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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนคิการแพทย์ 4.0  

(Trend in clinical laboratory diagnosis : MT 4.0) 
วันที่ 5 - 6  กรกฎาคม 2561 

ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ 
------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
คุณลักษณะหนึ่งของนักเทคนิคการแพทย์ในยุค 4.0 คือ ต้องเป็นมืออาชีพด้านการตรวจวิเคราะห์ สามารถเลือกใช้

วิธีการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  รู้ลึก รู้จริง ตั้งแต่หลักการการทดสอบ วิธีการทดสอบ และการแปลผล รวมถึง
ต้องสามารถให้คําปรึกษาแนะนําเชิงวิชาการแก่ผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเช่ียวชาญ ทั้งนี้เพื่อให้สังคมเกิดความ
ตระหนักว่านักเทคนิคการแพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุด ในเรื่องของการแปลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ          
ทางการแพทย์ รวมถึงต้องสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับงานโดยการพัฒนางานบริการทางเทคนิคการแพทย์ที่ทําอยู่เดิมให้มีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าและทิศทางของการตรวจวินิจฉัย       
ทางห้องปฏิบัติการ จึงเป็นส่ิงจําเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นนักเทคนิคการแพทย์ในยุค 4.0  

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หนึ่งในสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์            
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้า ทิศทางของการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในอนาคต และการ   
บูรณาการผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการกับลักษณะอาการทางคลินิก 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านการบูรณาการผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการกับ
ลักษณะอาการทางคลินิก  ทิศทางการทดสอบเพื่อตรวจติดตาม metabolic syndrome  การวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว         
การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งในระดับโมเลกุล รวมทั้งหลุมพรางของการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่พบบ่อยในงานประจํา 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพร้อมสําหรับการปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุค 4.0 ก้าวทันวิทยาการ  
ก้าวหน้าที่มีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถบูรณาการผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการกับลักษณะอาการ     
ทางคลินิก  
4.  สถานที่ 
         ภาคบรรยาย     ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ส่ือประสม) อาคารบรรณสาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
           ภาคปฏิบัติการ  ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
5.  ผู้เข้าประชุม 
 นักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์  จํานวน 50 คน 
6.  อัตราค่าลงทะเบียน    

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มฉก. / 
นักเทคนิคการแพทย์จากโรงพยาบาลฝึกงาน 

บุคคลทั่วไป 

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 หลังวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 หลังวันที่ 15 มิถุนายน 2561
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กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง  

ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนคิการแพทย์ 4.0  
(Trend in clinical laboratory diagnosis : MT 4.0) 

วันที่ 5 - 6  กรกฎาคม 2561 
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ 

…………………………………………………………………… 
วันพฤหสับดี ที ่5 กรกฎาคม 2561 
8.00-8.45 น. ลงทะเบียน 
8.45-9.00 น. พิธีเปิด    
                      รองศาสตราจารย์ ดร.ประจกัษ์ พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
9.00-12.00 น. การบูรณาการผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการกับลักษณะอาการทางคลินิก (Integration between 

clinical laboratory diagnosis and clinical correlation) 
 - Non communicable diseases (NCD) 
 - Infectious diseases 
  พันโท นายแพทย์ปิติพัฒก์ ชํานาญเวช  กองพยาธิวทิยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. ทิศทางของการตรวจติดตาม metabolic syndrome   
  Point of care testing (POCT) เพื่อการวินิจฉัย 
  พันโท นายแพทย์ปิติพัฒก์ ชํานาญเวช  กองพยาธิวทิยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00-11.00 น. การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งในระดับโมเลกุล (Molecular genetics approach to cancer diagnosis) 
  อาจารย์ ดร. ธนสาร ศิริรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
11.00-12.00 น. Update rapid diagnosis  
  พันโท นายแพทย์ปิติพัฒก์ ชํานาญเวช  กองพยาธิวทิยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. Workshop on clinical correlation in laboratory 
                      Common pitfalls in clinical laboratory 

พันโท นายแพทย์ปิติพัฒก์ ชํานาญเวช/พันเอกหญงิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสรา อาณัต ิ 
และคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

16.00-16.15 น.  ประเมินผล และปิดการประชมุ 
 
หมายเหตุ พกัรบัประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 

 
CMTE  11 หน่วยคะแนน 

 



 

 
วิทยากรบรรยาย 
1. พันโท นายแพทย์ปิตพิัฒก์ ชาํนาญเวช  พยาธิแพทย์ กองพยาธวิิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
2. อาจารย์ ดร.ธนสาร  ศิริรตัน์   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
 
วิทยากรปฏิบัติการ 
1. พันโท นายแพทย์ปิตพิัฒก ์ชํานาญเวช  พยาธิแพทย์ กองพยาธวิิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
2. พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสรา อาณัต ิ ภาควิชาพยาธิวทิยา วทิยาลัยแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกล้า 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เสมศร ี  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
4. อาจารย์ ดร.ธนสาร  ศิริรตัน์   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
5. อาจารย์ ดร.ดวงมณี  แสนมัน่   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
6. อาจารย์สุชา จุลสําลี    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
7. อาจารย์นนทยา ทางเรือ    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครลงทะเบียน  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0  

(Trend in clinical laboratory diagnosis : MT 4.0) 
วันที่ 5 - 6  กรกฎาคม 2561 

ณ คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
--------------------------------------------- 

 

ชื่อ นาย/ นาง/ นางสาว ………………………………….….นามสกุล…………….………………………….…….เลขที ่ทน. ……………..… 
ตําแหน่ง………………………………………………………..………สถานที่ทํางาน……………………………………………………….……….. 
………………………………………………………….……………………………………………………………………..……………………………..…. 
โทรศัพท์ ……………………………….…………….…  โทรศัพท์ (มือถือ) ……………………………………..……………………………….. 
E-mail address : ………………………………………………………….… ID Line…………………………………………………………….  
ค่าลงทะเบียน  

ผู้เข้าร่วมประชุม ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2561  หลังวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์  
และนักเทคนิคการแพทย์จากแหล่งฝึกงาน มฉก. 

 2,000 บาท   2,400 บาท 

บุคคลท่ัวไป  2,400 บาท   2,600 บาท 
 
ชําระค่าลงทะเบียน โดยชาํระผ่านทางการโอนเงนิเขา้บญัชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางสาวสุวรรณา  เสมศร ี
 

 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)   
 สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

เลขที่บัญชี 596-1-21297-9 

 
ที่พัก 

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน 
โทรศัพท์ 0-2713-8181 

1,000 บาท/ ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า พักได้ 2 คน 
 

 
อาหาร           ทั่วไป                    มังสวิรัติ                   อิสลาม 
 
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม              ตามชื่อ-สกุล ข้างต้น 
            อื่นๆ (ชือ่/ทีอ่ยู่) ...................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
สมัครลงทะเบียนได้ที่ http://medtech.hcu.ac.th หรือ QR code  

หรือ ส่งใบสมัครพร้อมสําเนาใบโอนเงินทาง e-mail : mthcuconference@gmail.com    
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเรณู / คุณนศิวรช์ญา  โทรศัพท ์0-2312-6300 ต่อ 1250, 1221  

คณะเทคนคิการแพทย์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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