
 

 
“Encourage activities to support the excellence performances of the Medical Technologists” 

 
 
 
ที่ 183/2560 

วันที่  6  ธันวาคม 2560 

 

เร่ือง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นผู้จัดวิชาการเทคนิคการแพทย์สัญจร ครั้งที่ 3-2561 

เรียน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต6 ชลบุรี. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการวิชาการเทคนิคการแพทย์สัญจร ครั้งที่ 3-2561 
   

ด้วยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมส
วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้มีโครงการวิชาการเทคนิคการแพทย์สัญจร ประจําปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการของงาน
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในสังกัดสถานพยาบาล เขตสุขภาพของท่าน 

ในการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์สัญจรครั้งนี้ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ใน
พระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ใคร่ขอเรียนเชิญทา่น ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดการการประชุมวิชาการดังกล่าว ในวันจันทร์ ที่15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลระยอง จังหวัด
ระยอง โดยขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในทุกสังกัดทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ได้เข้า
ร่วมประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 
โดยหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และสําหรับนักเทคนิคการแพทย์ สามารถใช้การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้
ในการบันทึกคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตได้ สําหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดประชุมครั้งนี้ 
(วิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และการขอ CMTE) สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดําเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 (นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์) 

นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
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โครงการวชิาการสัญจร ประจําปีงบประมาณ 2561 
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 

ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองคเ์จ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 

 

1. หลกัการและเหตุผล         
ปัจจุบันน้ี ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด การดูแลผู้ป่วย

ตลอดจนการดูแลสุขภาพของประชากรของประเทศและของโลก อาศัยการบูรณาการความรู้ทางการแพทย์มาก
ข้ึน ซึ่งแน่นอนว่าห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการให้ข้อมลูผลการตรวจวิเคราะห์ตา่งๆ
ของผู้ป่วยหรือของบุคคลไปยังแพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะมีส่วนช่วยในการวินิจฉัย ติดตาม รักษาหรือความคุม
โรคต่างๆ ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ให้มีความแม่นยําและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีภารกิจสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ตระหนักและให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้
ทางวิชาชีพ ตลอดจนศักยภาพด้านอื่นๆที่จําเป็นในการปฏิบัติงานที่ดี และเพ่ือให้การเผยแพร่ความรู้เป็นไปอย่าง
ทั่วถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการสัญจรเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้า
ในศาสตร์ทางเทคนิคการแพทย์ รวมท้ังเพ่ือสร้างโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนัก
เทคนิคการแพทย์ในเขตพ้ืนที่สาธารณสุขทั้ง 13 เขต อันจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการได้ตามมาตรฐานในระดับสากล 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุขแก่นักเทคนิค

การแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุขที่สนใจ 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ และเรียนรู้เทคโนโลยี

ใหม่ในการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์เพ่ือประโยชน์ด้านการวินจิฉัยโรค การรักษา การตดิตาม
ผลการรักษา การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 

3. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดบัประเทศและสากลและพรอ้มในการเป็นสว่นหน่ึงใน
ประชาคมอาเซียน
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3. วิธีการจัดประชุม 
1. การบรรยาย อภิปราย และ/หรือ การอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. การแสดงนิทรรศการเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ  

(กรณีมีผู้ให้การสนับสนุนและมีความประสงค์ ท้ังน้ีขึ้นกับความพร้อมของเขตสุขภาพท่ีจัดการประชุมร่วม) 
4. ระยะเวลาและสถานท่ี  

วันจันทร์ ที1่5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง เขตสขุภาพท่ี 6 
5. คุณสมบัติผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ สาขาต่างๆ และผู้สนใจ 

6. จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 
ครั้งละประมาณ 50 คน หรือข้ึนกับเขตสุขภาพที่จัดการประชุมร่วม 

7. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก) 
2. เขตสุขภาพที ่6 

8. การลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียน 
สมาชิกสมาคมฯ ได้รับสทิธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียน (โดยตอ้งนําบัตรประชาชนมาแสดงในวันประชมุ) 
ค่าลงทะเบียนสําหรับบุคคลท่ัวไป (ที่ไม่ใชส่มาชิกสมาคมฯ) 1,020 บาท (สามารถสมัครเป็นสมาชิกและ

ใช้สิทธิยกเวน้ค่าลงทะเบียนการประชุมได้ ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน) 
หรือข้ึนกับเขตสุขภาพที่จัดการประชุมร่วม 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนําเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานทาง

หอ้งปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ กับผู้ร่วมงานในสาขา

วิชาชีพเดียวกันและที่เก่ียวข้อง 
          

ผู้เสนอโครงการ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         
 
 
 
 
   

 
 

          (รศ.ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์)                 (นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์) 
       ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ         นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ 
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กําหนดการประชุม 
วิชาการเทคนิคการแพทยส์ญัจร คร้ังที่ 3-2561 

เขตสขุภาพที่ 6 รว่มกับ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทินัดดามาตุ 

วันจันทร์ ท่ี15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง 
…………………………………………………………………………………… 

วันที่ 15 มกราคม 2561 
เวลา รายการ 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 พิธีเปิดการประชมุวิชาการเทคนิคการแพทย์สัญจร ครั้งท่ี 3-2561 

กล่าวรายงาน ที่มา และวัตถุประสงค์ของโครงการ  
โดย นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ หรอืผูแ้ทน 

กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์สัญจร คร้ังที่ 3-2561 
โดย ผูอ้ํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 6  หรือผูแ้ทน 

บันทึกภาพผู้เข้าร่วมประชุมรว่มกัน 
09.30 - 12.00 Design and Use of Six Sigma in Clinical Chemistry 

โดย อาจารย์ยงยุทธ โฆธิพันธุ์ 
 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 Clinical value of tumor markers: current guideline and interpretation 

โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญรตันกรกิจ 
 

15.00 - 16.00 สมาคมเทคนิคการแพทย์ ในพระอุปถัมภ์ฯ กับการพัฒนาวิชาชีพร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพ 
โดย นายประภพ ด่านเศรษฐกุล 

หมายเหตุ  
- อาหารว่างบริการระหว่างการประชุม 
- มีบริการรับสมคัรสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ 1,020 บาท/ตลอดชีพ 
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