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ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
ดิ ฉั น และกรรมการสมาคมเทคนิ ค การแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในพระอุ ป ถั ม ภ์ พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ
พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ    รู ้ สึ ก เป็ น เกี ย รติ อ ย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก
เพื่อนสมาชิก ที่มอบโอกาสให้กรรมการชุดนี้ ท�ำงานบริหารสมาคมฯ ในวาระ พ.ศ. 2561-2564 ดิฉันในฐานะ
นายกสมาคมฯ ขอให้ค�ำมั่นว่า จะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองและ ทีมงานของสมาคมฯ ทุกท่าน ในการน�ำ
พาวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย์ ใ ห้ ก ้ า วไปข้ า งหน้ า อย่ า งเข้ ม แข็ ง และมั่ น คง ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและจริ ย ธรรม ตาม
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญทุกประการ โดยในห้วงเวลา 3 ปีนี้ ดิฉันและกรรมการ
สมาคมฯทุกท่าน จะเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวทันเทคโนโลยี พัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากร
ด้านวิชาการเทคนิคการแพทย์ (MT 4.0) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (Thailand 4.0) ปรับแนวความคิดการ
ท�ำงานให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการสร้างเครือ
ข่ายระหว่างประเทศ ตลอดจนเชิดชูเกียรติ นักเทคนิคการแพทย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการเทคนิคการแพทย์
ทั้งด้านวิชาการและจริยธรรม ดังเจตนารมณ์ของสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน ที่ต้องการให้พวกเราชาวเทคนิคการแพทย์
“ร่วมคิด ร่วมพลัง ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ ก้าวคู่เทคโนโลยี สู่ MT 4.0” ในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 นี้ ดิฉัน
และกรรมการสมาคมฯ ทุกคน ขออ�ำนาจคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ดลบันดาลให้ท่านและ
ครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองในหน้าที่การงานและ ชีวิตครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง ประสงค์สิ่งใด
ก็ขอให้ประสบความส�ำเร็จ สมดังตั้งใจทุกประการเทอญ
ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
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บทกลอนปีใหม่ประพันธ์โดย ผศ.ทนพ.ศราวุธ สุทธิรัตน์

สวัสดีครับ ‘สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์’ ทีเ่ คารพทุกท่าน
จุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์ฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรก หลัง
จากที่เราได้รับการส่งมอบต�ำแหน่งจากคณะกรรมการชุดเดิม
ที่ได้หมดวาระลง ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการ
แพทย์ฯชุดปัจจุบัน วาระ 2561-2564 ภายใต้การบริหารงานของ
นายก ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ก็ได้เริ่มสานต่องานทันที  
เนือ่ งด้วยสมาคมฯต้องการรับใช้สมาชิก และผลักดันนโยบายต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์แก่นักเทคนิคการแพทย์ให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว
ที่สุด ยุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดีย ข่าวสารต้องรวดเร็วฉับไว ต้องมี
ช่องทางสื่อสารหลากหลายช่องทาง รวมไปถึงจุลสารที่ท่านถืออยู่
ในมือนีด้ ว้ ย สมาคมฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านทีต่ ดิ ตามข่าวสารของ
สมาคมฯ ผ่านทางจุลสาร และเว็บไซต์ www.amtt.org มาโดย
ตลอด และปัจจุบันได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารที่ยังไม่เคยมีมา
ก่อนคือ Official facebook fanpage ภายใต้ชื่อ“สมาคมเทคนิค
การแพทย์ฯ” ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ท�ำให้สมาคมฯ
มีขวัญและก�ำลังใจในการท�ำหน้าทีเ่ พือ่ วิชาชีพอย่างเต็มก�ำลังความ
สามารถ หากท่านมีข้อแนะน�ำติชมประการใด สามารถส่งมาได้ที่
inbox เพจสมาคมฯ หรือ E-mail: khunpark@gmail.com
เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปครับ
สวัสดีครับ
ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน
บรรณาธิการ

3

ข้อบังคับ/ธรรมนูญสมาคมฯ
สมาคมฯ มีขอ้ บังคับกลางตัง้ แต่ปี พ.ศ.2506 และ ในปี พ.ศ. 2515 ได้มกี ารแก้ไขข้อบังคับโดยลดจ�ำนวนคณะกรรมการจาก 21 คนเหลือ
15 คน ในปี พ.ศ. 2520 สมาคมฯ ได้ประกาศใช้ขอ้ บังคับทีย่ กร่างขึน้ ใหม่ และต่อมาในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ได้มกี ารแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ
โดยเปลีย่ นจากข้อบังคับเป็นธรรมนูญสมาคมฯ และย้ายสถานทีต่ งั้ ส�ำนักงาน จากคณะเทคนิคการแพทย์ในบริเวณโรงพยาบาลศิรริ าช เลขที่ 2 แขวง
ศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไปอยู่ ณ เลขที่ 116/11 หมูท่ ี่ 8 ซอยสังคมสงเคราะห์ แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ได้มกี ารปรับปรุงธรรมนูญสมาคมฯ อีกครัง้ โดยธรรมนูญสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546
ได้ใช้ตอ่ กันมาจนถึงปี พ.ศ. 2554 จึงมีการแก้ไขปรับปรุงอีกครัง้ หนึง่ โดยมีสาระส�ำคัญ คือ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของนายกสมาคมฯ เปลีย่ นจาก
วาระละ 2 ปี เป็น นายกสมาคมฯ อยูใ่ นต�ำแหน่งได้คราวละ 3 ปี และไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน โดยประกาศใช้ ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

กรรมการสมาคมฯในระยะเวลา 55 ปี (พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2561) มีคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำนวน 27 ชุด นายกสมาคมฯ จ�ำนวน 15 คน เป็น
ชาย 13 คน หญิง 2 คน มีรายชือ่ และปีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่งนายกสมาคมฯ
ดังนี้
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5
ชุดที่ 6
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ศาสตราจารย์นายแพทย์ วีกูล วีรานุวัตติ์
พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2510
ศาสตราจารย์นายแพทย์ เชวง เดชะไกศยะ
พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2513
ร.อ. สามารถ พัวไพโรจน์ รน.
พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2515
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพล พลธีระ
พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2517
นายแสงชัย ไหลวัฒนา
พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519
รองศาสตราจารย์ เดชา ร่มไทรย์
พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2521

ชุดที่ 7-8
ชุดที่ 9-10
ชุดที่ 11
ชุดที่ 12-13
ชุดที่ 14-19
ชุดที่ 20
ชุดที่ 21-24
ชุดที่ 25-26
ชุดที่ 27

อาจารย์ ดาวลัต สิตังกัง
พ.ศ.2521 - พ.ศ. 2525
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลอสรวง ชวนิชย์
พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนตร สุวรรณคฤหาสน์
พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531
ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์
พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535
รองศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยุทธกร
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2547
ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557
นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561
ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

ภาพจาก http://www.cc.ahs.chula.ac.th/web/about.html

สรุปข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำรงต�ำแหน่งนายก
สมาคมฯ ในประเด็นต่างๆ ได้ดงั นี้
1. นายกสมาคมฯ คนแรก คือ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ วีกลู วีรานุวตั ติ์ ชุดที่ 1
(พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2510)
2. นายกสมาคมฯ ทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ คือ
รองศาสตราจารย์ สมชาย วิรยิ ะยุทธกร
ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคม 6 วาระ ในชุดที่ 14 - 19 เป็นเวลา 12 ปี
(พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2547)
3. นายกสมาคมฯ หญิงคนแรก คือ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ชุดที่ 21-24
(พ.ศ. 2549 - 2557)
4. นายกสมาคมฯ จากสถาบันการศึกษาทีม่ ากทีส่ ดุ คือ
จากมหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวน 4 คน และ
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 4 คน
5. นายกสมาคมฯ ทีม่ าจากภาคเอกชน คือ
นายแสงชัย ไหลวัฒนา ชุดที่ 5 (พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519) และ
อาจารย์ ดาวลัต สิตงั กัง ชุดที่ 7 - 8 (พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2525)
6. นายกสมาคมฯ ทีม่ าจากส่วนภูมภิ าค คือ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ เนตร สุวรรณคฤหาสน์
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุดที่ 11
(พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531)
ที่ท�ำการสมาคมฯในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมเทคนิคการ
แพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำ� หนดทีต่ งั้ ส�ำนักงานแห่งใหญ่ ณ คณะ
เทคนิคการแพทย์ บ้านเลขที่ 2 ต�ำบลศิรริ าช อ�ำเภอบางกอกน้อย
จังหวัดธนบุรี ต่อมาได้ย้ายตามสถานที่ท�ำงานของนายกสมาคมฯ
เช่น ภาควิชาเวชศาสตร์ชนั สูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จนถึงวันที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2523 อาจารย์ดาวลัต
สิตงั กัง นายกสมาคมฯ ในขณะนัน้ ได้รวบรวมเงินบริจาคจากสมาชิก
ซือ้ ทีด่ นิ และตึกแถวสามชัน้ ครึง่ กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมเนือ้ ที่
ด้านหลังลึก 20 เมตร อยูบ่ า้ นเลขที่ 116/11 หมูท่ ี่ 6 แขวงวังทองหลาง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ราคารวมทัง้ สิน้ 540,000 บาท เพือ่
เป็นทีท่ ำ� การสมาคมฯ แต่ไม่ได้ยา้ ยเข้าไปใช้เป็นทีท่ ำ� การ เนือ่ งจากไม่

สะดวกในการประสานงาน และจ�ำเป็นต้องมีเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำ ซึง่ มีคา่
ใช้จา่ ยรายเดือนเป็นภาระของสมาคมฯ จึงได้ให้บริษทั จ�ำหน่ายเครือ่ ง
มือและน�ำ้ ยาทางเทคนิคการแพทย์เช่า เพือ่ หารายได้เข้าสมาคมฯ
และได้ใช้สถานทีท่ ำ� งานของนายกสมาคมฯ เป็นทีท่ ำ� การสมาคมฯ
ต่อไป เช่น ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ เนตร สุวรรณคฤหาสน์ เป็นนายก
สมาคมฯ ใช้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นทีท่ ำ� การ
สมาคมฯ ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์ และรองศาสตราจารย์
สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นนายกสมาคมฯ ใช้คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เป็นทีท่ ำ� การ
สมาคมฯ นานถึง 16 ปี จากนั้นเมื่อศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์
ปรัชชญาสิทธิกุล เป็นนายกสมาคมฯ ได้ย้ายที่ท�ำการสมาคมฯ
ไปที่ ค ณะเทคนิ ค การแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศาลายา
จังหวัดนครปฐม แล้วย้ายมาที่ อาคารจุฬารัตน์ 1 คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีร่ องศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์
เป็นนายกสมาคมฯ
ในปีพ.ศ. 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์
นายกสมาคมฯ ได้แต่งตัง้ ให้ นายนิเวศน์ ประยูรเธียร รองศาสตราจารย์
สมชาย วิรยิ ะยุทธกร ทีป่ รึกษาสมาคมฯ นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์
และนายมณี เตชวิริยะ เป็นคณะกรรมการจัดหาที่ท�ำการถาวร
ของสมาคมฯ และได้ด�ำเนินการส�ำรวจอาคารสถานที่ที่เหมาะสม
ส� ำ หรั บ เป็ น ที่ ท� ำ การถาวรของสมาคมฯ จนกระทั่ ง วั น ที่
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สมาคมฯ ได้ซื้ออาคารส�ำนักงาน
7 ชัน้ เนือ้ ที่ 56 ตารางวา ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 6 ซอย 52/1 ถนนรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวงเงิน 18 ล้านบาท ท�ำการ
ปรั บ ปรุ ง และใช้ เ ป็ น ที่ ท� ำ การถาวรของสมาคมในปั จ จุ บั น

สมาคมฯ ในพระอุปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ ได้มี
หนั ง สื อ สมาคมเทคนิ ค การแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ที่
สทพท.นย 118/2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง
ราชเลขาธิการ ส�ำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง เพื่อ
ขอให้น�ำความกราบทูลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ ขอประทานพระกรุ ณ าทรงรั บ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย อยู่ในพระอุปถัมภ์
ราชเลขาธิการ ส�ำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง มีหนังสือ
ส�ำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0012.3/8977 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.
2556 ถึง รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ
แจ้งว่าราชเลขาธิการได้นำ� ความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้ว ทรง
รับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย อยู่ในพระอุปถัมภ์
นับเป็นสิรมิ งคลต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ น�ำมาซึง่ ความชืน่ ชม
ยินดีและปลาบปลื้มใจแก่นักเทคนิคการแพทย์ทั้งมวลเป็นล้นพ้น
ดังนัน้ ชือ่ สมาคมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คือ “สมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ” “The Association
of Medical Technologist of Thailand under the Patronage
of HRH Princess Soamsawali”
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ภาพจาก http://www.mhso.moph.go.th/mhs/index.php/act-information-for-news/02

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กร
เอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยได้ยื่นค�ำขอขึ้น
ทะเบียน เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนา
สาธารณสุข และได้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ในการพั ฒ นาสาธารณสุ ข ทะเบี ย นเลขที่ ส.3 เมื่ อ วั น ที่
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 โดยสมาคมฯ ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ จากกระทรวง
สาธารณสุข ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2536 หลายโครงการ อาทิ
โครงการส่งเสริมคุณภาพวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยระบบ
สารสนเทศทางชั น สู ต รสาธารณสุ ข โครงการแนะน� ำ วิ ช าชี พ
เทคนิคการแพทย์แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และโครงการ
ส�ำรวจบุคลากรที่ท�ำงานในห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค เป็นต้น

29 มิถุนายน เป็นวันเทคนิคการแพทย์ไทย
องค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อันประกอบด้วยสมาคม
เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สภาเทคนิคการแพทย์ และ
สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ได้เห็นชอบตามทีร่ องศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ และ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย ศรไชย คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอในการประชุมคณะกรรมการ
สภาเทคนิคการแพทย์ ครัง้ ที่ 3/2550 วันอังคารที่ 25 เมษายน
พ.ศ.2550 ให้กำ� หนดวันที่ 29 มิถนุ ายนของทุกปีเป็น วันเทคนิค
การแพทย์ไทย เนือ่ งจากเป็นวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) ขึน้ เป็นแห่งแรก
ในประเทศไทยตามประกาศกฤษฎีกาการจัดตั้ง คณะเทคนิคการ
แพทย์ เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2500 (ลงในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 74 ตอนที่ 60 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2500) โดยเริม่ ตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป และเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 50 ปีเทคนิคการ
แพทย์ไทย สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
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มหาวิทยาลัยมหิดล (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย ศรไชย)
ได้ประสานกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดท�ำเหรียญ
กษาปณ์ทรี่ ะลึก 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทยชนิดราคา 10 บาท
จ�ำนวน  3  ล้านเหรียญ

เพลง สี และดอกไม้ประจ�ำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ
ชุ ด ที่ 24 ได้ ริ เ ริ่ ม ให้ มี ก ารจั ด ท� ำ เพลง และคั ด เลื อ ก สี และ
ดอกไม้ประจ�ำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ขนึ้ โดยในวันที่ 22 มีนาคม
พ.ศ. 2555 สมาคมฯ ได้ประกาศให้สมาชิกทราบทั่วกันดังนี้
1. เพลงประจ�ำวิชาชีพ คือ เพลง ดุรยิ าราชาวดี มีความหมายว่า
บทเพลงแห่งพระราชา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ สุทธิรัตน์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดร้อยกรองระดับชาติหลาย
รางวัล เป็นผูป้ ระพันธ์คำ� ร้อง นายธานินทร์ เคนโพธิ์ เป็นผูป้ ระพันธ์
ท�ำนอง และ นายภิทรู พลชนะเป็นผูเ้ รียบเรียงดนตรี ซึง่ ทัง้ สองเป็น
เจ้าของผลงานบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ซึง่ เป็นเพลงเทิดพระเกียรติ
พ่ อ หลวงของชาวไทย เพลงดุ ริ ย าราชาวดี ขั บ ร้ อ งโดย
นายธานินทร์ เคนโพธิ์ และ นางสาวสุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์
2. สีประจ�ำวิชาชีพ คือ สีแดงเลือดนก
3. ดอกไม้ประจ�ำวิชาชีพ คือ ดอกราชาวดี

เพลงดุริยาราชาวดี (Medical Technology)
https://www.youtube.com/watch?v=ji2KPvHiw0A

ภาพจาก https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32278

ที่มา: บทความเรื่อง “50 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย” โดย รศ.ทนพ.
สมชาย วิริยะยุทธกร ตีพิมพ์ในวารสารเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2556
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1. ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
2. รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร
3. ทนพญ.สุจิตรา มานะกุล
4. ทนพญ.กัลยาณี ตรีสุวรรณ
5. รศ.ทนพญ.พรรณี พิเดช
6. ทนพญ.จริยา ผดุงพัฒโนดม
7. ทนพญ.สุธาทิพย์ อนันต์
8. ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ
9. ทนพญ.อุมาพร ทรัพย์เจริญ
10. ทนพญ.เทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า
11. ดร.ทนพ.มณี เตชวิริยะ
12. ดร.ทนพญ.จารุริน วณีสอน
13. ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน
14. พล.ต.ต.หญิง ทนพญ.อัจฉรมนต์ บูรณสมภพ
15. ทนพ.นิทัศน์ น้อยจันอัด
16. ทนพ.สุรศักดิ์ มาพฤกษา
17. ทนพญ.จุไรรัตน์ รัตนเลิศนาวี
18. ดร.ทนพ.ทรงราชย์ ไชยญาติ
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แนะนาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วาระ 2561-2564

13

6

7

นายกสมาคมฯ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 2 และเหรัญญิก
เลขาธิการ
วิชาการ
การเงินและบัญชี
นายทะเบียน
สวัสดิการ
วิเทศสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
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เกร็ดวิชาการเพื่อวิชาชีพ

ทนพญ. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 1 และ ทนพ. ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ�ำ  หรือ การพัฒนางานประจ�ำให้เป็นงานวิจัย (routine to research; R2R) เป็นศัพท์
ที่ ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช อดีตผู้อ�ำนวยการสถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม บัญญัติขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2547  โดยมี
เป้าหมายส�ำคัญ คือ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดการเรียนรูห้ รือสร้างความรู้ และพัฒนางานประจ�ำโดยใช้กระบวนการวิจยั เป็นเครือ่ งมือ

หากพูดถึงการวิจัย คนทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องของนักวิชาการ
และเป็ น เรื่ อ งยากเกิ น กว่ า ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านประจ� ำ จะสามารถ
ท� ำ ได้ แต่ ห ากผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ ท� ำ ความเข้ า ใจและวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบระหว่างกระบวนการวิจัยและกระบวนการพัฒนา
งานแล้ ว จะเห็ น ว่ า ทั้ ง สองกระบวนการมี ค วามคล้ า ยคลึ ง
กัน กล่าวคือ กระบวนการวิจัยเริ่มต้นที่การหาประเด็นปัญหา
ตั้ ง ค� ำ ถาม และ ก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ต้ อ ง
ท�ำการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลข้อมูลจากหลาย
แหล่ง เพื่อได้มาซึ่งค�ำถามวิจัยที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
ต่ อ สาธารณะอย่ า งแท้ จ ริ ง จากนั้ น จึ ง วางแผนเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วจึงด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามแผน น� ำ มาวิ เ คราะห์ สรุ ป เพื่ อ ตอบค� ำ ถามวิ จั ย ที่ ตั้ ง ไว้
และเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

ในท�ำนองเดียวกัน การพัฒนางาน ผู้ปฏิบัติงานควรวิเคราะห์งาน
ของตนเองอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยท�ำให้เห็นประเด็นปัญหา
หรือประเด็นที่ต้องปรับปรุงในงานประจ�ำ จากนั้นจึงวางแผนและ
ก�ำหนดกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหา และทดลองหรือลงมือ
ปฏิบัติ ซึ่งต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลการแก้ไข โดยหากพบว่าวิธีการที่ปฏิบัติใช้ได้ผลดี ก็จะน�ำไป
สู่การประยุกต์เพื่อพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม ในกรณีที่ไม่ดี
ขึ้น ก็ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ และมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
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ส�ำหรับการปรับปรุงพัฒนาให้ดขี นึ้ ต่อไป พร้อมทัง้ น�ำเสนอผลแก่ผู้
เกีย่ วข้องหรือเผยแพร่ในหน่วยงานหรือเผยแพร่สภู่ ายนอก รวมถึง
การเขียนเป็นบทความวิจยั เพือ่ ขยายผลให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
ทัง้ นี้ หากผูป้ ฏิบตั งิ านได้นำ� หลักการเหล่านีม้ าใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ประจ�ำแล้ว การพัฒนางานวิจยั จากงานประจ�ำ จะไม่ยากอย่างทีค่ ดิ
ส�ำหรับนักเทคนิคการแพทย์ บทบาทและหน้าทีห่ ลัก คือ ให้บริการ
ตรวจคัดกรองหรือวินิจฉัยโรคจากสิ่งส่งตรวจ ตลอดจนติดตาม
ผลการรักษาด้วยวิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการชันสูตร ซึ่ง
มีหลากหลายการทดสอบ โดยสิ่งส่งตรวจที่ได้รับนั้นมาจากผู้มา
รับบริการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพ
ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยโรคต่างๆและไม่ใช่ผู้ป่วย (เช่น หญิงตั้งครรภ์ และ
ผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจ�ำปี เป็นต้น) ห้องปฏิบัติการ
ชั น สู ต รจึ ง เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล หรื อ มี ฐ านข้ อ มู ล ผลตรวจทางห้ อ ง
ปฏิ บั ติ ก ารขนาดใหญ่ ที่ ห ากผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น
ระบบและน�ำมาวิเคราะห์ อาจท�ำให้เห็นประเด็นที่เป็นประโยชน์
ส�ำหรับการพัฒนางานบริการหรือสร้างองค์ความรู้ได้ การพัฒนา
งานวิจัยโดยใช้ข้อมูลในงานประจ�ำจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นัก
เทคนิคการแพทย์สามารถท�ำได้ไม่ยากนัก หรือ อาจกล่าวว่า
เป็นสิ่งที่อยู่ในมือ และพร้อมใช้ เพียงแต่ต้องการ การลงมือท�ำ
ประเด็ น ท้ า ทาย คื อ “จากข้ อ มู ล ในงานประจ� ำ จะพั ฒ นา
เป็นงานวิจัยได้อย่างไร ?” โปรดติดตามค�ำตอบในฉบับหน้า

(1st announcement)
The 6 Congress of the Asia Association of Medical Laboratory Scientists (AAMLS 2019)
& The 43rd Annual Conference of Medical Technologist of Thailand (43rd ACMTT)
May 29 – 31, 2019 Ambassador City Jomtien, Pattaya, Thailand
(including Pre-congress workshop on May 28, 2019)
“Breakthrough in Medical Technology”
th

May 28, 2019: Pre-congress workshop (In Thai)
Time

Room 1

Room 2

Room 3

10.00 - 18.00
13.00 - 16.00*

Room 4

Room 5

Registration
WS 1
Chemistry

WS 2
Microbiology

Chronic Kidney
Disease and
Laboratory testing

Antimicrobial
Resistances and
Laboratory Aspects

- Prof.Dr. Kriengsak
Vareesangthip,
Mahidol University,
Thailand
- Dr.Sira Sooparb,
Nephrology, Bumrungrad International
Hospital, Thailand

- Assoc.Prof.Dr.Chanwit Tribuddharat,
Mahidol University,
Thailand
- Assoc.Prof.Dr.Pitak
Santanirand, Mahidol
University, Thailand

* Coffee break : 14.30 - 14.45 pm.

WS 3
WS 4
Molecular Diagnostics Transfusion medicine
Molecular
Diagnoses of
Human Diseases

- “Critical decisions for
determining choices
of blood and tests”
Assoc.Prof.Dr.Pimpun
Kitpoka, Mahidol University, Thailand

WS 5
Immunology
Updated Syphilis
Diagnosis

- Dr.Rossaphorn
- Prof.Dr.Supan
Kittiyaowaman,
Fucharoen, Khon
Department of
Kaen University,
Disease Control,
Thailand
- “Challenging of Ministry of Public
- Dr.Wanna Thongblood supply
Health, Thailand
noppakhun, Mahidol
management”
- Mr.Piya WongUniversity, Thailand Pawinee Kupatawintu, champa, King
- Dr.Naravat Poung- National Blood Centre Chulalongkorn
varin, Mahidol Uni- Thai Red Cross Society Memorial Hospital,
versity, Thailand
Thailand
- “Current and future - Ms.Natamol
approach of red cell Tianmanee, Departgenotyping in Thai ment of Medical
Sciences, Ministry
populations”
Prof.Maj.Gen.Oytip Na- of Public Health,
thalang, Thammasat Thailand
- Asst.Prof.Dr.Ratana
University, Thailand
Lawung, Mahidol
University, Thailand

May 29, 2019: Pre-congress workshop (In Thai)
Time

Grand Ballroom (AAMLS 2019 & 43th ACMTT)

08.00 - 09.00

Registration
Opening ceremony
Addressing by AMTT / AAMLS / Chairman & Representatives   
AAMLS Awards / AMTT Awards Presentation
Group photo

09.00 - 10.30

Opening event of Exhibitions
Coffee break

10.30 - 11.00
11.00 - 12.00

Plenary lecture 1:  Cancer Immunotherapy (TBA)

12.00 - 13.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 15.45

Luncheon
Symposium-1

Luncheon
Symposium-2

Lunch (@Lunch hall)
Luncheon
Symposium-3

Luncheon
Symposium-4

Luncheon
Symposium-5

Exhibition & Poster
Plenary lecture 2: Global infectious diseases elimination in the next decade (TBA)
Coffee break
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43rd ACMTT (Thai)

AAMLS 2019 (English)
13.00 - 16.00*

Room 1

Room 2

Room 3

Symposium E1
Updates on Infection
and Immunity

Symposium E2
AAMLS-Topic 1
(Award winners)

1. Mycobacterium
tuberculosis and
diabetes
Dr.Ganjana Lertmemongkolchai,
Khon Kaen University,
Thailand
2. Non-tuberculous
mycobacterial
Infections and
autoantibodies
Dr.Manubo Ato,
National Institute of
Infectious Diseases,
Japan
3. Rabies protection
Dr.Wilaiwan
Petsophonsakul,
Chiang Mai University,
Thailand

(TBA)

Symposium T1
Symposium T2
Down‘s Syndrome:
Molecular-based
prevention and control testings & POCT (Point
of Care Diagnostics:
Current and Future)
- Prof.Dr.Theera
Tongsong, Chiang Mai
University, Thailand - Assoc.Prof.Phannee
- Mrs.Jintana
Pidetcha, Mahidol
Wongvilairat, Direc- University, Thailand
tor, Regional Medical - Prof.Dr.Chatchai TayScience Center 3,
apiwatana, Chiang Mai
Department of
University, Thailand
Medical Sciences,
Thailand

17.15 - 18.30

Poster round (Award)

18.30 - 22.00

Welcome Reception / Banquet

Time

Grand Ballroom
(AAMLS 2019 & 43th ACMTT)

08.00 - 09.00

Registration

May 30, 2019

09.00 - 10.00

Room 1

• ISO; Dr.Patravee Soisangwan,
Director, Bureau of
laboratory Quality
Standards, Department of Medical
Sciences, Thailand
• LA; Mrs.Wanika
Manoromana,
Medical Technology
Council, Thailand
• MOPH; Ms.Pantip
Sirichot, Regional
Medical Sciences
Center 5, Ministry
of Public Health,
Thailand

43rd ACMTT (Thai)

Room 2

Symposium E3
Precision Medicine

Symposium E4
AAMLS-Topic 2
Medical Technology
Education
- Dr.Nualjun Wichuckchinda,  Department
of Medical Sciences,
(TBA)
Ministry of Public
Health, Thailand
- Dr.Miswar Fattah,
PT Prodia Widyahusada Tbk, Jakarta,
Indonesia

12.00 - 13.00
12.00 - 13.00

Symposium T3
Use of Laboratory
Quality System in
Thailand

Coffee break & Exhibition & Poster
AAMLS 2019 (English)

10.30 - 12.00

Room 5

Plenary lecture 3: Dengue vaccine development & efficacy of existing vaccines (in Thai)
Prof.Dr.Nopporn Sittisombut, Chiang Mai University, Thailand

10.00 - 10.30
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Room 4

Room 3

Room 4

Room 5

Symposium T4
Cellular Immonotherapy for Cancer

Symposium T5
One Health

Symposium T6
JMTAT Research
highlights
2017-2018
(5 topics)

- Dr.Mutita Junking,
Mahidol University,
Thailand
- Dr.Aussara Panya,
Chiang Mai University, Thailand
- Dr.Jatuporn
Sujjitjoon, Mahidol
University, Thailand

- Dr.Sopon Iamsirithaworn, Department of
Disease Control, Ministry of Public Health,
Thailand
- Dr.Soawapak Hinjoy,
Department of Disease
Control, Ministry of
Public Health, Thailand
- Dr.Kitipat Sujit,
Department of Livestock Development,
Thailand

Lunch (@Lunch hall)
Luncheon
Symposium-6

Luncheon
Symposium-7

Luncheon
Symposium-8

13.00 - 14.00

Exhibition & Poster

14.00 - 15.00

AMTT Grand Members Meeting

15.00 - 15.30

Coffee break & Exhibition & Poster

Luncheon
Symposium-9

Luncheon
Symposium-10

43rd ACMTT (Thai)

AAMLS 2019 (English)
15.30 - 17.00

17.00 - 18.00

Room 1

Room 2

Room 3

Room 4 - 5

Symposium E5
From basic research
to novel immunediagnostics

Symposium E6
AAMLS-Topic 3

Symposium T7
IVF technology and
Laboratory aspect

MT Council session
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
นายกสภาเทคนิคการแพทย์
นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์
ประธานสภาคณบดีฯ

- Prof.Dr.Watchara
Kasinrerk
- Asst.Prof.Dr.Supansa
Pata
- Dr.Witida Laopajon
- Dr.Umpa Yasamut
Chiang Mai University,
Thailand
Dinner
Symposium-1

(TBA)

Dinner
Symposium-2

- Prof.Teraporn Vutyavanich, Chiang Mai
University, Thailand
- MS.Orawan Makemaharn, Bangkok Hospital,
Thailand

Dinner
Symposium-3

Dinner
Symposium-4

Dinner
Symposium-5

May 31, 2019
Time

Grand Ballroom
(AAMLS 2019 & 43th ACMTT)

08.00 - 09.00

Registration

09.00 - 10.00

Plenary lecture 4: Trend of diagnostic test kits development in Asia
                            AAMLS speaker (TBA)

10.00 - 10.30

Coffee break
43rd ACMTT (Thai)

AAMLS 2019 (English)
10.30 - 12.00

Room 1

Room 2

Symposium E7
Stem cell: Therapy
and Laboratory
Testing

Symposium E8
AAMLS-Topic 4

Room 3

Room 4

Symposium T8
Symposium T9
Diabetes and Obesity: จัดซื้อจัดจ้างอย่างไร
Problems, Future
ให้ปลอดภัย
or
Trends and Laboratory
AAMLS
- นายปิยวัฒน์ ศิลปะรัศมี,
Investigation
- Prof.Dr.Suradej
BOD / GMR meeting
ผูอ้ ำ� นวยการกองกฎหมาย
Hongeng, Mahidol
- Assoc.Prof.Dr.Nat- สป.
University, Thailand
tachet Plengvidhya - น.ส.ศศิธร ศรีประดิษฐ์,
- Mrs.Siripakorn Sang- Assoc.Prof.Dr.Apiนักวิชาการพสดุ ช�ำนาญ
kitporn, Department
radee Sriwijitkamol การพิเศษ รพ.พระปกเกล้า
of Medical Sciences,
- Asst.Prof.Dr.Pornpoj จันทบุรี
Ministry of Public
Pramyothin,
- ทนพญ.สมพิศ ปินะเก,
Health, Thailand
Mahidol University, นักเทคนิคการแพทย์
Thailand
ช�ำนวญการพิเศษ
รพ.มหาสารคาม

12.00 - 12.30

Announcement of the AAMLS 2021 Host & Closing ceremony

12.30 - 14.00

Lunch box

Room 5
Symposium T10
Student forum
(5 topics)
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ปริศนาอักษรไขว้. โดย ทนพญ.ทิพย์รัตน์ โพธิพิทักษ์

แนวตั้ง

1. a cancer of the blood cells. There are several
broad categories of blood cells, including red blood
cells (RBCs), white blood cells (WBCs), and platelets.
Generally, it refers to cancers of the WBCs.
2. the branch of medicine concerned with the study
of the cause, prognosis, treatment, and prevention of
diseases related to blood.
3. erythrocytes with a slit-like central pallor, giving them
the appearance of “coffee beans” or “kissing lips.”
5. a form in the cytoplasm of RBCs and appear as
small dark dots under the microscope.
7. stacks of RBCs resembling a stack of coins. These are
found in hyperglobulinemia, hyperfibrinogenaemia.
9. red blood cells that have short and evenly-spaced
spikes all over their surface, like sea urchins.
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แนวนอน

4. a blood disorder in which the body makes an
abnormal form of hemoglobin.
5. a protein found in red blood cells. It gives blood its
red color, and it’s job is to carry oxygen throughout
your body.
6. a condition in which you don’t have enough
healthy red blood cells to carry adequate oxygen to
the body’s tissues.
8. instrument that produces enlarged images of small
objects, allowing the observer an exceedingly close
view of minute structures at a scale convenient for
examination and analysis.
10. a yellowish or greenish pigmentation of the skin
and whites of the eyes due to high bilirubin levels.
11. an immature red blood cells, typically composing
about 1% of the red blood cells in the human body.

