
โครงการอบรม  
“การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิาร ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕” 

รหสัหลักสูตร : MTC-LA-08  Plus 

โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี ๒๕๖๐ 

หลักการและเหตุผล 
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ  ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย  สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล ตลอดมา ล่าสดุเป็นมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบบัปี ๒๕๕๕ แนวคิดการจดัทํามาตรฐานฯ 
การพฒันาคณุภาพห้องปฏิบตักิารอยา่งเป็นระบบ ผู้จดัการคณุภาพ และ/หรือ นกัเทคนิคการแพทย์ท่ีได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ดแูลระบบการควบคมุคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบตัิการ ควรมีความเข้าใจ ในการวางระบบ
การประกนัคณุภาพห้องปฏิบตัิ การติดตามควบคมุและพฒันาคณุภาพการตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเน่ือง ช่วยให้งาน
บริการด้านเทคนิคการแพทย์ได้รับการธํารงรักษาระบบและคณุภาพการตรวจวิเคราะห์อย่างสม่ําเสมอ เกิดประโยชน์
ตอ่การประกอบวิชาชีพและประชาชนผู้ รับบริการ รวมถึงคณุภาพการบริหารจดัการด้านการควบคมุคณุภาพได้อย่าง
เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้ รับผิดชอบดูแลระบบควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการตาม

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ 

คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม   

          นกัเทคนิคการแพทย์  เจ้าพนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย์   นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์(สาขาธนาคารเลือด)  

จํานวน รุ่นละ ๖๐ คน 

เนือ้หาหลักสูตร 
 บรรยายระบบการควบคมุคณุภาพภายในห้องปฏิบตักิาร 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้จดัการคณุภาพ และ/หรือ ผู้ดแูลคณุภาพภายในห้องปฏิบตั ิ

 ระบบประกนัคณุภาพการวิเคราะห์ 

 วิเคราะห์กรณีศกึษา 

วิทยากร   
        วทิยากรหลกั : อนกุรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ผู้ตรวจประเมนิระบบคณุภาพห้องปฏิบตักิาร(LA Auditor) 
สภาเทคนิคการแพทย์ 

 
ค่าลงทะเบียน. ๓,๗๐๐ บาทเพ่ือเป็นคา่อาหาร เอกสารประกอบการอบรมและวสัดฝึุกอบรม 
                     ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดนิทางจากบ้านพักมายังสถานที่จัดอบรม 

 
 



 
คะแนน CMTE = 
 
ระยะเวลาอบรม จดัอบรม จํานวน   ๕   รุ่น (รุ่นท่ี  ๗-๑๑)    รุ่นละ  ๖๐ คน    รุ่นๆ ละ ๓ วนั 

สถานที่จัดอบรม    รหสัหลักสูตร : MTC-LA-08  Plus   กรุงเทพมหานคร  

รุ่นที่ ระยะเวลาการอบรม วันปิดรับสมัคร สถานที่ 
๗  ๒๔-๒๖  กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐   ๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐  กรุงเทพมหานคร  
๘  ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐   ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐  กรุงเทพมหานคร 
๙  ๒๓-๒๕ มิถนุายน ๒๕๖๐  ๑๐ มิถนุายน ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร 
๑๐  ๒๕-๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๐  ๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๐  กรุงเทพมหานคร 
๑๑ ๒๐-๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๐ ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร 

หมายเหต ุ: สถานท่ีจดัอบรม  อาจพิจารณาเปล่ียนเป็นสว่นภมูิภาค ตามความเหมาะสม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นกัเทคนิคการแพทย์ ผู้จดัการคณุภาพและ/หรือผู้ดแูลระบบคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจข้อกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ แนวทางวางระบบ พฒันาระบบคณุภาพห้องปฏิบตักิาร อยา่งตอ่เน่ือง 
 
ผู้เสนอโครงการ      ประธานอนกุรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
    
 
   (ทนพญ.นยันา  วฒันศรี) 
                                                                               
ผู้อนุมัตโิครงการ       นายกสภาเทคนิคการแพทย์                                           

                                                                                             
 

(รองศาสตราจารย์ ทนพ.สมชาย วิริยะยทุธกร)     
                    

 

   วนัท่ีอนมุตัโิครงการ…………………………….. 

 



กาํหนดการอบรม   
“การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิาร ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕” 

รหสัหลักสูตร : MTC-LA08  Plus 

โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี ๒๕๖๐ 
วันแรก  

๐๘:๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม 

๐๘:๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  บรรยาย: มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ และแบบประเมิน ๑๐๐ ข้อ 

๑๐:๐๐ – ๑๐:๑๕ น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

๑๐:๑๕ – ๑๒:๐๐ น. บรรยาย :  CQI, Quality Tool, Lean Concept, Six Sigma for CQI 
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. พกั รับประทานอาหารกลางวนั 

๑๓:๐๐ – ๑๔:๓๐ น. บรรยาย : IQC & EQA Analyze & Inter-Laboratory Comparison 

๑๔:๓๐ – ๑๔:๔๕ น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

๑๔:๔๕ – ๑๗:๐๐ น.   บรรยาย : Assessment of Lab Tests When Proficiency Testing Is Not  Available   
 
วันที่สอง 

๐๘:๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  บรรยาย : การประกนัคณุภาพในงานธนาคารเลือด 

๑๐.๓๐- ๑๐:๔๕ น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

๑๐:๔๕ – ๑๒:๐๐ น. บรรยาย : การประยกุต์ใช้  Westgard  Multirules    
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. พกั รับประทานอาหารกลางวนั 

๑๓:๐๐ – ๑๔:๓๐ น. บรรยาย : ตวัอยา่งการประยกุต์ใช้  Westgard Multirules    
๑๔:๓๐ – ๑๔:๔๕ น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

๑๔:๔๕ – ๑๗:๐๐ น. บรรยาย : Six Sigma   
 
วันที่สาม 

๐๘:๓๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยาย : ตวัอยา่งการประยกุต์ใช้ Six Sigma 

๑๐.๓๐- ๑๐:๔๕ น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

๑๐:๔๕ – ๑๒:๐๐ น. ประเมินผลความรู้   
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น.   พกั-อาหารกลางวนั และเดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ:  เวลาพกัรับประทานอาหารวา่ง อาจเปล่ียนแปลงเวลาตามความเหมาะสม 

 


