
   

ท่ี สน.พอ.  027/2562 
15  ธนัวาคม  2562 

เรียน นายกสภาเทคนิคการแพทย ์ 
เร่ือง  ขออนมุตัิคะแนนการศกึษาตอ่เน่ือง โครงการประชมุวิชาการ ส าหรรนันกัเทคนิคการแพทย ์
สิ่งทีส่่งมาด้วย ตารางงานประชมุวิชาการ ครัง้ท่ี 10 

ดว้ยสมาคมนกัวิทยาศาสตรเ์พาะเลีย้งตวัอ่อนไทย (สน.พอ.) ซึ่งประกอนดว้ยสมาชิกทัง้สตูนิรี
แพทยด์า้นเวชศาสตรก์ารเจริญพนัธุ ์ และนกัวิทยาศาสตรเ์พาะเลีย้งตวัอ่อนซึ่งโดยมากมีพืน้ฐานการท างาน
จากนกัเทคนิคการแพทย ์ ในการท างานดา้นเทคโนโลยีชว่ยการเจรญิพนัธุน์ัน้ องคค์วามรูท้างวิชาการและ
เทคโนโลยีทางการแพทยท่ี์เก่ียวเน่ือง มีความกา้วหรนา้อย่างรวดเรว็ เพราะฉะนัน้ผูป้ฏินตังิานจงึจ าเป็นตอ้ง
มีความรู ้ ความเขา้ใจ และรนัทรานถึงเทคโนโลยีและวิทยาการใหรม ่ ๆ ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือน าไปปรนัใชใ้นการ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สน.พอ. ซึ่งเหร็นความส าคญัของการตดิตามความกา้วหรนา้ทางวิชาการของเทคโนโลยีชว่ยการ
เจรญิพนัธุ ์ และสง่เสรมิใหรมี้การพนปะ แลกเปล่ียนความรูค้วามคดิเหร็น ประสนการณก์ารท างาน จงึไดจ้ดั
ใหรมี้งานประชมุวิชาการเป็นประจ าทกุปี ซึ่งในปีนีไ้ดจ้ดัขึน้เป็นครัง้ท่ี 10 โดยใชช่ื้อวา่ ‘From physiology to 

clinical application in ART lab’ ในวนัศกุรท่ี์ 21 กมุภาพนัธ ์ 2563 ณ โรงแรมแลนดม์ารค์ 
กรุงเทพมหรานคร สน.พอ. จงึใครข่อพิจารณาคะแนนการศกึษาตอ่เน่ืองส าหรรนันกัเทคนิคการแพทยท่ี์เขา้
รว่มการประชมุวิชาการดว้ย หรากตอ้งการเอกสารหรรือขอ้มลูเพิ่มเตมิ สามารถตดิตอ่ผูร้นัผิดชอนโครงการ 
ประชมุวิชาการ คณุวราภรณ ์ ภิรมยเ์ลิศอมร กรรมการฝ่ายวิชาการ สน.พอ. หรมายเลข 0818846267 หรรือ 
คณุจิรวฒันา มโนเลิศเทวญั อนกุรรมการฝ่ายวิชาการ สน.พอ. หรมายเลข 0819010509 

สน.พอ.หรวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดร้นัความอนเุคราะหรจ์ากทา่น จงึขอขอนพระคณุมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนนัถือ 

         (ศ.นพ. ธีระพร วฒุยวนิช) 
นายกสมาคมนกัวิทยาศาสตรเ์พาะเลีย้งตวัอ่อนไทย 

สมาคมนักวิทยาศาสตรเ์พาะเลีย้งตัวอ่อนไทย (สน.พอ.) 
ชัน้ 8อาคารเฉลิมพระนารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศนูยว์ิจยั ถนนเพชรนรุตีดัใหรม ่กรุงเทพฯ 10310 
 Association of Thai Embryologists(ATE) 

8th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchaburi road, Bangkok 10310, Thailand 



   

ท่ี สน.พอ.  028/2562 
15  ธนัวาคม  2562 

เร่ือง    ขออนมุตัขิา้ราชการ/พนกังานในสงักดัเขา้รว่มประชมุวิชาการประจ าปี ครัง้ท่ี  1/2563 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล/ผูด้  าเนินการสถานพยาบาล 
สี่งทีส่่งมาด้วย  ตารางงานประชมุวิชาการประจ าปี ครัง้ท่ี  1/2563 

ด้วยสมาคมนักวิทยาศาสตรเ์พาะเลี ้ยงตัวอ่อนไทย (สน.พอ.) จะจัดให้มีการประชุมวิ ชาการ
ประจ าปี  ครั้ง ท่ี  1/2563 (The 10 th  ATE Conference and  Workshop) เร่ือง  ‘From physiology to 

clinical application in ART lab’ โดยจะจดังานขึน้ในวนัศกุรท่ี์ 21 กมุภาพนัธ ์2563 เวลา 08:00-16:30 น. 
ณ หอ้ง Ballroom ชัน้ 7 โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพมหานคร หวัขอ้บรรยายเป็นความรูพื้น้ฐาน เพ่ือน ามา 
ใช้ในการท างานจริงในห้องปฏิบัติการเด็กหลอดแก้ว  โดยเริ่มตัง้แต่การสรา้งเซลล์สืบพันธุ์ในร่างกาย 
ฮอรโ์มนท่ีใชใ้นขบวนการกระตุน้ไข่ ความรูพื้น้ฐานในทาง genetics ท่ีควรรู ้การเตรียมเย่ือบุโพรงมดลูก
คนไขก้่อนมายา้ยตวัอ่อน ซึ่งทางสมาคมฯ ตัง้ใจใหน้กัวิทยาศาสตรท่ี์เพิ่งเขา้มาท างานดา้นนีไ้ดเ้ขา้ใจใน
ขบวนการทั้งหมด ขณะเดียวกันหัวข้อบรรยายดังกล่าวก็จะเป็นประโยชนใ์นการทบทวนความรูใ้ห้กับ
นักวิทยาศาสตรท่ี์ท างานด้านนี ้มานาน  และต้องการไปสอบวัดระดับความรู้กับนักวิทยาศาสตร์
ต่ า งป ระ เทศของสม าคม  European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE 
senior/clinical embryologist) โดยในงานประชมุดงักล่าวจะประกอบดว้ยกลุ่มแพทยแ์ละนกัวิทยาศาสตร์
ท่ีท างานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลท่ีเปิดบรกิารดา้นเทคโนโลยีชว่ยการเจรญิพนัธุ ์  

ทางสมาคมฯ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธ์ และโปรดพิจารณาอนุญาต ให้ข้าราชการ/
พนกังานในสงักัดของท่านเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้โดยไม่ถือเป็นวนัลาเม่ือไดร้บัอนุมตัิจากผูบ้งัคบับัญชา 
และใหเ้บิกค่าลงทะเบียน 2,000 (เป็นสมาชิก) หรือ 2,500 (ไม่เป็นสมาชิก) บาท และค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น 
ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั จากตน้สงักัดได ้ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมของ
สว่น ราชการ พ.ศ. 2545  

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ และขอขอบพระคณุลว่งหนา้มา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนบัถือ 

         (ศ.นพ. ธีระพร วฒุยวนิช) 
นายกสมาคมนกัวิทยาศาสตรเ์พาะเลีย้งตวัอ่อนไทย 

สมาคมนักวิทยาศาสตรเ์พาะเลีย้งตัวอ่อนไทย (สน.พอ.) 
ชัน้ 8อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศนูยว์ิจยั ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่กรุงเทพฯ 10310 
 Association of Thai Embryologists(ATE) 

8th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchaburi road, Bangkok 10310, Thailand 



 

      The 10th ATE conference and workshop 

     “From physiology to clinical application in ART lab”  

   21st  February, 2020 at Landmark hotel Bangkok. 

 

 

 

 

 

08:00-8:30  Registration   

08:30-09:30  Gametes/embryos physiology for embryologists 

       Prof. Teraporn Vutyavanich 

09:30-10:30  Reproductive endocrinology involving ART Dr. Patsama Vichinsartvichai 

             

10:30-11:00  Coffee/Tea break 

11:00-12:00  Genetics for embryologists   Dr. Suchada Mongkolchaipak 

12:00-13:00   Lunch         

13:00-14:00  Ovarian stimulation protocol   Dr. Amarin Narkwichean 

14:00-15:00  Integration of basic science to clinical embryology 

      Prof. Teraporn Vutyavanich  

15:00-15:30  Coffee/Tea break                                                                                                              

15:30-16:30   Endometrium preparation                Dr.Isarin Tanabunyawat 

           

 


