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โครงการประชุม   

มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏบิัตกิารระดบัชาต ิ  คร้ังที ่6  ประจาํปี 2560 

(Thailand LA forum 2017) 

 “60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคณุภาพที่มั่นคงและพอเพยีง” 

( 60 Year of Thai Medical Technology Towards Sustainable and Sufficient Quality System) 
 

โดย สภาเทคนิคการแพทย์  
  

หลกัการและเหตุผล  

นับตั้ งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 สภาเทคนิค

การแพทย ์ไดป้ระกาศให้ใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์ฉบบัปี พ.ศ.2560 เป็นมาตรฐานการให้บริการของผู ้

ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยใ์นประเทศไทย ในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา มาตรฐานและคุณภาพงานเทคนิค

การแพทยใ์นประเทศไทยมีการพฒันามาอย่างต่อเน่ือง เกิดกระแสพฒันาคุณภาพห้องปฏิบติัการตามมาตรฐาน

วิชาชีพอย่างกวา้งขวางทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดเครือข่ายพฒันาคุณภาพห้องปฏิบติัการหลากหลาย  มีผลงาน

พัฒนาคุณภาพและวิชาการท่ีโดดเด่น และเครือข่ายมีผลงานจากความร่วมมือท่ีสามารถเป็นต้นแบบให้แก่

หน่วยงานอ่ืนๆได ้  ผลงานการพฒันาคุณภาพห้องปฏิบติัการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทยข์องประเทศไทย

ดงักล่าวน้ี นับว่ามีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ซ่ึงสามารถเป็นแบบอย่างในการพฒันาให้แก่กลุ่ม

ประเทศท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกบัประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดี หลายปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยไดรั้บการยอมรับจาก WHO 

และ CDC ให้นาํมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์ รูปแบบการพฒันา การตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพ ผล

การดาํเนินการเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหก้บัประเทศอ่ืนๆ หลายประเทศ 

สืบเน่ืองจากการจดัประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการระดบัชาติ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผา่นมา ตั้งแต่ พ.ศ.

2555 ซ่ึงไดรั้บผลสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพการบริการของหอ้งปฏิบติัการเทคนิคการแพทยท์ัว่ประเทศ เพื่อใหคุ้ณภาพมี

การธาํรงอยูแ่ละขยายวงกวา้งมากข้ึน ในปี 2560 สภาเทคนิคการแพทยจึ์งไดจ้ดัประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐาน

หอ้งปฏิบติัการระดบัชาติ  (Thailand LA forum 2017) คร้ังท่ี 6   “60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่มั่นคง

และพอเพยีง”  60 Year of Thai Medical Technology Towards Sustainable and Sufficient Quality System  เพื่อเป็นการ

เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทยแ์ละบุคลากรหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยท์ัว่ประเทศ  ไดรั้บการพฒันา

ความรู้ทกัษะดา้นมาตรฐานวิชาชีพ การบริหารจดัการระบบคุณภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ   มีโอกาสนาํเสนอผลงาน

คุณภาพ วชิาการ และผลดาํเนินการพฒันาเครือข่ายห้องปฏิบติัการ ทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดการขยายผล

ความสาํเร็จและประสบการณ์ในการพฒันาคุณภาพห้องปฏิบติัการตามมาตรฐานวชิาชีพแก่เพือ่นร่วมวชิาชีพ สร้างความ

เขา้ใจและประสานความร่วมมือกบัสหวชิาชีพ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํเสนอขอ้มูลแก่ผูบ้ริหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการกาํหนดทิศทาง บริหารจดัการ 

                                                                                                                                                      /  ระบบบริการ...... 
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ระบบบริการหอ้งปฏิบติัการทัว่ประเทศ  ตลอดจนกระตุน้การสร้างเครือข่ายใหม่ๆ เพิ่มข้ึน  จึงถือวา่เป็นวาระสาํคญั

ของสภาเทคนิคการแพทยใ์นการพฒันาบุคลากรในวิชาชีพเทคนิคการแพทยซ่ึ์งเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์สําคญัใน

ระบบบริการสุขภาพ  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป  

วตัถุประสงค์  

เพื่อให้ผู ้เข้าประชุมได้รับความรู้และความเข้าใจ สาระสําคัญท่ีปรับปรุงให้ทันสมัย ครอบคลุม ใน

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทยฉ์บบั 2560   มีเวทีสําหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดในการพฒันาคุณภาพ 

เทคโนโลยีวิชาการ และนวตกรรมใหม่ ๆ    เสริมสร้างเครือข่ายพฒันาห้องปฏิบติัการให้เขม้แข็ง ประสานความ

ร่วมมือกบัสหวชิาชีพ นาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทของแต่ละพื้นท่ีไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผูม้าใชบ้ริการ หน่วยงานของตน เพื่อให้งาน

เทคนิคการแพทยใ์นประเทศไทยมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มัน่คง และย ัง่ยนื ต่อไป    

 

กลุ่มเป้าหมาย  

ผูป้ระกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์ และบุคลากรทางหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยท์ัว่ประเทศ และ

ต่างประเทศ  จาํนวน 1500 คน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ (3 วนั)  

ระหวา่งวนัท่ี  12 - 14 พฤศจิกายน 2560 

 

สถานทีจั่ดสัมมนา 

อิมแพค็ฟอร่ัม  เมืองทองธานี    จงัหวดันนทบุรี 

 

วธีิดําเนินการ  

1. การบรรยายทางวชิาการ หรือ การอภิปรายหมู่   

2. การประกาศผลการประกวดและมอบรางวลั Best Practice Award 6 ประเภท (Innovation, R2R, CQI , 

Program Creative Quality Network และโปรแกรมสารสนเทศ)  

3. การนาํเสนอผลงานวิชาการและคุณภาพจากผูไ้ดรั้บรางวลัชนะเลิศ  Best Practice Awards และ ชมเชย 

ทั้ง 6 ประเภท  โดยนาํเสนอทั้ง  Oral และ Poster Presentation    

4. การนาํเสนอผลงานคุณภาพของหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ โดยนาํเสนอเป็น Poster Presentation เท่านั้น 

5. การแสดงสินคา้ ผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี และบริการ ของบริษทั/ห้างร้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการตรวจ

วิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ ทางดา้นห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ โดยมีจาํนวนคูหา ประมาณ 50 

คูหา  และ มี Corporate lecture 2 หอ้ง                                                                                                                                                  

6. การนาํเสนอผลงานประจาํปีของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทยแ์ละอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของ

สภาเทคนิคการแพทย ์  รวมถึงการจาํหน่ายของท่ีระลึกให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม  เช่น เส้ือกาวน์  ตาํรา

วชิาการ  หรือ อ่ืน ๆ 

                                                                                                                                                            /  7. การมอบ..... 
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7. การมอบประกาศนียบตัรเพื่อรับรองระบบการบริหารคุณภาพหอ้งปฏิบติัการตามมาตรฐานงานเทคนิค

การแพทย ์  สภาเทคนิคการแพทย ์ แก่โรงพยาบาล/สาํนกั/สถาบนั/หน่วยงาน ต่างๆ     

8. การประกาศเกียรติคุณ “ Quality MT 2017 ” แก่นักเทคนิคการแพทยท่ี์เป็นพลงัสําคญัในการพฒันา

เครือข่ายหอ้งปฏิบติัการ 
 

ค่าลงทะเบียน  3,000 บาท   

 

งบประมาณโครงการ  

รายไดจ้ากค่าลงทะเบียน   ค่าออกบูธแสดงสินคา้   เงินสนบัสนุนจากบริษทัเอกชน  และ สภาเทคนิคการแพทย ์

รายจ่าย ประมาณการ  ดงัน้ี 

ค่าเช่าสถานท่ีจดังานประชุม 3 วนั                   2,600,000 บาท 

ค่าจดัเล้ียงและการแสดงกลางคืน  คนละ 770 บาท x 1,000 คน         770,000 บาท

ค่าตอบแทน ค่าท่ีพกั ค่าเดินทาง วทิยากร และผูไ้ดร้างวลั                    300,000  บาท 

ค่าตอบแทน  คณะทาํงาน                           200,000 บาท 

ค่าเดินทาง นกัศึกษาช่วยงาน                           20,000  บาท 

ค่าโล่รางวลั ใบประกาศนียบตัรพร้อมกรอบรูป                       100,000           บาท 

ค่ากระเป๋า 1,500 ใบๆ ละ 200 บาท         300,000           บาท 

ค่าประชาสัมพนัธ์การจดังาน            80,000           บาท 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ                             40,000   บาท 

รวม                                   4,410,000 บาท 

                                                                                                  (ส่ีลา้นส่ีแสนหน่ึงหม่ืนบาทถว้น)  
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ      

 ผูเ้ขา้อบรมได้รับการพฒันาความรู้ เทคโนโลยี ระบบคุณภาพ การบริการจดัการทรัพยากร  การบริหาร

ความเส่ียง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม

กบับริบทขององคก์ร เพื่อพฒันางานบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 เพื่อสร้างขวญัและกาํลงัใจใหผู้ท่ี้มุ่งมัน่ปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการ เพื่อการบริการอยา่งมีคุณภาพ 

 กระตุน้ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพหอ้งปฏิบติัการเพื่อให้การพฒันาคุณภาพเป็นไปอยา่ง

ต่อเน่ืองและย ัง่ยนืทัว่ประเทศ 

 ประชาชนไดรั้บบริการทางเทคนิคการแพทยท่ี์มีคุณภาพ ไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพทั้งประเทศ 

                                                                                                                                                            

 

CMTE =   

 

ผู้รับผดิชอบดําเนินโครงการ    
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กรรมการสภาเทคนิคการแพทย ์ อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  ศูนยรั์บรองระบบคุณภาพห้องปฏิบติัการ 

ผูต้รวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LA Auditors)  และอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิค

การแพทย ์ท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากสภาเทคนิคการแพทยใ์ห้เป็นคณะกรรมการอาํนวยการและคณะกรรมการดาํเนินการ

จดัประชุม                                                   

 

 

ผู้เสนอโครงการ 

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์    

ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์                                                     

วนัที ่  

 

 

ลงนาม ผู้อนุมัติโครงการ                   

 

         

   ( รองศาสตราจารย ์ทนพญ.ยพุา  เอ้ือวิจิตรอรุณ) 

                            นายกสภาเทคนิคการแพทย ์ 
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กาํหนดการประชุม 

มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัตกิารระดบัชาต ิ  คร้ังที ่6  ประจาํปี 2560 

Thailand LA Forum 2017 

“60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคณุภาพที่มั่นคงและพอเพยีง” 

( 60 Year of Thai Medical Technology Towards Sustainable and Sufficient Quality System)

ระหว่างวนัที่   12 - 14 พฤศจกิายน 2560 

ณ  อมิแพค็ฟอร่ัม  เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี 

.......................................... 

วนัอาทติย์ที ่ 12 พฤศจิกายน  2560 
 

เวลา รายการ ห้องประชุม 

08:30-12:00 น. ลงทะเบียนประชุม ชมนิทรรศการสินค้าผลติภัณฑ์เทคโนโลย ี/ ผลงานวชิาการ  

09.30 – 10.30 น. บรรยายพเิศษ  โดย นายแพทย์อนุวฒัน์  ศุภชุตกิุล     

LA บนเส้นทางการพฒันา HA ของประเทศไทย 

แกรนด์ ไดมอนด์  

บอลรูม    

10.45 -12:00 น. เสวนาพเิศษ : ส่องมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560....จุดเปลีย่นของการ

พฒันา 

      

แกรนด์ ไดมอนด์  

บอลรูม 

12:00-13:00 น. พกั-รับประทานอาหารกลางวนั  

13:00-13:30 น. พธีิเปิดการประชุม  

โดย นายกสภาเทคนิคการแพทย์  

 

แกรนด์ ไดมอนด์  

บอลรูม 

13:30 –14:30 น. พธีิมอบประกาศนียบัตร  

- ประกาศเกยีรติคุณ นักเทคนิคการแพทย์ทีเ่ป็นพลงัสําคัญในการพฒันา  

   เครือข่ายห้องปฏิบัติการ   

- MT Best  Practice Award 2017 

- ห้องปฏิบัติการทีผ่่านการรับรองระบบคุณภาพงานเทคนิคการแพทย์ 

 

แกรนด์ ไดมอนด์ 

บอลรูม 

14:30 –14:45 น. พกั-รับประทานอาหารว่าง 
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 แกรนด์ ไดมอนด์   แซฟไฟร์ 201  

14:45-16:15น. เคลด็ไม่ลบั...การรับรอง LA  

อย่างต่อเน่ือง 

 

เปิดซิง...การรับรอง LA รอบแรก 

 

 

16:30-17:30น. Corporate lecture I 

 

Corporate lecture II 

 

 

18:00 -21:00 น. งานเลีย้งรับรองและร่วมแสดงความยนิดีกบัผู้ได้รับเกยีรติบัตร และ รางวลัต่าง ๆ   แซฟไฟร์ 204-205 

 

วนัจันทร์ที ่ 13 พฤศจิกายน 2560 
 

เวลา ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 

08:30-10:00 น. จุดเปลีย่นของกฎหมายทีห้่ามพลาด สําหรับนักเทคนิคการแพทย์  

(นายแพทย์เกรียง  อศัวรุ่งนิรันดร์+อ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์) 

10:00-10:30 น. พกั-รับประทานอาหารว่าง 

เวลา ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ห้องประชุม แซฟไฟร์ 204-205 

10:30-12:00 น. ความไม่สอดคล้องกบัข้อกาํหนด (ใครกาํหนด) ทบทวนอย่างไรให้ได้คุณภาพ 

12:00-13:00 น. พกั-รับประทานอาหารกลางวนั พกั-รับประทานอาหารกลางวนั 

13:00-14:00 น. Corporate lecture III Corporate lecture IV 

14:00-14:30 น. พกั-รับประทานอาหารว่าง พกั-รับประทานอาหารว่าง 

14:30-15:30 น. นําเสนอผลงาน 

MT Best Practice Award 2017 

( Quality Network ) (R to R) 

นําเสนอผลงาน 

MT Best Practice Award 2017 

( Innovation)  (CQI ) (โปรแกรมต้นแบบ) 

15:30-17:00 น.  

ระบบการจัดการข้อมูลความลบัผู้ป่วย 

 

ไขรหสัลบั Information Security  

 

 



 3 

วนัองัคารที ่ 14 พฤศจิกายน 2560 

 

เวลา รายการ ห้องประชุม 

08:30-10:00 น. พรบ.ใหม่.....จัดซ้ือจัดจ้างอย่างไร ให้ปลอดภัย 

 

แกรนด์ ไดมอนด์  

บอลรูม 

10:00-10:30 น. พกั-รับประทานอาหารว่าง  

 

10:30-12:00 น. เทคนิคการแพทย์ก้าวไกลอย่างพอเพยีงทางเทคโนโลยเีพ่ือคนไทย และความ

ยัง่ยืน   (ศ.ดร.ทนพ.อานนท์  บุญยรัตเวช) 

แกรนด์ ไดมอนด์  

บอลรูม 

12:00-12:15 น. พธีิปิดการประชุม 

โดย นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 

แกรนด์ ไดมอนด์  

บอลรูม 

12:15 น. รับประทานอาหารกลางวนั และเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ  
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