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สวััสดีีค่่ะ

	 จุุลสารฉบัับัน้ี้�	 เป็็นี้จุุลสารท้ี่�อยู่่�ในี้ห้้วงเวลาของวันี้สำาคััญของ

เที่ศกาลมห้าสงกรานี้ต์์ไที่ยู่	 ซ่ึ่�งต์รงกับัวันี้ท้ี่�	 13	 เมษายู่นี้ของทุี่กปี็		

ป็ระชาชนี้คันี้ไที่ยู่จุะม้การที่ำาบุัญตั์กบัาต์รในี้ช�วงเช้า	 และเล�นี้นี้ำ�า

กันี้อยู่�างสนุี้กสนี้านี้ในี้ช�วงบั�ายู่	 รวมถ่ึงม้การรดนี้ำ�าดำาหั้วญาติ์ผู้่้ให้ญ�	

อันี้เป็็นี้ป็ระเพณ้ีอันี้ด้งามท้ี่�สืบัที่อดต์�อกันี้มาของป็ระเที่ศไที่ยู่	 ในี้

ปี็น้ี้�เราอาจุจุะม้การป็รับัเป็ล้�ยู่นี้ร่ป็แบับัของเที่ศกาลสงกรานี้ต์์บ้ัาง	

เพื�อให้้เข้ากับัสถึานี้การณ์ีของการระบัาดของโรคั	 COVID-19	 ปี็น้ี้�

จุ่งเป็็นี้สงกรานี้ต์์แบับั	New	normal	เพื�อให้้การคัวบัคุัมการระบัาด

ในี้ป็ระเที่ศเป็็นี้ไป็อยู่�างม้ป็ระสิที่ธิิภาพ	นี้อกจุากน้ี้�รัฐบัาลยัู่งได้นี้ำา

มาต์รการด้านี้สาธิารณีสุขเพื�อห้ยุู่ดยัู่�งการแพร�ระบัาดมาดำาเนิี้นี้การ

เพิ�มเติ์ม	 คืัอ	การฉ้ดวัคัซ้ึ่นี้ให้้ป็ระชาชนี้ในี้กลุ�มเส้�ยู่ง	 เช�นี้	 บุัคัลากร

ดร.ที่นี้พญ.	สลักจิุต์	ชุติ์พงษ์วิเวที่

นี้ายู่กสมาคัมเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่แห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่ในี้พระอุป็ถัึมภ์ฯ

บรรณาธิิการบริหาร
ที่นี้พญ.สลักจิุต์	ชุติ์พงษ์วิเวที่

ท่ี่�ปรึกษา
ที่นี้พ.ภาคัภ่มิ	เดชหั้สดินี้

บรรณาธิิการจุุลสาร
ที่นี้พญ.วรางลักษณ์ี	พิมพาภัยู่

วิิชาการจุุลสาร
ที่นี้พญ.กุลนี้ภา	ฟู่่�เจุริญ

ประสานการผลิต
ที่นี้พ.วิโรจุน์ี้		พวงทัี่บัทิี่ม

สถานท่ี่�ติดต่อ
สมาคัมเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่แห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่

ในี้พระอุป็ถัึมภ์พระเจุ้าวรวงศ์เธิอ
พระองค์ัเจุ้าโสมสวล้	กรมห้มื�นี้สุที่ธินี้าร้นี้าถึ

เลขท้ี่�	6	ซึ่อยู่รามอินี้ที่รา	52/1	ถึนี้นี้รามอินี้ที่รา
เขต์คัันี้นี้ายู่าว	กรุงเที่พฯ	10230

โที่ร.	02	948	5757	โที่รสาร.	02	948	5758

กองบรรณาธิิการ
ที่นี้พ.นิี้ทัี่ศน์ี้		น้ี้อยู่จัุนี้อัด
ที่นี้พ.ศราวุธิ	สุที่ธิิรัต์น์ี้

ที่นี้พญ.บุัญนิี้ภา	สงคัราม
ที่นี้พญ.ทิี่พย์ู่รัต์น์ี้		โพธิิพิทัี่กษ์

ที่นี้พ.ธินี้สาร		ศิริรัต์น์ี้
ที่นี้พ.ชาญณัีฏฐ์	พรมพิงค์ั
ที่นี้พญ.สุภาวด้	แยู้่มศร้

ที่นี้พ.จุตุ์รวิที่ย์ู่	วรุณีวานิี้ชบััญชา

ที่างการแพที่ย์ู่	และป็ระชาชนี้ท้ี่�อยู่่�ในี้พื�นี้ท้ี่�ระบัาด	ต์ลอดจุนี้ป็ระชาชนี้ทัี่�วไป็

ท้ี่�ป็ระสงค์ัจุะฉ้ดวัคัซ้ึ่นี้เพื�อป้็องกันี้โรคั	 ซ่ึ่�งแนี้�นี้อนี้ว�ากว�าจุะคัรอบัคัลุมทัี่�ง

ป็ระเที่ศอาจุจุะใช้เวลานี้านี้ท้ี่เด้ยู่ว	 ดังนัี้�นี้	 เราทุี่กคันี้ยัู่งคังต้์องด่แลต์นี้เอง

อยู่�างสมำ�าเสมอ	ด้วยู่การใส�ห้น้ี้ากาก	ล้างมือ	และเว้นี้ระยู่ะห้�าง	ต์ลอดเวลา	

เห้มือนี้กับัท้ี่�เราเว้นี้ระยู่ะการจัุดงานี้ป็ระชุมวิชาการป็ระจุำาปี็มาเป็็นี้เวลา	1	

ปี็		ดังนัี้�นี้ในี้ปี็น้ี้�	เมื�อสถึานี้การณ์ีคัล้�คัลายู่ลง	สมาคัมฯจุ่งได้จัุดการป็ระชุม

วิชาการป็ระจุำาปี็ข่�นี้	เพื�อให้้พวกเราได้มาแลกเป็ล้�ยู่นี้เร้ยู่นี้ร้่วิที่ยู่าการต์�างๆ	

ท้ี่�ใช้ในี้การต์�อส้่กับั	COVID-19	 ในี้บัริบัที่ของนัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	 ในี้ธ้ิม

งานี้	“	MT	Professional	in	COVID-19	Era	”	เพื�อนี้ำาเสนี้อองค์ัคัวามร้่ท้ี่�

ทัี่นี้สมัยู่ในี้สนัี้บัสนุี้นี้การรักษา	ป้็องกันี้	และคัวบัคุัมโรคัต์�อไป็	ตั์�งแต์�ม้การ

ระบัาดของโรคั	COVID-19	 ในี้ระยู่ะเวลาท้ี่�ผู้�านี้มา	 นัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่

ได้ทุี่�มเที่สรรพกำาลังที่ำางานี้	 ด้วยู่การต์รวจุวิเคัราะห์้ที่างห้้องป็ฏิบััติ์การ

เพื�อป็ระกอบัการวินิี้จุฉัยู่ของแพที่ย์ู่	 และร�วมป็ฏิบััติ์งานี้เชิงรุกในี้การเก็บั

ตั์วอยู่�างในี้ชุมชนี้ท้ี่�ม้ป็ระชากรกลุ�มเส้�ยู่งต์�อการเป็็นี้โรคั	ต์ลอดจุนี้การป็ฏิบััติ์

งานี้ร�วมกับัวิชาช้พอื�นี้ๆ	อยู่�างเข้มแข็ง	และม้ป็ระสิที่ธิิภาพ	ส�งผู้ลให้้ศักยู่ภาพ

ของวิชาช้พเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่เป็็นี้ท้ี่�ร้่จัุกของป็ระชาชนี้อยู่�างกว้างขวางมาก

ข่�นี้	สมาคัมเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่แห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่ในี้พระอุป็ถัึมภ์ฯ	ขอขอบัคุัณี

นัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่ทุี่กที่�านี้เป็็นี้อยู่�างยิู่�ง	และขอให้้กุศลผู้ลบุัญท้ี่�ทุี่กที่�านี้ได้

ร�วมกันี้ที่ำา	เพื�อป็ระชาชนี้	และป็ระเที่ศชาติ์	จุงดลบัันี้ดาลให้้ทุี่กที่�านี้ป็ระสบั

แต์�คัวามสุข	คัวามเจุริญ	และม้สุขภาพพลานี้ามัยู่แข็งแรง	และม้คัรอบัคัรัว

ท้ี่�สมบ่ัรณ์ีพ่นี้สุข	เนืี้�องในี้วาระปี็ให้ม�ไที่ยู่ด้วยู่	เที่อญ
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	 จุากสถึานี้การณ์ีในี้ช�วงน้ี้�	เชื�อว�าทุี่กที่�านี้ก็ยัู่งคังเห้น็ี้ดเห้นืี้�อยู่กับัภารกิจุ

โคัวิด-19	 กันี้อยู่่�เห้มือนี้เดิม	 ตั์�งแต์�ปี็ให้ม�ท้ี่�ผู้�านี้มา	 จุนี้เข้าส่�ช�วงปี็ให้ม�ไที่ยู่	

ในี้เที่ศกาลสงกรานี้ต์์		ห้วังเป็็นี้อยู่�างยิู่�งว�า	สถึานี้การณ์ีจุะคัล้�คัลายู่ลงบ้ัาง	

เพื�อท้ี่�จุะได้พักผู้�อนี้	เดินี้ที่างกลับับ้ัานี้	อยู่่�กับัคัรอบัคัรัว	ในี้ช�วงวันี้ห้ยุู่ดยู่าว

สงกรานี้ต์์น้ี้�	 ซ่ึ่�งนี้อกจุากจุะเป็็นี้วันี้ปี็ให้ม�ไที่ยู่แล้ว	 ยัู่งเป็็นี้วันี้คัรอบัคัรัวอ้ก

ด้วยู่.....สำาห้รับัที่�านี้ท้ี่�ได้ห้ยุู่ดงานี้	 ก็ขอให้้เดินี้ที่างกลับับ้ัานี้ป็ลอดภัยู่	และ

ระมัดระวังเรื�องระยู่ะห้�างที่างสังคัมด้วยู่นี้ะคัะ	 ส�วนี้ที่�านี้ท้ี่�ยัู่งต้์องม้ภาระ

ที่ำางานี้	อยู่่�เวร	ในี้ช�วงวันี้ห้ยุู่ด	ก็ขอให้้ป็ฏิบััติ์งานี้ได้อยู่�างราบัรื�นี้	ส้่ๆ	นี้ะคัะ	

	 ในี้เดือนี้พฤษภาคัม	น้ี้�	ที่างสมาคัมฯ	ก็จุะม้งานี้สำาคััญ	คืัอ	การป็ระชุม

วิชาการป็ระจุำาปี็ที่างเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	คัรั�งท้ี่�	44th	Annual	Conferences	

of	the	Association	of	Medical	Technologists	of	Thailand	2021	

(The	44th	ACMTT	2021)	“MT	Professional	 in	COVID-19	Era”

ณี	ศ่นี้ย์ู่ป็ระชุม	PEACH	โรงแรม	Royal	Cliff	Beach	Hotel	Group,	พัที่ยู่า	

ระห้ว�างวันี้ท้ี่�	 18	–	21	พฤษภาคัม	2564	 โดยู่ดำาเนิี้นี้การภายู่ใต้์ร่ป็แบับั

New	Normal	ต์ามมาต์รการคัวบัคุัมการแพร�ระบัาดของโรคัโคัวิด-19	อยู่�าง

เคัร�งคัรัด	มาต์รการรักษาระยู่ะห้�าง	 วัดอุณีห้ภ่มิ/บัริการเจุลล้างมือทุี่กจุุด

สวมห้น้ี้ากากอนี้ามัยู่	 	 ซ่ึ่�งในี้จุุลสารฉบัับัน้ี้�	 ที่างท้ี่มวิชาการได้สรุป็หั้วข้อ

สำาคััญๆ	 ท้ี่�นี้�าสนี้ใจุ	 ซ่ึ่�งผู้่้เข้าร�วมป็ระชุมจุะได้รับัองค์ัคัวามร้่ให้ม�ๆ 	 เพื�อนี้ำา

ไป็ใช้ในี้การพัฒนี้างานี้ต์�อไป็	 จุ่งอยู่ากให้้มาร�วมงานี้กันี้เยู่อะๆ......แล้วพบั

กันี้ท้ี่�	“พัที่ยู่า”	นี้ะคัะ		ที่ะเลสวยู่ๆ	ฟู้่าใสๆ	รออยู่่�คั�ะ

ที่นี้พญ.วรางลักษณ์ี	พิมพาภัยู่

บัรรณีาธิิการ
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สวััสดีีค่่ะ พีี่�น้้องชาวั MT ทุุกทุ่าน้
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May 18 (Tuesday), 2021: Pre-conference workshop

Time

13.00 – 16.00

Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 Room 5 Room 6

13.00 – 16.00* Workshop	1
Learn	from	the	

experts
Molecular
Diagnosis	in	
COVID-19

Workshop	2
Learn	from	the	

experts
Update	on
TB	Diagnosis

Workshop	3
Learn	from	the	

experts
Genetic	Medicine

Workshop	4
Learn	from	the	

experts
Emerging	STD

-	HIV
-	Syphilis

Workshop	5
Learn	from	the	

experts
Appropriate	Uses	
of	Transfusion	

Therapy

Workshop	6
Learn	from	the	

experts
Precision	Di-
agnostics	for	

Thalassemia	&	
Interactive	Case	

Study
(via	Kahoot	app)

May 19 (Wednesday), 2021

Time

07.30 – 16.00 Registration

09.00 – 10.30

PEACH	Hall	A
พิธ้ิเปิ็ดการป็ระชุม&	การป็ระกาศเก้ยู่รติ์คุัณี	และเบิักตั์วผู้่้ได้รับัรางวัล	และมอบัรางวัล	นัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่ด้เด�นี้	ป็ระจุำาปี็	พ.ศ.	2564	

จุำานี้วนี้	3	ที่�านี้	เปิ็ดนิี้ที่รรศการ	Exhibitions	ณี	PEACH	Hall	B	&	C

10.30 – 11.00 Coffee	break

11.00 – 12.00

Plenary	Lecture	1:	COVID-19	Vaccines:	Updated	Thailand	and	Global	Situations
ศ.นี้พ.เก้ยู่รติ์	รักษ์รุ�งธิรรม,	ผู้่้อำานี้วยู่การโคัรงการพัฒนี้าวัคัซ้ึ่นี้โคัวิคั-19	ศ่นี้ย์ู่วิจัุยู่วัคัซ้ึ่นี้	คัณีะแพที่ยู่ศาสต์ร์	จุุฬาลงกรณ์ีมห้าวิที่ยู่าลัยู่

Chairman:	ศ.ดร.ที่นี้พ.เพที่ายู่	เย็ู่นี้จิุต์โสมนัี้ส

12.00 – 13.00

Lunch	Symposium	-	#1	PEACH	Hall	A	Lunch	Symposium-1:	บัริษัที่	อาร์เอ็กซ์ึ่	จุากัด

PEACH Hall D1 PEACH Hall D2 PEACH Hall D3 Pattaya 11 Pattaya 10

Lunch	Symposium-2	
บัริษัที่	ไบัโอม้เด้ยู่	

(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จุำากัด

Lunch	Symposium-3	
บัริษัที่	เอ็มพ้	เมดกรุ�ป็	จุำากัด

Lunch	Symposium-4	
บัริษัที่	บ้ัโอเมริเยู่อร์	
(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จุำากัด

Lunch	Symposium-5	
บัริษัที่	จุ้.เอ็ม.	ไดแอก

นี้อสติ์ก	จุำากัด

Lunch	Symposium-6	
บัริษัที่	เนี้ชั�นี้แนี้ล	เฮลท์ี่	
แคัร์	ซิึ่สเท็ี่มส์	จุำากัด

*	Coffee	break:	14.30	–	14.45	pm.

	 สมาคัมเที่คันิี้คัการแพที่ยู่แ์ห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่	ในี้พระอุป็ถัึมภ์พระเจุ้าวรวงศ์เธิอ	พระองค์ัเจุ้าโสม

สวล้	กรมห้มื�นี้สุที่ธินี้าร้นี้าถึ	ได้จัุดให้้ม้การป็ระชุมวิชาการป็ระจุำาปี็ที่างเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	คัรั�งท้ี่�	44	

International	and	Annual	Conferences	of	the	Association	of	Medical	Technologists	

of	Thailand	2021	(The	44th	ACMTT	2021)	“MT	Professional	in	COVID-19	Era”	ณี	ศ่นี้ย์ู่

ป็ระชุมนี้านี้าชาติ์พ้ช	(PEACH)	โรงแรมรอยู่ัล	คัลิฟู่	บ้ัส	โฮเต็์ล	กรุ�ป็	พัที่ยู่า	จัุงห้วัดชลบุัร้ระห้ว�างวันี้

ท้ี่�	18-21	พฤษภาคัม	2564		ในี้ร่ป็แบับัการบัรรยู่ายู่วิชาการ	การป็ระชุมเชิงป็ฏิบััติ์การ	การแสดง

ผู้ลงานี้ในี้ร่ป็แบับัโป็สเต์อร์ท้ี่�เก้�ยู่วกับัองค์ัคัวามร้่ให้ม�	องค์ัคัวามร้่ท้ี่�พัฒนี้าต์�อยู่อดที่างวิชาช้พเที่คันิี้คั

การแพที่ยู่์	การป็ระยูุ่กต์์ใช้ในี้ระบับับัริการสุขภาพและการแสดงผู้ลิต์ภัณีฑ์์เที่คัโนี้โลยู่้	ที่างเที่คันิี้คั

การแพที่ยู่์ท้ี่�ทัี่นี้สมัยู่	โดยู่ม้หั้วข้อท้ี่�นี้�าสนี้ใจุต์�างๆ	ต์ามกำาห้นี้ดการ	ดังน้ี้�
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May 20 (Thursday), 2021

Time

07.30 – 16.00 Registration

08.30 – 09.30

PEACH	Hall	A
Plenary	Lecture	3:	COVID-19	in	Thailand:	Epidemiology	&	Control

นี้พ.ธินี้รักษ์	ผู้ลิพัฒน์ี้,	ผู้่้ต์รวจุราชการระดับักระที่รวง	สำานัี้กงานี้ป็ลัดกระที่รวงสาธิารณีสุข
Chairman:	ดร.ที่นี้พญ.สลักจิุต์	ชุติ์พงษ์วิเวที่

09.30 – 11.00

PEACH Hall D1 PEACH Hall D2 PEACH Hall D3 Pattaya 11 Pattaya 10

Symposium-6
สภาเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่

สนี้ที่นี้า

Symposium-7
Future	Trend	in	Medical	

Laboratory

Symposium-8
Pharmacogenetics	in	
Laboratory	Practice

Symposium-9
บัที่บัาที่เที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่

กับัยุู่ที่ธิศาสต์ร์	AMR

Symposium-10
Research	Highlights
การบัรรยู่ายู่จุากผู้่้ได้รับั
ทุี่นี้สนัี้บัสนุี้นี้การวิจัุยู่จุาก
สมาคัม	ป็ระจุาปี็	2563

11.00 – 12.00

Coffee	Break	&	Exhibition	&	Poster

PEACH	Hall	A
AMTT	Grand	Members	Meeting

12.00 – 13.00

Lunch	Symposium	-	#2	PEACH	Hall	A	Lunch	Symposium-7:	บัริษัที่	บ้ัโอเมริเยู่อร์	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จุำากัด

PEACH Hall D1 PEACH Hall D2 PEACH Hall D3 Pattaya 11 Pattaya 10

Lunch	Symposium-8	
บัริษัที่	เอ็มพ้	เมดกรุ�ป็	จุำากัด

Lunch	Symposium-9	
บัริษัที่	ซิึ่สเม�กซ์ึ่

(ไที่ยู่แลนี้ด์)	จุำากัด

Lunch	Symposium-10	
TBA

Lunch	Symposium-11	
TBA

Lunch	Symposium-12	
TBA

13.00 – 14.30

PEACH Hall D1 PEACH Hall D2 PEACH Hall D3 Pattaya 11 Pattaya 10

Symposium-11
Cellular	Immunothera-

py	for	Cancers	(I)

Symposium-12
Molecular	Diagnostics	

of	Cancers

Symposium-13
นี้โยู่บัายู่การลดคัวามแออัด
ของงานี้เที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่
ในี้	รพ.	และคัลินิี้กเที่คันิี้คั

การแพที่ย์ู่

Symposium-14
การจัุดซืึ่�อวัสดุวิที่ยู่าศาสต์ร์	
การเช�าเคัรื�องมือ	นี้ำ�ายู่า	วัสดุ
วิที่ยู่าศาสต์ร์	โดยู่การต์รวจุ
วิเคัราะห์้ด้วยู่เคัรื�องอัต์โนี้มัติ์

Symposium-15
COVID-19	Testing

Evaluation

13.30 – 14.30

PEACH	Hall	A

Plenary	Lecture	2:	COVID-19	in	Thailand:	3D	-	Discovery,	Diagnosis,	and	Development

ดร.ที่นี้พญ.	สุภาภรณ์ี	วัชรพฤษาด้,	คัณีะแพที่ยู่ศาสต์ร์	โรงพยู่าบัาลจุุฬาลงกรณ์ี	สภากาชาดไที่ยู่

Chairman:	ดร.ที่นี้พญ.บุัษราวรรณี	ศร้วรรธินี้ะ

14.30 – 15.00 Coffee	break

15.00 – 16.30

PEACH Hall D1 PEACH Hall D2 PEACH Hall D3 Pattaya 11 Pattaya 10

Symposium-1
Development	of	

COVID-19	diagnostic	
test	kits	in	Thailand

Symposium-2
R2R	for	MT	Profes-

sional:	Basic	Research	
Methodology,	Statistics	
&	Interactive	Exercise

Symposium-3
Precision	Diagnostics	for	

Leukemia

Symposium-4
Share	&	Learn

Method	Verification

Symposium-5
Molecular	Diagnostics	in	

Microbiology

16.30 – 17.30

Dinner	Symposium	PEACH	Hall	A	Dinner	Symposium-1:	บัริษัที่	เอ็มพ้	เมดกรุ�ป็	จุำากัด

PEACH Hall D1 PEACH Hall D2 PEACH Hall D3 Pattaya 11 Pattaya 10

Dinner	Symposium-2	
TBA

Dinner	Symposium-3	
TBA

Dinner	Symposium-4	
TBA

Dinner	Symposium-5	
บัริษัที่	ไบัโอเซึ่นี้	จุำากัด

Dinner	Symposium-6	
TBA
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	 รายู่ชื�อผู้่้โชคัด้	จุำานี้วนี้	5	ที่�านี้	ท้ี่�ต์อบัถ่ึก	ที่างสมาคัมฯ	จุะจัุดส�งของ

ท้ี่�ระล่กไป็ให้้นี้ะคัะ
1.	คุัณีสุร้รัต์น์ี้		วรรณีสอนี้	 โรงพยู่าบัาลแม�สายู่
2.	คุัณีเฉล้ยู่ว	เพ็งเกล้�ยู่ง	 โรงพยู่าบัาลพัที่ลุง
3.	คุัณี	Nutjeera	Intasai	 มห้าวิที่ยู่าลัยู่เช้ยู่งให้ม�
4.	ดร.อโณีทัี่ยู่	โภคัาธิิกรณ์ี	 มห้าวิที่ยู่าลัยู่สงขลานี้คัรินี้ที่ร์
5.	คุัณีณัีฐวรรณี	เสริมวิที่ยู่วงศ์	 มห้าวิที่ยู่าลัยู่สงขลานี้คัรินี้ที่ร์

เฉลยเกมส์์ฉบัับัท่ี่�แล้วนะคะ ใครเล่นได้้ถููกต้้องบ้ัางเอ่ย ?

	 สำาห้รับัฉบัับัน้ี้�	มาลองไขป็ริศนี้าจุากตั์วเลขกันี้คั�ะ......เพื�อนี้ๆ	สมาชิก	ถ้ึาคิัดออก
แล้ว	ส�งคัำาต์อบัร�วมสนุี้กมาท้ี่�อ้เมล์	amtt.editor@gmail.com	โดยู่ม้กติ์กา	คืัอ	ต้์อง
ส�งคัำาต์อบัภายู่ในี้วันี้ท้ี่�	 10	 มิถุึนี้ายู่นี้	2564	และต้์องแจุ้งชื�อ-นี้ามสกุล-ท้ี่�อยู่่�ของสมา
ชิกฯ	ด้วยู่นี้ะคัะ	ที่างท้ี่มงานี้	จุะสุ�มผู้่้โชคัด้	เพื�อรับัของท้ี่�ระล่กจุากสมาคัมฯ	จุำานี้วนี้	
5	รางวัลคั�ะ......ไม�ยู่ากเลยู่ใช�ไห้มคัะ	ส�งคัำาต์อบักันี้มาเยู่อะๆ	นี้ะคัะ
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14.30 – 15.00 Coffee	Break	&	Exhibition	&	Poster

15.00 – 16.30

PEACH Hall D1 PEACH Hall D2 PEACH Hall D3 Pattaya 11 Pattaya 10

Symposium-16
Cellular	Immunothera-

py	for	Cancers	(II)

Symposium-17
Precision	medicine	

laboratory

Symposium-18
POCT	&	Quality

Assurance	System
การบัริห้ารจัุดการ	และ

การป็ฏิบััติ์

Symposium-19
เที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่กับังานี้

ด้านี้	IVF

Symposium-20
Oral	Presentation-1

(โรงพยู่าบัาล)

16.30 – 17.30 Exhibition

18.00 ~ … Gala	dinner	@	สวนี้นี้งนุี้ช	(ถ้ึาม้)

May 21 (Friday), 2021

08.15 – 09.45

PEACH Hall D1 PEACH Hall D2 PEACH Hall D3 Pattaya 11 Pattaya 10

Symposium-21
Oral	Presentation-2

(สถึาบัันี้ผู้่้ผู้ลิต์)
TBA	(5	เรื�อง)

Symposium-22
เกณีฑ์์มาต์รฐานี้คัลินิี้ก

เที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	กับั	เส้นี้
ที่างส่�คัวามสาเร็จุในี้การ

ป็ระกอบัวิชาช้พ

Symposium-23
แนี้วที่างการป็ระเมินี้ผู้ลงานี้
วิชาการเพื�อเลื�อนี้ระดับั	และ
รับัเงินี้ป็ระจุำาต์ำาแห้นี้�งของ

นัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่

Symposium-24
Auto	Verification	in	
Medical	Laboratory

Symposium-25
Student	Forum
TBA	(6	เรื�อง)

09.45 – 10.00 Coffee	Break

10.00 – 11.00

PEACH	Hall	A
AMTT	Education	Program

Fundamentals	of	Immunology	for	Understanding	Immune	Response	in	COVID	–	19
ศ.ดร.ที่นี้พ.วัชระ	กสิณีฤกษ์,	คัณีะเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	มห้าวิที่ยู่าลัยู่เช้ยู่งให้ม�

Chairman:	ศ.ดร.ที่นี้พ.สุพรรณี	ฟู่่�เจุริญ

11.00 – 12.00
Announcement	of	Oral	&	Poster	Awards

Closing	Ceremony

12.00 – 13.00 Lunch

กำาห้นี้ดการ	และรายู่นี้ามวิที่ยู่ากร
สแกนี้ได้จุาก	QR	code
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ที่นี้พญ.	อัมรา	โยู่วัง
ศ่นี้ย์ู่วิที่ยู่าศาสต์ร์การแพที่ย์ู่ท้ี่�	1/1	เช้ยู่งรายู่

เก
ร็
ด
วุ
ชิ
า
ก
า
ร
เพั

�อ
วุ
ชิ
า
ชิ
พั

	 จุากท้ี่�ม้การระบัาดของโรคัติ์ดเชื�อไวรัสโรนี้า	
2019	 (C0VID-19)	 ทัี่�วโลกรวมถ่ึงในี้ป็ระเที่ศไที่ยู่	
กรมวิที่ยู่าศาสต์ร์การแพที่ย์ู่	 กระที่รวงสาธิารณีสุข	
โดยู่สถึาบัันี้วิจัุยู่วิที่ยู่าศาสต์ร์สาธิารณีสุข	 ดำาเนิี้นี้
การพัฒนี้าวิธ้ิต์รวจุวิเคัราะห์้ไวรัสโคัโรนี้า	 2019	
(COVID-19)	โดยู่วิธ้ิ		Real	time	RT-PCR	ข่�นี้	และ
ได้ม้การถึ�ายู่ที่อดเที่คัโนี้โลยู้่ให้้กับัเคัรือข�ายู่ศ่นี้ย์ู่
วิที่ยู่าศาสต์ร์การแพที่ย์ู่ทัี่�วป็ระเที่ศ	 ตั์�งแต์�เดือนี้
มกราคัม	พ.ศ.2563	 แต์�เนืี้�องจุากสถึานี้การณ์ีการ
ระบัาดม้แนี้วโน้ี้มส่งข่�นี้และเริ�มม้การขยู่ายู่วงกว้างในี้
การต์รวจุวิเคัราะห์้ไวรัสโคัโรนี้า	2019	(COVID-19)		
เพิ�มมากข่�นี้	ในี้ขณีะท้ี่�ห้้องป็ฏิบััติ์การท้ี่�ม้ศักยู่ภาพในี้
การต์รวจุที่างอณ่ีช้วโมเลกุล	ยัู่งม้อยู่่�จุำากัดจุำาเป็็นี้ต้์อง
ม้การเพิ�มศักยู่ภาพของห้้องป็ฏิบััติ์การของโรง
พยู่าบัาลเพื�อรองรับัการระบัาด	ในี้วงกว้าง		กระที่รวง
สาธิารณีสุขจุ่งได้ป็ระกาศนี้โยู่บัายู่	“1	แล็บั	1	จัุงห้วัด	
100	ห้้องป็ฏิบััติ์การ	รายู่งานี้ผู้ลภายู่ในี้	24	ชั�วโมง”
เพื�อรองรับัการระบัาดของโรคั	COVID-19	 โดยู่ให้้
รายู่งานี้ผู้ลภายู่ในี้	24	 ชั�วโมง	 โดยู่ดำาเนิี้นี้การอยู่�าง
เร�งด�วนี้ภายู่ในี้	 2	 เดือนี้	 โดยู่มอบัห้มายู่ให้้กรม
วิที่ยู่าศาสต์ร์การแพที่ย์ู่	 เป็็นี้พ้�เล้�ยู่ง	 และพัฒนี้า
ศักยู่ภาพห้้องป็ฏิบััติ์โรงพยู่าบัาลให้้สามารถึต์รวจุ	
C0VID-19	โดยู่วิธ้ิ	Real	time	RT-PCR	ได้	 ซ่ึ่�ง	ณี	
ขณีะนัี้�นี้	 โรงพยู่าบัาลส�วนี้ให้ญ�	 ยัู่งไม�ม้ห้้องป็ฏิบััติ์
การอณ่ีช้วโมเลกุล	 และยัู่งไม�ม้เคัรื�องมืออุป็กรณ์ี	
ป็ระกอบักับับุัคัลากรในี้ห้้องป็ฏิบััติ์การยัู่งไม�ม้ทัี่กษะ	
ไม�ม้คัวามชำานี้าญในี้การดำาเนิี้นี้การต์รวจุด้วยู่เที่คันิี้คั
ดังกล�าว	

การจัดีตัั้�งห้้องปฏิิบััติั้การตั้รวัจ
โรค่ติั้ดีเช้�อไวัรัสโค่โรน้า 2019 
(COVID-19) ทีุ�ได้ีมาตั้รฐาน้

จุากป็ระสบัการณ์ีการเป็็นี้พ้�เล้�ยู่ง	 โดยู่เป็็นี้ท้ี่�ป็ร่กษา	
ให้้คัำาแนี้ะนี้ำา	 และต์รวจุป็ระเมินี้ห้้องป็ฏิบััติ์การ
รวมถ่ึงการนิี้เที่ศห้้องป็ฏิบััติ์การต์รวจุโรคัติ์ดเชื�อ
ไวรัสโคัโรนี้า	2019	(COVID-19)	ภายู่ใต้์	concept	:
Quality	 and	 standard.	 พบัว�าห้้องป็ฏิบััติ์การ
ต์รวจุโรคัติ์ดเชื�อไวรัสโคัโรนี้า	2019	(COVID-19)	ท้ี่�
ได้มาต์รฐานี้	คัวรป็ระกอบัด้วยู่

	 1.	บุัคัลากร	เป็็นี้ส�วนี้ท้ี่�สำาคััญอยู่�างยิู่�ง	โดยู่ต้์อง
ม้พื�นี้ฐานี้ด้านี้อณ่ีช้วโมเลกุล	ทัี่�งจุากการเร้ยู่นี้	อบัรม	
ห้รือ	On	the	job	training	ม้คัวามร้่คัวามเข้าใจุในี้
สัณีฐานี้วิที่ยู่าของเชื�อ	 การติ์ดต์�อของเชื�อ	 ร้่กลไก
ลการเกิดโรคั	 เพื�อจุะได้ร้่จัุกการป้็องกันี้การติ์ดเชื�อ
ได้	 รวมทัี่�งต้์องได้รับัการอบัรมเรื�องคัวามป็ลอดภัยู่
ที่างช้วภาพ	ห้รือคัวามป็ลอดภัยู่ที่างห้้องป็ฏิบััติ์การ	
เพื�อป้็องกันี้ต์นี้เอง	และสิ�งแวดล้อม

	 2.	 ห้้องป็ฏิบััติ์การท้ี่�เห้มาะสม	ภายู่ใต้์ข้อจุำากัด
ท้ี่�ม้มากมายู่	ทัี่�งจุากการป็รับัป็รุงห้้องป็ฏิบััติ์การห้รือ
อาคัารสำานัี้กงานี้เดิม	 ให้้เป็็นี้ห้้องป็ฏิบััติ์การ	BSL-2	
เสริมสมรรถึนี้ะ	 โดยู่ม้การแยู่กพื�นี้ท้ี่�เพื�อป้็องกันี้การ
เกิดการป็นี้เป้็�อนี้	(Cross-contamination)	โดยู่แยู่ก
พื�นี้ท้ี่�เป็็นี้	3	ส�วนี้	ได้แก�	ส�วนี้เต์ร้ยู่มนี้ำ�ายู่า	 (Master	
mixed)	ส�วนี้เต์ร้ยู่มตั์วอยู่�าง	และสกัดสารพันี้ธุิกรรม
และส�วนี้ขยู่ายู่สารพันี้ธุิกรรม	ต์รวจุห้าสารพันี้ธุิกรรม	
วิเคัราะห์้ผู้ลการที่ดสอบั	ม้การจัุดผัู้งการไห้ลของงานี้
เป็็นี้ทิี่ศที่างเด้ยู่วจุาก	Pre-PCR	ไป็	Post-PCR	และ
ต้์องม้การต์รวจุสอบัด่แลรักษาพื�นี้ท้ี่�ป็ฏิบััติ์งานี้ให้้
สะอาดเร้ยู่บัร้อยู่	ม้การคัวบัคุัมการเข้าออก

	 3.	 คัวามป็ลอดภัยู่ที่างห้้องป็ฏิบััติ์การ	 ทัี่�งการ
เลือกใช้อุป็กรณ์ีป็กป้็องส�วนี้บุัคัคัล	 (Personal	
protective	equipment:	PPE)	ท้ี่�เห้มาะสม	อยู่�าง
น้ี้อยู่ต้์องม้ถุึงมือ	 เสื�อกาวน์ี้	ห้มวกคัลุมผู้ม	 อุป็กรณ์ี
ป้็องกันี้ระบับัที่างเดินี้ห้ายู่ใจุ	 (Mask:	 N95)	 โดยู่
โรงพยู่าบัาลห้ลายู่ๆ	แห้�ง	ม้เจุ้าห้น้ี้าท้ี่�จุากงานี้คัวบัคุัม	
และป้็องกันี้โรคัติ์ดเชื�อในี้โรงพยู่าบัาล	 (	 IC	 )	 ช�วยู่
ด่แลและจัุดเต์ร้ยู่มอุป็กรณ์ี	 PPE	 รวมทัี่�งม้การสอนี้
การสวมใส�	และการถึอด	PPE	การจัุดเก็บั	รวมไป็ถ่ึง
การเก็บัรวบัรวม	การกำาจัุด	และที่ำาลายู่	PPE	/	วัสดุ
วิที่ยู่าศาสต์ร์	 /	 ขยู่ะติ์ดเชื�อ	 และการที่ำาลายู่	 PCR	
product	ท้ี่�เห้ลือจุากการต์รวจุวิเคัราะห์้	(โดยู่วิธ้ิเผู้า)

	 4.	 การเลือกใช้นี้ำ�ายู่า	 และเคัรื�องมือ:	 เลือกใช้
ชุดต์รวจุท้ี่�ผู้�านี้การข่�นี้ที่ะเบ้ัยู่นี้จุากสำานัี้กงานี้คัณีะ
กรรมการอาห้าร	และยู่า	
	 เคัรื�องมือห้ลักท้ี่�ใช้งานี้	ต้์องม้การต์รวจุสอบั	การ
บัำารุงรักษาเบืั�องต้์นี้
	 ม้การแยู่กอุป็กรณ์ี	และเคัรื�องมือต์�างๆ	รวมถ่ึง	
PPE	ในี้แต์�ละห้้องชัดเจุนี้	ไม�ใช้ร�วมกันี้	

	 5.	 การที่ดสอบัการใช้ได้ของนี้ำ�ายู่า	 (verified)		
นี้อกจุากท้ี่�ต้์องเลือกใช้นี้ำ�ายู่าที่ดสอบัท้ี่�ข่�นี้ที่ะเบ้ัยู่นี้
แล้ว	จุะต้์องม้การที่วนี้สอบัคัวามถ่ึกต้์อง	(Verifica-
tion)	ก�อนี้การใช้งานี้	และม้แสดงรายู่ละเอ้ยู่ดละสรุป็
ข้อม่ล

	 6.	การเก็บั	และนี้ำาส�งตั์วอยู่�าง	เป็็นี้อ้กสิ�งท้ี่�สำาคััญ
เพราะต์�อให้้บุัคัลากร	 ห้รือนี้ำ�ายู่า	 เคัรื�องมือ	 ด้แคั�
ไห้นี้	 ถ้ึาการเก็บั	 และการขนี้ส�งตั์วอยู่�างไม�ถ่ึกต้์อง
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ก็ไม�สามารถึให้้ผู้ลท้ี่�ถ่ึกต้์อง	แม�นี้ยู่ำาได้		ต้์องเลือกเก็บัตั์วอยู่�างให้้เห้มาะสม	และ
สัมพันี้ธ์ิกับัพยู่าธิิสภาพของโรคั	รวมทัี่�งการขนี้ส�งต้์องส�งในี้สภาพเย็ู่นี้	(ใส�กระติ์ก
นี้ำ�าแข็ง	ห้รือแช�	Icepack)

	 7.การต์รวจุวิเคัราะห์้:		การดำาเนิี้นี้งานี้	คัวรม้เอกสารค่ั�มือท้ี่�เป็็นี้มาต์รฐานี้
และง�ายู่ต์�อคัวามเข้าใจุ	 สามารถึนี้ำามาใช้ได้จุริง	 เอกสารท้ี่�ใช้ในี้การป็ฏิบััติ์งานี้	
คัวรเป็็นี้เอกสารท้ี่�เข้าใจุง�ายู่	 ชัดเจุนี้	ระบุัข้อคัวรระวังไว้ชัดเจุนี้	 เพื�อง�ายู่ต์�อการ
ที่ำาคัวามเข้าใจุของผู้่้ป็ฏิบััติ์งานี้	

	 8.	การคัวบัคุัมคุัณีภาพ
	 	 การเต์ร้ยู่มตั์วอยู่�างและการสกัดสารพันี้ธุิกรรม	 ต้์องป็ฏิบััติ์ต์ามวิธ้ิ
มาต์รฐานี้เพื�อลดข้อผิู้ดพลาดของผู้่้ป็ฎิิบััติ์งานี้

 •	 การเต์ร้ยู่มนี้ำ�ายู่าและการวิเคัราะห์้ตั์วอยู่�างในี้เคัรื�อง	 real-time	 ต้์อง
ป็ฏิบััติ์ต์ามวิธ้ิมาต์รฐานี้เพื�อลดการผิู้ดพลาดในี้การต์รวจุสอบั

 •	การวิเคัราะห์้ตั์วอยู่�าง	ต้์องม้ตั์วคัวบัคุัมเชิงบัวก	(Positive	control)	และ
เชิงลบั	(Negative	control)	No	template	control	เพื�อคัวบัคุัมการป็นี้เป้็�อนี้
และที่ำาให้้ผู้ลม้คัวามถ่ึกต้์องมากข่�นี้

	 9.	 การแป็ลผู้ล/การรายู่งานี้ผู้ล	 ม้การแป็ลผู้ลต์ามแนี้วที่างของกระที่รวง
สาธิารณีสุข	ห้รือของป็ระเที่ศ	และคัำาแนี้ะนี้ำาของบัริษัที่ผู้่้ผู้ลิต์นี้ำ�ายู่า	และต้์อง
ด่ผู้ลการที่ดสอบัตั์วคัวบัคุัมคุัณีภาพภายู่ในี้	 (Internal	 control)	 ก�อนี้ทุี่กคัรั�ง
ถ้ึาถ่ึกต้์องถ่ึงจุะไป็แป็ลผู้ลการต์รวจุของตั์วอยู่�างได้	 ต้์องด่ลักษณีะของ	ampli-
fication	plot	(กราฟู่)	เป็็นี้	S-shape	

ตัวิอย่่างการจัุดพ้ื้�นท่ี่�ห้องปฏิิบัติการตรวิจุ COVID-19  แบบท่ี่� 1

ตัวิอย่่างการจัุดพ้ื้�นท่ี่�ห้องปฏิิบัติการตรวิจุ COVID-19  แบบท่ี่� 2
กรณ่ม่ีเฉพื้าะห้องขนาดใหญ่่

แห้ล�งท้ี่�มา	:	DMSC-P05	แนี้วที่างการบัริห้ารจัุดการระบับัการต์รวจุที่างห้้องป็ฏิบััติ์การ
และการรายู่งานี้ผู้ลโรคัโคัวิด	19	กรมวิที่ยู่าศาสต์ร์การแพที่ย์ู่

ภาพ	การต์รวจุป็ระเมินี้	และเยู้่�ยู่มเสริมพลังห้้องป็ฏิบััติ์การต์รวจุห้าสารพันี้ธุิกรรม
ของเชื�อไวรัสโคัโรนี้า	2019	ในี้เขต์สุขภาพท้ี่�	1

ปัจุจัุย่ แห่งควิามีสำาเร็จุ
	 -	นี้โยู่บัายู่ของกระที่รวง	และการสนัี้บัสนุี้นี้จุากผู้่้บัริห้ารทุี่กระดับั
	 -	บุัคัลากรม้คัวามมุ�งมั�นี้และตั์�งใจุ

บรรณานุกรมี

		 1.	กรมวิที่ยู่าศาสต์ร์การแพที่ย์ู่	แนี้วที่างการจัุดตั์�งห้้องป็ฏิบััติ์การต์รวจุวิเคัราะห์้	โรคั
	 	 โคัวิด-19	(COVID-19)	DMSC-P06	วันี้ท้ี่�	7	เมษายู่นี้	2563
	 2.	กรมวิที่ยู่าศาสต์ร์การแพที่ย์ู่	ค่ั�มือการต์รวจุวินิี้จุฉัยู่โรคัติ์ดเชื�อไวรัสโคัโรนี้า	2019	
	 	 (COVID-19)	ที่างห้้องป็ฏิบััติ์การ	1	เมษายู่นี้	2563
	 3.	กรมวิที่ยู่าศาสต์ร์การแพที่ย์ู่	แนี้วที่างการบัริห้ารจัุดการระบับัการต์รวจุที่างห้้องป็ฏิบััติ์
	 	 การและการรายู่งานี้ผู้ลโรคัโคัวิด	19	DMSC-P05	แก้ไขคัรั�งท้ี่�	7	วันี้ท้ี่�	25	ธัินี้วาคัม	
	 	 2563	
	 4.	กรมวิที่ยู่าศาสต์ร์การแพที่ย์ู่	ค่ั�มือมาต์รฐานี้คัวามป็ลอดภัยู่ห้้องป็ฏิบััติ์การจุุลช้ววิที่ยู่า
	 	 ที่างการแพที่ย์ู่และสาธิารณีสุข	พิมพ์คัรั�งท้ี่�	1	:บัริษัที่	เท็ี่กซ์ึ่	แอนี้ด์	เจุอร์นัี้ล	พับัลิเคัชั�นี้
	 	 จุำากัด	;	2563
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ที่นี้พญ.	สุภาวด้	แยู้่มศร้

ค่ณะเทุค่นิ้ค่การแพี่ทุย์์ 
มห้าวิัทุย์าลััย์รังสิตั้

1. หม่่ีบ้านวัิฒนธิรรมีบ้านศาลาแดงเหน้อ

	 ห้ม่�บ้ัานี้วัฒนี้ธิรรมบ้ัานี้ศาลาแดงเห้นืี้อ	 เป็็นี้
ชุมชนี้คันี้ไที่ยู่	 เชื�อสายู่มอญ	 ริมฝ่ั่�งแม�นี้ำ�าเจุ้าพระยู่า	
ท้ี่�ยัู่งคังอนุี้รักษ์วิถ้ึช้วิต์	 วัฒนี้ธิรรม	ป็ระเพณ้ี	 แบับั
ชาวมอญเอาไว้	เช�นี้	พ่ดภาษามอญ	สวดมนี้ต์์ภาษา
มอญ	ที่ำาอาห้ารมอญ	แต์�งกายู่แบับัคันี้มอญ	เป็็นี้ต้์นี้	
ชมวิถ้ึช้วิต์วัฒนี้ธิรรมไที่ยู่-มอญ	 ล�องเรือริมแม�นี้ำ�า
เจุ้าพระยู่า	แวะวัดไห้ว้พระ	ที่ำาบุัญสุขใจุ	ท้ี่�สำาคััญฟู่ร้!	
ไม�ม้คั�าใช้จุ�ายู่ใดๆ	ซ่ึ่�งจัุดทุี่กศุกร์-เสาร์-อาทิี่ต์ย์ู่	ลงเรือ
ท้ี่�วัดบัางเต์ยู่นี้อก	อ.สามโคัก	จุ.ป็ทุี่มธิาน้ี้	เส้นี้ที่างเรือ
ลำาท้ี่�	1	วัดสิงห์้	–	วัดถัึ�วที่อง	–	วัดสองพ้�น้ี้อง	–	วัด
ไผู้�ล้อม	–	วัดศาลาแดงเห้นืี้อ	เส้นี้ที่างเรือลำาท้ี่�	2	วัด
จัุนี้ที่น์ี้กะพ้อ	–	วัดสวนี้มะม�วง	–	วัดเจุด้ย์ู่ที่อง	–	วัด
ท้ี่ายู่เกาะให้ญ�	–	วัดโบัสถ์ึ
วัันเวัลา:	เรือออกวันี้ละ	2	รอบั	เช้า-บั�ายู่	(รอบัแรกเรือ
ออกเวลา	9:00	นี้.	และรอบัท้ี่�สองออกเวลา	13:30	นี้.)
จััดโดย	 สำานัี้กงานี้วัฒนี้ธิรรม	 จัุงห้วัดป็ทุี่มธิาน้ี้	 ด่
ข้อม่ลเพิ�มเติ์มได้ท้ี่�	https://www.facebook.com	
/ที่�องเท้ี่�ยู่ววัฒนี้ธิรรมวิถ้ึช้วิต์ไที่ยู่-มอญ

(คััดลอกข้อม่ลจุาก:	 https://travel.mthai.com/re-
gion/182951.html)

2. วิดัโบสถ์

	 วัดโบัสถ์ึ	อำาเภอสามโคัก	จัุงห้วัดป็ทุี่มธิาน้ี้	เป็็นี้
วัดเก�าแก�ตั์�งแต์�สมัยู่กรุงศร้อยุู่ธิยู่า	 ป่็จุจุุบัันี้ภายู่ในี้
วัดม้ร่ป็ป่็�นี้เห้มือนี้สมเด็จุโต์	 ห้รือสมเด็จุพระพุฒา
จุารย์ู่	(โต์	พรห้มฺรังส้)	องค์ัให้ญ�สุดในี้ป็ระเที่ศไที่ยู่ในี้
ลักษณีะเที่ศนี้าธิรรมม้คัวามส่งถ่ึง	28	เมต์ร	และ	ร่ป็
ป่็�นี้ห้ลวงพ�อพุที่ธิโสธิรองค์ัให้ญ�	เด�นี้	ต์ระห้ง�านี้ที่ำาให้้
ผู้่้คันี้ทัี่�วสารทิี่ศนิี้ยู่มมากราบัไห้ว้	นี้อกจุากนัี้�นี้	 ยัู่งม้
ห้ลวงพ�อเห้ลือ	 ซ่ึ่�งเป็็นี้พระพุที่ธิร่ป็ศักดิ�สิที่ธิิ�ค่ั�บ้ัานี้ค่ั�
เมืองชาวป็ทุี่มธิาน้ี้	 และบัริเวณีวัดม้ต์ลาดนัี้ดเล็กๆ
ท้ี่�ม้ของกินี้ขายู่มากมายู่	ห้รือสามารถึให้้อาห้ารป็ลา	
ชมวิวบัริเวณีริมแม�นี้ำ�าเจุ้าพระยู่าโดยู่เฉพาะห้ากมา
ช�วงเย็ู่นี้ๆ	ส่ดอากาศยู่ามเย็ู่นี้	
วัันเวัลา:	ทุี่กวันี้	เวลา	8.00	–	16.30	นี้.
ท่ี่�ตัั้�ง:	วัดโบัสถ์ึ	ต์.บัางกระบืัอ	อ.สามโคัก	จุ.ป็ทุี่มธิาน้ี้	
12160

(คััดลอกข้อม่ลจุาก:	 https://travel.mthai.com/re-
gion/182951.html)

	 สวัสด้ที่�านี้สมาชิกทุี่กที่�านี้คั�ะ	 พบักับัคัอลัมน์ี้
ที่�องเท้ี่�ยู่ว	 ฉบัับัท้ี่�	 2	 ของปี็	 2564	ฉบัับัน้ี้�จุะพาทุี่ก
ที่�านี้พบักับัคัณีะท้ี่�เปิ็ดสอนี้สาขาเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่
ลำาดับัท้ี่�	5	คืัอ	คัณีะเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	มห้าวิที่ยู่าลัยู่
รังสิต์	 ซ่ึ่�งเป็็นี้มห้าวิที่ยู่าลัยู่เอกชนี้แห้�งแรกท้ี่�เปิ็ด
สอนี้คัณีะเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	คัณีะเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	
มห้าวิที่ยู่าลัยู่รังสิต์	ก�อตั์�งข่�นี้เมื�อปี็	พ.ศ.	2530	เพื�อให้้
ทัี่นี้กับัการพัฒนี้าที่างด้านี้วิที่ยู่าศาสต์ร์	วิที่ยู่าศาสต์ร์
สุขภาพ	 และอุต์สาห้กรรฒของป็ระเที่ศ	 โดยู่ม้จุุด
ป็ระสงค์ัท้ี่�จุะผู้ลิต์นัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่ท้ี่�ม้คัวามร้่
คัวามชำานี้าญที่างด้านี้การต์รวจุสอบัที่างห้้องป็ฎิิบััติ์
การชันี้ส่ต์ร	เพื�อป็ระกอบัการวินิี้จุฉัยู่	รักษา	ป้็องกันี้
และคัวบัคุัมโรคัด้านี้อุต์สาห้กรรม	เช�นี้	การต์รวจุสอบั
คุัณีภาพผู้ลิต์ภัณีฑ์์	อาห้าร	เคัรื�องดื�ม	และยู่า	และในี้
ฉบัับัน้ี้�จุะพาทุี่กที่�านี้ที่�องเท้ี่�ยู่วในี้มห้าวิที่ยู่าลัยู่รังสิต์	
และใกล้เค้ัยู่งนี้ะคัะ

(คััดลอกข้อม่ลและร่ป็ภาพจุาก	 https://www.rsu.ac.th/
medtech,	https://www.facebook.com/MTRSU)
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3. สวินสนุก Dream World

	 “ดร้มเวิลด์”	เป็็นี้สวนี้สนุี้กและสถึานี้ท้ี่�พักผู้�อนี้
ท้ี่�รวบัรวมคัวามบัันี้เทิี่งนี้านี้าชนิี้ดเข้าไว้ด้วยู่กันี้	 ม้
เนืี้�อท้ี่�ทัี่�งสิ�นี้ป็ระมาณี	160	 ไร�ตั์�งอยู่่�ท้ี่�	 กม.7	 รังสิต์
นี้คัรนี้ายู่ก	 (คัลอง3)	 สวนี้สนุี้กดร้มเวิลด์ป็ระกอบั
ด้วยู่คัวามบัันี้เทิี่งต์�างๆ	ท้ี่�ถ่ึกออกแบับัให้้ม้บัรรยู่ากาศ
แห้�งคัวามสุขสนุี้กสนี้านี้ท้ี่�แต์กต์�างกันี้ออกไป็	 ไม�ว�า
จุะเป็็นี้ในี้เรื�องของคัวามงดงามของสถึาป่็ต์ยู่กรรม
อันี้วิจิุต์รพิสดาร	 รวมไป็ถ่ึงอุที่ยู่านี้สวนี้สวยู่ท้ี่�ถ่ึกตั์ด
แต์�งไว้เป็็นี้ลวดลายู่งดงามวิจิุต์รต์ระการต์าที่�ามกลาง
คัวามเย็ู่นี้สบัายู่จุากเลคัออฟู่พาราไดซ์ึ่	 (LAKE	OF	
PARADISE)	ที่ะเลสาบัขนี้าดให้ญ�ม้เนืี้�อท้ี่�กว�า	 4	 ไร�	
ท้ี่�เนี้รมิต์บัรรยู่ากาศโดยู่รอบัไว้อยู่�างงดงาม	 รวมไป็
ถ่ึงดินี้แดนี้แห้�งคัวามสุขท้ี่�ทุี่กที่�านี้จุะได้เพลิดเพลินี้
จุากการเดินี้เท้ี่�ยู่วชมและถึ�ายู่ร่ป็เพื�อเก็บัไว้เป็็นี้ท้ี่�
ระล่กได้ต์ลอดทัี่�งวันี้
ท่ี่�ตัั้�ง:	 62	ห้ม่�	 1	 ถึ.รังสิต์-องคัรักษ์(กม.7)	ต์.บ่ังยู้่�โถึ	
จุ.ป็ทุี่มธิาน้ี้	12130
เวัลาเปิิด–ปิิด:	จัุนี้ที่ร์-ศุกร์	10.00-17.00	นี้.	/	เสาร์-
อาทิี่ต์ย์ู่	และวันี้ห้ยุู่ดนัี้กขัต์ฤกษ์	10.00-19.00	นี้.

4. พิื้พิื้ธิภััณฑ์์หินแปลก

	 พิพิธิภัณีฑ์์หิ้นี้แป็ลก	 จุ.ป็ทุี่มธิาน้ี้	 เป็็นี้ท้ี่�เก็บั
รวบัรวมหิ้นี้ท้ี่�ม้ร่ป็ร�างแป็ลกๆ	 เพื�อให้้ทัี่�งชาวไที่ยู่
และชาวต์�างชาติ์ได้รับัร้่	และยู่อมรับัถ่ึงคัวามสวยู่งาม
และคัวามมหั้ศจุรรย์ู่ของหิ้นี้ไที่ยู่	 ท้ี่�เกิดข่�นี้เองต์าม
ธิรรมชาติ์	นี้อกจุากม้หิ้นี้แป็ลกมากมายู่ให้้ด่แล้ว	ยัู่ง
ม้แสต์มป์็	ไฟู่แช็คั	ท้ี่�เข้�ยู่บุัห้ร้�	ภาพวาด-ภาพเข้ยู่นี้ส้นี้ำ�า
จุากเมืองจุ้นี้	กระดานี้ห้มากรุกจุ้นี้	เคัรื�องที่องเห้ลือง
ลงยู่า	 เคัรื�องเคัลือบัดินี้เผู้า	 ร่ป็ยู่าซิึ่กาแร็ต์ท้ี่�แถึมมา
กับับุัห้ร้�	 ฉลากไม้ข้ดไฟู่และฉลากบุัห้ร้�ของไที่ยู่และ
ต์�างป็ระเที่ศให้้ชมอ้กด้วยู่
ท่ี่�ตัั้�ง:	29/2	ห้ม่�	 1	ถึนี้นี้รังสิต์-ป็ทุี่ม	ต์ำาบัลบัางคัล้า	
อำาเภอเมืองป็ทุี่มธิาน้ี้	จัุงห้วัดป็ทุี่มธิาน้ี้	12000
วัันเวัลา:	เปิ็ดให้้บัริการทุี่กวันี้ตั์�งแต์�เวลา	09.00	นี้.
ถ่ึง	17.00	นี้.
เบอร์์โที่ร์:	092	282	4641
ค่่าผ่่านปิร์ะตูั้
	 –	สำาห้รับั	ชาวต์�างชาติ์	100	บัาที่
	 –	สำาห้รับั	คันี้ไที่ยู่	ผู้่้ให้ญ�	60	บัาที่	เด็ก	40	บัาที่

5. ตลาดระแหง

	 ต์ลาดระแห้งห้รือ	 ต์ลาดร้อยู่ปี็ระแห้ง	 ต์ลาด
โบัราณีแห้�ง	 จัุงห้วัดป็ทุี่มธิาน้ี้	 ยู่�านี้ลาดห้ลุมแก้ว	
ม้อายุู่ร้อยู่กว�าปี็มาแล้ว	 บัริเวณีโดยู่รอบัจุะได้เห็้นี้
วิถ้ึช้วิต์ชุมชนี้โบัราณีแบับัดั�งเดิมริมคัลองระแห้งซ่ึ่�ง
ต์�อมาจุากคัลองพระอุดม	 ใคัรท้ี่�ชอบัที่�องเท้ี่�ยู่วแนี้ว
ถึ�ายู่ร่ป็ไป็ด้วยู่คังจุะถ่ึกใจุแนี้�นี้อนี้	เพราะบ้ัานี้เรือนี้ยัู่ง
คังเอกลักษณ์ีโบัราณีไว้	ใคัรท้ี่�มาเท้ี่�ยู่วต์ลาดระแห้งน้ี้�	
ห้้ามพลาดไป็แวะชมร้านี้	สุที่ธิาภิรมย์ู่พานิี้ชย์ู่	ท้ี่�เปิ็ด
มาแล้วกว�า	 70	 ปี็	 ซ่ึ่�งม้ของสะสมตั์�งแต์�สมัยู่โบัราณี
ไว้ให้้ชมอ้กด้วยู่	ซ่ึ่�งบัางอยู่�างก็ห้าด่ยู่ากแล้ว	ส�วนี้ร้านี้
อาห้ารท้ี่�เปิ็ดมาแล้วกว�า	80	ปี็	และข่�นี้ชื�อคัวามอร�อยู่	

6. พิื้พิื้ธิภััณฑ์์วิิที่ย่าศาสตร์แห่งชาติ ปทุี่มีธิาน่

	 องค์ัการพิพิธิภัณีฑ์์วิที่ยู่าศาสต์ร์แห้�งชาติ์	(อพวช)
เป็็นี้สถึานี้ท้ี่�ให้้คัวามร้่และคัวามเพลิดเพลินี้ในี้การจัุด
แสดงนิี้ที่รรศการด้านี้วิที่ยู่าศาสต์ร์	เที่คัโนี้โลยู้่	และ
สิ�งแวดล้อมท้ี่�สมบ่ัรณ์ีแบับัท้ี่�สุดอ้กแห้�งห้น่ี้�ง	 ม้ทัี่�ง
คัวามร้่	และคัวามบัันี้เทิี่ง	ภายู่ในี้อาคัารม้การแสดง
นิี้ที่รรศการทัี่�งห้มด	 6	 ชั�นี้	 ได้แก�	 ชั�นี้ท้ี่�1:	 ส�วนี้
ต้์อนี้รับั	 แนี้ะนี้ำาการเข้าชม	 ชั�นี้ท้ี่�2:	 ป็ระวัติ์	 และ
คัวามเป็็นี้มาของวิที่ยู่าศาสต์ร์	 และเที่คัโนี้โลยู้่
ชั�นี้ท้ี่�3:	 วิที่ยู่าศาสต์ร์พื�นี้ฐานี้และพลังงานี้	 ชั�นี้ท้ี่�4:	
วิที่ยู่าศาสต์ร์	และเที่คัโนี้โลยู้่ในี้ป็ระเที่ศไที่ยู่	ชั�นี้ท้ี่�	5:	
วิที่ยู่าศาสต์ร์	และเที่คัโนี้โลยู้่ในี้ช้วิต์ป็ระจุำาวันี้	และ
ชั�นี้ท้ี่�6:	เที่คัโนี้โลยู้่ภ่มิป่็ญญาไที่ยู่
วัันเวัลา:	วันี้อังคัาร	–	วันี้ศุกร์	เวลา	9.30	–	16.00	นี้.	
(ปิ็ดทุี่กวันี้จัุนี้ที่ร์)	วันี้เสาร์	–	วันี้อาทิี่ต์ย์ู่	และวันี้ห้ยุู่ด
นัี้กขัต์ฤกษ์	ตั์�งแต์�เวลา	09.30	–	17.00	นี้.
ค่่าเข้้าชม:	ผู้่้ให้ญ�	100	บัาที่

	 ขอยู่กตั์วอยู่�างสถึานี้ท้ี่�ที่�องเท้ี่�ยู่วใกล้เค้ัยู่ง
มห้าวิที่ยู่าลัยู่รังสิต์ไว้เพ้ยู่งเที่�าน้ี้�นี้ะคัะ	 เพื�อนี้ๆ	
สมาชิกสามารถึด่รายู่ละเอ้ยู่ดเพิ�มเติ์มได้ที่าง
website	ท้ี่�ให้้ไว้ได้เลยู่คั�ะ	พบักันี้ให้ม�ฉบัับัห้น้ี้านี้ะคัะ

(คััดลอกข้อม่ลจุาก:	 https://www.dreamworld.co.th/,	
https://travel.mthai.com/blog/148908.html)

ณี	ต์ลาดระแห้งคืัอ	 ร้านี้แป็โภชนี้า	 เป็็นี้ร้านี้อาห้าร
ไที่ยู่ๆ	ท้ี่�รสชาติ์เด็ดขาดมาก	การันี้ต้์จุากจุำานี้วนี้ผู้่้คันี้
ท้ี่�แวะเว้ยู่นี้ไป็ที่านี้ท้ี่�ร้านี้	อาห้ารแนี้ะนี้ำาได้แก�	ต้์มยู่ำา
ป็ลาช�อนี้,	ห้ม่ที่รงเคัรื�อง	(ห้ม่จุ�อ),	ป็ลาช�อนี้ที่อดแดด
เด้ยู่ว,	ผัู้ดข้�เมาป็ลากรายู่	และอื�นี้ๆอ้กมากมายู่
เวัลาเปิิดปิิด:	9.00	–	15.00	นี้.
ท่ี่�ตัั้�ง:	80/1	ต์ลาดระแห้ง	อำาเภอลาดห้ลุมแก้ว	จัุงห้วัด
ป็ทุี่มธิาน้ี้

(คััดลอกข้อม่ลจุาก:	 	 https://travel.mthai.com/re-
gion/182951.html)

(คััดลอกข้อม่ลจุาก:	 https://travel.mthai.com/region
/182951.html)

(คััดลอกข้อม่ลจุาก:	 	 https://travel.mthai.com/re-
gion/182951.html)
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	 สมาคัมเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่แห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่	ในี้พระอุป็ถัึมภ์พระเจุ้า				
วรวงศ์เธิอ	พระองค์ัเจุ้าโสมสวล้	 กรมห้มื�นี้สุที่ธินี้าร้นี้าถึ	 จัุดให้้ม้การ
เลือกตั์�งนี้ายู่กสมาคัมเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่แห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่ฯ	พ.ศ.	2564	
โดยู่สมาชิกสามารถึส�งบััต์รคัะแนี้นี้เส้ยู่งเลือกตั์�งได้ตั์�งแต์�วันี้ท้ี่�ได้รับับััต์ร
ลงคัะแนี้นี้เส้ยู่งเลือกตั์�ง	 และบััต์รลงคัะแนี้นี้จุะต้์องถ่ึงต้่์ป็ณี.96	สาขา
บัางละมุง	จัุงห้วัดชลบุัร้	ภายู่ในี้วันี้จัุนี้ที่ร์ท้ี่�	26	เมษายู่นี้	2564	...........
ขอเชิญสมาชิกฯ	ร�วมกันี้ส�งบััต์รคัะแนี้นี้เส้ยู่งเลือกตั์�งเข้ามานี้ะคัะ

	 ขอแสดงคัวามยิู่นี้ด้กับั	 รองศาสต์ราจุารย์ู่	 ดร.สุภกร	 พงศบัางโพธิิ�	

อธิิการบัด้มห้าวิที่ยู่าลัยู่พะเยู่า	ศิษย์ู่เก�าสาขาเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	มห้าวิที่ยู่าลัยู่

เช้ยู่งให้ม�	ในี้โอกาสท้ี่�ได้รับัคััดเลือกเป็็นี้	“สต์ร้นัี้กวิชาการ	ด้านี้แรงงานี้ด้เด�นี้	

ป็ระจุำาปี็	2564”	เนืี้�องในี้วันี้สต์ร้สากล	จุากกระที่รวงแรงงานี้
	 ขอแสดงคัวามยิู่นี้ด้กับั	ที่นี้พญ.	พรทิี่พย์ู่	ลัภนี้ะกุล	ในี้โอกาสท้ี่�ได้
รับัต์ำาแห้นี้�ง	ผู้่้อำานี้วยู่การศ่นี้ย์ู่วิที่ยู่าศาสต์ร์การแพที่ย์ู่ท้ี่�	1/1	เช้ยู่งรายู่

	 ขอแสดงคัวาม ยิู่นี้ ด้ กับั
นี้างชวนี้ชม	เที่พสุคันี้ธ์ิ	นัี้กเที่คันิี้คั
การแพที่ย์ู่ชำานี้าญการพิเศษ	
หั้วห้น้ี้าห้้องป็ฏิบััต์การ	 รพ.นี้�านี้	
ในี้โอกาสท้ี่� ไ ด้ รับัเคั รื�องราช
อิสริยู่าภรณ์ี	ชั�นี้	ป็ถึมาภรณ์ีมงกุฎิ
ไที่ยู่	(ป็.ม.)

โดีย์...กองบัรรณาธิิการ

ขอแสดงคัวามยิู่นี้ด้กับั	ที่นี้พญ.ป็านี้ทิี่พย์ู่	ศิริโชติ์	นัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่ชำานี้าญ
การพิเศษ	 ศ่นี้ย์ู่วิที่ยู่าศาสต์ร์การแพที่ย์ู่ท้ี่�	 5	 สมุที่รสงคัราม	 และ	 ที่นี้พญ.	
ดร.พิไลลักษณ์ี	 อัคัคัไพบ่ัลย์ู่	 โอกาดะ	 นัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่ชำานี้าญการพิเศษ	
สถึาบัันี้วิจัุยู่วิที่ยู่าศาสต์ร์สาธิารณีสุข	 ในี้โอกาสท้ี่�ได้รับัคััดเลือกเป็็นี้ข้าราชการ
พลเรือนี้ด้เด�นี้	ของกรมวิที่ยู่าศาสต์ร์การแพที่ย์ู่	ป็ระจุำาปี็	2563	
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	 29	 ม.คั.2564	 ท้ี่�ผู้�านี้มา......ที่นี้พญ.สุจิุต์รา	
มานี้ะกุล	 เป็็นี้ตั์วแที่นี้สมาคัมเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่แห้�ง
ป็ระเที่ศไที่ยู่ฯ	 มอบัพวงห้ร้ดและเงินี้สวัสดิการให้้
คัรอบัคัรัว	 ผู้ศ.อุทัี่ยู่	 ไต์รอภิรักษ์	 สมาชิกสมาคัมผู้่้
เส้ยู่ช้วิต์	ณี	วัดกลางให้ม�	อ.เมือง	จุ.สุราษฏร์ธิาน้ี้

	 ขอแสดงคัวามยิู่นี้ด้กับัศิษย์ู่เก�าด้เด�นี้	คัณีะเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	มห้าวิที่ยู่าลัยู่ขอนี้แก�นี้	ป็ระจุำาปี็	2563	
ทุี่กที่�านี้	ท้ี่�ได้เข้ารับัโล�รางวัล	เมื�อวันี้ท้ี่�	20	ม้.คั.	2564	ท้ี่�ผู้�านี้มา

ที่นี้พญ.ผุู้สด้	ลือน้ี้ย์ู่ ที่นี้พ.สราวุธิ	สายู่จัุนี้มา ที่นี้พ.นิี้ทัี่ศน์ี้	น้ี้อยู่จัุนี้อัด

ที่นี้พญ.สัจุจุพร	จิุต์ต์์พ่ลกุศล ที่นี้พ.กฤษดา	สิงห้ะ

	 28	ก.พ.	2564	นี้ายู่กสมาคัมเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่
แห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่ในี้พระอุป็ถัึมภ์ฯ	 มอบัห้มายู่ให้้	
ที่นี้พ.นิี้ทัี่ศน์ี้	 น้ี้อยู่จัุนี้อัด	 เป็็นี้ตั์วแที่นี้มอบัพวงห้ร้ด
และเงินี้สวัสดิการให้้กับัคัรอบัคัรัวที่นี้พญ.นิี้ดา	ธินี้า
ภัที่รไพโรจุน์ี้	สมาชิกสมาคัมผู้่้เส้ยู่ช้วิต์……..สมาคัมฯ	
ขอแสดงคัวามเส้ยู่ใจุกับัทัี่�งสองคัรอบัคัรัวมา	ณี	ท้ี่�น้ี้�


