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โครงการประชุม 
มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ  คร้ังท่ี 11  ประจําปี 2565 

(Thailand LA forum 2022) 
“ห้องปฏิบัติการคุณภาพท่ีย่ังยืน” 

(Sustainable Quality in Laboratory) 
ระหว่างวันท่ี 27 – 29 พฤศจิกายน 2565  

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน  หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
โดย สภาเทคนิคการแพทย์ 

  
   หลักการและเหตุผล  
            สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ.2565 เป็นมาตรฐานการ
ให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ฉบับใหม่   ในช่วงท่ีท่ัวโลกยังคงประสพภัยพิบัติจากโรคระบาด COVID-
19 อย่างรุนแรง มาแล้วกว่า 2 ปี   ซ่ึงนับเป็นเหตุการณ์คร้ังสําคัญของประวัติศาสตร์โลกท่ีส่งผลกระทบในวงกว้างท้ังด้าน
การสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจ  สังคม  และความม่ันคงของมวลมนุษยชาติ  ซ่ึงในปัจจุบัน หลายๆ ประเทศยังคง
ประสพปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเน่ือง  สําหรับประเทศไทย ท่ีผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชนได้มีความพยายามและให้ความร่วมมือกันอย่างหนักในการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19   ในการน้ี 
บุคลากรทางสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพสุขภาพ  รวมถึงนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ได้ร่วมกันทํางานอย่างหนักเช่นกันเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ต้องมีการปรับตัวและปรับปรุงระบบบริการเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19   ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หลายแห่งได้ออกแบบนวัตกรรมและปรับปรุง
ระบบงานใหม่เพ่ือก้าวข้ามสถานการณ์ดังกล่าวให้ได้อย่างปลอดภัยและยังคงไว้ซ่ึงคุณภาพมาตรฐานในงานบริการด้วย
เช่นกัน   ดังน้ัน สภาเทคนิคการแพทย์จึงได้จัดประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ  ครั้งท่ี 11 
(Thailand LA forum 2022)    โดยปีน้ีมีหัวข้อประชุม คือ  “ห้องปฏิบัติการคุณภาพท่ีย่ังยืน”(Sustainable Quality in 
Laboratory) 

 เพ่ือเป็นเวทีให้นักเทคนิคการแพทย์ ได้นําเสนอผลงานความสําเร็จหรือประสบการณ์ทางวิชาชีพในช่วงเวลาท่ี
สําคัญซ่ึงเกิดจากการทบทวนและเรียนรู้สถานการณ์ดังกล่าว มาร่วมแบ่งปันให้แก่เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และบุคลากรทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่ัวประเทศ เพ่ือให้การบริการด้านเทคนิคการแพทย์ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป   

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้และความเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์   และความรู้วิชาการท่ีทันสมัย   มีเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพและ
ความปลอดภัย นวัตกรรม และ เทคโนโลยีใหม่ๆ   เสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เข้มแข็ง ประสาน
ความร่วมมือกับสหวิชาชีพ  นําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ หน่วยงานของตน เพ่ือให้งานเทคนิค
การแพทย์ในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ม่ันคง และย่ังยืน ต่อไป    
 
 
กลุ่มเป้าหมาย  

นักเทคนิคการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  จํานวน 800 คน 
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ระยะเวลาดําเนินการ (2 วันครึ่ง)  
ระหว่างวันท่ี  27-29 พฤศจิกายน 2565  

 
สถานท่ีจัดสัมมนา 

โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน  หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการ  

1. การบรรยายทางวิชาการ หรือ การอภิปรายหมู่   
2. การประกวดผลงาน “ห้องปฏิบัติการคุณภาพท่ีย่ังยืน 2022” โดยผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานเด่น 3 ผลงานจะ

ได้รับเชิญให้มานําเสนอผลงานด้วยวาจา พร้อมได้รับเงินรางวัล 5000 บาทต่อผลงาน และผู้นําเสนอผลงาน 
1 คน จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุม และ สภาฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางตามอัตราท่ีจ่ายจริง
อย่างประหยัด และจัดท่ีพักให้ 2 คืน (คืนวันท่ี 27 และ 28 พฤศจิกายน 2565)  

3. การนําเสนอผลงาน “ห้องปฏิบัติการคุณภาพท่ีย่ังยืน 2022” หรือ ผลงานวิชาการและคุณภาพของ
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 Award 2022” แก่นักเทคนิคการแพทย์ท่ีเป็นพลังสําคัญในการพัฒนา
เครือข่ายห้องปฏิบัติการ  สนับสนุนค่าท่ีพักและค่าเดินทางเหมาจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท   

 
ค่าลงทะเบียน  3,000 บาท   
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ      

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

• เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจและความม่ันใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  
• กระตุ้น ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่าง

ต่อเน่ืองและยั่งยืนท่ัวประเทศ 
• ประชาชนได้รับบริการทางเทคนิคการแพทย์ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพท้ังประเทศ 

      
                                                                                                                                                     
CMTE =  …………  
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ผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการ    

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

ผูเ้สนอโครงการ                                  ผูอ้นมุตัิโครงการ 
                                                               
 
                                                                                                                         

  นางวรรณิกา มโนรมณ ์                นายสมชยั    เจิดเสรมิอนนัต ์    
(ประธานอนกุรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย)์             (นายกสภาเทคนิคการแพทย)์ 
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กําหนดการประชุม มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ คร้ังที่ 11 ประจําปี 2565 
Thailand LA Forum 2022 

“ห้องปฏิบัติการคุณภาพที่ย่ังยืน” 
(Sustainable Quality in Laboratory)  
ระหว่างวันท่ี 27 – 29 พฤศจิกายน 2565  

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน  หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
 

วันอาทิตย์ท่ี  27 พฤศจิกายน  2565 

เวลา ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม    

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

 09.30-10.00 น. พิธีเปิดการประชุม  
โดย นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 

 10.00-10.45 น. บรรยายพิเศษ 1 :  Digital Health Platform  
                        

 10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 11.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ 2 :  
               

 12.00-13.00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 

 ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 

  13.00-14.00 น. Corporate lecture-I Corporate lecture-II 

   

 14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.15 – 16.00 น. นําเสนอผลงาน 3 เรื่อง  
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วันจันทร์ท่ี  28 พฤศจิกายน 2565 
 

เวลา ห้องประชุม1 

09:00-10:00 น. เสวนา ส่องมาตรฐานใหม่ ปี 2565    
   

10:00-10:15 น. พัก-รับประทานอาหารว่าง 

เวลา ห้องประชุม 1  ห้องประชุม 2 

10:15-11:00 น. เรื่องที่ 4 :  
 

เรื่องท่ี 5 :   
 

11.00 – 12.00 เรื่องที่ 6 :  
 

เรื่องท่ี 7 :   
 

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

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

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

14:00-14:15 น. พัก-รับประทานอาหารว่าง 

14:15-15:15 น. เรื่องที่ 8 :  
 

เรื่องท่ี 9 :  
 

    

วันอังคารท่ี  29 พฤศจิกายน 2565 

เวลา ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม    

09.00-10.00 น. บรรยายพิเศษ 3 :  
 

10.00-10.30 น. พัก-รับประทานอาหารว่าง  

 ห้องประชุม 1 

 10.30-12.00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร  
- ประกาศเกียรติคุณ นักเทคนิคการแพทย์ท่ีเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ   
- มอบประกาศณียบัตรแก่หน่วยงานท่ีผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

 พิธีปิดการประชุม 
โดย ทนพ.สมชัย  เจิดเสริมอนันต์  นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 

12.00 น. รับอาหารกลางวัน (กล่อง) 

 


