
 

 
“Encourage activities to support the excellence performances of the Medical Technologists” 

ผู้ประสานงาน  คุณรณพร ประสงค์สุข 

โทร 088-681-1581, 02-948-5759 

ท่ี 3/2560 

 

วันท่ี  5  มกราคม 2560 

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เรียน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลฯ/สํานัก/คณบดีฯ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการจัดการประชุม 

  2. แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อสําหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ 

ปัจจุบันประเทศไทย กําลังเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงโดยมีแผนแม่บทในการพัฒนา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 และการมุ่งสู่ เป้าหมายการพัฒนาท่ี ย่ังยืน (Sustainable 

Development Goals–SDGs) ส่งผลให้ทุกมิติท่ีเกี่ยวข้องในคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้นํามาพิจารณาจัดการความสัมพันธ์

ให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะมิติทางด้านสุขภาพท่ีเป็นพ้ืนฐานของการขับเคลื่อนในมิติอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชาชนชาวไทย 

ได้เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมีแบบแผน และการจัดการเป็นระบบท่ีไม่ทอดท้ิงกลุ่มใดไว้ข้างหลัง 
ดังนั้น สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิค

การแพทย์ครั้งท่ี 41 ภายใต้แนวคิด “MT 4.0 for advancement of Thai healthcare” ประกอบกับในปีพ.ศ.2560 นี้ เป็น

วาระครบรอบ 60 ปี วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ประเทศไทย  จึงนับเป็นวาระที่สําคัญในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน

ระบบสุขภาพประเทศไทย ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาต่อไป งานประชุมจัดข้ึนในวันท่ี 27-30 มิถุนายน 2560 (โดยวันท่ี 27 

มิถุนายน 2560 เป็น Preconference workshop) ณ อิมแพ๊คฟอรั่ม เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใน

รูปแบบของการบรรยายวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนางาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเต็มวันก่อน

การประชุมใน 10 หัวข้อสําคัญ การแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ท่ีเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ องค์ความรู้ท่ีพัฒนาต่อยอดทาง

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และการประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพเพ่ือประชาชน และการแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทาง

เทคนิคการแพทย์ท่ีทันสมัย โดยการประชุมคร้ังนี้ผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐมีสิทธ์ิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามระเบียบของ

กระทรวงการคลัง โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวของบุคลากรในสังกัด และขอโปรดประชาสัมพันธ์

ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณย่ิง 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

        (ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์) 

         นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ 

     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
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เอกสารแนบฉบับที่ 1

 
 
 

การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย ์คร้ังที่ 41 
41st Annual Conference of Medical Technology of Thailand 

“MT 4.0 for advancement of Thai healthcare” 
วันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 

ณ อิมแพ๊คฟอรั่ม เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันประเทศไทย กําลังเข้าสู่ยุคการเปล่ียนแปลงโดยมีแผนแม่บทในการพัฒนา ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals–SDGs) ส่งผลให้ทุกมิติที่เกี่ยวข้องในคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้นํามา

พิจารณาจัดการความสัมพันธ์ให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะมิติทางด้านสุขภาพที่เป็นพื้นฐานของการ

ขับเคล่ือนในมิติอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมีแบบแผน และการจัดการเป็น

ระบบที่ไม่ทอดทิ้งกลุ่มใดไว้ข้างหลัง ส่งผลให้ระบบสุขภาพประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปสู่การบูรณาการความรู้

แบบองค์รวม สหสาขามากข้ึน โดยเฉพาะองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่มี

บทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ไปยังแพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะมีส่วนช่วยใน

การวินิจฉัย ติดตาม รักษา หรือควบคุมโรคต่างๆ ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ให้มีความแม่นยําและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น  

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร

ราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีภารกิจสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ ตระหนักและให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพ 

ตลอดจนศักยภาพด้านอื่นๆที่จําเป็นในการปฏิบัติงานที่ดี จึงได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าใน

ศาสตร์ทางเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งให้ความรู้และ เพื่อเป็นวิถีทางหนึ่งในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

เทคนิคการแพทย์  

ประกอบกับในปีพ.ศ.2560 เป็นวาระครบ 60 ปี ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ประเทศไทย สมาคมเทคนิค

การแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้จัดการประชุมประกอบด้วยการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

บรรยายในทุกสาขางานหลักทางเทคนิคการแพทย์ รวมถึงทิศทางของวิชาชีพในอนาคต ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม 

นอกจากจะได้รับความรู้ที่ทันสมัยแล้ว ยังมีโอกาสที่จะได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือในการพัฒนางานด้านต่างๆ และการเข้าชมการแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์ที่ลํ้าสมัย 

เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการได้ตามมาตรฐาน

ในทิศทาง Thailand 4.0 และระดับสากลต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุขแก่นักเทคนิค
การแพทย์ และบุคลากรด้านสุขภาพที่สนใจ 

2. เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ และเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ในการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์เพื่อประโยชน์ด้านการช่วยวินิจฉัยโรค การรักษา การ
ติดตามผลการรักษา การประเมินภาวะสุขภาพ  การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 

3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการให้สามารถ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับประเทศและสากล พร้อมในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติของประเทศไทย 

3. รูปแบบการจัดประชุม 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Pre-conference workshop) 
2. การบรรยาย อภิปรายทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. การแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
4. การเสนอผลงานทางวิชาการ 

4. ระยะเวลาและสถานที่  
วันที่ 27-30 มิถนุายน 2560 (โดยใน ในวันที่ 27 มถิุนายน 2560 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนการ

ประชุม) ณ อิมแพ๊คฟอรั่ม เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

5. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม  
นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ สาขาต่างๆ และผู้สนใจ 

6. จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 
ประมาณ  2,500 คน 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี      

พระวรราชาทินัดดามาตุ 

8. การลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียน 
สมาคมฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนทางออนไลน์เท่าน้ัน  โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ต้ังแต่วันที่      

1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2560  และเฉพาะผู้ลงทะเบียนที่ได้ชําระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 เท่าน้ัน จะได้รับของสมนาคุณเสื้อจากสมาคมฯ โดยสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือก
ขนาดเสื้อ 
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อัตราค่าลงทะเบียน ***ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560*** 

 การประชุมวิชาการประจําปี รวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
 (28 – 30 มิ.ย. 2560) (27 – 30 มิ.ย. 2560) 
สมาชิกสมาคม 3,000 / 2,000* บาท 4,000 / 2,500* บาท 
บุคคลทั่วไป 4,000 บาท 5,000 บาท 
* อัตราค่าลงทะเบียนเฉพาะสมาชิกของสมาคมฯที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 

อัตราค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และลงทะเบียนหน้างาน (วันประชุม) 

 การประชุมวิชาการประจําปี รวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
 (28 – 30 มิ.ย. 2560) (27 – 30 มิ.ย. 2560) 
สมาชิกสมาคม 3,500 / 2,000* บาท 4,500 / 2,500* บาท 
บุคคลทั่วไป 4,500 บาท 5,500 บาท 
* อัตราค่าลงทะเบียนเฉพาะสมาชิกของสมาคมฯที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปล่ียนความรู้ ข้อคิดเห็นและ

ประสบการณ์ กับผู้ร่วมงานในสาขาวิชาชีพเดียวกันและที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงความสําคัญของการพัฒนางานทางด้านเทคนิคการแพทย์ สามารถนําเอา

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการตามหลักการประกัน
คุณภาพและการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล 

10. ตารางการประชุม (เอกสารแนบ) 

ผู้เสนอโครงการ          ผู้อนุมัติโครงการ 

        

(รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์)   (ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์) 

       ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
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