
การประชุมวิชาการทดสอบความช านาญระดบัชาติ คร้ังที ่๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

“ความก้าวหน้าของการทดสอบความชำนาญเพื่อความเข้มแข็งในการพัฒนาสาธารณสุขและเศรษฐกิจไทย” 
“Advanced Proficiency Testing for Strengthening Thai Public Health and Economic Development” 

วันที ่๒๙ และ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องประชุม ๗๐๖ อาคาร ๙ และห้องประชุม ๘๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย 

จัดโดย กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  __________________________________________________________________________________________ 
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ห้องประชุม ๗๐๖ อาคาร ๙    

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.    พิธีเปิดการประชุมวิชาการทดสอบความชำนาญระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปีคว ๒๕๖๔ 
                         โดย   นายแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ์   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๐๙.๑๕ - ๑๐.๐๐ น.    การสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการคุณภาพของประเทศในการตรวจเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19    
                             เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านสุขภาพ 

                         โดย   นายแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ์   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.    การทดสอบความชำนาญของประเทศไทยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
                         โดย ดร.ภัทรวีร์  สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการกองทดสอบความชำนาญ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    การพัฒนาเครือข่ายคุณภาพของประเทศเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
                         โดย ดร.จรัญ  ยะฝา    สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.    คุณภาพและความเข้มแข็งของหน่วยงานจัดแผนทดสอบความชำนาญ ในมุมมองของหน่วยรับรอง 
                             ของประเทศไทย  

                         โดย ดร. พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  
                                                      กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

๑๔.๐๐ – ๑๖ .๐๐ น.  การเสวนา “ความก้าวหน้าของการทดสอบความชำนาญเพ่ือความเข้มแข็งในการพัฒนาสาธารณสุข 
                             และเศรษฐกิจไทย”     

                         โดย ๑)  วิทยากร จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   

   ๒)  ดร. พจมาน    ท่าจีน             กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

   ๓)  ดร. สุทธินันท์  แต่บรรพกุล      สถาบันมาตรวิทยา 
   ๔)  วิทยากร จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล (หนังสือเชิญหน่วยงาน) 

   ๕)  วิทยากร จากห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย   

   ๖)  วิทยากร จากบริษัทเอกชน 



   ๗)  ผู้ดำเนินการอภิปราย กองทดสอบความชำนาญ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หมายเหตุ : เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/96508169830?pwd=ODNqbXVSWXdKS3ZmbGNKdTAzdnd0QT09 
Meeting ID: 965 0816 9830      Passcode: 485699 

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔   

ห้องที่ ๑ ด้านการสาธารณสุข  ห้องประชุม ๘๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย    

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.    การทดสอบความชำนาญและการผลิตวัสดุอ้างอิงด้านอาหาร เพ่ือพัฒนาความสามารถ 
                             ห้องปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการ 

                         โดย รศ.ดร.ครรชิต  จุดประสงค์   สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.    การพัฒนาตัวอย่างทดสอบความชำนาญ ให้เป็นวัสดุอ้างอิงรับรอง (CRM) ด้วยค่าอ้างอิง  
                             ที่สอบกลับได้ทางมาตรวิทยา 

                         โดย ดร. สุทธินันท์ แต่บรรพกุล  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    การพัฒนาแผนทดสอบความชำนาญและวัสดุอ้างอิงรับรอง (CRM) การวิเคราะห์อาหารฮาลาล 
                             ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล  

                         โดย ดร. ภัทรภร มอริส  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.    จากนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ บูรณาการองค์ความรู้ ควบคู่การพัฒนามาตรฐานประเทศ 
                             โดย นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ   รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.   การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการในภูมิภาคอาเซียน ด้วยแผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ 
                             โลหะปนเปื้อนในอาหาร  
                             โดย ดร. ศิริชัย  สัญญะ   สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    การทดสอบความชำนาญเพ่ือพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติด” 

                                โดย นางสาว ศิริพร      เหล่ามานะเจริญ    สำนักยาและวัตถุเสพติด  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

                                      นางสาว ชมพูนุท   นุตสถาปนา          สำนักยาและวัตถุเสพติด  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 

 

 

 



 

 

 

 

หมายเหตุ : เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/99836136926?pwd=bnVRcXdJUTVyaG1VNGZtS3psWVQwQT09 

Meeting ID: 998 3613 6926 

Passcode: 135964 

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

ห้องที่ ๒  ด้านการแพทย์   ห้องประชุม ๗๐๖ อาคาร ๙ 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.    อภิปรายหมู่ “การทดสอบความชำนาญ Creatinine โดยวิธ ีLiquid Chromatography Isotope  
                             Dilution Mass Spectrophotometric”   
          โดย  ผศ.ดร.อัญชลี      จิตธรรมมา       โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

    ดร.จินตนา         นามมูลน้อย      สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
       นางสาวสุภาวัลย์  ปิยรัตนวรสกุล    กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.   อภิปรายหมู่ “การพัฒนาดิจิทัลสไลด์ เพ่ือการทดสอบความชำนาญด้านการแพทย์” 

                         โดย  ดร.ฐิติวัสส์         สุวคนธ์            กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    นางพรรณธิพา    เลิศวงศ์วีรชัย     กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    นางสาววิระพร    งามภูเขียว        กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   อภิปรายหมู่ “การทดสอบความชำนาญ HLA typing สำหรับ เภสัชพันธุศาสตร์” 

                        โดย   ดร.นวลจันทร์     วิจักษณ์จินดา     สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  กรมวิทย์ฯ 

    นางสาวอาริดา    กล่อมเกลี้ยง      กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.   แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c แห่งชาติ สู่ระดับมาตรฐานสากล 

                        เครือข่าย International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) 

                        โดย   ดร.สุภาพร         สภุารักษ์                 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทย์ฯ 

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.    อภิปรายหมู่ “การทดสอบความชำนาญเพื่อประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ SARS-CoV-2”                           



                                โดย    ดร.พิไลลักษณ ์    อัคคไพบูลย์ โอกาดะ     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทย์ฯ 

                                         นายสุรศักดิ์        หมื่นพล                      สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ   กรมวิทย์ฯ 

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    อภิปรายหมู่ “การทดสอบความชำนาญสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ” 

                            โดย    นายสมคิด     ธิจักร์                              ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่  

     นางปานทิพย์  ศิริโชติ                            ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  สมุทรสงคราม 

     นางขวัญใจ     วังคะฮาด                         ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  อุบลราชธานี 

     นางบุญนิภา    สุวรรณกาล                     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์   อุดรธานี 

                                    ดร.ฐิติวัสส์         สุวคนธ์                    กองทดสอบความชำนาญ   กรมวิทย์ 

หมายเหตุ : เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/99939953793?pwd=K1lyL2pRNTVLaURpWlM0TXZTRTdOUT09 

Meeting ID: 999 3995 3793 

Passcode: 466586 


