 น. รับประทานอาหารว่าง
14.10 – 15.10 น. การแสดงสาธิตเชื้อโปรโตซัวและปรสิตหนอนพยาธิในลาไส้
รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ มหิทธิกร และคณะฯ
15.10 -16.10 น. การฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยพยาธิลาไส้ ด้วยวิธี Direct simple smear
อาจารย์รชตวรรณ เฉียบฉลาด และคณะฯ
16.10 – 17.10 น. การฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยพยาธิลาไส้ด้วยตนเองจาก Unknown samples
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์ และคณะฯ

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง การตรวจวินิจฉัยพยาธิลาไส้ฉวยโอกาสด้วยวิธีย้อมสีพิเศษ (Special
stain) และวิธีย้อมแบบถาวร (Permanent stain)
อาจารย์รชตวรรณ เฉียบฉลาด
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.15 น. การฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยพยาธิลาไส้ฉวยโอกาสด้วยวิธีย้อมสีพิเศษและวิธีย้อม
แบบถาวร
คุณอมร เหล็กกล้า และคณะฯ
12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. บรรยาย เรื่อง Classical to update techniques for diagnosis of
intestinal protozoa
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารว่าง
14.15 – 15.15 น. บรรยาย เรื่อง การตรวจวินิจฉัยเชื้อโปรโตซัวในลาไส้ด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกันวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน มูลสม
15.15 – 16.15 น. การแสดงสาธิตการตรวจวินิจฉัยฝีบิดที่ตับ ด้วยการตรวจแอนติบอดีที่จาเพาะต่อ
Entamoeba histolytica
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน มูลสม และคณะฯ
16.15 – 16.30 น. Discussion และ พิธีปิดการอบรม
รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ มหิทธิกร และคณะฯ

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

แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง
“การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโปรโตซัวและปรสิตหนอนพยาธิในลาไส้”
จัดโดย
ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562
โปรดเขียนตัวบรรจง
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)………………………………………..........นามสกุล……………………………………….………
ตาแหน่ง................................................................................................................................................................
สถานที่ทางาน......................................................................................................................................................
ที่อยู่ในการติดต่อ.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (ทน.)……………………………................................................................
โทรศัพท์ ……………………….……................ โทรสาร…………..………………………มือถือ..................................
E-mail address……………………………………….……………………………………….………………………………………………
อาหารที่ต้องการ
 ปกติ
 อิสลาม
ชื่อ/ที่อยู่ของใบเสร็จที่ต้องการให้ออกในนาม
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(โปรดระบุให้ชัดเจน เนื่องจากทางภาควิชาฯ จะไม่มีการแก้ไขข้อมูลหลังจากการออกใบเสร็จ )
หมายเหตุ : โปรดนาเสื้อกาวน์มาในวันฝึกอบรมด้วย
ขอแสดงความจานงเข้ารับการอบรมภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562
ขอส่งค่าลงทะเบียนจานวน 4,000.- บาท โดยทาง
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เลขที่บัญชี 254-214732-8
ชื่อบัญชี โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาควิชาพยาธิโปรโตซัว
ส่งแบบฟอร์มนี้พร้อมใบสลิปโอนเงินธนาคาร มาที่ รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ มหิทธิกร
ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 02-643-5601

