
ก าหนดการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี ๒๕๖๕                           
“เทคนิคการแพทย์ในยุคของการเปลี่ยนแปลง”                                                                       

วันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา 
 

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน 
 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. Cardiac Marker and Total Lab Automation with Roche 
โดย Roche Diagnostic (Thailand) Ltd. 
บริษัท Roche Diagnostic (Thailand) Ltd. 
 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง (บริการในห้องประชุม) 
 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. Current practices of Fast Real-Time PCR and long Covid-19 
technique 
โดย คุณพิทยา ใหม่ตา 
บริษัท ซีเมดิค จ ากัด 
 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. Primary HPV genotyping for cervical cancer screening in Thais 
โดย เอ็ม พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท เอ็ม พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ชมนิทรรศการน าเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ จากผลงานที่ได้รับการ
คัดเลือก และ การแสดงสินค้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
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วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ชมนิทรรศการน าเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ จากผลงานที่ได้รับการ
คัดเลือก และ การแสดงสินค้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

๐๙.๐๑ -๐๙.๑๐ น. กล่าวต้อนรับ  
โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ 

๐๙.๑๐ -๐๙.๒๐ น. แนะน าจังหวัดตรัง 
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

๐๙.๒๐ -๐๙.๓๐ น. กล่าวรายงาน ความเป็นมาของการจัดประชุม 
โดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข  

๐๙.๓๐ -๑๐.๑๕ น. กล่าวเปิดงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ นักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบ 
และผู้ปฏิบัติงานทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔-
๒๕๖๕ 
โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑๐.๑๕ -๑๐.๔๕ น.  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง หลักธรรมาภิบาลในระบบการแพทย์ 
โดย ฯพณฯ ท่านชวน หลีกภัย 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง (ในห้องประชุม) 
๑๐.๔๕– ๑๒.๐๐ น. ชีวิตในยุคหลังโควิด-19  

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ และบทบาทนักเทคนิคการแพทย์ไทยในอนาคต โดย    

1. นายกสภาเทคนิคการแพทย์        
2. นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ  
3. ประธานชมรมเทคนิคการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข     
4. ประธานชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย    
ผู้ด าเนินรายการ ผศ.ดร.ทนพญ.ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล                

๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. การน าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา จากผลงานที่ได้รับการคัดเลือก  
 เรื่องที่ ๑ ,๒ และ ๓  

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. เสวนาพาเพลิน ท างานอย่างมีความสุข และ วิถีชีวิตใหม่วัยเกษียณ 

โดย อาจารย์นิรันดร์ จินดานาค 
ผู้ด าเนินรายการ ผศ.ดร.ทนพญ.ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล          
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วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๐๘.๓๐ -๐๙.๓๐ น. กฎหมายวิชาชีพและการท างานร่วมกับสหวิชาชีพ ภายใต้กฏหมายวิชาชีพ 
โดย ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์        
 

๐๙.๓๐ -๑๐.๒๐ น. นวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการส าหรับยุคโควิด-19 
โดย คุณศุภรัตน์ ดีเลิศ 
บริษัท พีซีแอล โฮลดิ้ง จ ากัด 
 

๑๐.๒๐ - ๑๐.๓๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 

๑๐.๓๕  - ๑๑.๒๐ น. Laboratory management during Covid-19 pandemic in Thailand 
โดย นายแพทย์ อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
 

๑๑.๒๐  - ๑๒.๐๐ น. มอบรางวัลการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
โดย รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ 
นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. Life Coach  การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโลกออนไลน์ 
โดย นายตรัย นุ่มแก้ว(จุรี คนดีศรีสยามประเทศ แห่งบ้านลานนกหว้า) 
 

๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 

๑๔.๑๕ - ๑๕.๐๐ น. กล่าวปิดการประชุม 
 

 

หมายเหตุ ก าหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

              รับประทานอาหารว่าง วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. (บริการในห้องประชุม) 


