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โครงการอบรม 
“มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ และเคร่ืองมือสาํคัญในการพัฒนาคุณภาพ” 

รหสัหลักสูตร : MTC-LA-01 
                                    โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี ๒๕๖๐ 

  
หลักการและเหตุผล 

   ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ประกาศใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบบัปี พ.ศ.๒๕๕๑ 
เป็น มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามพระราชบญัญตัิวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗(๒) เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์นําข้อกําหนดในมาตรฐาน
ไปวางแผนการ จดับริการประชาชนได้อย่างมีคณุภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบกบัปัจจบุนั
ได้มีการปรับปรุง มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์เป็นฉบบัพ.ศ.๒๕๕๕ จึงมีความจําเป็นต้องจดัโครงการ
อบรมให้แก่ผู้ประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยบริการทางเทคนิคการแพทย์ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน  มาตรฐานวิชาชีพและแนวคิดการพฒันาคณุภาพ เพื่อให้สามารถพฒันาและ
จดับริการทางเทคนิคการแพทย์ ให้มีคณุภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
ประชาชนผู้มารับบริการตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ข้อกําหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ แนวคดิการพฒันา 
คณุภาพ และเคร่ืองมือท่ีใช้พฒันาคณุภาพ 

๒.เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมนําความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้เพ่ือพฒันางานบริการทางเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้อง
กบัมาตรฐานวิชาชีพ 

คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม นกัเทคนิคการแพทย์   เจ้าพนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย์   นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ประมาณ  ๖๐ คน  ตอ่รุ่น 

เนือ้หาหลักสูตร 

 ความรู้พืน้ฐานและหวัใจของการพฒันาคณุภาพ 

 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และ แนวทางปฏิบตั ิ
 แนวคดิในการวางระบบ พฒันางาน ตดิตามควบคมุกํากบั และพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

วิทยากร 
   วิทยากรหลกั : อนกุรรมการมาตรฐานวชิาชีพ และ ผู้ตรวจประเมินระบบคณุภาพห้องปฏิบตักิาร 

(LA Auditor) สภาเทคนิคการแพทย์ 
ค่าลงทะเบยีน   ๒,๕๐๐ บาท (คา่เอกสาร  อาหารวา่ง และอาหารกลางวนั  ๒ วนั)  ไมร่วมคา่ท่ีพกั  และคา่เดนิทาง
จากบ้านพกัมายงัสถานท่ีจดัอบรม    สภาเทคนิคการแพทย์ ไม่รับประสานงานเร่ืองท่ีพกั 
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คะแนน CMTE  =  
 
ระยะเวลาอบรม จดัอบรม จํานวน   ๕   รุ่น  (รุ่นท่ี ๒๐-๒๔)   รุ่นละ  ๖๐ คน     รุ่นๆ ละ ๒ วนั 
สถานที่จัดอบรม รหสัหลักสูตร : MTC-LA-01   กรุงเทพมหานคร  

รุ่นท่ี ระยะเวลาการอบรม วนัปิดรับสมคัร สถานท่ี 

๒๐  ๒๒-๒๓ มกราคม  ๒๕๖๐  ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร 

๒๑  ๑๙-๒๐  มีนาคม ๒๕๖๐  ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร 

๒๒   ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร 

๒๓   ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร 

๒๔  ๒๔-๒๕ กนัยายน  ๒๕๖๐  ๑๐ กนัยายน  ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร 
 

   หมายเหต ุ: สถานท่ีจดัอบรม  อาจพิจารณาเปลี่ยนเป็นสว่นภมูิภาค ตามความเหมาะสม 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําความรู้ไปใช้พฒันาระบบ 
คณุภาพและสามารถวางแผนการจดับริการทางเทคนิคการแพทย์ได้สอดคล้องตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพกําหนด 
 
ผู้เสนอโครงการ      ประธานอนกุรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
    
 
 
   (ทนพญ.นยันา  วฒันศรี) 
                                                                               
ผู้อนุมัตโิครงการ       นายกสภาเทคนิคการแพทย์                                           

                                                                                             
 

(รองศาสตราจารย์ ทนพ.สมชาย วิริยะยทุธกร)     
                    

 

   วนัท่ีอนมุตัโิครงการ…………………………….. 
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กาํหนดการอบรม 
“มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์และเคร่ืองมือสาํคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพ” รหสัหลักสูตร : MTC-LA01 

โดย สภาเทคนิคการแพทย์ปี  ๒๕๖๐ 
วันแรก  
๐๘:๐๐ – ๐๘.๓๐น.  ลงทะเบียนและรับเอกสารการฝึกอบรม   
๐๘.๓๐– ๑๐.๓๐น.  บรรยาย: มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ และแบบประเมิน ๑๐๐ ข้อ 
๑๐.๓๐- ๑๐.๔๕น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

๑๐.๔๕- ๑๒:๐๐ น. บรรยาย: ข้อกําหนด องค์กรและการบริหาร ,  บคุลากร 

๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ น. พกั รับประทานอาหารกลางวนั 

๑๓:๐๐ - ๑๔:๓๐ น. บรรยาย: ข้อกําหนด เคร่ืองมือ และระบบจดัซือ้ 

๑๔:๓๐ – ๑๔:๔๕น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

๑๔:๔๕– ๑๖:๓๐น. บรรยาย: ข้อกําหนด การควบคมุกระบวนการ (๑) 
๑๖:๓๐- 17.30 น. บรรยาย: ข้อกําหนด การควบคมุกระบวนการ (๒) 

17.30- 18.30 น. ฝึกปฏิบตั ิ1: โอกาสพฒันา และการแก้ไข ๑ 
 
 

 วันที่ สอง  

 
๐๘.๓๐– ๑๐.๓๐น. 

บรรยาย: ข้อกําหนด ระบบเอกสารและบนัทกึ  
การควบคมุสิง่ท่ีไมส่อดคล้องกบัข้อกําหนด 

๑๐.๓๐- ๑๐.๔๕น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

๑๐.๔๕- ๑๒:๐๐ น. บรรยาย: ข้อกําหนด การตรวจตดิตามภายใน 
การพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง และการตอบสนองความพงึพอใจผู้ใช้บริการ 

๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ น. พกั รับประทานอาหารกลางวนั 

๑๓:๐๐ - ๑๔:๓๐ น. ฝึกปฏิบตั ิ2: โอกาสพฒันา และการแก้ไข ๒ 

๑๔:๓๐ – ๑๔:๔๕น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

๑๔:๔๕– ๑๖:๐๐น. สอบ และสรุปผลการฝึกอบรม 

  ๑๖:๐๐-  ๑๖:๓๐น. ปิดการอบรม   เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 
 
 

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


