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ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44

เรียน
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สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. โครงการจัดประชุมวิชาการ

ปั จ จุ บั น ประเทศไทยและทุ ก ประเทศทั่ ว โลกก าลั ง ต่ อ สู้ อ ย่ า งหนั ก กั บ การระบาดของ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
2019 (COVID-19 ; โควิด-19) ซึ่งพบครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ นครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑล หูเป่ย์ ประเทศ
จีน องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของ COVID-19 เป็นการระบาดทั่วโลก ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดย COVID19 มีสาเหตุมาจากไวรัส โคโรนาสายพั น ธุ์ใหม่ ซึ่งเป็น สายพั น ธุ์ก ลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉีย บพลันรุน แรง2 ( severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2: SARS-CoV-2 ) เป็นไวรัสอาร์เอ็นเอชนิดสายเดี่ยว ทาให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ
อาการที่ พ บบ่ อย ได้แ ก่ มี ไข้ ไอ และหายใจลาบาก ภาวะแทรกซ้อ นอาจรวมไปถึง ปอดบวม และกลุ่ มอาการหายใจล าบาก
เฉี ย บพลั น ข้ อ มู ล ณ วัน ที่ 6 มี น าคม พ.ศ. 2564 มี ผู้ ติ ด เชื้ อ ยื น ยั น แล้ ว มากกว่ า 116,753,883 คน ใน 213 ประเทศและมี
ผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดแล้วมากกว่า 2,593,713 คน และมีผู้หายป่วยแล้วมากกว่า 92,353,188 คน จากปัญหาการระบาดของ
COVID-19 ส่งผลให้ระบบสุขภาพของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย การบูรณาการความรู้แบบองค์รวม ความรู้ใน
รูปแบบสหสาขามีความจาเป็นและสาคัญมากขึ้น โดยเฉพาะองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ที่มี
บทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ต่างๆแก่แพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการวินิจฉัย ติดตาม
รักษา หรือควบคุมโรคต่างๆ ตลอดจนการดูแลสุขภาพให้มีความแม่นยาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้น สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจาปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44 International and Annual Conferences of the
Association of Medical Technologists of Thailand 2021 (The 44th ACMTT 2021) “MT Professional in COVID-19
Era” ณ ศูนย์ประชุมพีช (PEACH) โรงแรมรอยัล คลิฟ บีส โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม
2564 ในรูปแบบการบรรยายวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่
องค์ความรู้ที่พัฒนาต่อยอดทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพและการแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ทางเทคนิ ค การแพทย์ ที่ ทั น สมั ย การประชุ ม ครั้ งนี้ ผู้ เข้ า ร่ว มประชุ ม ภาครั ฐ มี สิ ท ธิ์ เบิ ก ค่ า ใช้ จ่ ายต่ าง ๆ ได้ ต ามระเบี ย บของ
กระทรวงการคลัง โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และสามารถเข้าระบบลงทะเบียนได้ที่ www.amtt.org
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวของบุคลากรในสังกัด และขอได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท)
นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ผู้ประสานงาน นางรณพร ประสงค์สุข
โทร. 0-2948-5757 , 088-6811581 ranaporm.pra@gmail.com

การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44
Annual Conferences of the Association of Medical Technologists of Thailand 2021
(The 44th ACMTT 2021)
“MT Professional in COVID-19 Era”
วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2564
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช (PEACH)
โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกกำลังต่อสู้อย่ำงหนักกับกำรระบำดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19 ; โควิด -19) ซึ่งพบครั้งแรกในเดือนธัน วำคม พ.ศ. 2562 ณ นครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑล
หูเป่ย์ ประเทศจีน องค์กำรอนำมัยโลกได้ประกำศให้กำรระบำดของ COVID-19 เป็นกำรระบำดทั่วโลก ในวันที่ 11
มีนำคม 2563 โดย COVID-19 มีสำเหตุมำจำกไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสำยพันธุ์กลุ่มอำกำรทำงเดินหำยใจ
เฉียบพลันรุนแรง 2 ( severe acute respiratory syndrome coronavirus 2: SARS-CoV-2 ) เป็นไวรัสอำร์เอ็นเอ
ชนิ ด สำยเดี่ ย ว ท ำให้ เกิ ด กำรติ ด เชื้ อ ทำงเดิ น หำยใจ อำกำรที่ พ บบ่ อ ย ได้ แ ก่ มี ไ ข้ ไอ และหำยใจล ำบำก
ภำวะแทรกซ้อนอำจรวมไปถึง ปอดบวม และกลุ่มอำกำรหำยใจลำบำกเฉียบพลัน ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนำคม พ.ศ.
2564 มีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วมำกกว่ำ 116,753,883 คน ใน 213 ประเทศและมีผู้เสียชีวิตจำกโรคระบำดแล้ว
มำกกว่ำ 2,593,713 คน และมีผู้หำยป่วยแล้วมำกกว่ำ 92,353,188 คน จำกปัญหำกำรระบำดของ COVID-19
ส่งผลให้ระบบสุขภำพของประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกมำย กำรบูรณำกำรควำมรู้แบบองค์รวม ควำมรู้ใน
รูปแบบสหสำขำมีควำมจำเป็นและสำคัญ มำกขึ้น โดยเฉพำะองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีทำงห้องปฏิบัติกำรเทคนิค
กำรแพทย์ ที่มีบทบำทสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรให้ข้อมูลผลกำรตรวจวิเครำะห์ต่ำงๆแก่แพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมี
ส่ ว นช่ วยในกำรวินิ จ ฉัย ติด ตำมรัก ษำ หรื อควบคุ มโรคต่ำงๆ ตลอดจนกำรดู แลสุ ข ภำพให้ มี ควำมแม่ นย ำและมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
สมำคมเทคนิ ค กำรแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระอุ ป ถั ม ภ์ พ ระเจ้ ำ วรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ ำ โสมสวลี
กรมหมื่น สุทธนำรีน ำถ เป็น องค์กรวิชำชีพที่มีภำรกิจสำคัญในกำรส่งเสริมพั ฒ นำควำมรู้ทำงวิช ำกำรและวิชำชีพ
เทคนิ ค กำรแพทย์ ตระหนั ก และให้ ค วำมส ำคั ญ กับ กำรพั ฒ นำบุ คลำกรในวิช ำชี พ ทั้ งในด้ ำนควำมรู้ท ำงวิช ำชี พ
ตลอดจนศั กยภำพด้ำนอื่ น ๆที่จ ำเป็ น ในกำรปฏิบั ติงำนที่ดี จึงได้จัด กำรประชุม วิช ำกำรเพื่ อ เผยแพร่ ควำมรู้และ
ควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์ทำงเทคนิคกำรแพทย์ เพื่อเป็นวิถีทำงหนึ่งในกำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรเทคนิค
กำรแพทย์ อันประกอบด้วยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำยวิชำกำรในทุกสำขำงำนหลักทำงเทคนิคกำรแพทย์
และวิชำกำรที่ตอบสนองต่อทิศทำงของวิชำชีพในอนำคต ซึ่งนอกจำกผู้เข้ำร่วมประชุมจะได้รับควำมรู้ที่ ทันสมัยแล้ว
ยังมีโอกำสได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒ นำงำนด้ำนต่ำงๆ และ
เข้ำชมกำรแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทำงเทคนิคกำรแพทย์ที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมต่อ
กำรดำเนินกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำร ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ควำมรู้และควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรด้ำนเทคนิคกำรแพทย์และสำธำรณสุข แก่นักเทคนิค
กำรแพทย์และบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ด้ำนวิชำกำรทำงเทคนิคกำรแพทย์ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่
ในกำรตรวจวิ เครำะห์ ท ำงห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรเทคนิ ค กำรแพทย์ เพื่ อ ประโยชน์ ในกำรช่ ว ยวิ นิ จ ฉั ย โรค กำรรั ก ษำ
กำรติดตำมผลกำรรักษำ กำรประเมินภำวะสุขภำพ กำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค
๓. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของนักเทคนิคกำรแพทย์และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนที่มคี ุณภำพได้มำตรฐำนในระดับประเทศและระดับสำกล
๓. รูปแบบการจัดประชุม
๑. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Pre-conference workshop)
๒. กำรบรรยำย อภิปรำยทำงวิชำกำร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. กำรแสดงนิทรรศกำรเทคโนโลยีและเครื่องมือทำงเทคนิคกำรแพทย์
๔. กำรเสนอผลงำนวิชำกำร
๔. ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ 1๘ – 2๑ พฤษภำคม ๒๕๖4 (โดยในวันที่ 1๘ พฤษภำคม ๒๕๖4 เป็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรก่อน
กำรประชุม) ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติพีช (PEACH) โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยำ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี
๕. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม
นักเทคนิคกำรแพทย์ นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ นักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย อำจำรย์ เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์
บุคลำกรทำงกำรแพทย์สำขำต่ำงๆ และผู้สนใจ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
๖. จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ประมำณ ๒,0๐๐ คน
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สมำคมเทคนิ ค กำรแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระอุ ป ถั ม ภ์ พ ระเจ้ ำ วรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ ำ โสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนำรีนำถ
๘. การลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียน
สมำคมฯจะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์เท่ำนั้น ทำง www.amtt.org โดยสำมำรถลงทะเบียนออนไลน์ได้
ตั้ งแต่ วัน ที่ ๑๕ มี น ำคม – ๑0 พฤษภำคม ๒๕๖4 และเฉพำะผู้ ล งทะเบี ย นที่ ได้ ช ำระค่ ำลงทะเบี ย นก่ อ นวัน ที่
๑0 พฤษภำคม ๒๕๖4 เท่ำนั้น จะได้รับชุดเอกสำรประกอบกำรประชุม

อัตรำค่ำลงทะเบียนประชุมวิชำกำรครั้งที่ 44
ประเภท

ลงทะเบียน วันที่ 15 มีนำคม - 15 เมษำยน 2564

ลงทะเบียน วันที่ 16 เมษำยน – 10 พฤษภำคม 2564

18- 21 พฤษภำคม 2564

19- 21 พฤษภำคม 2564

18- 21 พฤษภำคม 2564

19- 21 พฤษภำคม 2564

สมำชิกสมำคม

3,500

3,000

4,000

3,500

บุคคลทั่วไป

4,500

4,000

5,000

4,500

ส ม ำ ชิ ก อ ำ ยุ
60 ปีขึ้นไป

2,250

2,000

2,500

2,250

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้ำร่วมประชุมได้มีโอกำสเสนอผลงำนทำงวิชำกำร แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์
กับผู้ร่วมงำนในสำขำวิชำชีพเดียวกันและสำขำที่เกี่ยวข้อง
๒. ผู้เข้ำร่วมประชุมทรำบถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำงำนทำงด้ำนเทคนิคกำรแพทย์ สำมำรถนำเอำควำมรู้
ที่ ไ ด้ รั บ จำกกำรประชุ ม ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนทำงห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรตำมหลั ก กำรประกั น คุ ณ ภำพ
และกำรพัฒนำเข้ำสู่มำตรฐำนระดับสำกล
๑๐. ตารางการประชุม (เอกสารแนบ)
ผู้เสนอโครงกำร

(ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ)
ประธำนอนุกรรมกำรวิชำกำร

ผู้อนุมัติโครงกำร

(ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท)
นำยกสมำคมเทคนิคกำรแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนำรีนำถ
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Annual Conferences of the Association of Medical Technologists of Thailand 2021
(The 44th ACMTT 2021)
“MT Professional in COVID-19 Era”
May 18 – 21, 2021
At PEACH, Royal Cliff Beach Hotel Group, Pattaya, Thailand
May 18 (Tuesday), 2021: Pre-conference workshop
Time
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00 *

Registration
Room 1

Room 2

Room 3

Room 4

Room 5

Room 6

Workshop 1
Learn from the
experts

Workshop 2
Learn from the
experts

Workshop 3
Learn from the
experts

Workshop 4
Learn from the
experts

Workshop 5
Learn from the
experts

Workshop 6
Learn from the
experts

Molecular Diagnosis
in COVID-19

Update on
TB Diagnosis

Genetic Medicine

Emerging STD
- HIV
- Syphilis

Appropriate Uses of
Transfusion Therapy

Precision Diagnostics
for Thalassemia &
Interactive Case Study
(via Kahoot app)

• ผศ.ดร.ทนพ.นาวิน
ห่อทองคา
• ดร.ทนพ.เอกวัฒน์
ผสมทรัพย์
• ดร.ทนพญ.สุมนมาลย์
อุทยมกุล
Moderator:

ดร.ทนพญ.บุษราวรรณ
ศรีวรรธนะ

• ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์
• รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ • ดร.ทนพญ.เดือนเพ็ญ
• นพ.สุรคั เมธ มหาศิรมิ งคล
จาปรุง
Moderator:

ศ.ดร.ทนพ.วัชระ กสิณฤกษ์

Moderator:

ทนพญ.อมรรัตน์ กันกา

• ผศ.ทนพ.ศักดิชั์ ย

เดชตรัยรักษ์
• นายเกรียงศักดิ ์ ไชยวงค์
Moderator:

ดร.ทนพญ.สลักจิต
ชุตพิ งษ์วเิ วท

• Problems & pitfalls in
pretransfusion testing

รศ.พญ.ศศิธร เพชรจันทร

ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ
• ผศ.ดร.ทนพญ.สุภาวดี
แย้มศรี
• ผศ.ดร.ทนพ.อัฐวุฒ ิ ไชย
บุญเรือง
ทนพญ.นิภาพรรณ ลีต้ ระกูล
• TRALI: HLA or HNA?
• อ.ดร.ทนพญ.หทัยชนก
ศ.พิเศษ พล.ต.หญิง ดร.
ศรีวรกุล
ทนพญ. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง
Moderator:
Moderator:

ดร.ทนพญ.มัณฑนา มิตรชัย
* Coffee break: 14.30 – 14.45 pm.

•

• Transfusion support in
ABO incompatible
stem cell
transplantation

รศ.ทนพญ.กุลนภา ฟู่เจริญ
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May 19 (Wednesday), 2021
Time
07.30 – 16.00

Registration
PEACH Hall A

09.00 – 10.30

พิ ธีเปิ ดการประชุม
กล่าวรายงานและต้อนรับ โดย นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
กล่าวเปิ ดการประชุม โดย ผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข
การประกาศเกียรติ คณ
ุ และเบิกตัวผู้ได้รบั รางวัล และมอบรางวัล นักเทคนิ คการแพทย์ดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2564 จานวน 3 ท่าน
ผู้ได้รบั รางวัลนักเทคนิ คการแพทย์ดีเด่น กล่าวขอบคุณ
การขับร้องหมู่ เพลงเทคนิ คการแพทย์ โดย คณะนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยบูรพา
ถ่ายรูปหมู่
เปิ ดนิ ทรรศการ Exhibitions ณ PEACH Hall B & C

10.30 – 11.00

Coffee break

Plenary Lecture 1: COVID-19 Vaccines: Updated Thailand and Global Situations

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์ร่งุ ธรรม
ผูอ้ านวยการโครงการพัฒนาวัคซีนโควิค-19 ศูนย์วจิ ยั วัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00 – 12.00

Chairman: ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นจิตโสมนัส
Lunch Symposium - #1
PEACH Hall A (300)
Lunch Symposium-1

12.00 – 13.00

บริ ษทั อาร์เอ็กซ์ จากัด
PEACH Hall D1 (250)

PEACH Hall D2 (250)

Lunch Symposium-2

บริษทั ไบโอมีเดีย
(ประเทศไทย) จากัด

PEACH Hall D3 (250)

Pattaya 11 (250)

Pattaya 10 (200)

Lunch Symposium-3

Lunch Symposium-4

Lunch Symposium-5

Lunch Symposium-6

บริ ษทั เอ็มพี เมดกรุป๊ จากัด

บริ ษทั บีโอเมริ เยอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

TBA

บริ ษทั เนชันแนล
่
เฮลท์ แคร์
ซิ สเท็มส์ จากัด
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PEACH Hall A
Plenary Lecture 2: COVID-19 in Thailand: 3D - Discovery, Diagnosis, and Development

ดร.ทนพญ. สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

13.30 – 14.30

Chairman: ดร.ทนพญ.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ
14.30 – 15.00

Coffee break
PEACH Hall D1 (250)
Symposium-1
Development of COVID19 diagnostic test kits in
Thailand

15.00 – 16.30

• ดร.ปนัดดา เทพอัคศร
• ดร.ชยสิทธิ ์ อุตมาภินันท์
Moderator:

ดร.ทนพญ.บุษราวรรณ
ศรีวรรธนะ

PEACH Hall D2 (250)
Symposium-2
R2R for MT Professional:
Basic Research
Methodology, Statistics &
Interactive Exercise
(via Kahoot app)

รศ.ดร.ทนพญ.กนกวรรณ แสน
ไชยสุรยิ า
• ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุรยิ า
•

Moderator:

PEACH Hall D3 (250)
Symposium-3
Precision Diagnostics for
Leukemia
• ศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์
• ดร.ทนพ.ธีระพงษ์

ศิรบิ ูรณ์พฒ
ั นา
Moderator:

พล.ต.ท.นพ.ทนพ.กิตติพงษ์
สุวธั นเดชา

Pattaya 11 (250)
Symposium-4
Share & Learn
Method Verification

Pattaya 10 (200)
Symposium-5
Molecular Diagnostics in
Microbiology

• ทนพญ. ผุสดี ลือนีย์
• ทนพญ.วรรณา

เพ่งเรืองโรจนชัย

• TBA
Moderator:

ทนพญ.สุจติ รา มานะกุล

Moderator:

รศ.ทนพญ.พรรณี พิเดช

ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ
Dinner Symposium
PEACH Hall A (300)
Dinner Symposium-1

16.30 – 17.30

บริ ษทั เอ็มพี เมดกรุป๊ จากัด
PEACH Hall D1 (250)

PEACH Hall D2 (250)

PEACH Hall D3 (250)

Pattaya 11 (250)

Pattaya 10 (200)

Dinner Symposium-2

Dinner Symposium-3

Dinner Symposium-4

Dinner Symposium-5

Dinner Symposium-6

TBA

TBA

TBA

บริ ษทั ไบโอเซน จากัด

TBA
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May 20 (Thursday), 2021
Time
07.30 – 16.00

Registration
PEACH Hall A
Plenary Lecture 3: COVID-19 in Thailand: Epidemiology & Control

นพ.ธนรักษ์ ผลิ พฒ
ั น์
ผูต้ รวจราชการระดับกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

08.30 – 09.30

Chairman: ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุตพ
ิ งษ์วเิ วท
PEACH Hall D1 (250)

PEACH Hall D2 (250)

PEACH Hall D3 (250)

Pattaya 11 (250)

Pattaya 10 (200)

Symposium-6

Symposium-7
Future Trend in Medical
Laboratory

Symposium-8
Pharmacogenetics in
Laboratory Practice

Symposium-9

บทบาทเทคนิ คการแพทย์กบั
ยุทธศาสตร์ AMR

Symposium-10
Research Highlights

สภาเทคนิ คการแพทย์สนทนา
ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์
นายกสภาเทคนิคการแพทย์
09.30 – 11.00

• Automation

ดร.ทนพ.มณี เตชวิรยิ ะ
• Health informatics

ดร.ทนพญ.สลักจิต
ชุตพิ งษ์วเิ วท
Moderator:

ดร.ทนพ.มณี เตชวิรยิ ะ

• ผศ.พญ.ทิชา
ฤกษ์พฒ
ั นาพิพฒ
ั น์
• รศ.ภก.ดร.ชลภัทร สุขเกษม
• ดร.ทนพญ.นวลจันทร์
วิจกั ษณ์จนิ ดา

การบรรยายจากผู้ได้รบั ทุนสนับสนุน
การวิ จยั จากสมาคม ประจาปี 2563

• ผศ.ดร.ทนพญ.รัตนา ลาวัง

• ดร.ทนพญ.วันทนา
ปวีณกิตติพร
Moderator:

ทนพญ.สุจติ รา มานะกุล

Moderator:
• รศ.ภก.ดร.ชลภัทร สุขเกษม

ผศ.ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ ์
ทนพญ.วิศนั สนีย์ การุญบุญญานันท์
ทนพญ.จินดามณี แสนบุญศิร ิ
ทนพ.สัมฤทธิ ์ แดงวิบูลย์
ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี
ทนพญ.วทันยา ธันย์ชนกพงศ์
Moderator:

ศ.ดร.ทนพ.วัชระ กสิณฤกษ์
11.00 – 12.00

Coffee Break & Exhibition & Poster
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PEACH Hall A

11.00 – 12.00

AMTT Grand Members Meeting

Lunch Symposium - #2
PEACH Hall A (300)
Lunch Symposium-7

บริ ษทั บีโอเมริ เยอร์ (ประเทศไทย) จากัด
12.00 – 13.00

13.00 – 14.30

PEACH Hall D1 (250)

PEACH Hall D2 (250)

PEACH Hall D3 (250)

Pattaya 11 (250)

Pattaya 10 (200)

Lunch Symposium-8

Lunch Symposium-9

Lunch Symposium-10

Lunch Symposium-11

Lunch Symposium-12

บริษทั เอ็มพี เมดกรุป๊ จากัด

บริ ษทั ซิ สเม๊กซ์ (ไทยแลนด์)
จากัด

TBA

TBA

TBA

Symposium-11
Cellular Immunotherapy
for Cancers (I)

Symposium-12
Molecular Diagnostics of
Cancers

Symposium-13

Symposium-14

Symposium-15
COVID-19 Testing Evaluation

ดร.ทนพญ.มุทติ า จุลกิง่
• ดร.ทนพญ.อุษรา ปั ญญา
• ดร.ทวีศกั ดิ ์ เชีย่ วชาญศิลป์
• ดร.ทนพญ.จตุพร สุจจิตร์จูล

• ดร.นพ.นรวรรธน์ พวงวรินทร์
• ดร.วรรณา ทองนพคุณ

•

Moderator:

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย
เย็นจิตโสมนัส
14.30 – 15.00

Moderator:

ดร.นพ.นรวรรธน์ พวงวรินทร์

นโยบายการลดความแออัดของ
งานเทคนิ คการแพทย์ใน รพ. และ
คลิ นิกเทคนิ คการแพทย์
• ทนพญ.วรางคณา อ่อนทรวง
• ทนพญ.จริยา ผดุงพัฒโนดม

การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ การเช่า
เครื่องมือ น้ายา วัสดุวิทยาศาสตร์
โดยการตรวจวิ เคราะห์ด้วยเครื่อง
อัตโนมัติ
• ทนพญ.สมพิศ ปิ นะเก
•

คุณศศิธร ศรีประดิษฐ์

Moderator:

ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุตพิ งษ์วเิ วท

Moderator:

ดร.ทนพญ.มัณฑนา มิตรชัย
Coffee Break & Exhibition & Poster

• ดร.นพ.ทนพ.อาชวินทร์ โรจนวิวฒ
ั น์
• ดร.ทนพญ.พิไลลักษณ์
อัคคไพบูลย์ โอกาดะ
• ดร.ภาคภูม ิ ทรัพย์สุนทร
Moderator:

ดร.ทนพญ.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ

หน้า 6 จาก 7
15.00 – 16.30

Symposium-16
Cellular Immunotherapy
for Cancers (II)

ดร.สุพรรณิการ์ ถวิลหวัง
• ดร.ทนพญ.พิรยิ า
เหลืองวัฒนนันท์
• ดร.สุญานี ทองโชติ
• ดร.ศศิประภา ขุนชัย
•

Moderator:

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย
เย็นจิตโสมนัส

Symposium-17
Precision medicine
laboratory

• ทนพญ.สิรภิ ากร แสงกิจพร
Paving the way toward
precision medicine: Current
advances and challenges in
maternal & child health and
precision oncology

Symposium-18
POCT & Quality Assurance
System

การบริ หารจัดการ และการปฏิ บตั ิ

• ทนพญ.ผุสดี ลือนีย์
• ทนพ.เตชินท์ วิชาศรี

Symposium-19

เทคนิ คการแพทย์กบั งานด้าน IVF

Moderator:

ดร.ทนพ.มณี เตชวิรยิ ะ

Moderator:

รศ.ทนพญ.พรรณี พิเดช

• ดร.ทนพญ.พิไลลักษณ์
อัคคไพบูลย์ โอกาดะ
Precision medicine approach
to infectious disease
management

Moderator:

ดร.ทนพญ.บุษราวรรณ
ศรีวรรธนะ

18.00 ~ …

(โรงพยาบาล)

• ทนพ.ภาสกร นวเกล้า
• ศ.นพ.กาธร พฤกษานานนท์

• ดร.ทนพญ.นุสรา
สัตย์เพริศพราย
Genomics Thailand: On the
road to precision healthcare

16.30 – 17.30

Symposium-20
Oral Presentation-1

Exhibition
Gala dinner @ สวนนงนุช (ถ้ามี)

TBA (5 เรื่อง)
Moderator:

ดร.ทนพญ.มัณฑนา มิตรชัย
Evaluator:

รศ.ดร.ทนพญ.พรรณี พิเดช
รศ.ดร.ทนพญ.กนกวรรณ แสนไชยสุรยิ า
ดร.ทนพญ.มัณฑนา มิตรชัย
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May 21 (Friday), 2021
08.15 – 09.45

PEACH Hall D1 (250)

PEACH Hall D2 (250)

PEACH Hall D3 (250)

Pattaya 11 (250)

Pattaya 10 (200)

Symposium-21
Oral Presentation-2

Symposium-22

Symposium-23

Symposium-24
Auto Verification in Medical
Laboratory

Symposium-25
Student Forum

(สถาบันผู้ผลิ ต)

TBA (5 เรื่อง)
Moderator:

รศ.ดร.ทนพญ.กนกวรรณ
แสนไชยสุรยิ า
Evaluator:

พล.ต.ท.นพ.ทนพ.กิตติพงษ์
สุวธั นเดชา
รศ.ทนพญ.กุลนภา ฟู่เจริญ
รศ.ดร.ทนพญ.กนกวรรณ
แสนไชยสุรยิ า
09.45 – 10.00

เกณฑ์มาตรฐานคลิ นิคเทคนิ ค
การแพทย์ กับ เส้นทางสู่
ความสาเร็จในการประกอบ
วิ ชาชีพ
• ผูแ้ ทนกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
• ทนพญ.นภา เรือนสกุล
• ดร.ทนพญ.สลักจิต
ชุตพิ งษ์วเิ วท
Moderator:

แนวทางการประเมิ นผลงาน
วิ ชาการเพื่อเลื่อนระดับและรับเงิ น
ประจาตาแหน่ งของนักเทคนิ ค
การแพทย์
• ทนพญ.พิมพ์ใจ นัยโกวิท
• ทนพญ.เทียมจันทร์
เกีย่ วการค้า

• พ.ท.นพ.ปิ ตพ
ิ ฒ
ั ก์ ชานาญเวช
• ทนพญ.ศวิตรา ถนัดภาษา
• รศ.ดร.ทนพญ.พรเพ็ญ

ศรีสวัสดิ ์
Moderator:

Moderator:

ดร.ทนพญ.มัณฑนา มิตรชัย

ดร.ทนพ.วิทยา จอมอุย

ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุตพิ งษ์วเิ วท
Coffee Break
PEACH Hall A
AMTT Education Program
Fundamentals of Immunology for Understanding Immune Response in COVID – 19

10.00 – 11.00

ศ.ดร.ทนพ.วัชระ กสิณฤกษ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11.00 – 12.00
12.00 – 13.00

Chairman: ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ
Announcement of Oral & Poster Awards
Closing Ceremony
Lunch

TBA (6 เรื่อง)
Moderator:

ผศ.ดร.ทนพ.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง
ดร.ทนพ.ประสงค์ แคน้า

