โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง Medical Microbiology: practical approach
ณ หองปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
1. หลักการและเหตุผล
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ปญหาหลักของการสาธารณสุขของประเทศดานหนึ่ง คือปญหาโรคติดเชื้อ
ที่ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส รวมถึงปรสิตตางๆ ซึ่งในการวิวัฒนาการของเชื้อกอโรคเหลานี้มีความ
รวดเร็วเทาทันความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการแพทย ดังที่จะเห็นไดจากการเกิดขึ้นของเชื้อกอโรคอุบัติใหมและ
อุบัติซ้ํา (Emerging and re-emerging infectious diseases) ดังนั้น ผูที่ปฎิบัติงานดานจุลชีววิทยาการแพทยใน
ห อ งปฎิบั ติก ารของสถานพยาบาลต าง ๆ จํ า เป น ที่จ ะต อ งเพิ่ ม พูน ความรูทั้ ง ในส ว นของทฤษฎีแ ละปฏิ บัติ เพื่ อ ให
กระบวนการวินิจฉัยเชื้อกอโรคตาง ๆ ทางหองปฏิบัติการเปนไปอยางถูกตองรวดเร็ว อันจะมีสวนชวยใหแพทยพิจารณา
เลือกวิธีการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
หนวยจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา เล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน
ดานจุลชีววิทยาการแพทย จึงจัดใหมีการฝกอบรมการปฏิบัติงานจุลชีววิทยาการแพทย ที่ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต
การรับสิ่งสงตรวจ การตรวจวิเคราะหวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรากอโรค การทดสอบความไวตอสารตานจุลชีพ
การตรวจวิเคราะหดวยวิธี Direct examination และการรายงานผลโดยการฝกอบรมนี้จะเนนการฝกอบรมแบบรายบุคคล
และระยะเวลาการฝกอบรมนั้นมีความยืดหยุนตามความตองการของผูเขารับการอบรม ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูเขารับ
การอบรมที่จะไดรับความรูและประสบการณที่สามารถนําไปประยุกตกับงานไดโดยตรง
2. วัตถุประสงค (เชิงพฤติกรรม) เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม
1. เรียนรูถึงความสําคัญ เงื่อนไขและวิธีการรับหรือปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
2. มีทักษะในการตรวจวิเคราะหวินจิ ฉัยเชื้อกอโรคที่พบในสิ่งสงตรวจตาง ๆ
3. เรียนรูถึงหลักการและวิธีการของตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยา
4. มีทักษะในการทดสอบความไวตอสารตานจุลชีพและการแปลผล
5. มีทักษะในการตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจดวยวิธี direct examination และการรายงานผล
6. มีทักษะในการวิเคราะหและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน
3. ตัวชี้วดั (ที่ใชประเมินเชิงพฤติกรรม)
1. ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งสงตรวจไดถูกตอง
2. ความสามารถในการตรวจวินิจฉัยชนิดของเชื้อกอโรคที่แยกไดจากสิ่งสงตรวจไดถูกตอง
3. ความสามารถในการเลือกใชสารตานจุลชีพที่เหมาะสมกับเชื้อแตละกลุม รวมถึงการแปลผลการทดสอบ
ความไวตอสารจุลชีพไดถูกตอง
4. ความสามารถในการตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจดวยวิธี direct examination และรายงานผลไดอยางถูกตอง
5. ความสามารถในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทํางาน

4. เนื้อหาหลักสูตร
การฝกอบรมจะเนนภาคปฏิบัติที่ผูเขารับการฝกอบรมจะไดปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภายใต
การดูแลจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึงการประชุมเพื่อวิเคราะหและสอบถามปญหาดานวิชาการที่เกิดขึ้นในระหวางการฝก
อบรมโดยคณาจารยและผูเชี่ยวชาญ โดยหัวขอการฝกอบรมแบงเปนกลุมดังนี้
1. Aerobic bacteria and antimicrobial susceptibility test (รหัส AA)
2. Anaerobic bacteria (รหัส AN)
3. Medical mycology (yeast and mould ) (รหัส MM)
5. วิธีดําเนินการ
การฝกอบรมภาคปฏิบัติ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ 2552 ดังรายละเอียดตอไปนี้
คาลงทะเบียน (คนละ 3,000 บาท / เรื่อง / สัปดาห)
1 สัปดาห
2 สัปดาห
3 สัปดาห
4 สัปดาห
9
9
9
9
¯
9
9
9
¯
9
9
9
¯ ไมเปดการจัดอบรมในระยะเวลานัน้
สัปดาห = 5 วันทําการปกติ (ไมนับรวมวันหยุดราชการ)
ภาคเชา 9.00 - 12.00 น. ภาคบาย 13.00 - 15.00 น.

รหัสหัวขอ
AA
AN
MM
หมายเหตุ : 7. สถานที่จัด
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8. กลุมเปาหมาย

นักเทคนิคการแพทยและเจาหนาที่หองปฏิบัติการและสถานพยาบาลตาง ๆ
ที่ ปฏิบัติงานดานจุลชีววิทยาการแพทย

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติและพัฒนางานดานจุลชีววิทยาของหนวยงานที่สังกัด และ
เปนการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร โดยผลลัพธที่คณะฯจะไดรับประเด็นหลักก็คือเปนแหลงใหความรูความ
ชํานาญในดานการแพทย ที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ และเปนการเพิ่มรายไดใหแกคณะฯในสวนของการบริการ
วิชาการสูสังคม
10. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม
1. ประเด็นการประเมิน
การประเมินจะครอบคลุมทั้งในสวนของความถูกตองในกระบวนการทํางาน การรายงานผล การแกไข
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน ตลอดจนความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม

2. วิธีการ / เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
ผูเขารับการฝกอบรมจะไดมีโอกาสในการปฏิบัติงานจากสิ่งสงตรวจจริง ภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ
ทั้งไดเรียนรูจากการสอนแสดงในบางกรณี
11. การติดตามผล
1 ระยะเวลาติดตามผล
1 ป หลังเขารับการฝกอบรม
2. ประเด็นการติดตามผล
ขีดความสามารถของผูเขารับการฝกอบรมหลังจากกลับไปปฏิบัติงานแลว รวมทั้งความพึงพอใจของ
ผูรวมงานและผูบังคับบัญชาในดานความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับเนื้อหาการฝกอบรม
3. วิธีการ/ เครื่องมือที่ใชในการติดตาม
แบบสํ า รวจเพื่ อ ประเมิ น ความรู (สํ า หรั บ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม) และแบบสํ า รวจความพึ ง พอใจ
(สําหรับผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน)
12. ผูรับผิดชอบโครงการ
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