ที่ ๘๑/๒๕๖๐
๕ มิถุนายน 2560
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจําปี ๒๕๖๐
เรียน
สิ่งที่แนบมาด้วย โครงการจัดประชุมวิชาการ ประจําปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ฉบับ
ด้วยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ ร่วมกั บ ชมรมเทคนิ ค การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข และคณะทํ างานพั ฒ นา
ห้องปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพที่ ๑ กําหนดจัดประชุมวิชาการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจําปี
๒๕๖๐ ในวันที่ วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวังคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กรมควบคุ ม โรค กรมสุ ข ภาพจิ ต กรมอนามั ย และศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑๕๐ คน ทั่วประเทศ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
และอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย โดยการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วม
ประชุม ภาครัฐมี สิ ท ธิ์เบิ ก ค่าใช้จ่ายต่ างๆได้ ตามระเบี ยบของกระทรวง การคลัง หลังการได้ รับ อนุ มั ติ จ าก
ผู้บังคับบัญชา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์)
นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

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

การประชุมวิชาการชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ครัง้ ที่ ๔
เรื่อง การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจําปี ๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมวังคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
…………………………………………..
๑. หลักการและเหตุผล
เนื่ องด้ วยวิชาชีพ เทคนิ ค การแพทย์ มีการประกอบวิชาชีพ ด้านการประเมิน สถานะสุขภาพให้ กับ
ผู้รับบริการ ที่เป็นการทํางานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ในการตรวจวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล
ความผิ ด ปกติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในร่างกาย เพื่ อนํ าไปประกอบการวินิ จฉั ยโรค การติ ด ตามผลการรัก ษา การ
พยากรณ์การก่อโรคในอนาคต และใช้ในการวางแผนป้องกันได้ ดังนั้นนักเทคนิคการแพทย์จึงต้องมีการพัฒนา
ความสามารถในการใช้ความรู้ และเทคโนโลยีประกอบการวิเคราะห์ ประเมินผ่านตัวบ่งชี้ทางเทคนิคการแพทย์
อย่างต่อเนื่อง ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ อย่างมีคุณ ภาพ และประสิท ธิภาพในการดูแ ล
ร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพของประชาชนอย่างสูงสุด
ชมรมเทคนิ ค การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ชึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย ชมรมเทคนิ ค การแพทย์
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชน ร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ เครือข่าย
เทคนิ ค การแพทย์ เขต ๑ จึ งได้ มี ก ารจั ด งานประชุ ม วิช าการให้ กั บ นั ก เทคนิ ค การแพทย์ สั งกั ด กระทรวง
สาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ ๔ และเป็นการฉลองในวาระครบ ๖๐ ปี วิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ประเทศไทย ที่จะมีการขับเคลื่อนให้เกิดความพร้อม ที่จะนําไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของรัฐบาลได้วางไว้จึงมีความจําเป็นต้องจัดให้มีการประชุมวิชาการนี้

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านนโยบายและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ได้ถูกต้อง
๒. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ทันสมัย ที่สามารถนํามาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ได้
๓. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในมวลสมาชิกชมรม ให้เกิดความสามัคคี
และความสุขในการปฏิบัติงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าหมายไว้
๓. รูปแบบการจัดประชุม
๑. การบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. การศึกษาดูงานธนาคารเลือดและการจัดการโลหิตปลอดภัย
๓. การอภิปรายหมู่ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์
๔. การเสนอผลงานทางวิชาการบนเวที และโปสเตอร์
๔. ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมวังคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๕. คุณสมบัตผิ ู้เข้าร่วมประชุม
นักเทคนิคการแพทย,์ และเจ้าหน้าที่ในสายงานเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์การแพทย,์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในสังกัด
โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง กรม กอง นัก
เทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมประชุม
๖. จํานวนผูเ้ ข้าประชุม
๑๕๐ คน
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ชมรมเทคนิคการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายของ ผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๑ ประกอบด้วย ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมเป็นเจ้าภาพ
๘. การลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนโดยกรอกใบสมัครลงทะเบียน และโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่ 162-0-09859-8
ชื่อบัญชี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
จากนั้นส่งใบสมัครพร้อมใบโอนเงินมาที่ โทรสาร 029485758
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
อัตราค่าลงทะเบียน
๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ วิชาการเพิ่มขึ้น
๒. ได้มีโอกาสมารับทราบนโยบาย การบริหาร และการทํางานในระบบสุขภาพประเทศไทย
๓. ได้มีเวทีนําเสนอผลงานดีเด่นและนวัตกรรมในแบบนําเสนอในห้องประชุมและโปสเตอร์
๔. ได้มีการแลกเปลี่ยน พบปะ สร้างความสามัคคี และเป็นมิตรภาคีเครือข่ายในการทํางาน
๑๐. กําหนดการประชุม (เอกสารแนบ)
ผู้เสนอโครงการ

(ทนพญ.สุจิตรา มานะกุล)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้อนุมัติโครงการ

(ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์)
นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

การประชุมวิชาการชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ครัง้ ที่ ๔
เรื่อง การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจําปี ๒๕๖๐
วันที่ ๒๑–๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวังคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๘.๓๐ - ๙.๐๐
ลงทะเบียน
๙.๑๐ – ๙.๓๐ กล่าวต้อนรับ แนะนําจังหวัดเชียงรายต่อผู้เข้าร่วมประชุม
โดย นพ.ชัยเวช ธนไพศาล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ เขตสุขภาพที่ ๑
๙.๓๐ – ๙.๔๐ กล่าวรายงาน ความเป็นมาของการจัดประชุม
โดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ทนพญ. สุจิตรา มานะกุล
๙.๔๐ -๑๐.๔๐ กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ “นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา Thailand 4.0
ด้านการแพทย์และการ สาธารณสุขกับความคาดหวังต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ในยุค Thailand 4.0
โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน
๑๐.๔๐-๑๑.๐๐ พิธีมอบใบประกาศผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสําหรับนักเทคนิคการแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจําปี ๒๕๖๐
โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน
๑๑.๐๐-๑๑.๑๕ พักรับประทานอาหารว่าง
๑๑.๑๕-๑๑.๔๕ บทบาทสภาเทคนิคการแพทย์ ต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
โดย นายกสภาเทคนิคการแพทย์
รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
๑๑.๔๕-๑๒.๑๕ บรรยายพิเศษเรื่อง : ๖๐ ปี เทคนิคการแพทย์ไทย และบทบาทของสมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ต่อมวลสมาชิก
โดย นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์
๑๒.๑๕ -๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ต่อ)
๑๓.๐๐- ๑๔.๐๐ บรรยายวิชาการเรื่อง การเชิญบริจาคเลือดตามความต้องการใช้ แนวทางกาชาด
ประเทศเนเธอแลนด์ (Invited Blood Donation on Blood Demand)
โดย ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๔.๐๐-๑๕.๑๕ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง เรื่องใกล้ตัวต่อผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
โดย วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ นโยบาย Primary Care Cluster กับมาตรฐานงานบริการปฐมภูมิ ต่อความ
คาดหวังของแพทย์ปฐมภูมิในการจัดบริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
โดย นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อํานวยการปฐมภูมิ รพ.เชียงราย
๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ ประชุมชมรมเทคนิคการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
๑๘.๐๐- ๒๒.๐๐ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ AMR : Anti-microbial Drug Resistance. นโยบายและตัวชี้วัดระดับชาติ
กับการพัฒนางานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในทศวรรษหน้า
โดย รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตินิรันดร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ -๑๒.๐๐ บทบาทนักเทคนิคการแพทย์กับการตอบสนองต่อนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
และการแถลงผลดําเนินการของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี ๒๕๖๐
โดย ทนพญ. สุจิตรา มานะกุล และทนพญ.สมพิศ ปินะเก
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ แบ่งกลุ่มการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการคลังเลือด
กลุ่มที่ ๑ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
กลุ่มที่ ๒ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลแม่จัน โรงพยาบาลแม่สาย
กลุ่มที่ ๓ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลเทิง โรงพยาบาลเชียงของ
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ การนําเสนอผลงานวิชาการ (แบ่งตามห้องย่อยที่จัดให้)

ใบลงทะเบียน
การประชุมวิชาการชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ครัง้ ที่ ๔
เรื่อง การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจําปี ๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวังคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ชื่อ ........................................................ นามสกุล .......................................... เลขที่ ทน. ………………
ตําแหน่ง............................................................... สถานทีท่ ํางาน..........................................................
เบอร์มือถือ ........................................................ เบอร์ที่ทํางาน/บ้าน ..................................................
อีเมล์.......................................................................................................................................................
สถานนะ
O บุคคลทั่วไป
O ผู้เกษียณ
O ข้าราชการบํานาญ (ได้รับการยกเว้นค่าที่พักโรงแรมวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประสงค์เข้าพัก
วันที่..................................ออกวันที่..........................................โดยทางผู้จัดการประชุมจะจัดให้)
อัตราค่าลงทะเบียน
O ๑,๕๐๐ บาท สําหรับบุคคลทั่วไปและผูเ้ กษียณ
O ๗๕๐ บาท สําหรับข้าราชการบํานาญที่ต้องการ CMTE
O งดเว้นค่าลงทะเบียนสําหรับข้าราชการบํานาญที่ไม่ต้องการ CMTE
O ชําระค่าลงทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ ...............................................
การชําระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินไปที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี ๑๖๒ - ๐ - ๐๙๘๕๙ – ๘
ชื่อบัญชี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ประเภทอาหาร
O อาหารปกติทั่วไป
O อาหารอิสลาม
O อาหารมังสวิรัติ
การเดินทาง
O ต้องการให้รับที่สนามบินเที่ยวบิน.....................วันที่...........................เวลาถึง...........
O ต้องการให้ส่งที่สนามบินเที่ยวบิน.....................วันที่...........................เวลา................
O อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................................................................
ชื่อผู้ประสานงานในจังหวัดเชียงราย
นายพิทักษ์ เคหา ๐๘๑ ๗๖๔๔ ๖๔๗ นายเนาวรัตน์ ๐๘๑ ๖๐๓๗ ๗๐๐
หมายเหตุ
กรุณาส่งใบลงทะเบียน และ หลักฐานการโอนเงิน ค่าลงทะเบียนทาง โทรสาร ๐๒๙๔๘๕๗๕๘ และ
อีเมลล์ มาที่นส.หทัยกาญจน์ ชัยชนะ : Pasang_lab@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ใบจองห้องพัก โรงแรมวังคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
การประชุมวิชาการชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ครัง้ ที่ ๔
เรื่อง การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจําปี ๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ชื่อ ........................................................ นามสกุล ..........................................………………
เบอร์มือถือ ........................................................ เบอร์ที่ทํางาน/บ้าน ..................................................
วันที่เข้าพัก
 วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
 วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เลือกประเภทห้องพัก
O Supperior ห้องพักเดี่ยว / คู่ พร้อมอาหารเช้า ราคาห้องละ ๑,๒๐๐ บาทสุทธิ / คืน
O Delux Room ห้องพักเดี่ยว / คู่ พร้อมอาหารเช้า ราคาห้องละ ๑,๕๐๐ บาทสุทธิ / คืน
หมายเหตุ ส่งใบจองห้องพักด้วยตนเองได้ที่
โรงแรมวังคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร ๐๕๓ ๗๑๑ ๘๐๐ ต่อ ๗๐๖ คุณเนาวรัตน์
ลาภยศ ฝ่ายจองห้องพัก e-mail : wangcomecei@gmail.com Fax. ๐๕๓ ๗๑๒ ๙๗๓ ภายในวันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๖๐ (ให้แจ้งว่าจองในนามกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)

ชื่อผู้ประสานงานในจังหวัดเชียงราย
นายพิทักษ์ เคหา ๐๘๑ ๗๖๔๔ ๖๔๗ นายเนาวรัตน์ ๐๘๑ ๖๐๓๗ ๗๐๐

