โครงการประชุ ม
มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้ องปฏิบัตกิ ารระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2562
(Thailand LA forum 2019)
“ ประสานความร่ วมมือเพื่อคุณภาพที่ยงั่ ยืน ”
(Infinite Lab Quality)
โดย สภาเทคนิคการแพทย์
หลักการและเหตุผล
นั บ ตั้ง แต่ มี ก ารประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ วิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย์ พ.ศ.2547 สภาเทคนิ ค
การแพทย์ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานงานเทคนิ คการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ.2560 เป็ นมาตรฐานการให้บริ การของผู ้
ประกอบวิชาชีพเทคนิ คการแพทย์ในประเทศไทย ในช่วงสองทศวรรษที่ผา่ นมา มาตรฐานและคุณภาพงานเทคนิ ค
การแพทย์ในประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่ อง เกิ ดกระแสพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบตั ิการตามมาตรฐาน
วิชาชี พอย่างกว้างขวางทั้งภาครั ฐและเอกชน เกิ ดเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพห้องปฏิ บตั ิการหลากหลาย มี ผลงาน
พัฒ นาคุ ณ ภาพและวิ ช าการที่ โ ดดเด่ น และเครื อ ข่ า ยมี ผ ลงานจากความร่ ว มมื อ ที่ ส ามารถเป็ นต้น แบบให้ แ ก่
หน่ วยงานอื่นๆได้ ผลงานการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบตั ิการตามมาตรฐานงานเทคนิ คการแพทย์ของประเทศไทย
ดังกล่าวนี้ นับว่ามี ความโดดเด่ นและเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ ซึ่ งสามารถเป็ นแบบอย่างในการพัฒ นาให้แก่ ก ลุ่ ม
ประเทศที่มีบริ บทใกล้เคียงกับประเทศไทยได้เป็ นอย่างดี หลายปี ที่ผา่ นมา ประเทศไทยได้รับการยอมรับจาก WHO
และ CDC ให้นาํ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รู ปแบบการพัฒนา การตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพ ผลการ
ดําเนินการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ให้กบั ประเทศอื่นๆ หลายประเทศ
สื บเนื่องจากการจัดประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการระดับชาติ ตลอดระยะเวลา 7
ปี ที่ ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2555 ซึ่ งได้รับ ผลสําเร็ จ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารของห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเทคนิ ค
การแพทย์ทวั่ ประเทศ เพื่อให้คุณภาพมีการธํารงอยูแ่ ละขยายวงกว้างมากขึ้น ในปี 2562 สภาเทคนิ คการแพทย์จึง
ได้ จ ัด ประชุ ม มหกรรมคุ ณ ภาพมาตรฐานห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารระดั บ ชาติ (Thailand LA forum 2019) ครั้ งที่ 8
“ประสานความร่ วมมือเพื่อคุณภาพทีย่ งั่ ยืน” (Infinite Lab Quality)
เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และบุคลากรห้องปฏิบตั ิการทาง
การแพทย์ทวั่ ประเทศ ได้รับการพัฒนาความรู ้ทกั ษะด้านมาตรฐานวิชาชีพ การบริ หารจัดการระบบคุณภาพอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ มีโอกาสนําเสนอผลงานคุณภาพ วิชาการ และผลดําเนินการพัฒนาเครื อข่ายห้องปฏิบตั ิการ ทําให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เกิดการขยายผลความสําเร็ จและประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบตั ิการตาม
มาตรฐานวิชาชีพแก่เพื่อนร่ วมวิชาชีพ สร้างความเข้าใจและประสานความร่ วมมือกับสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนําเสนอข้อมูลแก่ผบู ้ ริ หารเพื่อนําไปใช้เป็ นข้อมูลในการกําหนดทิศทาง บริ หารจัดการระบบบริ การ
ห้องปฏิบตั ิการทัว่ ประเทศ ตลอดจนกระตุน้ การสร้างเครื อข่ายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น จึงถือว่าเป็ นวาระสําคัญของสภา
เทคนิคการแพทย์ในการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ซ่ ึงเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่สาํ คัญในระบบบริ การ
สุ ขภาพ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ ข้าประชุมได้รับความรู ้และความเข้าใจในระบบบริ หารคุณภาพควบคู่กบั ความมีคุณธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิ คการแพทย์ มีเวทีสาํ หรับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยี
วิชาการ และนวตกรรมใหม่ ๆ เสริ มสร้างเครื อข่ายพัฒนาห้องปฏิบตั ิการให้เข้มแข็ง ประสานความร่ วมมือกับสห
วิ ช าชี พ นํ า ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ ไ ด้รั บ ไปปรั บ ใช้ ใ ห้ เหมาะสมกับ บริ บ ทของแต่ ล ะพื้ น ที่ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชนผูม้ าใช้บริ การ หน่ วยงานของตน เพื่อให้งาน
เทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มัน่ คง และยัง่ ยืน ต่อไป
กลุ่มเป้ าหมาย
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ทวั่ ประเทศ และ
ต่างประเทศ จํานวน 1200 คน
ระยะเวลาดําเนินการ (3 วัน)
ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2562
สถานทีจ่ ัดสั มมนา
อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วิธีดําเนินการ
1. การบรรยายทางวิชาการ หรื อ การอภิปรายหมู่
2. การประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล Best Practice Award 5 ประเภท (Innovation, R2R, CQI ,
Quality Network และระบบสารสนเทศต้นแบบ)
3. การนําเสนอผลงานวิชาการและคุณภาพจากผูไ้ ด้รับรางวัลชนะเลิศ Best Practice Awards และ ชมเชย
ทั้ง 5 ประเภท โดยนําเสนอทั้ง Oral และ Poster Presentation
4. การนําเสนอผลงานคุณภาพของห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ โดยนําเสนอเป็ น Poster Presentation เท่านั้น
5. การแสดงสิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริ การ ของบริ ษทั /ห้างร้านต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับการตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ ทางด้านห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ โดยมีจาํ นวนคูหา ประมาณ 50
คูหา และ มี Corporate lecture 2 ห้อง
6. จําหน่ ายของที่ ระลึ กให้กับ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม เช่ น เสื้ อโปโล เสื้ อ กาวน์ เหรี ย ญที่ ระลึ ก ครบ50 ปี
เทคนิคการแพทย์ พระพุทธชินราช ตําราวิชาการ หรื อ อื่น ๆ
7. การมอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองระบบการบริ หารคุณภาพห้องปฏิบตั ิการตามมาตรฐานงานเทคนิ ค
การแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ แก่โรงพยาบาล/สํานัก/สถาบัน/หน่วยงาน ต่างๆ
8. การประกาศเกี ยรติคุณ “ Quality MT 2019 ” แก่นักเทคนิ คการแพทย์ที่เป็ นพลังสําคัญในการพัฒนา
เครื อข่ายห้องปฏิบตั ิการ
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ค่ าลงทะเบียน 3,000 บาท
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
• ผูเ้ ข้าอบรมได้รับการพัฒนาความรู ้ เทคโนโลยี ระบบคุณภาพ ระบบคุณธรรม การบริ การจัดการทรัพยากร
การบริ หารความเสี่ ยง มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สามารถนําความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับบริ บทขององค์กร เพื่อพัฒนางานบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
• เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้ผทู ้ ี่มุ่งมัน่ ปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ เพื่อการบริ การอย่างมีคุณภาพ
• กระตุน้ ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบตั ิการเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืนทัว่ ประเทศ
• ประชาชนได้รับบริ การทางเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งประเทศ
CMTE = 14.5
ผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการ
กรรมการสภาเทคนิ คการแพทย์ อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ศูนย์รับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ
และผูต้ รวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ (LA Auditors) และ คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดประชุม ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์แต่งตั้ง
ผูเ้ สนอโครงการ

(ทนพญ.วรรณิ กา มโนรมณ์)
ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

(รองศาสตราจารย์ยพุ า เอื้อวิจิตรอรุ ณ)
นายกสภาเทคนิคการแพทย์
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