ที่ สซท 156 /2562
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเซลล์วิทยาวินิจฉัยใน
ตัวอย่าง Gyne และ Non-Gyne by CellPrep"
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/ผู้อานวยการสถาบัน/หัวหน้าภาควิชา
และหัวหน้ากลุ่มงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
2. ใบสมัคร

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 แผ่น

ด้วยทางสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ และ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมเชิ งปฏิบัติการเซลล์วิ
ทย่าวินิจฉัยในตัวอย่าง Gyneและ Non-Gyne” by CellPrep” เพื่อให้ผู้อบรมได้เพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยใน
การวินิจฉัยเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติจากการส่งตรวจแป็ปสเมียร์ด้วยวิธี ลิควิดเบส โดยการฟังบรรยาย ดูสไลด์
ตัวอย่างและสไลด์คาถาม โดยจะจัดแบ่งการอบรมเป็น 2 รอบ รอบละ 30 คน รอบที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน
2562 รอบที่ 2 วัน ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้ องประชุม 30 ปี อาคาร 1 ชั้น 2
สถาบันพยาธิวิทยาสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ โดยผู้ที่จะสมัครเข้าอบรมฯ จะต้องเป็นผู้ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ จากสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย และพยาธิ แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านเซลล์
วิทยาสมาคมฯ
จึงขอเชิญท่านส่งบุคลากรในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ และผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา โดยกรอกใบสมัครและกาหนดรอบที่
ต้องการอบรม ส่งคืนให้สมาคมฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ
การอบรมฯ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์สาเริง รางแดง)
นายกสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย

กำหนดกำร
“กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเซลล์วิทยำวินิจฉัยในตัวอย่ำง Gyne และ Non-Gyne” by CellPrep
ณ ห้องประชุม 30 ปี อำคำร 1 ชั้น 2
สถำบันพยำธิวิทยำสถำบันพยำธิวิทยำ กรมกำรแพทย์ กรุงเทพฯ
08.00 – 08.30
08.30 – 08.40
08.40 – 09.40
09.40 – 10.00
10.00 – 12.00

ลงทะเบียน
นายกสมาคมเซลล์วิทยาฯ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
การเตรียมตัวอย่าง Cellprep (Gyne & Non-Gyne)
การเตรียมแผ่นสไลด์และการย้อมสี
Coffee Break
เทคนิคการอ่านและแปลผล Cell Morphology (By Power Point Presentation):
Gyne ผู้บรรยาย...
• Adequacy of smear for evaluation
• Negative for intraepithelial lesion or malignancy
• Epithelial cell abnormalities
o Squamous cell
- Low grade squamous intraepithelial lesion (LSIL)
- High grade squamous intraepithelial lesion (HSIL)
- Squamous cell carcinoma (SCC)
o Glandular cell
- Normal
- Adenocarcinoma
เทคนิคการอ่านและแปลผล Cell Morphology (By Power Point Presentation):
Non-Gyne ผู้บรรยาย...
• Bronchial washing
o Normal
o Squamous cell Carcinoma
o Adenocarcinoma
• Pleural Fluid
o Normal
o Malignant Mesothelioma
o Metastatic adenocarcinoma
• CSF
o Metastatic carcinoma

• Urine
o Normal
o Urothelial carcinoma
• Thyroid
o Nodular hyperplasia
o Papillary carcinoma
12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00
การฝึกอ่านสไลด์ และทดสอบการอ่านเซลล์ (Blind sample)
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์รายบุคคล (แบ่งเป็น 3 กลุ่มโดยใช้แผ่นสไลด์ 3 ชุด)
14.00 – 14.30
Coffee Break
14:30 – 16:00
เฉลยแบบทดสอบ (by Power Point Presentation) และอภิปราย
16.00
จบการอบรมและมอบประกาศนียบัตร
……………………………………………………………………...
อบรมจำนวน 2 รอบ (ผู้เข้ำอบรมรอบละ 30 ท่ำน)
รอบที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2562

วิทยากร รศ.นพ.สาเริง รางแดง

รอบที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2562

วิทยากร พญ.วันวิสาข์ หิมะคุณ

ใบลงทะเบียน
“การอบรมเชิ งปฏิบัติการเซลล์วทิ ยาวินิจฉัยในตัวอย่าง Gyneและ Non-Gyne” by CellPrep
ณ ห้องประชุม 30 ปี อำคำร 1 ชั้น 2
สถำบันพยำธิวิทยำสถำบันพยำธิวิทยำ กรมกำรแพทย์ กรุงเทพฯ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)......................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………………………….
ตาแหน่ง................................................................................................................................................................
หน่วยงาน ............................................................................................................................................................
สถานที่/ที่อยู่ที่ติดต่อได้………................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………............................................................................................
โทรศัพท์........................................โทรสาร......................................E-mail.....................................................
กรุณำเลือกวันประชุมโดยทำเครื่องหมำย ✓ ลงใน
 รอบที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
 รอบที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน
โปรดส่งแบบลงทะเบียนมำที่
คุณดรุณี พันธุ์คุ้มเก่า
สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยสถาบันพยาธิวิทยา
เลขที2่ /2ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-8208-15 ต่อ 141, 121
หรือทีe่ mail : thaisociety14@gmail.com

