กําหนดการประชุม มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2562
Thailand LA Forum 2019
“ประสานความร่วมมือเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน”

(Infinite Lab Quality)

ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

..........................................

เวลา

ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม

08:30-12:00 น. ลงทะเบียนประชุม ชมนิทรรศการสินค้าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี / ผลงานวิชาการ (ด้านหน้าห้องประชุม)
09:30-10:30 น. บรรยายพิเศษ 1 : “ระบบคุณภาพที่ยั่งยืน”
โดย นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
10:45 -12:00 น. บรรยายพิเศษ 2 : “การทํางานเป็นทีม และการบริหารในสภาวะวิกฤติ”
โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
12:00-13:00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-13:30 น. พิธเี ปิดการประชุม
โดย นายกสภาเทคนิคการแพทย์
13:30-14:30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร
- ประกาศเกียรติคุณ นักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
- MT Best Practice Award 2019
- ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม
14:45-16:15 น. เรื่องที่ 1 :
1.“Update : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์”
วิทยากร : 1.ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์
2.กองกฎหมาย สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
16:30-17:30 น.

Corporate lecture I

ห้องประชุม แซฟไฟร์ 201
เรื่องที่ 2 :
1. “Intelligent Lab Assistant”
วิทยากร : รศ. ดร.ปรียานาถ วงษ์จันทร์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. “Data lab link in Quality System”
วิทยากร : ทนพ.สมบูรณ์ หนูไข่
Corporate lecture II

18:00-21:00 น. งานเลี้ยงรับรองและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตร และ รางวัลต่างๆ
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วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เวลา

ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม

08:30-10:00 น. เรื่องที่ 3 : “การสร้างความต่อเนื่องในระบบคุณภาพ”
โดย 1.ทนพ.เกรียงไกร กล้าประจันทร์ โรงพยาบาลสระบุรี
2.ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ โรงพยาบาลรามคําแหง
3.ทนพญ.เสน่ห์ บุญเพ็ง โรงพยาบาลพนัสนิคม
ผู้ดําเนินรายการ : ทนพญ.นัยนา วัฒนศรี
10:00-10:30 น.
เวลา

พัก-รับประทานอาหารว่าง
ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม

10:30-12:00 น. เรื่องที่ 4 : “สอบทวน vs ทวนสอบ...จะได้รู้กัน !!!
วิทยากร : รศ. ดร.ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12:00-13:00 น.
13:00-14:00 น.
14:00-14:30 น.
14:30-15:30 น.

ห้องประชุม แซฟไฟร์ 201
เรื่องที่ 5 : “Six Sigma…ภาคปฏิบัต”ิ
วิทยากร : ทนพ.ไชยา ก่องดวง
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราขธานี
ผู้ดําเนินรายการ : ทนพ.อิทธิฤทธิ์ เชาวน์เลิศ

พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
Corporate lecture III

Corporate lecture IV
พัก-รับประทานอาหารว่าง

นําเสนอผลงาน
MT Best Practice Award 2019
1. Innovation
2. CQI
3. โปแกรมสารสนเทศต้นแบบ

15:30-17:00 น. เรื่องที่ 6 : Round table in LA process

วิทยากร : ทีมผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ( LA )

นําเสนอผลงาน
MT Best Practice Award 2019
1. R to R
2. Quality Network

เรื่องที่ 7 : การสร้างนวัตกรรมในงานประจําวัน
วิทยากร : ทนพ.บุญชัย ไชยาศิรินทร์โรจน์
มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์
จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ ช่วงเวลา 7.00 - 8.00 น. เชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัย เครื่องบริวารต่างๆ แด่พระสงฆ์ จํานวน 9 รูป
บริเวณหน้าเวที ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม (สภาฯ มีจําหน่ายชุดใส่บาตร และท่านสามารถเตรียมมาเองได้)
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วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

เวลา

ห้องประชุม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม

08:30-10:00 น. บรรยายพิเศษ 3 : การจัดการความลับผู้ปว่ ย
โดย นายโกเมธ นาควรรณกิจ รองผู้อํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
ทนพ.เกษม บุญมั่น
ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์

10:00-10:30 น. พัก-รับประทานอาหารว่าง
10:30-12:00 น. บรรยายพิเศษ 4 : “สืบจาก Lab โดยหมอหนุ่ม’เชอร์ลอ็ ค โฮล์มส์”
โดย ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต
12:00-12:15 น. พิธีปิดการประชุม
โดย ประธานอนุกรรมการมาตรฐาน
12:15 น.

รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ผู้ที่นาํ ยานพาหนะส่วนตัวมา ให้พิมพ์ตราสัญลักษณ์ด้านล่างนี้ และตัดไปวางหน้ารถ เพื่อใช้สิทธิจอดในพื้นที่อาคาร
จอดรถ P2 ได้ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2562 และรับบัตรจอดรถมาทีจ่ ุด Check point ในงาน เพื่อไม่คดิ ค่าจอดรถ

มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2562
Thailand LA Forum 2019
“ประสานความร่วมมือเพื่อคุณภาพที่ยั่งยีน”

(Infinite Lab Quality)

ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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