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โครงการประชุม 
มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ  คร้ังท่ี 10  ประจําปี 2564 

(Thailand LA forum 2021) 
“คุณภาพ..ท่ามกลางวิกฤติ” 
(Quality in Health Crisis) 
ระหว่างวันท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2564  

ณ อิมแพ็ค ฟอร่ัม  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 
โดย สภาเทคนิคการแพทย์ 

  
หลักการและเหตุผล  

ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพงานเทคนิคการแพทย์มาอย่าง
ต่อเน่ือง เกิดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการท้ังในภาครัฐและเอกชนท่ีมีผลงานพัฒนาคุณภาพและวิชาการท่ีโดด
เด่นและสามารถเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงาน/เครือข่ายอ่ืนๆได้   ผลงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ของประเทศไทยนับว่ามีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของกลุ่มประเทศท่ีมีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี หลายปีท่ีผ่านมา ประเทศ
ไทยได้รับการยอมรับจาก WHO และ CDC ให้นํามาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รูปแบบการพัฒนา การตรวจประเมิน
รับรองระบบคุณภาพ และผลการดําเนินการเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับประเทศอ่ืนๆ หลายประเทศ 

ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ท่ัวโลกประสพภัยพิบัติจากโรคระบาด COVID-19 อย่างรุนแรง ซ่ึงนับเป็นเหตุการณ์
ครั้งสําคัญของประวัติศาสตร์โลกท่ีส่งผลกระทบในวงกว้างท้ังด้านการสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจ  สังคม  และความ
ม่ันคงของมวลมนุษยชาติ  การต่อสู้กับโรคระบาดน้ี ทางออกท่ีสําคัญคือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเฉพาะโรคโดยการฉีด
วัคซีนให้กับประชากรทั่วโลก  แต่สิ่งท่ีน่ากังวลและต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ืองคือปัญหาการกลายพันธ์ุ (mutation) 
ของเช้ือ SARS-CoV-2 ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาด หรือ มีผลต่อความรุนแรงของโรคได้    
สําหรับประเทศไทย หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนได้มีความพยายามและให้ความร่วมมือกันอย่างหนักในการรับมือและ
จัดการกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19   ในการน้ี บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ  
รวมถึงนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้ร่วมกันทํางาน
อย่างหนักมาอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน  ต้องมีการปรับตัวและปรับปรุงระบบบริการให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะบริการผู้ป่วย
ทุกคนได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย   ประสบการณ์การรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดในแต่ละพ้ืนท่ีย่อมมีท้ังส่วน
เหมือนและส่วนต่างท่ีสามารถสร้างการเรียนรู้และคุณค่างานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี  ในขณะเดียวกัน
ยังคงมีความจําเป็นที่นักเทคนิคการแพทย์ต้องหม่ันติดตามข้อมูลวิชาการและสถานการณ์ของโรคและโลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง  ดังน้ัน สภาเทคนิคการแพทย์จึงจัดประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการระดับชาติ  ครั้งท่ี 10 (Thailand LA forum 2021) ข้ึน โดยมีหัวข้อประชุม คือ “คุณภาพ..ท่ามกลาง
วิกฤติ (Quality in Health Crisis)” เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพ และนําเสนอผลงาน
ความสําเร็จระหว่างห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่ัวประเทศ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์   

ความรู้วิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย   มีเวทีแลกเปลี่ยนผลงานและนวัตกรรม  กระตุ้นส่งเสริมการการประสานความ
ร่วมมือกับสหวิชาชีพและสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ  เพ่ือให้งานเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยมีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ม่ันคง และย่ังยืน  
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กลุ่มเป้าหมาย  
นักเทคนิคการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทาง

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  จํานวน 800 คน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ (3 วัน)  

ระหว่างวันท่ี  21-23   พฤศจิกายน 2564 
 
สถานท่ีจัดสัมมนา 

อิมแพ็ค ฟอรั่ม  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 
 
วิธีดําเนินการ  

1. การบรรยายทางวิชาการ  การอภิปรายหมู่  และ อ่ืนๆ 
2. การประกวดผลงานวิชาการและคุณภาพดีเด่น  โดยมีรางวัลคือ รางวัลชนะเลิศ จํานวนไม่เกิน 3 รางวัล ได้รับ

เงินรางวัลละ 10,000 บาท และได้รับเชิญให้มานําเสนอผลงานด้วยวาจา โดยผู้นําเสนอผลงาน 1 คน จะ
ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุม และ สภาฯ สนับสนุนค่าเดินทางตามอัตราท่ีจ่ายจริงอย่างประหยัด 
และจัดท่ีพักห้องคู่ให้ 2 คืน (คืนวันท่ี 21 และ 22 พฤศจิกายน 2564)  ส่วนผู้ได้รับรางวัลท่ีสอง(รองชนะเลิศ) 
จํานวนไม่เกิน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท  และ รางวัลชมเชย จํานวนไม่เกิน 3 รางวัล ได้รับ
เงินรางวัลละ 3,000 บาท  

3. การนําเสนอผลงาน ด้วย Poster Presentation  โดยผลงานท่ีชนะการประกวดจะได้รับการพิจารณาให้
นําเสนอโปสเตอร์ด้วยทุกรางวัล  และ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ส่งประกวดอีกส่วน
หน่ึงมานําเสนอโปสเตอร์เพ่ิมเติมด้วย (ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด) จํานวนรวมท้ังหมดไม่เกิน 20 
เรื่อง  ท้ังน้ีสภาฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทําโปสเตอร์ 1,000 บาทต่อเรื่อง (โดยเจ้าของผลงานต้อง
จัดทําสไลด์ส่งให้สภาฯ ตามรูปแบบท่ีสภาฯ กําหนดซ่ึงจะแจ้งภายหลัง)  

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 2021” แก่นักเทคนิคการแพทย์ท่ีเป็นพลังสําคัญในการพัฒนา
เครือข่ายห้องปฏิบัติการ 

 
ค่าลงทะเบียน  3,000 บาท   
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ      

• ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้  สามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปลอดภัย 

• เครือข่ายพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการท่ัวประเทศ มีความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
• ประชาชนได้รับบริการทางเทคนิคการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ  ปลอดภัย และได้มาตรฐานวิชาชีพท้ังประเทศ 
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CMTE =          คะแนน  
 
ผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการ    

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

ผูเ้สนอโครงการ                                  ผูอ้นมุตัิโครงการ 
                                                               
 
                                                                                                                         

  นางวรรณิกา มโนรมณ ์                นายสมชยั    เจิดเสรมิอนนัต ์    
(ประธานอนกุรรมการมาตรฐานวชิาชีพเทคนิคการแพทย)์             (นายกสภาเทคนิคการแพทย)์ 

 
 
 
วนัทีอนมุตัิโครงการ   มิถนุายน  
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กําหนดการประชุม มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 ประจําปี 2564 

Thailand LA Forum 2021 
“คุณภาพ..ท่ามกลางวิกฤติ” 
(Quality in Health Crisis) 

ระหว่างวันท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2564 ณ อิมแพ็ค ฟอร่ัม  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 
.......................................... 

วันอาทิตย์ท่ี  21 พฤศจิกายน  2564 

เวลา ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม    

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

09:30-10:30 น. บรรยายพิเศษ 1  
 

11:00-12:00 น. บรรยายพิเศษ 2 :  
 

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

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

13:30-14:30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร  
- ประกาศเกียรติคุณ นักเทคนิคการแพทย์ท่ีเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ   
- MT Best Practice Award 2021 
- ห้องปฏิบัติการท่ีผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

14:30-15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ห้องประชุม แซฟไฟร์ 201 

15:00-16:00 น. เรื่องท่ี 1 :  
โดย ทนพ. 

เรื่องท่ี 2 :  
โดย ทนพ.  

16:00-17:00 น.  Corporate lecture I  
เรื่อง  TBA 

 Corporate lecture II  
เร่ือง  TBA 

18:00-21:00 น. งานเล้ียงรับรองและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตร และ รางวัลต่างๆ   
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วันจันทร์ท่ี  22 พฤศจิกายน 2564 

เวลา ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 

09:00-10:00 น. เรื่องท่ี 3 :  
 

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

เวลา ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ห้องประชุม แซฟไฟร์ 201 

10:30-12:00 น. เรื่องท่ี 4 :  
 

เรื่องท่ี 5 :  

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

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

Corporate lecture IV 
 

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

14:30-15:30 น. นําเสนอผลงานดีเด่นประจําปี 2564 
TBA 

 

นําเสนอผลงานดีเด่นประจําปี 2564 
TBA 

15:30-16:30 น. เรื่องท่ี 6 :  
โดย ทนพ. 

เรื่องท่ี 7 :  
โดย ทนพ. 
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วันอังคารท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 

เวลา ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 

08:30-10:00 น. บรรยายพิเศษ 3 :  
 

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

10:30-12:00 น. บรรยายพิเศษ 4 :   
 

12:00-12:15 น. พิธีปิดการประชุม 
 

12:15 น.  รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 


