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กำหนดกำรประชุมวิชำกำร

Mini symposium on
2021 Research Highlight and Student Forum
สมำคมเทคนิคกำรแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระองค์เจ้ำโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนำรีนำถ
วันที่ 24-25 มิ ถนุ ายน 2564
(via Zoom webinar or meet.google.com) / Host: ผศ.ดร.ทนพ.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง

วันที ่ 24 มิ ถนุ ายน 2564 : เวลา 8.45 – 12.15 น. Research Highlight
8.45 – 9.00 น.

ตรวจสอบระบบ แนะนำกติกำ กำหนดกำร วิทยำกรและผูเ้ ข้ำประชุม
โดย ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ และ ผศ.ดร.ทนพ.อัฐวุฒ ิ ไชยบุญเรือง

9.00 – 9.15 น.

เปิ ดประชุมประจาวัน
โดย นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

9.15 – 10.00 น.

บรรยายนา เรื่อง นักเทคนิ คการแพทย์กบั งานวิ จยั โรคปรสิ ตสมัยใหม่
โดย ศ.ดร.ทนพ.สมชาย ปิน่ ละออ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักเทคนิคการแพทย์ดเี ด่น ประจาปี พ.ศ. 2564 ด้านวิชาการ/วิจยั

10.00 – 12.00 น.

การบรรยายจากผู้ได้รบั ทุนสนับสนุนการวิ จยั จากสมาคม ประจาปี 2563
นำเสนอผลงำนวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุน จำนวน 6 โครงกำร และ
ให้ขอ้ เสนอแนะตำมลำดับ (โครงกำรละไม่เกิน 20 นำที)
10.00 – 10.20 น. รศ.ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์
10.20 – 10.40 น. ทนพญ.วิศนั สนีย์ การุญบุญญานันท์
10.40 – 11.00 น. ทนพญ.จินดามณี แสนบุญศิริ
11.00 – 11.20 น. ทนพ.สัมฤทธิ์ แดงวิบูลย์
11.20 – 11.40 น. ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี
11.40 – 12.00 น. ทนพญ.วทันยา ธันย์ชนกพงศ์

12.00 – 12.15 น.

กำรดำเนินกำรเพือ่ ปิ ดทุนวิจยั และ ปิ ดประชุมประจำวัน
โดย นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
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วันที ่ 25 มิ ถนุ ายน 2564 : เวลา 8.45 – 12.45 น. Student Forum
8.45 – 9.00 น.

ตรวจสอบระบบ แนะนำกติกำ กำหนดกำร วิทยำกรและผูเ้ ข้ำประชุม
โดย ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ และ ผศ.ดร.ทนพ.อัฐวุฒ ิ ไชยบุญเรือง

9.00 – 9.15 น.

เปิ ดประชุมประจาวัน
โดย นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

9.15 – 10.15 น.

AMTT Education Program
Fundamental of Immunology for Understanding Immune Response in
COVID-19
โดย ศ.ดร.ทนพ.วัชระ กสิณฤกษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.15 – 12.35 น.

การนาเสนอจาก โครงการวิ จยั ของนักศึกษา/นิ สิต ที่ได้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั
ทุนเสนอผลงานวิ จยั จากสมาคม ประจาปี 2563 จานวน 7 โครงการและให้
ข้อเสนอแนะตามลาดับ ดังนี้ (โครงการละไม่เกิ น 20 นาที)

เวลา ชื่อโครงการ
10.15 - Comparison of the prevalence of OXA
10.35 type genes in Acinetobacter baumannii
isolated from patient specimens from
Nopparatrajathanee hospital in the year
2018 and 2019
10.35 - Biofilm formation in Salmonella isolated
10.55 from raw chicken meat

10.55 11.15
11.15 11.35
11.35 11.55
11.55 12.15

สถาบัน
มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อนักศึกษา
น.ส.ธัญรดา ยิ่งจอหอ
น.ส.บูรณี พิพรพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน น.ส.บุษรา สร้อย
สมเด็จเจ้าพระยา
ประดิษฐ์
น.ส.ยลดา เต๋งจงดี
น.ส.สกาวเดือน นาโสม
Analysis of TPO VNTR for determination of มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส.ญาณิศา สิทธิโสภณ
maternal contamination in prenatal
กำจร
diagnosis of severe thalassemia diseases
นายธนพงศ์ รัตนทิพย์
A preliminary study of paper-based
มหาวิทยาลัยบูรพา
Arpawalai
biosensors for easy and rapid detection of
Deangprasert
salbutamol contamination in meats
Rattanachai Saraburin
A study on GM-CSF production in the
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายรอสาลี สะมุแย
น.ส.รุ่งวดี คำภูเงิน
immune response to Cryptococcus spp.
การพัฒนาวัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.ส.ปพิชญา เดชมี
วิเคราะห์อตั ราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง
นายทักษ์ดนัย จำรัส

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.สวรรยา พงษ์ปริตร

ผศ. ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์

ผศ.ดร.สภาวดี แย้มศรี

Niramon Thamwiriyasati

รศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย
ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน
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12.15 - Efficacy of convalescent plasma therapy
12.35 for COVID-19 patients: A systematic
review and meta-analysis

12.35 – 12.45 น.

มหาวิทยาลัยพะเยา

น.ส.มัทนพร แซ่ซ้ง
น.ส.จุฑามาศ ซางซื่อมูล

อ.ดร.จิรพัฒน์ คล้อยปาน

กำรดำเนินงำนเพือ่ รับทุน ประกำศนียบัตรของนักศึกษำ/นิสติ และประกำศนียบัตร
สำหรับสถำบันต้นสังกัด จำกสมำคม และ ปิ ดประชุม

___________________________________________

