โครงการอบรม
“มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ และเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ”
รหัสหลักสูตร : MTC-LA-01
โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี ๒๕๖๐
หลักการและเหตุผล
ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ ประกาศใช้ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๑
เป็ น มาตรฐานการให้ บริ ก ารของผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ ตามพระราชบัญ ญัติวิชาชีพ เทคนิค
การแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗(๒) เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์นําข้ อกําหนดในมาตรฐาน
ไปวางแผนการ จัดบริ การประชาชนได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบกับ ปั จจุบนั
ได้ มีการปรับปรุ ง มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์เป็ นฉบับพ.ศ.๒๕๕๕ จึงมีความจําเป็ นต้ องจัดโครงการ
อบรมให้ แก่ผ้ ปู ระกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และผู้ปฏิบตั ิงานในหน่วยบริ การทางเทคนิคการแพทย์ให้ มี
ความรู้ ความเข้ า ใจ ใน มาตรฐานวิช าชีพ และแนวคิด การพัฒ นาคุณ ภาพ เพื ่อให้ ส ามารถพัฒ นาและ
ุ ภาพและได้ มาตรฐานวิชาชีพ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
จัดบริ การทางเทคนิคการแพทย์ ให้ มีคณ
ประชาชนผู้มารับบริการต่อไป
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ข้อกําหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ แนวคิดการพัฒนา
คุณภาพ และเครื่ องมือที่ใช้ พฒ
ั นาคุณภาพ
๒.เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมนําความรู้ที่ได้ รับไปปรับใช้ เพื่อพัฒนางานบริการทางเทคนิคการแพทย์ให้ สอดคล้ อง
กับมาตรฐานวิชาชีพ
คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าอบรม นักเทคนิคการแพทย์ เจ้ าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด ประมาณ ๖๐ คน ต่อรุ่น
เนือ้ หาหลักสูตร
 ความรู้พื ้นฐานและหัวใจของการพัฒนาคุณภาพ
 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และ แนวทางปฏิบตั ิ
 แนวคิดในการวางระบบ พัฒนางาน ติดตามควบคุมกํากับ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
วิทยากร
วิทยากรหลัก : อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้ องปฏิบตั กิ าร
(LA Auditor) สภาเทคนิคการแพทย์
ค่ าลงทะเบียน ๒,๕๐๐ บาท (ค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ๒ วัน) ไม่รวมค่าที่พกั และค่าเดินทาง
จากบ้ านพักมายังสถานที่จดั อบรม สภาเทคนิคการแพทย์ ไม่ รับประสานงานเรื่ องที่พกั
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คะแนน CMTE =
ระยะเวลาอบรม
จัดอบรม จํานวน ๕ รุ่น (รุ่นที่ ๒๐-๒๔) รุ่นละ ๖๐ คน รุ่นๆ ละ ๒ วัน
สถานที่จัดอบรม
รหัสหลักสูตร : MTC-LA-01 กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่
ระยะเวลาการอบรม
วันปิ ดรับสมัคร
สถานที่
๒๐

๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

กรุงเทพมหานคร

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : สถานที่จดั อบรม อาจพิจารณาเปลี่ยนเป็ นส่วนภูมิภาค ตามความเหมาะสม
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ ผู้เข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจ สามารถนําความรู้ไปใช้ พฒ
ั นาระบบ
คุณภาพและสามารถวางแผนการจัดบริการทางเทคนิคการแพทย์ได้ สอดคล้ องตามที่มาตรฐานวิชาชีพกําหนด
ผู้เสนอโครงการ

ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

(ทนพญ.นัยนา วัฒนศรี )
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

(รองศาสตราจารย์ ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร)

วันที่อนุมตั โิ ครงการ……………………………..
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กําหนดการอบรม
“มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และเครื่องมือสําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพ” รหัสหลักสูตร : MTC-LA01
โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี ๒๕๖๐
วันแรก
๐๘:๐๐ – ๐๘.๓๐น.
๐๘.๓๐– ๑๐.๓๐น.
๑๐.๓๐- ๑๐.๔๕น.
๑๐.๔๕- ๑๒:๐๐ น.
๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ น.
๑๓:๐๐ - ๑๔:๓๐ น.
๑๔:๓๐ – ๑๔:๔๕น.
๑๔:๔๕– ๑๖:๓๐น.
๑๖:๓๐- 17.30 น.
17.30- 18.30 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสารการฝึ กอบรม
บรรยาย: มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ และแบบประเมิน ๑๐๐ ข้ อ
พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย: ข้ อกําหนด องค์กรและการบริหาร , บุคลากร
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย: ข้ อกําหนด เครื่ องมือ และระบบจัดซื ้อ
พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย: ข้ อกําหนด การควบคุมกระบวนการ (๑)
บรรยาย: ข้ อกําหนด การควบคุมกระบวนการ (๒)
ฝึ กปฏิบตั ิ 1: โอกาสพัฒนา และการแก้ ไข ๑

วันที่ สอง
บรรยาย: ข้ อกําหนด ระบบเอกสารและบันทึก
๐๘.๓๐– ๑๐.๓๐น. การควบคุมสิง่ ที่ไม่สอดคล้ องกับข้ อกําหนด
๑๐.๓๐- ๑๐.๔๕น. พัก รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕- ๑๒:๐๐ น. บรรยาย: ข้ อกําหนด การตรวจติดตามภายใน
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการตอบสนองความพึงพอใจผู้ใช้ บริการ
๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓:๐๐ - ๑๔:๓๐ น. ฝึ กปฏิบตั ิ 2: โอกาสพัฒนา และการแก้ ไข ๒
๑๔:๓๐ – ๑๔:๔๕น. พัก รับประทานอาหารว่าง
๑๔:๔๕– ๑๖:๐๐น. สอบ และสรุปผลการฝึ กอบรม
๑๖:๐๐- ๑๖:๓๐น. ปิ ดการอบรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
.....................................................................
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