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โครงการประชุม 
มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ  คร้ังท่ี 9  ประจําปี 2563 

(Thailand LA forum 2020) 
“คุณภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิถีใหม่” 
(Quality & Safety in New Normal Laboratory) 

โดย สภาเทคนิคการแพทย์ 
  

หลักการและเหตุผล  
นับต้ังแต่มีพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐาน

งานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ.2560 เป็นมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในประเทศ
ไทย ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา มาตรฐานและคุณภาพงานเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง 
ท้ังภาครัฐและเอกชน เกิดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการมากมายท่ีมีผลงานพัฒนาคุณภาพและวิชาการท่ีโดดเด่น 
และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงาน/เครือข่ายอ่ืนๆได้ ผลงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
ของประเทศไทยดังกล่าวน้ี นับว่ามีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซ่ึงสามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของกลุ่มประเทศท่ีมีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี หลายปีท่ีผ่านมา ประเทศ
ไทยได้รับการยอมรับจาก WHO และ CDC ให้นํามาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รูปแบบการพัฒนา การตรวจประเมิน
รับรองระบบคุณภาพ และผลการดําเนินการเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับประเทศอ่ืนๆ หลายประเทศ 

ปี พ.ศ. 2563 ท่ัวโลกประสพภัยพิบัติจากโรคระบาด COVID-19 อย่างรุนแรง ซ่ึงนับเป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญของ
ประวัติศาสตร์โลกอีกครั้งหน่ึงท่ีส่งผลกระทบในวงกว้างท้ังด้านการสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และความ
ม่ันคงของมวลมนุษยชาติ  ซ่ึงในปัจจุบัน หลายๆ ประเทศยังคงประสพปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเน่ือง  
สําหรับประเทศไทย ท่ีผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนได้มีความพยายามและให้ความร่วมมือกันอย่างหนักใน
การควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ในการน้ี บุคลากรทางสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพสุขภาพ  รวมถึงนักเทคนิค
การแพทย์และบุคลากรในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้ร่วมกันทํางานอย่างหนักเช่นกันเพ่ือรับมือกับสถานการณ์
ดังกล่าว ต้องมีการปรับตัวและปรับปรุงระบบบริการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์หลายแห่งได้ออกแบบนวัตกรรมและปรับปรุงระบบงานใหม่เพ่ือก้าวข้ามสถานการณ์ดังกล่าวให้ได้อย่าง
ปลอดภัยและยังคงไว้ซ่ึงคุณภาพมาตรฐานในงานบริการด้วยเช่นกัน  ดังน้ัน สภาเทคนิคการแพทย์จึงได้จัดประชุมมหกรรม
คุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ  ครั้งท่ี 9 (Thailand LA forum 2020) โดยปีน้ีมีหัวข้อประชุม คือ “คุณภาพ
และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิถีใหม่ (Quality & Safety in New Normal Laboratory)” เพ่ือเป็นเวทีให้
นักเทคนิคการแพทย์ ได้นําเสนอผลงานความสําเร็จหรือประสบการณ์ทางวิชาชีพในช่วงเวลาท่ีสําคัญซ่ึงเกิดจากการ
ทบทวนและเรียนรู้สถานการณ์ดังกล่าว มาร่วมแบ่งปันให้แก่เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และบุคลากรทางห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ท่ัวประเทศ เพ่ือให้การบริการด้านเทคนิคการแพทย์ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป   

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้และความเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ และความรู้วิชาการท่ีทันสมัย มีเวทีสําหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัย นวัตกรรม และ เทคโนโลยีใหม่ๆ เสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เข้มแข็ง ประสานความ
ร่วมมือกับสหวิชาชีพ นําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ หน่วยงานของตน เพ่ือให้งานเทคนิค
การแพทย์ในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ม่ันคง และย่ังยืน ต่อไป    
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กลุ่มเป้าหมาย  

นักเทคนิคการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากร              
ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  จํานวน 500 คน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ (2 วัน)  

ระหว่างวันท่ี  23-24   พฤศจิกายน 2563 
 
สถานท่ีจัดสัมมนา 

อิมแพ็ค ฟอรั่ม  เมืองทองธานี    จังหวัดนนทบุรี 
 
วิธีดําเนินการ  

1. การบรรยายทางวิชาการ หรือ การอภิปรายหมู่   
2. การประกวดผลงาน New normal Laboratory 2020 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานเด่น 3 ผลงานจะ

ได้รับเชิญให้มานําเสนอผลงานด้วยวาจา พร้อมได้รับเงินรางวัล 5000 บาทต่อผลงาน และผู้นําเสนอผลงาน 
1 คน จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุม และ สภาฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางตามอัตราท่ีจ่ายจริง
อย่างประหยัด และจัดท่ีพักห้องคู่ให้ 2 คืน (คืนวันท่ี 22 และ 23 พฤศจิกายน 2563)  

3. การนํ าเสนอผลงาน  New normal Laboratory 2020 หรือ  ผลงาน วิชาการและคุณ ภาพของ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ในรูปแบบ Poster Presentation (ตามความสมัครใจ) 

4. การแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการ ของบริษัท/ห้างร้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์/
ทดสอบ/สอบเทียบ ทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  โดยมีจํานวนคูหา ประมาณ 30 คูหา  และ มี 
Corporate lecture 2 ห้อง                                                                                                              

5. การนําเสนอผลงานประจําปีของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภา
เทคนิคการแพทย์   รวมถึงการจําหน่ายของท่ีระลึกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม  เช่น เสื้อโปโล  เสื้อกาวน์  ตํารา
วิชาการ  หรือ อ่ืน ๆ  

6. การมอบประกาศนียบัตรเพ่ือรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์   
สภาเทคนิคการแพทย์  แก่โรงพยาบาล/สํานัก/สถาบัน/หน่วยงาน ต่างๆ     

7. การประกาศเกียรติคุณ “Quality MT 2020” แก่นักเทคนิคการแพทย์ท่ีเป็นพลังสําคัญในการพัฒนา
เครือข่ายห้องปฏิบัติการ 

 
ค่าลงทะเบียน  2,000 บาท   
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ      

• ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ  สามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร เพ่ือพัฒนางานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถบริการอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยท้ังต่อผู้ป่วย บุคลากร และ สิ่งแวดล้อม 

• เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจและความม่ันใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  
• กระตุ้น ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่าง

ต่อเน่ืองและยั่งยืนท่ัวประเทศ 
• ประชาชนได้รับบริการทางเทคนิคการแพทย์ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพท้ังประเทศ 
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CMTE =  ................... คะแนน  
 
ผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการ    

กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์  อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  ศูนย์รับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และ
ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LA Auditors) และ คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการ
จัดประชุม ตามท่ีสภาเทคนิคการแพทย์แต่งต้ัง                                                  
 

ผู้เสนอโครงการ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                                                             
                         
                                                                                                                                               

  ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์                  ทนพ.สมชัย   เจิดเสริมอนันต์ 
ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์               นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 

 

วนัทีอนมุตัิโครงการ     สิงหาคม  
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กําหนดการประชุม มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ คร้ังท่ี 9 ประจําปี 2563 
Thailand LA Forum 2020 

 “คุณภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิถีใหม่” 
(Quality & Safety in New Normal Laboratory) 

ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2563  
ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 

.......................................... 
วันจันทร์ท่ี  23 พฤศจิกายน  2563 

เวลา ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม    

 08.30-12.00 น. ลงทะเบียนประชุม  และ ชมนิทรรศการ / ผลงานวิชาการ (ด้านหน้าห้องประชุม) 

 09.30-10.30 น. บรรยายพิเศษ 1 : New Normal in Healthcare Service 
                           

 10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 11.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ 2 : Update Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) 
                           

 12.00-13.00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00-13.30 น. พิธีเปิดการประชุม  
โดย นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 

 13.30-14.30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร  
- ประกาศเกียรติคุณ นักเทคนิคการแพทย์ท่ีเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ   
- มอบประกาศณียบัตรแก่หน่วยงานท่ีผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

 14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ห้องประชุม แซฟไฟร์ 201 

 15.00-16.00 น. นําเสนอผลงาน 
New Normal Laboratory 

(3 ผลงาน) 

เรื่องท่ี 1 : KPI & QI in Analytical QA 
            
                  

 16.00-17.00 น. เรื่องท่ี 2 : RM based thinking for EID Lab  
           safety design 
          
 

เรื่องท่ี 3 : IQC Corrective Action 
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      วันอังคารที่  24 พฤศจิกายน 2563 

เวลา ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม    

08.00–09.00 น. ลงทะเบียนประชุมวันท่ีสอง   และ ชมนิทรรศการ / ผลงานวิชาการ 

09.00-10.00 น. บรรยายพิเศษ 3 : Update Coronavirus 2019 Vaccine   
                           

10.00-10.30 น. พัก-รับประทานอาหารว่าง  

 ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ห้องประชุม แซฟไฟร์ 201 

10:30-12:00 น. เรื่องที่ 4 : New normal lab sharing   
               
 

เรื่องท่ี 5 : ประสบการณ์ตรงจากห้องปฏิบัติการ 
5.1 ถอดบทเรียน “การตรวจ  SARS-CoV-2”  
     เร่ืองเล่าปลายด้ามขวาน เมืองงามชายแดน  
5.2 Crisis response of general lab aspect 
      

12:00-12:45 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 

12:45-13:45 น. Corporate lecture-III 
(TBA) 

Corporate lecture-IV 
(TBA) 

13:45-14:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 

14:00-14:45 น. บรรยายพิเศษ 4 : Root cause analysis 
 

14:45-15:30 น. บรรยายพิเศษ 5 :  ต้ังการ์ดอย่างไร ไม่ให้ตก  
                            
 

15:30-15:45 น. พิธีปิดการประชุม 
โดย ทนพ.สมชัย  เจิดเสริมอนันต์  นายกสภาเทคนิคการแพทย์  

 
    หมายเหตุ  
    วันอังคารท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 7.00-8.00 น. ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยเครื่องบริวารต่างๆ  
    แด่พระสงฆ์ จํานวน 9 รูป  ณ  บริเวณหน้าเวที ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  
    (สภาฯ มีจําหน่ายชุดใส่บาตร เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุม หรือ ท่านจะเตรียมมาเองก็ได้)  
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