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โครงการประชุม 
มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ   คร้ังท่ี 8  ประจําปี 2562 

(Thailand LA forum 2018) 
              “ประสานความร่วมมือเพื่อคุณภาพท่ียัง่ยืน  ” 

         (Infinite Lab Quality) 
โดย สภาเทคนิคการแพทย์ 

  
หลักการและเหตุผล  

นับตั้ งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 สภาเทคนิค
การแพทย ์ไดป้ระกาศให้ใชม้าตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์ฉบบัปี พ.ศ.2560 เป็นมาตรฐานการให้บริการของผู ้
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยใ์นประเทศไทย ในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา มาตรฐานและคุณภาพงานเทคนิค
การแพทยใ์นประเทศไทยมีการพฒันามาอย่างต่อเน่ือง เกิดกระแสพฒันาคุณภาพห้องปฏิบติัการตามมาตรฐาน
วิชาชีพอย่างกวา้งขวางทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดเครือข่ายพฒันาคุณภาพห้องปฏิบติัการหลากหลาย  มีผลงาน
พัฒนาคุณภาพและวิชาการท่ีโดดเด่น และเครือข่ายมีผลงานจากความร่วมมือท่ีสามารถเป็นต้นแบบให้แก่
หน่วยงานอ่ืนๆได ้  ผลงานการพฒันาคุณภาพห้องปฏิบติัการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทยข์องประเทศไทย
ดังกล่าวน้ี นับว่ามีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ซ่ึงสามารถเป็นแบบอย่างในการพฒันาให้แก่กลุ่ม
ประเทศท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกบัประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดี หลายปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยไดรั้บการยอมรับจาก WHO 
และ CDC ใหน้าํมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์รูปแบบการพฒันา การตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพ ผลการ
ดาํเนินการเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหก้บัประเทศอ่ืนๆ หลายประเทศ 

                        สืบเน่ืองจากการจดัประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการระดบัชาติ ตลอดระยะเวลา 7 
ปี ท่ีผา่นมา ตั้งแต่ พ.ศ.2555 ซ่ึงไดรั้บผลสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพการบริการของหอ้งปฏิบติัการเทคนิค
การแพทยท์ัว่ประเทศ เพื่อใหคุ้ณภาพมีการธาํรงอยูแ่ละขยายวงกวา้งมากข้ึน ในปี 2562  สภาเทคนิคการแพทยจึ์ง
ไดจ้ดัประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการระดบัชาติ  (Thailand LA forum 2019) คร้ังท่ี 8    
“ประสานความร่วมมือเพื่อคุณภาพท่ียัง่ยืน  ”   (Infinite Lab Quality) 

 
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยแ์ละบุคลากรหอ้งปฏิบติัการทาง

การแพทยท์ัว่ประเทศ  ไดรั้บการพฒันาความรู้ทกัษะดา้นมาตรฐานวิชาชีพ การบริหารจดัการระบบคุณภาพอยา่งมี
ประสิทธิภาพ   มีโอกาสนาํเสนอผลงานคุณภาพ วิชาการ และผลดาํเนินการพฒันาเครือข่ายหอ้งปฏิบติัการ ทาํให้
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดการขยายผลความสาํเร็จและประสบการณ์ในการพฒันาคุณภาพหอ้งปฏิบติัการตาม
มาตรฐานวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ สร้างความเขา้ใจและประสานความร่วมมือกบัสหวิชาชีพ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งนาํเสนอขอ้มูลแก่ผูบ้ริหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนดทิศทาง บริหารจดัการระบบบริการ
หอ้งปฏิบติัการทัว่ประเทศ  ตลอดจนกระตุน้การสร้างเครือข่ายใหม่ๆ เพิ่มข้ึน  จึงถือวา่เป็นวาระสาํคญัของสภา
เทคนิคการแพทยใ์นการพฒันาบุคลากรในวิชาชีพเทคนิคการแพทยซ่ึ์งเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์สาํคญัในระบบบริการ
สุขภาพ  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป  
วตัถุประสงค์  
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เพื่อใหผู้เ้ขา้ประชุมไดรั้บความรู้และความเขา้ใจในระบบบริหารคุณภาพควบคู่กบัความมีคุณธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์    มีเวทีสาํหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดในการพฒันาคุณภาพ เทคโนโลยี
วิชาการ และนวตกรรมใหม่ ๆ    เสริมสร้างเครือข่ายพฒันาหอ้งปฏิบติัการใหเ้ขม้แขง็ ประสานความร่วมมือกบัสห
วิชาชีพ  นําความรู้และประสบการณ์ ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผูม้าใช้บริการ หน่วยงานของตน เพื่อให้งาน
เทคนิคการแพทยใ์นประเทศไทยมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มัน่คง และยัง่ยนื ต่อไป    
 
กลุ่มเป้าหมาย  

ผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ และบุคลากรทางหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยท์ัว่ประเทศ และ
ต่างประเทศ  จาํนวน 1200 คน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ (3 วนั)  

ระหวา่งวนัท่ี  24-26  พฤศจิกายน 2562 
 
สถานท่ีจดัสัมมนา 

อิมแพค็ ฟอร่ัม  เมืองทองธานี    จงัหวดันนทบุรี 
 
วธีิดําเนินการ  

1. การบรรยายทางวิชาการ หรือ การอภิปรายหมู่   
2. การประกาศผลการประกวดและมอบรางวลั Best Practice Award 5 ประเภท (Innovation, R2R, CQI , 

Quality Network และระบบสารสนเทศตน้แบบ)  
3. การนาํเสนอผลงานวิชาการและคุณภาพจากผูไ้ดรั้บรางวลัชนะเลิศ  Best Practice Awards และ ชมเชย 

ทั้ง 5 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. จาํหน่ายของท่ีระลึกให้กับผูเ้ขา้ร่วมประชุม  เช่น เส้ือโปโล  เส้ือกาวน์  เหรียญท่ีระลึกครบ50 ปี 
เทคนิคการแพทย ์พระพทุธชินราช ตาํราวิชาการ  หรือ อ่ืน ๆ 

7. การมอบประกาศนียบตัรเพื่อรับรองระบบการบริหารคุณภาพหอ้งปฏิบติัการตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย ์  สภาเทคนิคการแพทย ์ แก่โรงพยาบาล/สาํนกั/สถาบนั/หน่วยงาน ต่างๆ     

8. การประกาศเกียรติคุณ “ Quality MT 2019 ” แก่นักเทคนิคการแพทยท่ี์เป็นพลงัสําคญัในการพฒันา
เครือข่ายหอ้งปฏิบติัการ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ      
• ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บการพฒันาความรู้ เทคโนโลย ีระบบคุณภาพ ระบบคุณธรรม การบริการจดัการทรัพยากร  

การบริหารความเส่ียง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ช้
ใหเ้หมาะสมกบับริบทขององคก์ร เพื่อพฒันางานบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• เพื่อสร้างขวญัและกาํลงัใจใหผู้ท่ี้มุ่งมัน่ปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการ เพื่อการบริการอยา่งมีคุณภาพ 
• กระตุน้ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพหอ้งปฏิบติัการเพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพเป็นไปอยา่ง

ต่อเน่ืองและยัง่ยนืทัว่ประเทศ 
• ประชาชนไดรั้บบริการทางเทคนิคการแพทยท่ี์มีคุณภาพ ไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพทั้งประเทศ 

                                                                                                                                                          
CMTE =  ................... 
 
ผู้รับผดิชอบดาํเนินโครงการ    

กรรมการสภาเทคนิคการแพทย ์ อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  ศูนยรั์บรองระบบคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ 
และผูต้รวจประเมินระบบคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ (LA Auditors) และ คณะกรรมการอาํนวยการและคณะกรรมการ
ดาํเนินการจดัประชุม ตามท่ีสภาเทคนิคการแพทยแ์ต่งตั้ง                                                  
 

ผูเ้สนอโครงการ           ผูอ้นุมติัโครงการ 
 

                                                                      
 (ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์)           (รองศาสตราจารยย์พุา  เอ้ือวิจิตรอรุณ) 

ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์   นายกสภาเทคนิคการแพทย ์
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กําหนดการประชุม มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ คร้ังที่ 8 ประจําปี 2562 
Thailand LA Forum 2019 

 “ประสานความร่วมมือเพื่อคุณภาพที่ย่ังยืน” 
(Infinite Lab Quality) 

ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค ฟอร่ัม  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 
.......................................... 

วันอาทิตยท์ี่  24 พฤศจิกายน  2562 
 

เวลา ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม    

08:30-12:00 น. ลงทะเบียนประชุม ชมนิทรรศการสินค้าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี / ผลงานวิชาการ (ด้านหนา้ห้องประชุม) 

09:30-10:30 น. บรรยายพิเศษ 1 : “ระบบคณุภาพท่ีย่ังยืน” 
โดย นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

10:45 -12:00 น. บรรยายพิเศษ 2 : “การทํางานเป็นทีม และการบรหิารในสภาวะวิกฤติ”  
โดย นายณรงค์ศักด์ิ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 

12:00-13:00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00-13:30 น. พิธเีปิดการประชุม  
โดย นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 

13:30-14:30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร  
- ประกาศเกียรติคุณ นักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ   
- MT Best Practice Award 2019 
- ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ห้องประชุม แซฟไฟร์ 201 

14:45-16:15 น. เรื่องที่ 1 :  
1.“Update : กฏหมายที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพเทคนคิการแพทย์” 
วิทยากร : 1.ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์  
             2.กองกฎหมาย สํานักงานปลัด        
                กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่องที่ 2 :  
1. “Intelligent Lab Assistant” 
วิทยากร : รศ. ดร.ปรียานาถ  วงษ์จันทร์                     
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. “Data lab link in Quality System” 
วิทยากร : ทนพ.สมบูรณ์ หนูไข่ 

16:30-17:30 น.  Corporate lecture I  
บริษัท …………………………………………… 

 Corporate lecture II  
บริษัท …………………………………………… 

18:00-21:00 น. งานเลี้ยงรับรองและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตร และ รางวัลต่างๆ   
 

ปรับปรงุ 
5 สค.62 
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วันจันทร์ที ่ 25 พฤศจิกายน 2562 
 
เวลา ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 

08:30-10:00 น. เรื่องที่ 3 : “การสร้างความต่อเนื่องในระบบคณุภาพ” 
โดย 1.ทนพ.เกรียงไกร กล้าประจันทร์ โรงพยาบาลสระบุรี 
      2.ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักด์ิ โรงพยาบาลรามคําแหง 
      3.ทนพญ.เสน่ห์ บุญเพ็ง โรงพยาบาลพนัสนิคม 
ผู้ดําเนินรายการ : ทนพญ.นัยนา  วัฒนศรี 

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

เวลา ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ห้องประชุม แซฟไฟร์ 201 

10:30-12:00 น. เรื่องที่ 4 : “สอบทวน vs ทวนสอบ...จะได้รู้กัน !!! 
วิทยากร : รศ. ดร.ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์  
            คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

เรื่องที่ 5 : “Six Sigma…ภาคปฏิบัติ” 
วิทยากร :   ทนพ.ไชยา  ก่องดวง  
              โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราขธานี 
ผู้ดําเนินรายการ : ทนพ.อิทธิฤทธ์ิ เชาวน์เลิศ  

12:00-13:00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 

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

Corporate lecture IV 
บริษัท ........................................................... 

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

14:30-15:30 น. นําเสนอผลงาน 
MT Best Practice Award 2019 

1. Innovation  

2. CQI  

ผู้ดําเนินรายการ : ............................................. 

นําเสนอผลงาน 
MT Best Practice Award 2019 

1. R to R 

2. Quality Network 

ผู้ดําเนินรายการ : …………………………………….. 

15:30-17:00 น. เรื่องที่ 6 : Round table in LA process  
วิทยากร : 1.ทนพญ.นงลักษณ์ / 2. ทนพ.เศรษฐพงษ์ / 
 3.ทนพญ.ทัศนีย์ / 4. ทนพ.อิทธิฤทธ์ิ / 5.ทนพ.สมศักด์ิ 
 

เรื่องที่ 7 : การสรา้งนวัตกรรมในงานประจําวัน  
วิทยากร : ทนพ.บุญชัย   ไชยาศิรินทร์โรจน์ 
             มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส ์
             จังหวัดเชียงราย 

 
หมายเหตุ ช่วงเวลา 7.00 - 8.00 น. เชญิร่วมตกับาตรข้าวสารอาหารแหง้ และปัจจัย เครื่องบริวารต่างๆ แด่พระสงฆ์ จํานวน 9 รูป 
บริเวณหน้าเวท ีห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม (สภาฯ มีจําหน่ายชุดใส่บาตร และท่านสามารถเตรียมมาเองได)้  
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วันอังคารที่  26 พฤศจิกายน 2562 
 

เวลา ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 

08:30-10:00 น. บรรยายพิเศษ 3 : การจัดการความลับผู้ปว่ย 
โดย นายโกเมธ นาควรรณกิจ รองผู้อํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) 
      ทนพ.เกษม บุญมั่น 
      ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์  

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

10:30-12:00 น. บรรยายพิเศษ 4 :  “สืบจาก Lab  โดยหมอหนุ่ม’เชอรล์อ็ค โฮล์มส”์ 
โดย ศ. ดร. นพ.วิปร  วิประกษิต 

12:00-12:15 น. พิธีปิดการประชุม 
โดย ประธานอนุกรรมการมาตรฐาน 

12:15 น.  รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
 
หมายเหตุ ผู้ที่นาํยานพาหนะส่วนตัวมา ให้พิมพ์ตราสัญลักษณ์ด้านล่างนี้     และตัดไปวางหน้ารถ เพื่อใชสิ้ทธิจอดในพื้นที่อาคาร
จอดรถ P2 ไดใ้นวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2562 และรับบัตรจอดรถมาทีจุ่ด Check point ในงาน เพื่อไม่คิดค่าจอดรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ คร้ังที่ 8 ประจําปี 2562 

Thailand LA Forum 2019 
 “ประสานความร่วมมือเพื่อคุณภาพที่ย่ังยีน” 

(Infinite Lab Quality) 
ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค ฟอร่ัม  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 


