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ที่ สซท. 112 /2565
วันที่ 8 มิถุนายน 2565
เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าอบรม “การอ่าน Non Gynecologic Cytology”
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการสถาบัน/หัวหน้าภาควิชา /หัวหน้ากลุ่มงาน
และ สมาชิกสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการอบรมฯ จำนวน 1 ชุด

ด้วยทางสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดอบรม “การอ่าน Non Gynecologic Cytology”
ให้แก่นักเซลล์วิทยาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย และพยาธิแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน
เซลล์วิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ในการวินิจฉัยเซลล์วิทยาของระบบอวัยวะอื่น ๆ
ในร่างกาย ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา อาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ
โดยได้รับความอนุเคราะห์กล้องจุลทรรศน์จากบริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จำกัด
ในการอบรมฯ ดังกล่าว จะแบ่งการอบรมเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 วัน แต่ละกลุ่มจะรับสมัครผู้เข้าอบรม
กลุ่มละ 27 คน ตามกำหนดเวลาดังนี้
กลุม่ ที่ 1 วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:30 – 16:30 น. จำนวน 27 คน
กลุ่มที่ 2 วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30 – 16:30 น. จำนวน 27 คน
กลุม่ ที่ 3 วันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 เวลา 08:30 – 16:30 น. จำนวน 27 คน
สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกฯ ผู้สนใจ สมัครเข้าอบรม โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับ เครดิต 11 คะแนน
สมั ค รได้ ท าง Google form : https://forms.gle/4c3y1qnwwsjkrbks7 กำหนดกลุ่ ม ละไม่ เกิ น 27 คน โดยจะ
สมัครได้เพียงคนละ 1 กลุ่มเท่านั้น ไม่สามารถลงชื่อซ้ำได้ และเมื่อกลุ่มนั้นเต็มแล้วจะไม่ส ามารถสมัครในกลุ่มนั้นได้อีก
สำหรับผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้วให้ท่านชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 600.- บาท (-หกร้อยบาทถ้วน-) ได้ทางบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) จำกัด สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีเลขที่ 051-2-54197-4 ชื่อบัญชี สมาคม
เซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย และส่งสำเนาการโอนเงิน (pay-in) มายัง E-mail : thaisociety14@gmail.com
โดยที่ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ยั ง คงมี ก าร
แพร่กระจายโรคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดอบรมฯ เป็นการรวมกลุ่มซึ่งอาจมีความเสี่ยงของโรค ดังนั้น สมาคมฯ จึงขอให้ผู้ที่
สมัครเข้ารับการอบรมขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมทุกคนให้สวมหน้ากากอนามัย และ ส่งผลการตรวจ ATK ภายใน 24
ชั่วโมง ก่อนถึงวันเข้าอบรมฯ ทาง Google form : https://forms.gle/rFKgS7mfiiRiZRhR9
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมฯ ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(รศ.นพ.สำเริง รางแดง)
นายกสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
กำหนดการอบรมการอ่าน Non Gynecologic Cytology
แบ่งการอบรมเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 วัน จำนวนกลุ่มละ 27 คน
วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2565 / วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 / วันที่ 7 - 9 กันยายน 2565
วันที่ 1 : (วันพุธที่ 20 ก.ค. / 24 ส.ค. และ 7 ก.ย. 2565)
เวลา
หัวข้อเรื่อง
วิทยากร
08:30-09:00 Cytopreparatory
นพ.สำเริง รางแดง
techniques for
effusion fluid and
peritoneal washing
09:00-09:30 Pre-test (Powerpoint) นพ.ถิรพล บุญญาอรุณเนตร
(10 ข้อ)

วันที่ 2 : (วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ค. / 25 ส.ค. และ 8 ก.ย. 2565)
เวลา
หัวข้อเรื่อง
วิทยากร
08:30-09:00
Cytopreparatory
นพ.สำเริง รางแดง
techniques for
respiratory tract
specimens
09:00-09:30
Pre-test (Powerpoint)
พญ.อัจฉราพร พงษ์ทิพพันธ์
นพ.สิริเทพ ปลื้มวรสวัสดิ์

วันที่ 3 : (วันศุกร์ที่ 22 ก.ค. / 26 ส.ค. และ 9 ก.ย. 2565)
เวลา
หัวข้อเรื่อง
วิทยากร
08:30-09:00
Cytopreparatory
นพ.สำเริง รางแดง
techniques for urinary
tract samples and
cerebrospinal fluids
09:00-09:30
Pre-test (Power point) –
พญ.วิภาพัชร วิกกี้ เฉลิมวัย
urinary tract

09:30-09:45
09:45-10:45

Break
Cytology of effusion

09:30-09:45
09:45-10:45

09:30-09:45
09:45-10:45

10:45-12:00

Practical workshop

12:00-13:00
13:00-15:00

Lunch
Practical workshop
(cont.)

15:00-15:15
15:15-15:45
15:45-16:30

Break
Post-test (Power
point)
Video microscopic
sessions

นพ.ถิรพล บุญญาอรุณเนตร
พญ.ศิโรรัตน์ นาคฉ่ำ
พญ.วันวิสาข์ หิมะคุณ
พญ.ปิยภารมย์ อินทรวิเชียร
ดร.ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ

พญ.ศิโรรัตน์ นาคฉ่ำ
พญ.วันวิสาข์ หิมะคุณ
พญ.ปิยภารมย์ อินทรวิเชียร
ดร.ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ

10:45-12:00

12:00-13:00
13:00-15:00

Break
Cytology of respiratory
tracts
Practical workshop

พญ.อัจฉราพร พงษ์ทิพพันธ์
พญ.ศิโรรัตน์ นาคฉ่ำ
พญ.สญาณัญ เชาวน์ศิลป์
พญ.วันวิสาข์ หิมะคุณ
ดร.ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ

Lunch
Practical
workshop (cont.)

พญ.ศิโรรัตน์ นาคฉ่ำ
พญ.สญาณัญ เชาวน์ศิลป์
พญ.วันวิสาข์ หิมะคุณ
ดร.ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ

10:45-12:00

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

15:00-15:15
15:15-15:45

Break
Post-test (Power point)

15:00-15:15
15:15-15:45

15:45-16:30

Video microscopic
sessions

15:45-16:30

Break
Cytology of urinary tract
samples
Practical workshop –
urinary tract

พญ.วิภาพัชร วิกกี้ เฉลิมวัย
พญ.ศิโรรัตน์ นาคฉ่ำ
พญ.สญาณัญ เชาวน์ศิลป์
พญ.วันวิสาข์ หิมะคุณ
พญ.ปิยภารมย์ อินทรวิเชียร
ดร.ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ

Lunch
Cytology of cerebrospinal นพ.สำเริง รางแดง
fluid
Practical
พญ.ศิโรรัตน์ นาคฉ่ำ
workshop – CSF
พญ.สญาณัญ เชาวน์ศิลป์
พญ.วันวิสาข์ หิมะคุณ
พญ.ปิยภารมย์ อินทรวิเชียร
ดร.ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ
Break
Post-test (Power point)
CSF
Video microscopic
sessions

