
  

ที่ ส.ท.พ.ท./2562/031       

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุข/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ส านัก/คณบดี 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1. โครงการจัดประชุมวิชาการ 

 

ด้วยประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 รัฐบาลได้ก าหนดให้มีการใช้แผนแม่บทในการพัฒนา
ประเทศประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 32 และการมุ่งสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ส่งผลให้ทุกมิติที่เกี่ยวข้องในคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ถูกน ามาพิจารณาจัดการความสัมพันธ์ให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้าน
เทคนิคการแพทย ์เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

ดังนั้น สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินั ดดามา ตุ  จึ งได้ จัดการประชุม วิชาการประจ าปีทางเทคนิคการแพทย์  ครั้ งที่  43 
“Breakthrough in Medical Technology” และการประชุมนานาชาติ The 6th Congress of the Asia 
Association of Medical Laboratory Scientists (AAMLS 2019) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้  จอม
เทียน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562 ในรูปแบบการบรรยายวิชาการ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ องค์ความรู้ที่พัฒนาต่อยอดทางวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ การประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพและการแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์
ที่ทันสมัย การประชุมครั้งนี้ ผู้ เข้าร่วมประชุมภาครัฐมีสิทธิ์ เบิกค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และสามารถเข้าระบบลงทะเบียนได้ที่ www.amtt.org 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวของบุคลากรในสังกัด และขอได้โปรด
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

         
        (ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท) 

 นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 

ผู้ประสานงาน นางรณพร ประสงค์สุข 
โทร. 0-2948-5757 , 088-6811581 ranaporm.pra@gmaol.com 



การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43  
“Breakthrough in Medical Technology” 

 และการประชุมนานาชาติ The 6th Congress of the Asia Association of Medical Laboratory 
Scientists (AAMLS 2019)  
วันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2562 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยมีแผนแม่บทในการพัฒนา ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และการมุ่งสู่ ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals – SDGs) ส่งผลให้ทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนถูกน ามา
พิจารณาจัดการความสัมพันธ์ให้ เกิดความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะมิติทางด้านสุขภาพที่ เป็นพ้ืนฐานของ            
การขับเคลื่อนในมิติอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยเข้าสู่ยุค ประเทศไทย 4.๐ ได้อย่างมีแบบแผน มีการจัดการอย่าง
เป็นระบบ ส่งผลให้ระบบสุขภาพประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงสู่การบูรณาการความรู้แบบองค์รวม ความรู้ใน
รูปแบบสหสาขามีความจ าเป็นและส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ต่างๆแก่แพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ึึ่งจะ     
มีส่วนช่วยในการวินิจฉัย ติดตามรักษา หรือควบคุมโรคต่างๆ ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ให้มีความแม่นย าและ        
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี      
พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีภารกิจส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ตระหนักและให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพ 
ตลอดจนศักยภาพด้านอ่ืนๆที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานที่ดี  จึงได้จัดการประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้และ
ความก้าวหน้าในศาสตร์ทางเทคนิคการแพทย์ เพ่ือเป็นวิถีทางหนึ่งในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ อันประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายวิชาการในทุกสาขางานหลักทางเทคนิคการแพทย์
และวิชาการที่ตอบสนองต่อทิศทางของวิชาชีพในอนาคต ึึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ที่ทันสมัยแล้ว
ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานด้านต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ และเข้าชมการแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์ที่ล้ าสมัย เพ่ือเป็นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการด าเนินการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานในทิศทาง ประเทศไทย 4.0 
และระดับสากล ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข แก่นักเทคนิค 
การแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข 

๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม ่
ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เพ่ือประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรค การรักษา          
การติดตามผลการรักษา การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

๓. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
ให้สามารถปฏิบัติงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล ส่งเสริมความพร้อมในการเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย 

 



๓. รูปแบบการจัดประชุม 
๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Pre-conference workshop) 
๒. การบรรยาย อภิปรายทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. การแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์ 
๔. การเสนอผลงานวิชาการ 

 
๔. ระยะเวลาและสถานที่  

วันที่ ๒๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ( โดยในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อน
การประชุม ) ณ โรงแรมแอมบาสึาเดอร์ ึิตี้ จอมเทียน ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 
๕. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 

นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 
บุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ และผู้สนใจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
๖. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
 ประมาณ ๒,๕๐๐ คน 
 
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี      
พระวรราชาทินัดดามาตุ  
 
๘. การลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียน 

สมาคมฯจะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น ทาง www.amtt.org โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม – ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ และเฉพาะผู้ลงทะเบียนที่ได้ช าระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่                 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น จะได้รับชุดเอกสารประกอบการประชุม 
 

อัตราค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการครั้งที่ 43 
ประเภท ลงทะเบียนระหว่างวันท่ี 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 ลงทะเบียนระหว่างวันท่ี 1 - 15 พฤษภาคม 2562 

28- 31 พฤษภาคม 2562 29- 31 พฤษภาคม 2562 28- 31พฤษภาคม 2562 29- 31พฤษภาคม 2562 
สมาชกิสมาคม 3,500 3,000 4,000 3,500 

บุคคลทั่วไป 4,500 4,000 5,000 4,500 

ส ม า ชิ ก อ า ยุ 
60 ปีข้ึนไป 

2,250 2,000 2,500 2,250 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amtt.org/


๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์

กับผู้ร่วมงานในสาขาวิชาชีพเดียวกันและสาขาที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงความส าคัญของการพัฒนางานทางด้านเทคนิคการแพทย์ สามารถน าเอาความรู้ 

ที่ ได้รับจากการประชุมไปประยุกต์ ใช้กับการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการตามหลักการประกันคุณภาพ             
และการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล 
 
๑๐. ตารางการประชุม (เอกสารแนบ) 
   
       ผู้เสนอโครงการ          ผู้อนุมัติโครงการ 

                                           
       (ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ  ฟู่เจริญ)         (ดร.ทนพญ.สลักจิต  ชุติพงษ์วิเวท) 
       ประธานอนุกรรมการวิชาการ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ 

      พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 
  
 
 


