โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจาและงานวิจัย ครั้งที่ 7
“Workshop on Histopathological Techniques in Routine and Research VII”
หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางด้านจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) ทั้งในส่วนงานประจา
และงานวิจัย ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความเข้าใจถึงหลักการและทักษะในการปฏิบัติง านที่ถูกต้อง ซึ่ง ภาควิชา
พยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิ
วิทยาครั้งที่ 1-6 โดยเน้นพื้นฐานทางพยาธิวิทยา เช่น การคัดเลือกตัว อย่างชิ้นเนื้อ (Tissue Collection) การ
เตรียมตัวอย่างชิ้นเนื้อ (Tissue Preparation and Processing) การตัดชิ้นเนื้อเยื่อ (Sectioning) รวมทั้งการ
ย้อมสีพื้นฐาน (Hematoxylin and eosin staining)
ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านจุลพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิ
ชีว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ร่ วมกั บ ชมรมพยาธิ ชี ว วิ ท ยา จึ ง จั ด โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิ บัติ การเทคนิ ค ทางจุ ลพยาธิ วิ ทยาในงานประจ าและงานวิจั ย ครั้ ง ที่ 7 ระหว่า งวัน ที่ 31 พฤษภาคม –
1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยเน้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการย้อมสีพิเศษ (Special staining) และเทคนิค
การย้อมชิ้นเนื้อด้วยวิธีอิมมูโนเปอร์ออซิเดส (Immunoperoxidase staining) ซึ่งเป็นเทคนิคที่น่าสนใจและ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติการในเทคนิคดังกล่าวก็จะช่วยให้
สามารถขยายกรอบความคิด พัฒนางานด้านการเรียนการสอน รวมทั้งก่อให้เกิดความก้าวหน้าในงานวิจัยและ
งานประจาได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อต่อยอดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานทางเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา อันได้แก่ เทคนิคการ
ย้อมสีพิเศษ (Special staining) และเทคนิคการย้อมชิ้นเนื้อด้วยวิธีอิมมูโนเปอร์ออซิเดส (Immunoperoxidase
staining)
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางวิชาการ
วัน และสถานที่จัดงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ภาควิชา
พยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อและเนื้อหาการจัดงาน
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการดังนี้
1. เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) เทคนิคการย้อมสีพิเศษ (Special staining)
และเทคนิคการย้อมชิ้นเนื้อด้วยวิธีอิมมูโนเปอร์ออซิเดส (Immunoperoxidase staining)
2. ฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทางงานพยาธิวิทยา
3. กิจกรรมแสดงนวัตกรรมทางจุลพยาธิวิทยาจากภาควิชาพยาธิชีววิทยาและสินค้าจากบริษัทผู้สนับสนุน
กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เวลา
08.00-08.30 น.
08.30-09.00 น.
09.00-10.00 น.

10.00-10.30 น.
10.30-11.00 น.
11.00-11.20 น.
11.20-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-14.45 น.
14.45-15.00 น.
15.00-15.45 น
15.45-16.30 น.

รายละเอียด
ลงทะเบียน
พิธีเปิดงาน
บรรยาย เรื่อง “เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) เทคนิคการย้อมสีพิเศษ
(Special staining) และเทคนิคการย้อมชิ้นเนื้อด้วยวิธีอิมมูโนเปอร์ออซิเดส
(Immunoperoxidase staining)”
สาธิต เรื่อง “เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology)”
ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค Immunoperoxidase 1”
- Antigen retrieval
- Block endogenous peroxidase
พัก-รับประทานอาหารว่าง
ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค Immunoperoxidase 2”
- Block non-specific binding
- Primary antibody
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษจาก รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ปานเทพ รัตนากร
เรื่อง “Conservation and Pathology”
ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค Special staining 1”
- Masson's trichrome staining
พัก-รับประทานอาหารว่าง
ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค Special staining 2”
- Periodic Acid Schiff
ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค Special staining 3”
- Alcian Blue Staining

วัน ศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เวลา

รายละเอียด

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-12.00 น. ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค Immunoperoxidase 3”
- Washing

- Secondary antibody

- Substrate chromogen

- Counter Stain

พร้อมรับประทานอาหารว่าง
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. ถ่ายภาพผลการย้อม Special staining และ Immunoperoxidase
พร้อมร่วมอภิปรายผล
14.00-15.00 น. บรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์พนัส เฉลิมแสนยากร
เรื่อง “Clinical Diagnosis by Special Stain and Immunostain”
15.00-16.00 น. สรุปและอภิปรายผล พร้อมรับประทานอาหารว่าง มอบเกียรติบัตร พิธีปิดงาน และ
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
ผู้เข้าร่วมประชุม
นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยา ประมาณ 45 คน
หน่วยงานรับผิดชอบ
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ประสานงาน
อาจารย์ ดร. นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์ นางปรานอมภูชฎาภิรมย์ และนางสาวธิดารัตน์ คุ้มสังข์
อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภท
บุคคลทั่วไป

ลงทะเบียนล่วงหน้า

อัตราปกติ

(ภายในวันที่ 18 พ.ค. 2561)

(หลังวันที่ 18 พ.ค. 2561)

5,900 บาท

6,500 บาท

ใบสมัครเข้ ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจาและงานวิจัย ครั้งที่ 7
“Workshop on Histopathological Techniques in Routine and Research VII”
วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
***กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน***
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การรับสมัคร

ผูส้ นใจกรอกใบสมัครและเอกสารการชาระเงินค่าลงทะเบียนส่ งมาที่
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
หรื อทางโทรสาร หมายเลขโทรสาร 02-354-7158
หรื อที่ E-mail: athisri.sit@mahidol.ac.th, thidarat.koo@mahidol.ac.th

การชาระเงิน

ท่านสามารถชาระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินผ่าน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขา รามาธิบดี
ชื่อบัญชี ภาควิชาพยาธิชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เลขที่บญั ชี 026-426185-4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
1. คุณอธิศรี สิ ทธิปัญญา

โทรศัพท์ 02-201-5556, 084-727-4133 หรื อ E-mail: athisri.sit@mahidol.ac.th

2. คุณธิดารัตน์ คุม้ สังข์

โทรศัพท์ 02-201-5550, 080-805-4956 หรื อ E-mail: thidarat.koo@mahidol.ac.th

