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ก ำหนดกำรประชุมวชิำกำร 

 Mini symposium on 

2021 Research Highlight and Student Forum  

สมำคมเทคนิคกำรแพทยแ์ห่งประเทศไทยในพระอุปถมัภ ์พระองคเ์จำ้โสมสวลกีรมหมื่นสุทธนำรนีำถ 

วนัท่ี 24-25 มิถนุายน 2564 

(via Zoom webinar or meet.google.com) / Host: ผศ.ดร.ทนพ.อฐัวุฒ ิไชยบุญเรอืง 

วนัที ่24 มิถนุายน 2564 :  เวลา 8.45 – 12.15 น.   Research Highlight   

8.45 – 9.00 น.  ตรวจสอบระบบ แนะน ำกตกิำ ก ำหนดกำร วทิยำกรและผูเ้ขำ้ประชุม 

    โดย ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่ เจรญิ และ ผศ.ดร.ทนพ.อฐัวุฒ ิไชยบญุเรอืง  

9.00 – 9.15 น.  เปิดประชุมประจ าวนั 

    โดย นายกสมาคมเทคนิคการแพทยแ์ห่งประเทศไทยในพระอุปถมัภฯ์ 

9.15 – 10.00 น. บรรยายน า เรื่อง นักเทคนิคการแพทยก์บังานวิจยัโรคปรสิตสมยัใหม่ 

    โดย ศ.ดร.ทนพ.สมชาย ปิน่ละออ  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

    นักเทคนิคการแพทยด์เีด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดา้นวชิาการ/วจิยั 

10.00 – 12.00 น. การบรรยายจากผู้ได้รบัทุนสนับสนุนการวิจยัจากสมาคม ประจ าปี 2563 

   น ำเสนอผลงำนวจิยัทีไ่ดร้บัทุนสนับสนุน จ ำนวน  6  โครงกำร และ 

   ใหข้อ้เสนอแนะตำมล ำดบั (โครงกำรละไม่เกนิ 20 นำท)ี 

   10.00 – 10.20 น.   รศ.ดร.ทนพ.วรวุฒ ิ สมศกัดิ ์

   10.20 – 10.40 น. ทนพญ.วศินัสนีย ์การญุบุญญานันท ์

   10.40 – 11.00 น. ทนพญ.จนิดามณี  แสนบุญศริ ิ

   11.00 – 11.20 น. ทนพ.สมัฤทธิ ์แดงวบิูลย ์

   11.20 – 11.40 น. ทนพ.วสุอนันต ์ทองด ี

   11.40 – 12.00 น. ทนพญ.วทนัยา ธนัยช์นกพงศ ์

12.00 – 12.15 น. กำรด ำเนินกำรเพือ่ปิดทุนวจิยั และ ปิดประชุมประจ ำวนั 

โดย นายกสมาคมเทคนิคการแพทยแ์ห่งประเทศไทยในพระอุปถมัภฯ์ 
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วนัที ่25 มิถนุายน 2564 :  เวลา 8.45 – 12.45 น.   Student Forum 

8.45 – 9.00 น.  ตรวจสอบระบบ แนะน ำกตกิำ ก ำหนดกำร วทิยำกรและผูเ้ขำ้ประชุม 

    โดย ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่ เจรญิ และ ผศ.ดร.ทนพ.อฐัวุฒ ิไชยบญุเรอืง  

9.00 – 9.15 น.  เปิดประชุมประจ าวนั 

    โดย นายกสมาคมเทคนิคการแพทยแ์ห่งประเทศไทยในพระอุปถมัภฯ์ 

9.15 – 10.15 น. AMTT Education Program 

Fundamental of Immunology for Understanding Immune Response in 
COVID-19    

    โดย ศ.ดร.ทนพ.วชัระ กสณิฤกษ์  คณะเทคนคิการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

10.15 – 12.35 น. การน าเสนอจาก โครงการวิจยัของนักศึกษา/นิสิต ท่ีได้รบัการคดัเลือกให้ได้รบั

ทุนเสนอผลงานวิจยัจากสมาคม ประจ าปี 2563 จ านวน 7  โครงการและให้
ข้อเสนอแนะตามล าดบั ดงัน้ี (โครงการละไม่เกิน 20 นาที) 

เวลา ช่ือโครงการ สถาบัน ช่ือนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
10.15 - 
10.35 

Comparison of the prevalence of OXA 
type genes in Acinetobacter baumannii 
isolated from patient specimens from 
Nopparatrajathanee hospital in the year 
2018 and 2019 

มหาวิทยาลยัรังสติ น.ส.ธัญรดา ยิ่งจอหอ 
น.ส.บูรณี พิพรพงษ์  

ผศ.สวรรยา  พงษ์ปริตร 

10.35 - 
10.55 

Biofilm formation in Salmonella isolated 
from raw chicken meat 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

น.ส.บุษรา สร้อย
ประดิษฐ ์
น.ส.ยลดา เต๋งจงด ี
น.ส.สกาวเดือน นาโสม 

ผศ. ปิยะรัตน์ จิตรภริมย ์

10.55 - 
11.15 

Analysis of TPO VNTR for determination of 
maternal contamination in prenatal 
diagnosis of severe thalassemia diseases 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น น.ส.ญาณิศา สิทธิโสภณ
กำจร 
นายธนพงศ์  รัตนทิพย ์

ผศ.ดร.สภาวดี แย้มศร ี

11.15 - 
11.35 

A preliminary study of paper-based 
biosensors for easy and rapid detection of 
salbutamol contamination in meats 

มหาวิทยาลยับูรพา Arpawalai 
Deangprasert 
Rattanachai Saraburin 

Niramon Thamwiriyasati 

11.35 - 
11.55 

A study on GM-CSF production in the 

immune response to Cryptococcus spp. 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ นายรอสาลี สะมุแย 
น.ส.รุ่งวดี คำภูเงิน 

รศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย 

11.55 - 
12.15 

การพัฒนาวัสดุควบคุมคณุภาพสำหรับการตรวจ
วิเคราะห์อตัราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ น.ส.ปพิชญา เดชม ี
นายทักษ์ดนัย จำรสั 

ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน 
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12.15 - 
12.35 

Efficacy of convalescent plasma therapy 
for COVID-19 patients: A systematic 
review and meta-analysis 

มหาวิทยาลยัพะเยา น.ส.มัทนพร แซ่ซ้ง 
น.ส.จุฑามาศ ซางซื่อมลู 

อ.ดร.จิรพัฒน์ คล้อยปาน 

    

12.35 – 12.45 น. กำรด ำเนินงำนเพือ่รบัทุน ประกำศนียบตัรของนกัศกึษำ/นิสติ และประกำศนียบตัร
ส ำหรบัสถำบนัต้นสงักดั จำกสมำคม และ ปิดประชุม 

 

 

 

___________________________________________ 

 

 


