
กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การตรวจวิเคราะหสารน้ํารางกาย” 

ระหวางวันท่ี 3-6 กรกฎาคม 2561 

 

3 กรกฎาคม 2561  (หองประชุมพิสิฏฐ-เนตรเฉลียว สัณฑพิทักษ  ช้ัน 8 อาคาร 2) 

08.00-08.45 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 

08.45-09.00 น. พิธีเปด  

กลาวเปดงานโดย คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 

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.ภาณุทรรศน กฤชเพชรรัตน 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง (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 หองปฎิบัติการจุลทรรศนคลินิก ช้ัน 5 อาคาร 2)  

ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล 

รศ.ดร.สุทธิพรรณ กิจเจริญ 

รศ.ดร.ณัฐยา แซอ้ึง 

รศ.ภาณุทรรศน กฤชเพชรรัตน 

รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 

ผศ.ดร.ไพเกษม แสนยานุสิน 

ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง 

อ.ดร.วรวรรณชุมเปย 

ผศ.ดร.สุภาวดี แยมศรี 

*พรอมรับประทานอาหารวาง  (ชั้น 5) 

 



 

 

4 กรกฎาคม 2561  (หองประชุมพิสิฏฐ-เนตรเฉลียว สัณฑพิทักษ  ชั้น 8 อาคาร 2) 

09.00-10.30 น.  Serous fluid : Pericardial และ Pleural fluid 

ผศ.ดร.ไพเกษม แสนยานุสิน 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง (ชั้น 8) 

10.45-11.45 น. Ascitic fluid และ Peritoneal dialysis Fluid (PDF) 

รศ.ภาณุทรรศน กฤชเพชรรัตน 

11.45-13.00 น.  Lunch Symposium 

13.00-14.00 น. Semen analysis 

ผศ.ดร.ไพเกษม แสนยานุสิน 

14.00-16.30 น.* แบงกลุม (กลุมละ 30 คน) เขา 3 ปฏิบัติการ 

(ณ หองปฎิบัติการจุลทรรศนคลินิก ชั้น 5 อาคาร 2) 
 ปฏิบัติการที่ 1: CSF, PDF และ Case study 

ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง 

รศ.ดร.สทุธิพรรณ กิจเจริญ 

อ.ดร.วรวรรณ ชุมเปย 
 ปฏิบัติการที่ 2: Synovial fluid, Semen analysis และ Case study 

ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล 

ผศ.ดร.สุภาวดี แยมศรี 

รศ.ดร.นนัทรัตน โฆมานะสนิ 

 ปฏิบัติการที่ 3: Serous fluid และ Case study 

ผศ.ดร.ไพเกษม แสนยานุสิน 

รศ.ภาณุทรรศน กฤชเพชรรัตน 

รศ.ดร.ณัฐยา แซอ้ึง 

 

 *พรอมรับประทานอาหารวาง  (ชั้น 5) 
 
 
 
 
 
 



 

5 กรกฎาคม 2561  (หองปฎิบัติการจุลทรรศนคลินิก ช้ัน 5 อาคาร 2) 

09.00-12.00 น.* แบงกลุม (กลุมละ 30 คน) เขา 3 ปฏิบัติการ 

 ปฏิบัติการที่ 1: CSF, PDF และ Case study 

ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง 

รศ.ดร.สุทธิพรรณ กิจเจริญ 

อ.ดร.วรวรรณ ชุมเปย 

 ปฏิบัติการที่ 2: Synovial fluid, Semen analysis และ Case study 

ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล 

ผศ.ดร.สุภาวดี แยมศรี 

รศ.ดร.นันทรัตน โฆมานะสิน 

 ปฏิบัติการที่ 3: Serous fluid และ Case study 

ผศ.ดร.ไพเกษม แสนยานุสิน 

รศ.ภาณุทรรศน กฤชเพชรรัตน 

รศ.ดร.ณัฐยา แซอ้ึง 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  (ชั้น 8) 

13.00-16.00 น.* แบงกลุม (กลุมละ 30 คน) เขา 3 ปฏิบัติการ 

 ปฏิบัติการที่ 1: CSF, PDF และ Case study 

ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง 

รศ.ดร.สุทธิพรรณ กิจเจริญ 

อ.ดร.วรวรรณ ชุมเปย 
 ปฏิบัติการที่ 2: Synovial fluid, Semen analysis และ Case study 

ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล 

ผศ.ดร.สุภาวดี แยมศรี 

รศ.ดร.นันทรัตน โฆมานะสิน 

 ปฏิบัติการที่ 3: Serous fluid และ Case study 

ผศ.ดร.ไพเกษม แสนยานุสิน 

รศ.ภาณุทรรศน กฤชเพชรรัตน 

รศ.ดร.ณัฐยา แซอ้ึง 

 

 * พรอมรับประทานอาหารวาง  (ชั้น 5) 
 



 

 

6 กรกฎาคม 2561  (หองประชุมพิสิฏฐ-เนตรเฉลียว สัณฑพิทักษ  ชั้น 8 อาคาร 2) 

8.30-10.00 น. อภิปรายและสรปุ : CSF และ PDF 

ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง 

รศ.ดร.สุทธิพรรณ  กิจเจริญ 

อ.ดร.วรวรรณ ชุมเปย 

10.00-10.15 น.  พักรับประทานอาหารวาง (ชั้น 8) 

10.15-11.45.น. อภิปรายและสรุป : Synovial fluid & Semen analysis 

ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล 

ผศ.ดร.สุภาวดี แยมศรี 

รศ.ดร.นันทรัตน โฆมานะสิน 

11.45-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ชั้น 8) 

13.00 -14.30 น. อภิปรายและสรุป : Serous  fluid  

ผศ.ดร.ไพเกษม แสนยานุสิน 

รศ.ภาณุทรรศน กฤชเพชรรัตน 

รศ.ดร.ณัฐยา แซอ้ึง 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง (ชั้น 8) 

14.45-15.15 น. Post-test  

ผศ.ดร.ไพเกษม  แสนยานุสิน 

15.15-16.00 น. เฉลยและอภิปราย Post-test 

คณาจารยทุกทาน 

16.00-16.30 น. มอบวุฒิบัตร และพิธีปด  

รศ.ดร.สุทธิพรรณ กิจเจริญ ประธานการจัดงาน  

 


