
27-Jun-17 202 (T416) 203 (T416) 204 (T480) 205 (T480) 206 (T480)

9.00-10.30
WS1: Introduction to health 

analytics (อ.ดร.ลขิติ ปรยีานนท)์

WS2: Pitfalls in coagulation 

testing (รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆ

มานะสนิ)

WS3: Learning from 

antibiogram (รศ.ดร.พทัิกษ์ สนัตนิ

รันดร)์

WS4: How to minimize 

pre-analytical errors (Central 

routine laboratory) (ทนพ.ยง

ยทุธ โฆธพัินธ ์ / ทนพ.ไพบลูย ์

รัตนชัยพรพันธุ)์

WS5: All about HLA (ศ.พล

ตรหีญงิ ดร. ทนพญ.ออ้ยทพิย ์ณ

 ถลาง)

10.30-10.45

10.45-12.00

WS1: Advancing MT services using 

data technology: Introduction to 

data mining (อ.ดร.ลขิติ ปรยีานนท)์

WS2: Pitfalls in coagulation 

testing (รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆ

มานะสนิ)

WS3: Learning from 

antibiogram (รศ.ดร.พทัิกษ์ สนัตนิ

รันดร)์

WS4: How to minimize 

pre-analytical errors (Blood 

bank) (ทนพญ.นภิาพรรณ ลี้

ตระกลู)

WS5: All about HLA (ศ.พล

ตรหีญงิ ดร. ทนพญ.ออ้ยทพิย ์ณ

 ถลาง)

12.00-13.30

13.30-15.00

WS1: Advancing MT services using 

data technology: Data mining 

techniques (อ.ดร.ลขิติ ปรยีานนท)์

WS6: Pitfalls of body fluid 

examination (ผศ.มณเฑยีร 

พันธเุมธากลุ

WS7: The significance of clinical

 laboratory in thyroid diseases 

(ผศ.ดร.วโิรจน์ บญุรัตนกรกจิ)

WS8: How to minimize 

pre-analytical errors 

(Microbiology) (ทนพ.บญุชว่ย 

เอีย่มโภคลาภ)

WS9: Hemorrhagic Diseases

 of Newborn (HDN) (อ.

ทนพญ.อาภรณ์ หงษ์ยันตรชัย)

15.00-15.15

15.15-16.30

WS1: Advancing MT services using 

data technology: Data presentation 

and sharing (อ.ดร.ลขิติ ปรยีานนท)์

WS6: Pitfalls of body fluid 

examination (ผศ.มณเฑยีร 

พันธเุมธากลุ

WS7: The significance of clinical

 laboratory in thyroid diseases 

(ผศ.ดร.วโิรจน์ บญุรัตนกรกจิ)

WS8: How to minimize 

pre-analytical errors 

(Microbiology) (ทนพ.บญุชว่ย 

เอีย่มโภคลาภ)

WS9: Hemorrhagic Diseases

 of Newborn (HDN) (อ.

ทนพญ.อาภรณ์ หงษ์ยันตรชัย)

16.30-18.00

28-Jun-17

8.30-9.00

9.00-9.30

9.30 - 10.30

10.30-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-15.30

15.30-16.00

16.00 - 17.00 CS1: Gibthai
CS2: Bangkok 

International Product
CS3: Q bioscience CS4: MP Med group CS5: Roche

CS6: Ortho 

Clinical 

Diagnostics

Keynote lecture:  แผนยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี ดา้นสาธารณสขุ (TBA)

Coffee break 

Plenary lecture (PL1) : บทบาทนกัเทคนคิการแพทย ์ในงานสหวชิาชพี (นพ.สมจติต ์ชีเ้จรญิ)

Lunch 

พธิเีปิดการประชมุวชิาการ

Conference Theme:  MT 4.0 for advancement of Thai healthcare

Conference opening by the Chairman of Medical Technologist Association of Thailand

Coffee break

Lunch 

Coffee break

Poster visit

Grand Diamond Ballroom

Coffee break



16.00 - 17.00

29-Jun-17 Grand Diamond Ballroom 202 203 204 205 201 VIP

(T1500, C750) (T416) (T416) (T480) (T480)

8.00 - 9.00

9.00-10.30 Secretariat
รับรอง

วทิยากร

10.30-11.00

11.00-12.00

IS1: Antibody therapy: How medical

 technologist should concern (ศ.ดร.

ชัชชัย ตะยาภวิฒันา)

IS2: Pitfalls in laboratory 

management of renal 

diseases (รศ.ดร.พญ.ศริรัิตน์ 

อนุตระกลูชัย)

IS3: Future Clinical Microbiology

 Laboratory (รศ.ดร.นพ.ชาญวทิย ์

ตรพีทุธรัตน)์

IS4: Application of flow 

cytometry in leukemia (อ.นพ.

การันต ์ไพสขุศานตวิฒันา)

IS5: พรบ การจัดซือ้จัดจา้ง 

(กรมบัญชกีลาง)
Secretariat

รับรอง

วทิยากร

12.00-13.00

13.00 - 14.00
IS6: Non-invasive pre-natal test 

(NIPT) (อ.ดร.นพ.ถกล เจรญิศริสิทุธกิลุ)

IS7: Update in creatinine 

standardization-finally 

achieved? (ผศ.ดร.อัญชล ีจติ

ธรรมมา)

IS8: TB/NTM/RGM (รศ.ดร.

อังคณา ฉายประเสรฐิ)

IS9: Mosquito borne viral 

infections (ศ.ดร.พไิลพันธ ์พธุ

วฒันะ)

IS10: ตอ่อาย ุหมดอายุ

ใบอนุญาตท าไง? (สภาเทคนคิ

การแพทย)์

Secretariat
รับรอง

วทิยากร

14.00-15.00 CS7: Roche CS8: Meditop CS9 MP Med group CS10: Firmer CS11: Q bioscience

CS12: 

Advance 

International 

Product

รับรอง

วทิยากร

15.00-16.30 ประชมุสามัญประจ าปี (Coffee break)

16.30-18.00

Meet the experts 1 (ME1):   

Solution in QC management (ทนพ. 

ยงุยทุธ โฆธพัินธุ,์ ทนพ.ไพบลูย ์รัตนชัย

พรพันธุ)์ Moderator: ทนพญ.มยรุ ี

จันทรโ์ท

ME2: Red cell morphology 

grading (รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆ

มานะสนิ) Moderator: อ.ดร.

สราวธุ สายจันมา

ME3: Clinical Microbiology 

(ทนพ.บญุชว่ย เอีย่มโภคลาภ, รศ.

ดร.พทัิกษ์ สนัตนรัินดร)์ Moderator:

 ผศ.ดร.นันทร ีชัยชนะวงศาโรจน์

ME4: Infectious Immunology 

testing (ศ.ดร.พไิลพันธ ์พธุวฒันะ)

 Moderator: อ.ดร.ลขิติ ปรยีานนท์

ME5: Blood bank (อ.ทนพญ.

อาภรณ์ หงษ์ยันตรชัย, ทนพญ.

นภิาพรรณ ลีต้ระกลู) 

Moderator: ผศ.ดร.ปาลนี อัม

รานนท์

Secretariat
รับรอง

วทิยากร

18.30-22.00

30-Jun-17 Secretariat
รับรอง

วทิยากร

9.00 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00-12.00

Panel Discussion:  Tips in clinical 

laboratory management (central VS

 mobile laboratory)  (ดร.วสิติศักดิ ์สขุ

สะอาดพส,ุ รศ.พรรณี พเิดช) 

Moderator: ทนพ.ประภพ ดา่นเศรษฐกลุ

IS11: Comprehensive 

Thalassemia investigation 

(รศ.ดร.สพุรรณ ฟู่ เจรญิ)

Secretariat
รับรอง

วทิยากร

12.00-12.30 Secretariat
รับรอง

วทิยากร

Convention A (T1500, C750)

Closing ceremony

Poster visit

Coffee break

Lunch

Panel discussion 1: Roadmap to MT 4.0 (นายกสภาฯ / นายกสมาคมฯ / ประธานสภาคณบด ี/ ประธาน คกก.พัฒนาแลป กสธ) (รศ.ดร.เกรยีงไกร กจิเจรญิ Moderator)

งานเลีย้งรับรอง

Coffee break

ท าบญุตักบาตร พรอ้มถวายอาหารเพล (ป่ินโต) 9 รูป

Plenary lecture (PL2): (ธรรม)ตามรอยเทา้พอ่

พระอาจารยภ์วูดล ปิยสโีล เจา้อาวาสวดัป่าเย็นบญุ อ.พญาเม็งราย จ.เชยีงราย

Coffee break


