
โครงการอบรม  
“เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ๒๕๕๕”  

รหัสหลักสูตร : MTC-LA-02 
                                โดย สภาเทคนิคการแพทย ป ๒๕๖๐ 

 
หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสภาเทคนิคการแพทย ไดประกาศใชมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ฉบับป ๒๕๕๕  
เปนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยและกําหนดใหมีระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ
ภายในหองปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทยในดานระบบบริหารคุณภาพ เทคนิควิชาชีพและ 
ระบบความปลอดภัยอยางครบถวน โดยผูตรวจติดตามภายในจําเปนตองมีความรูในขอกําหนดตามมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทยและมีความรูในเชิงเทคนิคการตรวจติดตาม เพ่ือเปนประโยชนในการสนับสนุน ชี้แนะ
ผูรับการตรวจติดตาม ระบบคุณภาพใหสามารถพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ไดอยางเหมาะสม 
เกิดประโยชนตอหองปฏิบัติการและผูรับบริการตอไป  
 
วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือใหผูรับการอบรมมีความรูในขอกําหนดตามตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ฉบับป ๒๕๕๕ 
และสามารถนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของแตละหองปฏิบัติการ  

๒. เพ่ือใหมีความรูเทคนิคการตรวจติดตามภายใน และนําไปใชตรวจติดตามในพ้ืนท่ีเครือขาย 
 

คุณสมบัติผูเขาอบรม  
นักเทคนิคการแพทย หรือนักวิทยาศาสตรการแพทยสาขาธนาคารเลือด  
รุนละ ๖๐ คน   จํานวน ๕ รุน  

 
เนื้อหาหลักสูตร 

• ความรูในขอกําหนดและแบบประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 

• เทคนิคการตรวจติดตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย และความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

• พรบ.เครื่องมือแพทย และการเตรียมแบงกลุมเครื่องมือตามมาตรฐานอาเซียน 

• เทคนิคการนําเสนอขอมูลโอกาสพัฒนาและการเขียนรายงานผลการตรวจติดตามภายใน 

• การฝกปฏิบัติตรวจติดตามจากกรณีศึกษา และในสถานท่ีหองปฏิบัติการ 
 
วิทยากร 

            วิทยากรหลัก : อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ผูตรวจประเมินระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ
(LA Auditor) สภาเทคนิคการแพทย 

คาลงทะเบียน   ๔,๕๐๐ บาท (คาเอกสาร  อาหารวาง  อาหารกลางวัน ๓  วัน)  
                          ไมรวมคาเดินทางจากบานพักมายังจุดนัดหมาย และ ไมรวมคาท่ีพัก ๒ คืน 
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คะแนน CMTE = 19.0 
 
ระยะเวลาอบรม    จํานวน๕ รุน   (รุนท่ี ๑๖-๒๐)  รุนละ ๖๐  คน    รุนละ  ๓ วัน   
สถานท่ีจัดอบรม   รหัสหลักสูตร : MTC-LA-02   กรุงเทพมหานคร    

รุนท่ี ระยะเวลาการอบรม วันปดรับสมัคร สถานท่ี 

๑๖   ๕-๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐   ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร 

๑๗   ๒-๔ เมษายน  ๒๕๖๐   ๑๕ มีนาคม   ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร  

๑๘  ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๖๐   ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร 

๑๙  ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร 

๒๐  ๘-๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๐   ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร 

 
หมายเหตุ : สถานท่ีจัดอบรม  อาจพิจารณาเปลี่ยนเปนสวนภูมิภาค ตามความเหมาะสม 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
มีผูตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ท่ัวทุกจังหวัด  สามารถสนับสนุนระบบคุณภาพ
ของหองปฏิบัติการและสรางความเชื่อม่ันในระดับคุณภาพหองปฏิบัติการท่ัวประเทศ  
 

ผูเสนอโครงการ      ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชพี 

  

   (ทนพญ.นัยนา  วัฒนศรี) 

                                                                             

ผูอนุมัติโครงการ       นายกสภาเทคนิคการแพทย                                           

                                                                                            

(รองศาสตราจารย ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร)     

                    

 

 

   วันท่ีอนุมัติโครงการ…………………………….. 
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กําหนดการอบรม   
“เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ๒๕๕๕”  

รหัสหลักสูตร : MTC-LA-02 
โดย สภาเทคนิคการแพทย ป ๒๕๖๐ 

วันแรก  

๐๘:๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  

 

ลงทะเบียนและรับเอกสารการฝกอบรม   

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  บรรยาย :  แนวปฏิบัตติามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พัก รับประทานอาหารวาง 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. 
  บรรยาย :  แบบประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย (MT 1-3)  และ 
  พรบ.เครื่องมือแพทย ๒๕๕๑ 

 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยาย :  แบบประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย  (MT 4-5) 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พัก รับประทานอาหารวาง 

๑๕.๑๕ – ๑๗.๐๐ น. บรรยาย :  แบบประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย  (MT 6-10) 

 

วันท่ี สอง  

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยาย :  เทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพ 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พัก รับประทานอาหารวาง 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย :  การตรวจติดตามความปลอดภัยในหองปฏิบัติการและ Service Profile 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. Workshop 1 : ฝกการวิเคราะหขอกําหนดของมาตรฐานฯ 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พัก รับประทานอาหารวาง 

๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. Workshop 2 : ฝกการการเขียนรายงาน 

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. แบงกลุม แบงงาน เตรียมลงพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติการตรวจประเมิน 

 
วันท่ีสาม 

08.30 – 09.30 น. บรรยาย :  พรบ.เครื่องมือแพทย 

09.30 – 11.30 น. ประเมินผลความรู (อาหารวางระหวางประเมินผลความรู) 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. เดินทางไปหองปฏิบัติการ โรงพยาบาล ท่ีเปนพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติการ 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. Workshop 3  :  ฝกตรวจติดตามระบบคุณภาพ ประมาณ ๖ กลุม 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. สรุปขอมูลและจัดเตรียมรายงานการตรวจติดตามระบบคุณภาพ 
  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐น. ผูเขาอบรม นําเสนอรายงานการตรวจติดตามระบบคุณภาพกลุมละ ๕ นาที 

  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐น. วิพากษ  :  ผลการตรวจติดตามในพ้ืนท่ี โดยวิทยากรกลุม 
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  ๑๖.๐๐-  ๑๖.๓๐น. พิธีปดการฝกอบรม   เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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	วิทยากร
	วันที่ สอง

