
ก ำหนดกำรกำรประชุมวิชำกำรครบรอบ 40 ปี เทคนิคกำรแพทย์ และ 36 ปี กำยภำพบ ำบัด 

เทคนิคกำรแพทย์และกำยภำพบ ำบัด:คุณภำพ มำตรฐำน และนวตักรรม 

วันที ่19 - 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

 19 กรกฎำคม 2561 
8.00-9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00-9.15น. พิธีเปิด 

9.15-10.15น. 

เสวนาหัวข้อ "เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัดในยุคไทยแลนด ์4.0" 
โดย รศ.ทนพญ.ยุพำ เอ้ือวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ นายกสภา
กายภาพบ าบัด 
ด าเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.ทนพญ.พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

10.15-10.30น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30-11.15น. บรรยายเรื่อง "ระบบคณุภาพและการให้บริการทางการแพทย์" 

โดย ดร.ทนพ.วิสิตศักด์ิ สุขสะอำดพสุ ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

11.15-12.00 น. บรรยายเรื่อง "Big Data กับการให้บริการสุขภาพ" 
โดย อ.ดร.ทนพ.ลิขิต ปรียำนนท ์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

12.00-13.30 น. Lunch Symposium 

  
สำขำเทคนิคกำรแพทย์ 

ห้องมงกุฎเพชร 3 
สำขำกำยภำพบ ำบัด 
ห้องมงกุฎเพชร 2 

สำขำเทคนิคกำรแพทย์ 
ห้องมงกุฎทอง 

13.30-15.30 น. เสวนาหัวข้อ "ระบบคณุภาพและ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ" 
โดย ทนพญ.สมจิตร์ จินำภกัดิ ์
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการกลาง 
โรงพยาบาลรามค าแหง 
ทนพ.บุญช่วย เอ่ียมโภคลำภ 
นักเทคนิคการแพทย์ (ช านาญการ
พิเศษ) ข้าราชการบ านาญ 
กรมควบคุมโรค 
ด าเนินการเสวนาโดย 
ดร.ทนพ.วิสิตศักด์ิ สุขสะอำดพสุ
ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิกคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

บรรยายเรื่อง "ระบบคณุภาพและ
มาตรฐานการบริการกายภาพบ าบดั" 
โดย กภ.จีรวรรณ ดนัยตั้งตระกูล 
นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 

โรงพยาบาลขอนแก่น 

บรรยายเรื่อง “การควบคมุคุณภาพ
ผลการด้วย Statistical IQC, Basic 
QC rules and Multi-rules” 
โดย ผศ.ทนพ.วิสุทธิ์ กังวำนตระกูล
สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15.30-15.45น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.45-16.45น. เสวนาหัวข้อ "ระบบคณุภาพและ 

Proficiency test ในการตรวจทาง 
Thalassemia" 
โดย ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ 
และคณะ 
สาขาเทคนิคการแพทย์  คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อภิปรายเรื่อง "ระบบคณุภาพและ
มาตรฐานการบริการกายภาพบ าบดั" 
(ต่อ) 
โดย กภ.จีรวรรณ ดนัยตั้งตระกูล 
นกักายภาพบ าบดัช านาญการ 
โรงพยาบาลขอนแก่น 

ด าเนินการอภิปรายโดย  
รศ.ดร.กภ.พรรณี ปึงสุวรรณ 
สาขากายภาพบ าบัด  

บรรยายเรื่อง "Cu Sum chart, You-
den plot, Average of Normals 
(AON) chart or Moving Averages 
(MA) of latent reference values 
(LRVs) Chart and Proficiency 
testing" 
โดย ผศ.ทนพ.วิสุทธิ์ กังวำนตระกูล
สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 20 กรกฎำคม 2561 
8.30-9.30 น. เสวนา หัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยสีมัยใหม่" โดย รศ.ดร.กภ.ชุลี โจนส์ สาขากายภาพบ าบัด คณะ

เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.ธีรเกียรต์ิ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ด าเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์ ดำดวง สาขาเทคนิคการแพทย์และ รศ.ดร.กภ.พรรณี ปึงสุวรรณ  
สาขากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9.30-9.45น. พักรับประทานอาหารว่างและเยี่ยมชมนิทรรศการ 
  สำขำเทคนิคกำรแพทย์ 

ห้องมงกุฎเพชร 3 
สำขำกำยภำพบ ำบัด 
ห้องมงกุฎเพชร 2 

สำขำเทคนิคกำรแพทย์ 
ห้องมงกุฎทอง 

9.45-10.45น. การบรรยายเรื่อง "Anti-Microbial 
Drug Resistance" 
โดย อ.ดร.ทนพญ.พิริยำภรณ์  
จงตระกูล 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"เคลื่อนไหวบ าบดัส าหรับอาการปวด
ข้อกระเบนเหน็บ" 
โดย ผศ.ดร.กภ.ยอดชำย 
บุญประกอบ  
กภ.เศรษฐพงศ์ หนองหำรพิทักษ์ 
และ กภ.ธนำภรณ์ ศรีเจษฎำรักข ์
สาขากายภาพบ าบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

บรรยายเรื่อง "Using Sigma value 
and OPSpecs Chart for Quality 
assessment and  improvement" 
โดย ผศ.ทนพ.วิสุทธิ์ กังวำนตระกูล
สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10.45-12.00 น. เสวนา เรื่อง "กับดักคณุภาพการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ" โดย 
ทนพญ.จริยำ ผดุงพัฒโนดม 
นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ
พิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
นนทบุรี 
ทนพญ.สมจิตร์ จินำภักด์ิ 
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการกลาง 
โรงพยาบาลรามค าแหง 
ทนพญ.จันทร์เพ็ญ ศรีพรรณ์ 
หัวหน้าหน่วยเคมีคลินิก 
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสตูร 
โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
ด าเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.ทนพญ.
นันทรัตน์ โฆมำนะสนิ 
สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"เคลื่อนไหวบ าบดัส าหรับอาการปวด
ข้อกระเบนเหน็บ" (ต่อ) 
โดย ผศ.ดร.กภ.ยอดชำย 
บุญประกอบ  
กภ.เศรษฐพงศ์ หนองหำรพิทักษ์ 
และ กภ.ธนำภรณ์ ศรีเจษฎำรักข ์
สาขากายภาพบ าบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจสอบ
ข้อมูลและก าหนดค่าเป้าหมายและ
ขอบเขตการยอมส าหรับระบบ IQC 
โดยการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel” 
โดย ผศ.ทนพ.วิสุทธิ์ กังวำนตระกูล 
รศ.ดร.ทนพญ.พัชรี เจียรนัยกูร 
ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ  
ศ.ดร.ทนพญ.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 
รศ.ดร.ทนพญ.เยำวลักษณ์ ธีระ 
เจตกูล 
ผศ.ทนพญ.ลิ่มทอง พรหมดี 
รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์ ดำดวง 
รศ.ดร.ทนพญ.ศิริพร ปรุงวิทยำ 
ดร.ทนพ.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง 
ทนพญ.ดวงฤดี จังตระกูล 
ทนพญ.ศศิธร ไขชัยภูม ิ
สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12.00-13.00 น. Lunch Symposium Lunch Symposium Lunch Symposium 



13.00-14.00 น. การบรรยายเรื่อง "เทคนิคการเขียน
ผลงานเพื่อเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ" 
ศ.ดร.ทนพญ.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 
สาขาเทคนิคการแพทย ์
คณะเทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"เคลื่อนไหวบ าบดัส าหรับอาการปวด
ข้อกระเบนเหน็บ" (ต่อ) 
โดย ผศ.ดร.กภ.ยอดชำย 
บุญประกอบ 
กภ.เศรษฐพงศ์ หนองหำรพิทักษ์ 
และ กภ.ธนำภรณ์ ศรีเจษฎำรักข ์
สาขากายภาพบ าบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ปฏิบัติการเรื่อง “การสร้าง QC 
Charts ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Excel และการวิเคราะห์หา error 
จาก QC Charts” 
โดยผศ.ทนพ.วิสุทธิ์ กังวำนตระกลู 
รศ.ดร.ทนพญ.พัชรี เจียรนัยกูร 
ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ  
รศ.ดร.ทนพญ.เยำวลักษณ์ ธีระ 
เจตกูล 
ผศ.ทนพญ.ลิ่มทอง พรหมดี 
รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์ ดำดวง 
รศ.ดร.ทนพญ.ศิริพร ปรุงวิทยำ 
ดร.ทนพ.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง 
ทนพญ.ดวงฤดี จังตระกูล 
ทนพญ.ศศิธร ไขชัยภูม ิ
สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14.00-14.45น. การบรรยายเรื่อง "แนะน าวารสาร
เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด
โดย รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์ ดำดวง
สาขาเทคนิคการแพทย์  
คณะเทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"เคลื่อนไหวบ าบดัส าหรับอาการปวด
ข้อกระเบนเหน็บ" (ต่อ) 
โดย ผศ.ดร.กภ.ยอดชำย 
บุญประกอบ 
กภ.เศรษฐพงศ์ หนองหำรพิทักษ์ 
และ กภ.ธนำภรณ์ ศรีเจษฎำรักข ์
สาขากายภาพบ าบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ปฏิบัติการเรื่อง “การสร้าง QC 
Charts ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Excel และการวิเคราะห์หา error 
จาก QC Charts” (ต่อ)โดย 
ผศ.ทนพ.วิสุทธิ์ กังวำนตระกูล 
รศ.ดร.ทนพญ.พัชรี เจียรนัยกูร 
ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ  
ศ.ดร.ทนพญ.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 
รศ.ดร.ทนพญ.เยำวลักษณ์ ธีระ 
เจตกูล 
ผศ.ทนพญ.ลิ่มทอง พรหมดี 
รศ.ดร.ทนพญ.ศิริพร ปรุงวิทยำ 
ดร.ทนพ.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง 
ทนพญ.ดวงฤดี จังตระกูล 
ทนพญ.ศศิธร ไขชัยภูม ิ
สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14.45-15.00น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 สำขำเทคนิคกำรแพทย์ 

ห้องมงกุฎเพชร 3 
สำขำกำยภำพบ ำบัด 
ห้องมงกุฎเพชร 2 

ลำนหน้ำ 
ห้องมงกุฎเพชร 

สำขำเทคนิคกำรแพทย์ 
ห้องมงกุฎทอง 

15.00-16.30 น. ปฎิบัติการเรื่อง "การเขียน
บทความเพื่อเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ" 
โดย คณำจำรย์คณะ
เทคนิคกำรแพทย์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "เคลื่อนไหวบ าบัด
ส าหรับอาการปวดข้อ
กระเบนเหน็บ" (ต่อ) 
โดย ผศ.ดร.กภ.ยอดชำย 
บุญประกอบ 
กภ.เศรษฐพงศ์  

น าเสนอผลงานวิจัยแบบ
โปสเตอร ์

ปฏิบัติการเรื่อง “การสร้าง
OPSpecs Charts ด้วย
โปรแกรม Microsoft 
Excel เพื่อวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการใช้ QC 
rule/Multi-rules” 
โดยผศ.ทนพ.วิสุทธิ์ 
กังวำนตระกูล 
รศ.ดร.ทนพญ.พัชรี  



หนองหำรพิทักษ์ และ 
กภ.ธนำภรณ์ ศรีเจษฎำ
รักข ์
สาขากายภาพบ าบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

เจียรนัยกูร 
ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ  
ฟู่เจริญ  
ศ.ดร.ทนพญ.เต็มดวง  
ลิ้มไพบูลย ์
รศ.ดร.ทนพญ.เยำวลักษณ์ 
ธีระเจตกูล 
ผศ.ทนพญ.ลิ่มทอง  
พรหมดี 
รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์  
ดำดวง 
รศ.ดร.ทนพญ.ศิริพร  
ปรุงวิทยำ 
ดร.ทนพ.อัฐวุฒิ  
ไชยบุญเรือง 
ทนพญ.ดวงฤดี จังตระกูล 
ทนพญ.ศศิธร ไขชัยภูม ิ
สาขาเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

16.30-17.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปสีมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด (ห้องมงกุฎทอง) 
18.30 น. 
เป็นต้นไป 

งานคืนสู่เหย้าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด (ห้องมงกุฎเพชร) 

 


