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เร่ือง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย ์ครั้งท่ี 44 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุข/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์/ส านัก/คณบดี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. โครงการจัดประชุมวิชาการ 

ปัจจุบันประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกก าลังต่อสู้อย่างหนักกับการระบาดของ  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19 ; โควิด-19) ซึ่งพบครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ นครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑล หูเป่ย์ ประเทศ

จีน  องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของ COVID-19 เป็นการระบาดทั่วโลก ในวันท่ี 11 มีนาคม 2563 โดย COVID-

19 มีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง2 ( severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2: SARS-CoV-2 ) เป็นไวรัสอาร์เอ็นเอชนิดสายเดี่ยว ท าให้เกิดการติดเช้ือทางเดินหายใจ 

อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ไอ และหายใจล าบาก ภาวะแทรกซ้อนอาจรวมไปถึงปอดบวม และกลุ่มอาการหายใจล าบาก

เฉียบพลัน  ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 มีผู้ติดเช้ือยืนยันแล้วมากกว่า 116,753,883 คน ใน 213 ประเทศและมี

ผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดแล้วมากกว่า 2,593,713 คน และมีผู้หายป่วยแล้วมากกว่า 92,353,188 คน จากปัญหาการระบาดของ 

COVID-19 ส่งผลให้ระบบสุขภาพของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย การบูรณาการความรู้แบบองค์รวม ความรู้ใน

รูปแบบสหสาขามีความจ าเป็นและส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ท่ีมี

บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ต่างๆแก่แพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการวินิจฉัย ติดตาม

รักษา หรือควบคุมโรคต่างๆ ตลอดจนการดูแลสุขภาพให้มีความแม่นย าและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ดังนั้น สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธ

นารีนาถ จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจ าปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งท่ี 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 การประยุกต์ใช้ในระบบบริการสขุภาพและการแสดงผลติภณัฑเ์ทคโนโลยี

ทางเทคนิคการแพทย์ที่ทันสมัย การประชุมครั้งนี้ผู้ เข้าร่วมประชุมภาครัฐมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบของ

กระทรวงการคลัง โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และสามารถเข้าระบบลงทะเบียนได้ที่ www.amtt.org 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวของบุคลากรในสังกัด และขอได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้

ทราบโดยทั่วกัน จะเป็นพระคุณยิ่ง 

       ขอแสดงความนับถือ 

         
        (ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท) 
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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 อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

ปัจจุบันประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกก ำลังต่อสู้อย่ำงหนักกับกำรระบำดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19 ; โควิด-19) ซึ่งพบครั้งแรกในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ นครอู่ฮ่ัน 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
ชนิดสำยเดี่ยว ท ำให้ เกิดกำรติดเชื้อทำงเดินหำยใจ  อำกำรที่พบบ่อย ได้แก่  มี ไข้  ไอ และหำยใจล ำบำก 
ภำวะแทรกซ้อนอำจรวมไปถึงปอดบวม และกลุ่มอำกำรหำยใจล ำบำกเฉียบพลัน  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
รูปแบบสหสำขำมีควำมจ ำเป็นและส ำคัญมำกขึ้น โดยเฉพำะองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีทำงห้องปฏิบัติกำรเทคนิค
กำรแพทย์ ที่มีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรให้ข้อมูลผลกำรตรวจวิเครำะห์ต่ำงๆแก่แพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยในกำรวินิจฉัย ติดตำมรักษำ หรือควบคุมโรคต่ำงๆ ตลอดจนกำรดูแลสุขภำพให้มีควำมแม่นย ำและมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

สมำคมเทคนิคกำรแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี          
กรมหมื่นสุทธนำรีนำถ เป็นองค์กรวิชำชีพที่มีภำรกิจส ำคัญในกำรส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
เทคนิคกำรแพทย์ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรในวิชำชีพ ทั้งในด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
ตลอดจนศักยภำพด้ำนอ่ืนๆที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนที่ดี  จึงได้จัดกำรประชุมวิชำกำรเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้และ
ควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์ทำงเทคนิคกำรแพทย์ เพ่ือเป็นวิถีทำงหนึ่งในกำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรเทคนิค
กำรแพทย์ อันประกอบด้วยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำยวิชำกำรในทุกสำขำงำนหลักทำงเทคนิคกำรแพทย์
และวิชำกำรที่ตอบสนองต่อทิศทำงของวิชำชีพในอนำคต ซึ่งนอกจำกผู้เข้ำร่วมประชุมจะได้รับควำมรู้ที่ ทันสมัยแล้ว
ยังมีโอกำสได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำงำนด้ำนต่ำงๆ  และ    
เข้ำชมกำรแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทำงเทคนิคกำรแพทย์ที่ล้ ำสมัย เพื่อเป็นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมต่อ
กำรด ำเนินกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำร ต่อไป 

 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2_2019
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2_2019
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88_(SARS-CoV-2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2562%E2%80%932563_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99


 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้และควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรด้ำนเทคนิคกำรแพทย์และสำธำรณสุข แก่นักเทคนิค 
กำรแพทย์และบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข 

๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ด้ำนวิชำกำรทำงเทคนิคกำรแพทย์ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม ่
ในกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรเทคนิคกำรแพทย์ เพ่ือประโยชน์ในกำรช่วยวินิจฉัยโรค กำรรักษำ          
กำรติดตำมผลกำรรักษำ กำรประเมินภำวะสุขภำพ กำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค 

๓. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของนักเทคนิคกำรแพทย์และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร 
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนที่มคีุณภำพได้มำตรฐำนในระดับประเทศและระดับสำกล  

 
๓. รูปแบบการจัดประชุม 

๑. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  (Pre-conference workshop) 
๒. กำรบรรยำย อภิปรำยทำงวิชำกำร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. กำรแสดงนิทรรศกำรเทคโนโลยีและเครื่องมือทำงเทคนิคกำรแพทย์ 
๔. กำรเสนอผลงำนวิชำกำร 

 
๔. ระยะเวลาและสถานที ่ 

วันที่ 1๘ – 2๑ พฤษภำคม ๒๕๖4 (โดยในวันที่ 1๘ พฤษภำคม ๒๕๖4 เป็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรก่อน
กำรประชุม) ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติพีช (PEACH) โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 

 
๕. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 

นักเทคนิคกำรแพทย์ นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ นักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย อำจำรย์ เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์ 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์สำขำต่ำงๆ และผู้สนใจ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 
๖. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
 ประมำณ ๒,0๐๐ คน 
 
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สมำคมเทคนิคกำรแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี          
กรมหมื่นสุทธนำรีนำถ 
 
๘. การลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียน 

สมำคมฯจะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์เท่ำนั้น ทำง www.amtt.org โดยสำมำรถลงทะเบียนออนไลน์ได้
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนำคม – ๑0 พฤษภำคม ๒๕๖4 และเฉพำะผู้ลงทะเบียนที่ได้ช ำระค่ำลงทะเบียนก่อนวันที่                 
๑0 พฤษภำคม ๒๕๖4 เท่ำนั้น จะได้รับชุดเอกสำรประกอบกำรประชุม 

 
 
 
 
 
 

http://www.amtt.org/


อัตรำค่ำลงทะเบียนประชุมวิชำกำรครั้งที่ 44 

ประเภท ลงทะเบียน วันท่ี 15 มีนำคม - 15 เมษำยน 2564 ลงทะเบียน วันท่ี 16 เมษำยน – 10 พฤษภำคม 2564 

18- 21 พฤษภำคม 2564 19- 21 พฤษภำคม 2564 18- 21 พฤษภำคม 2564 19- 21 พฤษภำคม 2564 

สมำชกิสมำคม 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 ปีข้ึนไป 

2,250 2,000 2,500 2,250 

 
 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เข้ำร่วมประชุมได้มีโอกำสเสนอผลงำนทำงวิชำกำร แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์
กับผู้ร่วมงำนในสำขำวิชำชีพเดียวกันและสำขำที่เก่ียวข้อง 

๒. ผู้เข้ำร่วมประชุมทรำบถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำงำนทำงด้ำนเทคนิคกำรแพทย์ สำมำรถน ำเอำควำมรู้ 
ที่ ได้รับจำกกำรประชุมไปประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนทำงห้องปฏิบัติกำรตำมหลักกำรประกันคุณภำพ             
และกำรพัฒนำเข้ำสู่มำตรฐำนระดับสำกล 
 
๑๐. ตารางการประชุม (เอกสารแนบ) 
   
     ผู้เสนอโครงกำร        ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
 
 
       
       (ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ  ฟู่เจริญ)         (ดร.ทนพญ.สลักจิต  ชุติพงษ์วิเวท) 
       ประธำนอนุกรรมกำรวิชำกำร 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 Registration 

 Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 Room 5 Room 6 

13.00 – 16.00 * Workshop 1 
Learn from the 

experts  
 

Molecular Diagnosis 
in COVID-19 

 

• ผศ.ดร.ทนพ.นาวนิ  

ห่อทองค า 

•  ดร.ทนพ.เอกวฒัน์  

ผสมทรพัย ์

•  ดร.ทนพญ.สุมนมาลย ์ 
อุทยมกุล 

 
Moderator:  
ดร.ทนพญ.บุษราวรรณ  

ศรวีรรธนะ  
 

Workshop 2 
Learn from the 

experts  
 

Update on  
TB Diagnosis 

 

• รศ.ดร.องัคณา ฉายประเสรฐิ  
• นพ.สุรคัเมธ มหาศริมิงคล  
 
Moderator:  

ศ.ดร.ทนพ.วชัระ กสณิฤกษ์ 

Workshop 3 
Learn from the 

experts  
 

Genetic Medicine 
 

• ศ.ดร.วสนัต์ จนัทราทติย ์

• ดร.ทนพญ.เดอืนเพญ็  
จาปรุง   

 
Moderator:  

ทนพญ.อมรรตัน์ กนักา 

Workshop 4 
Learn from the 

experts 
 

Emerging STD 
- HIV 

- Syphilis 
 

• ผศ.ทนพ.ศกัดิช์ยั  
เดชตรยัรกัษ ์

• นายเกรยีงศกัดิ ์ไชยวงค ์
 
Moderator: 

 ดร.ทนพญ.สลกัจติ  
ชุตพิงษ์วเิวท 

 
 
 

Workshop 5 
Learn from the 

experts 
 

Appropriate Uses of 
Transfusion Therapy 

 
• Problems & pitfalls in 

pretransfusion testing  

รศ.พญ.ศศธิร เพชรจนัทร 
• Transfusion support in 

ABO incompatible 
stem cell 
transplantation 

ทนพญ.นิภาพรรณ ลีต้ระกูล 

• TRALI: HLA or HNA? 

ศ.พเิศษ พล.ต.หญงิ ดร.
ทนพญ. ออ้ยทพิย ์ณ ถลาง 

 
Moderator:  
ดร.ทนพญ.มณัฑนา มติรชยั 

Workshop 6 
Learn from the 

experts  
 

Precision Diagnostics 
for Thalassemia & 

Interactive Case Study 
(via Kahoot app) 

 
• ศ.ดร.ทนพ.สพุรรณ ฟู่ เจรญิ 

• ผศ.ดร.ทนพญ.สุภาวด ี
แยม้ศร ี

• ผศ.ดร.ทนพ.อฐัวุฒ ิไชย
บุญเรอืง 

• อ.ดร.ทนพญ.หทยัชนก 
ศรวีรกุล 

 
Moderator:  
รศ.ทนพญ.กุลนภา ฟู่ เจรญิ 

 

* Coffee break: 14.30 – 14.45 pm. 
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May 19 (Wednesday), 2021 

Time  

07.30 – 16.00 Registration 

09.00 – 10.30 

PEACH Hall A  

พิธีเปิดการประชมุ 
กล่าวรายงานและต้อนรบั โดย นายกสมาคมเทคนิคการแพทยแ์หง่ประเทศไทย ในพระอุปถมัภพ์ระองคเ์จา้โสมสวล ีกรมหมื่นสุทธนารนีาถ 

กล่าวเปิดการประชุม โดย ผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงสาธารณสขุ  
การประกาศเกียรติคณุและเบิกตวัผู้ได้รบัรางวลั และมอบรางวลั นักเทคนิคการแพทยดี์เด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 3 ท่าน 

ผู้ได้รบัรางวลันักเทคนิคการแพทยดี์เด่น กล่าวขอบคณุ 

การขบัร้องหมู่ เพลงเทคนิคการแพทย ์ โดย คณะนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยับูรพา 
ถ่ายรปูหมู่  
เปิดนิทรรศการ Exhibitions ณ PEACH Hall B & C 

10.30 – 11.00 Coffee break 

11.00 – 12.00 

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

ศ.นพ.เกียรติ รกัษ์รุ่งธรรม    
ผูอ้ านวยการโครงการพฒันาวคัซนีโควคิ-19 ศูนยว์จิยัวคัซนี คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
 

Chairman: ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เยน็จติโสมนัส 

12.00 – 13.00 

Lunch Symposium - #1 

PEACH Hall A (300) 
Lunch Symposium-1 
บริษทั อารเ์อก็ซ์ จ ากดั 

PEACH Hall D1 (250) PEACH Hall D2 (250) PEACH Hall D3 (250) Pattaya 11 (250) Pattaya 10 (200) 

Lunch Symposium-2 
บริษทั ไบโอมีเดีย  

(ประเทศไทย) จ ากดั 

Lunch Symposium-3 
 

บริษทั เอม็พี เมดกรุป๊ จ ากดั 

Lunch Symposium-4 
บริษทั บีโอเมริเยอร ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั 

Lunch Symposium-5 
 

TBA 

Lunch Symposium-6 

บริษทั เนชัน่แนล เฮลท์ แคร ์ 
ซิสเทม็ส ์จ ากดั 
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13.30 – 14.30 

PEACH Hall A 
 

Plenary Lecture 2:  COVID-19 in Thailand: 3D - Discovery, Diagnosis, and Development 

ดร.ทนพญ. สุภาภรณ์  วชัรพฤษาดี   
คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

 

Chairman: ดร.ทนพญ.บุษราวรรณ ศรวีรรธนะ 

14.30 – 15.00 Coffee break 

15.00 – 16.30 

PEACH Hall D1 (250) PEACH Hall D2 (250) PEACH Hall D3 (250) Pattaya 11 (250) Pattaya 10 (200) 

Symposium-1 
Development of COVID-
19 diagnostic test kits in 

Thailand 
 

• ดร.ปนัดดา เทพอคัศร  
• ดร.ชยสทิธิ ์อตุมาภนิันท์  
 
Moderator:  
ดร.ทนพญ.บุษราวรรณ  

ศรวีรรธนะ 
 

Symposium-2 
R2R for MT Professional: 

Basic Research 
Methodology,  Statistics & 

Interactive Exercise  
(via Kahoot app) 

 

• รศ.ดร.ทนพญ.กนกวรรณ แสน
ไชยสรุยิา 

• ผศ.ดร.ภทัระ แสนไชยสรุยิา 

 
Moderator:  

ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจรญิ 

Symposium-3 
Precision Diagnostics for 

Leukemia 
 

• ศ.นพ.สุรพล เวยีงนนท ์  
• ดร.ทนพ.ธรีะพงษ์  

ศริบิูรณ์พฒันา   
 
Moderator:  
พล.ต.ท.นพ.ทนพ.กติตพิงษ์  
สุวธันเดชา 

 

Symposium-4 
Share & Learn 

Method Verification 
 

• ทนพญ. ผุสด ีลอืนีย ์ 
• ทนพญ.วรรณา  

เพ่งเรอืงโรจนชยั 

  
Moderator:  
รศ.ทนพญ.พรรณี พเิดช  

 
 

Symposium-5 
Molecular Diagnostics in 

Microbiology 
 

• TBA 
 
Moderator:  

ทนพญ.สุจติรา มานะกุล 

16.30 – 17.30 

Dinner Symposium 

PEACH Hall A (300) 
Dinner Symposium-1 

บริษทั เอม็พี เมดกรุป๊ จ ากดั 

PEACH Hall D1 (250) PEACH Hall D2 (250) PEACH Hall D3 (250) Pattaya 11 (250) Pattaya 10 (200) 

Dinner Symposium-2 
 

TBA 

Dinner Symposium-3 
 

TBA 

Dinner Symposium-4 
 

TBA 

Dinner Symposium-5 
 

บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 

Dinner Symposium-6 
 

TBA 
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May 20 (Thursday), 2021 

 

Time  

07.30 – 16.00 Registration 

08.30 – 09.30 

PEACH Hall A 
 

Plenary Lecture 3: COVID-19 in Thailand: Epidemiology & Control 
 

นพ.ธนรกัษ์ ผลิพฒัน์    
ผูต้รวจราชการระดบักระทรวง ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 

Chairman: ดร.ทนพญ.สลกัจติ ชุตพิงษ์วเิวท 

 

09.30 – 11.00 

PEACH Hall D1 (250) PEACH Hall D2 (250) PEACH Hall D3 (250) Pattaya 11 (250) Pattaya 10 (200) 

Symposium-6 
สภาเทคนิคการแพทยส์นทนา 

 
 

ทนพ.สมชยั เจดิเสรมิอนนัต ์

นายกสภาเทคนิคการแพทย ์
 

Symposium-7 
Future Trend in Medical 

Laboratory  
 

• Automation  
ดร.ทนพ.มณี เตชวริยิะ 

• Health informatics 
ดร.ทนพญ.สลกัจติ  
ชุตพิงษ์วเิวท 

 
Moderator:  
ดร.ทนพ.มณี เตชวริยิะ 

Symposium-8 
Pharmacogenetics in 
Laboratory Practice 

 

• ผศ.พญ.ทชิา  
ฤกษ์พฒันาพพิฒัน์ 

• รศ.ภก.ดร.ชลภทัร สุขเกษม 

• ดร.ทนพญ.นวลจนัทร ์  
วจิกัษณ์จนิดา 
 
Moderator:  

• รศ.ภก.ดร.ชลภทัร สุขเกษม 

 

Symposium-9 
บทบาทเทคนิคการแพทยก์บั

ยุทธศาสตร ์AMR 

 
• ผศ.ดร.ทนพญ.รตันา ลาวงั  
• ดร.ทนพญ.วนัทนา  

ปวณีกติตพิร  
 
Moderator:  

ทนพญ.สุจติรา มานะกุล 

 

Symposium-10 
Research Highlights 

การบรรยายจากผู้ได้รบัทุนสนับสนุน
การวิจยัจากสมาคม ประจ าปี 2563 

 
ผศ.ดร.ทนพ.วรวุฒ ิสมศกัดิ ์
ทนพญ.วศินัสนีย ์การุญบุญญานันท ์
ทนพญ.จนิดามณี แสนบุญศริ ิ
ทนพ.สมัฤทธิ ์แดงวบิูลย ์
ทนพ.วสุอนนัต์ ทองด ี
ทนพญ.วทนัยา ธนัยช์นกพงศ์ 

 
Moderator:  

ศ.ดร.ทนพ.วชัระ กสณิฤกษ ์

11.00 – 12.00 Coffee Break & Exhibition & Poster 
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11.00 – 12.00 PEACH Hall A 

 
 AMTT Grand Members Meeting 

12.00 – 13.00 

Lunch Symposium - #2 

PEACH Hall A (300) 
Lunch Symposium-7 

บริษทั บีโอเมริเยอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

PEACH Hall D1 (250) PEACH Hall D2 (250) PEACH Hall D3 (250) Pattaya 11 (250) Pattaya 10 (200) 

Lunch Symposium-8 
 

บริษทั เอม็พี เมดกรุป๊ จ ากดั 

Lunch Symposium-9 
 

บริษทั ซิสเมก๊ซ์ (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

Lunch Symposium-10 

 
TBA 

 

Lunch Symposium-11 
 

TBA 
 

Lunch Symposium-12 
 

TBA 
 

13.00 – 14.30 Symposium-11 
Cellular Immunotherapy 

for Cancers (I) 
 

• ดร.ทนพญ.มุทติา จุลกิง่ 
• ดร.ทนพญ.อษุรา ปัญญา 

• ดร.ทวศีกัดิ ์เชีย่วชาญศลิป์ 
• ดร.ทนพญ.จตุพร สุจจติรจ์ูล 

 
Moderator:  

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย  
เยน็จติโสมนัส 

Symposium-12 
Molecular Diagnostics of 

Cancers 
 

• ดร.นพ.นรวรรธน์ พวงวรนิทร ์
• ดร.วรรณา ทองนพคุณ 

 
Moderator:  

ดร.นพ.นรวรรธน์ พวงวรนิทร์  

Symposium-13 
นโยบายการลดความแออดัของ
งานเทคนิคการแพทยใ์น รพ. และ

คลินิกเทคนิคการแพทย ์

 
• ทนพญ.วรางคณา อ่อนทรวง 
• ทนพญ.จรยิา ผดุงพฒัโนดม 
 
Moderator:  
ดร.ทนพญ.สลกัจติ ชุตพิงษ์วเิวท  

Symposium-14 
การจดัซื้อวสัดวิุทยาศาสตร ์การเช่า
เคร่ืองมือ น ้ายา วสัดวิุทยาศาสตร ์
โดยการตรวจวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง

อตัโนมติั 

 
• ทนพญ.สมพศิ ปินะเก     

• คุณศศธิร ศรปีระดษิฐ ์    
 

Moderator:  
ดร.ทนพญ.มณัฑนา มติรชยั 

Symposium-15 
COVID-19 Testing Evaluation 

 

• ดร.นพ.ทนพ.อาชวนิทร ์โรจนววิฒัน์ 
• ดร.ทนพญ.พไิลลกัษณ์  
อคัคไพบูลย ์โอกาดะ  

• ดร.ภาคภูม ิทรพัยส์ุนทร  
 
Moderator:  

ดร.ทนพญ.บุษราวรรณ  ศรวีรรธนะ 
 

14.30 – 15.00 Coffee Break & Exhibition & Poster 
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15.00 – 16.30 Symposium-16 
Cellular Immunotherapy 

for Cancers (II) 
 

• ดร.สุพรรณิการ ์ถวลิหวงั 
• ดร.ทนพญ.พริยิา  
เหลอืงวฒันนันท ์

• ดร.สุญานี ทองโชต ิ
• ดร.ศศปิระภา ขนุชยั 

 
Moderator:  

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย  
เยน็จติโสมนัส  

Symposium-17 
Precision medicine 

laboratory 
 

• ทนพญ.สริภิากร แสงกจิพร 

Paving the way toward 

precision medicine: Current 

advances and challenges in 

maternal & child health and 

precision oncology 

• ดร.ทนพญ.พไิลลกัษณ์  

อคัคไพบูลย ์โอกาดะ 

Precision medicine approach 

to infectious disease 

management 

• ดร.ทนพญ.นุสรา  
สตัยเ์พรศิพราย  

Genomics Thailand: On the 
road to precision healthcare 

Moderator:  
ดร.ทนพญ.บุษราวรรณ       

ศรวีรรธนะ  
 

Symposium-18 
POCT & Quality Assurance 

System 
การบริหารจดัการ และการปฏิบติั  

 

• ทนพญ.ผุสด ีลอืนีย ์

• ทนพ.เตชนิท ์วชิาศร ี
 
Moderator:  
รศ.ทนพญ.พรรณี พเิดช  
 

Symposium-19 
เทคนิคการแพทยก์บังานด้าน IVF 

 

• ทนพ.ภาสกร นวเกลา้ 
• ศ.นพ.ก าธร พฤกษานานนท ์ 

Moderator:  
ดร.ทนพ.มณี เตชวริยิะ  

Symposium-20 
Oral Presentation-1 

(โรงพยาบาล) 
 

TBA (5 เรื่อง) 
 
Moderator:  
ดร.ทนพญ.มณัฑนา มติรชยั 

Evaluator: 
รศ.ดร.ทนพญ.พรรณี พเิดช 

รศ.ดร.ทนพญ.กนกวรรณ แสนไชยสรุยิา 
ดร.ทนพญ.มณัฑนา มติรชยั 

 

16.30 – 17.30 
 

Exhibition 
 

18.00 ~ … Gala dinner @ สวนนงนุช (ถา้ม)ี 

 
 
 



หนา้ 7 จาก 7 
 

 May 21 (Friday), 2021 

 PEACH Hall D1 (250) PEACH Hall D2 (250) PEACH Hall D3 (250) Pattaya 11 (250) Pattaya 10 (200) 

08.15 – 09.45 Symposium-21 
Oral Presentation-2 

(สถาบนัผู้ผลิต) 

TBA (5 เรื่อง) 
Moderator:  

รศ.ดร.ทนพญ.กนกวรรณ  
แสนไชยสุรยิา 
Evaluator: 
พล.ต.ท.นพ.ทนพ.กติตพิงษ์  
สุวธันเดชา 
รศ.ทนพญ.กุลนภา ฟู่ เจรญิ 
รศ.ดร.ทนพญ.กนกวรรณ  

แสนไชยสุรยิา 

Symposium-22 
เกณฑม์าตรฐานคลินิคเทคนิค

การแพทย ์กบั เส้นทางสู่
ความส าเรจ็ในการประกอบ

วิชาชีพ 
• ผูแ้ทนกรมสนับสนุนบรกิาร

สุขภาพ   
• ทนพญ.นภา เรอืนสกลุ 

• ดร.ทนพญ.สลกัจติ  
ชุตพิงษ์วเิวท 

Moderator:  
ดร.ทนพญ.สลกัจติ ชุตพิงษ์วเิวท  

Symposium-23 
แนวทางการประเมินผลงาน

วิชาการเพ่ือเล่ือนระดบัและรบัเงิน
ประจ าต าแหน่งของนักเทคนิค

การแพทย ์

• ทนพญ.พมิพใ์จ นัยโกวทิ 

• ทนพญ.เทยีมจนัทร ์ 
เกีย่วการคา้ 

 
Moderator:  
ดร.ทนพญ.มณัฑนา มติรชยั 
 

Symposium-24 
Auto Verification in Medical 

Laboratory 
 

• พ.ท.นพ.ปิตพิฒัก์ ช านาญเวช 

• ทนพญ.ศวติรา ถนัดภาษา  
• รศ.ดร.ทนพญ.พรเพญ็  

ศรสีวสัดิ ์ 
 
Moderator:  

ดร.ทนพ.วทิยา จอมอุย  

Symposium-25 
Student Forum 

TBA (6 เรื่อง) 
 
 

Moderator:  

ผศ.ดร.ทนพ.อฐัวุฒ ิไชยบุญเรอืง 

ดร.ทนพ.ประสงค ์แคน ้า 
 

 

09.45 – 10.00 Coffee Break 

10.00 – 11.00 

PEACH Hall A 
 

AMTT Education Program    
 

Fundamentals of Immunology for Understanding Immune Response in COVID – 19 
 

ศ.ดร.ทนพ.วชัระ กสณิฤกษ์   
คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

Chairman: ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่ เจรญิ 

11.00 – 12.00 
Announcement of Oral & Poster Awards  

Closing Ceremony 

12.00 – 13.00 Lunch 
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