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โครงการฝกอบรมเชงิปฏิบัติการ 
เรื่อง  ทกัษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอยางเลือด เพ่ือการวินิจฉัยทางหองปฏบิัติการ ครัง้ที่ 7 

วันที่ 22- 23 มีนาคม 2561 
ณ หองประชุมศูนยบริการเทคนิคการแพทย ชั้น 2  อาคาร 4 ชั้น  

คณะเทคนิคการแพทย  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
************************ 

1. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันการใหบริการการตรวจทางหองปฏิบตัิการทางการแพทยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยบุคลากรทีเ่กี่ยวของกับ

กระบวนการตางๆ ในการใหบริการการตรวจทางหองปฏิบัติการจะตองมีความรูความเขาในมาตรฐานการปฏิบัตงิาน เพื่อให
ไดผลการตรวจทีถู่กตองซึ่งจะเกดิประโยชนอยางสงูสุดกับผูปวยหรือผูรับบริการ การจัดเก็บตวัอยางเลือดหรือการเจาะเลือด 
เปนขั้นตอนแรกของการใหบริการทางหองปฏบิัติการ และมีสําคัญตอคุณภาพของผลการทดสอบเปนอยางมาก เนื่องจากถามี
การเจาะและนําสงตัวอยางเลือดไมถูกตองจะทําใหผลการทดสอบผิดพลาดไปดวย ถงึแมวาจะมีกระบวนการทดสอบตางๆ
ภายในหองปฏบิัติการ ที่ถูกตองตามมาตรฐานก็ตาม ดงันั้นผูที่ทําหนาที่ในการเจาะเลือดจะตองมีความรูท่ีถูกตองตามหลัก
วิชาการ ทราบถงึมาตรฐานของการเจาะเลือดที่ถูกตอง รวมถงึทราบถึงผลกระทบตางๆ จะเกิดขึ้นในกรณีที่ทําการเจาะเก็บ
โลหิตไมถูกตอง  ประกอบกับผูท่ีทําหนาทีเ่จาะเลือดจะตองมีการฝกอบรมเพื่อรับความรูและเทคโนโลยีใหมๆ  เพื่อเพิ่มความ
ชํานาญและประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานใหสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาบคุลากรตามระบบคุณภาพตางๆ เชน การ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) การรับรองมาตรฐานหองปฏบิัติการ (Laboratory Accreditation) มาตรฐาน
หองปฏบิัติการไอเอสโอ 15189 (ISO 15189) มาตรฐานความปลอดภยัในหองปฏิบตัิการ ไอเอสโอ 15190 (ISO 15190) ซึ่ง
พนักงานจะตองมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูในงานที่ปฏิบตัอิยางตอเนื่อง 

จากเหตผุลดงักลาวขางตน ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงได
จัดโครงการฝกอบรมเชงิปฏิบตัิการเรื่อง ทักษะและเทคนคิที่ทันสมัยในการเก็บตัวอยางเลือด เพื่อการวินิจฉัยทาง
หองปฏบิัติการ ครั้งที่ 7 ขึ้น เพิ่มสงเสริมทักษะ และเพิ่มพูนความรูความสามารถของนักวิชาชีพตลอดจนศิษยเกาคณะเทคนคิ
การแพทย ใหมีโอกาสติดตามความกาวหนาทางเทคนิคการเก็บตัวอยางตรวจซ่ึงเปนขั้นตอนสําคัญสาํหรับการตรวจวินิจฉยั
ทางหองปฏบิัติการที่มีผลตอประสิทธภิาพและความถูกตองของการตรวจ 
2. วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการอบรมได 

2.1 รับทราบความสําคญั ขอควรระวังและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกบัการจัดเก็บตัวอยางเลือด 
2.2      รับทราบมาตรฐานในการเจาะและนําสงตัวอยางเลือด 
2.3 รับทราบขอมูล และรูจักอุปกรณสมัยใหมที่เกี่ยวของกับการเจาะและจัดเก็บตัวอยางเลือด 
2.4      ฝกทักษะที่ถูกตองในการเจาะเลือด 
2.5 มีการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานระหวางกัน 

3. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 
บุคลากรผูเก่ียวของกับการเจาะเลือด เชน นักเทคนิคการแพทย, นักวิทยาศาสตรการแพทย, พยาบาลผูทําหนาท่ี

เจาะเลือด จํานวน 50 คน   
4. คาลงทะเบียน 

คนละ 2,200 บาท 
(มีทุนสนับสนุนการเขารวมอบรมโดยยกเวนคาลงทะเบียนจํานวน 3 ทุน โดยมีเงื่อนไขวาผูเขาอบรมตองเปนศิษยเกา
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปฏิบตัิงานในหองปฏบิัติการซ่ึงเกีย่วของกบัการเก็บตัวอยางเลือด) 
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5. วิธกีารฝกอบรม 
เปนการอบรมที่ประกอบดวย 2 สวน คือ ภาคบรรยายเพื่อใหความรูดานทฤษฎ ีและภาคปฏิบตัิที่ใหผูเขาอบรมได
เรียนรูจากการสาธติวิธีการที่ถูกตองโดยวิทยากร และผูเขาอบรมทุกคนไดลงมือปฏิบตัิการเจาะเลือดกับแขนเทยีม
สําหรับฝกเจาะเลือด 

6. วิทยากร 
6.1 คณาจารยของภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
6.2 บคุลากรของศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก  คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
6.3 เจาหนาทีด่านผลติภัณฑการเจาะเก็บเลือด จาก บริษัท กรุงเทพอินเตอร โปรดักส  จํากัด 
6.4 เจาหนาที่บริษัท พี ซ ีแอล โฮลดิง้ จํากัด 

7. ระยะเวลาและสถานที ่
วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561    เวลา 8.30 น.  -  16.30 น. 
ณ หองประชุมศูนยบริการเทคนิคการแพทย ชั้น 2  อาคาร 4 ชัน้  คณะเทคนิคการแพทย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

8. กําหนดการฝกอบรม 
รายละเอียดตาม ตารางโครงการฝกอบรมเชงิปฏิบตัิการ  

9. การประเมินผล 
การประเมินกอนฝกอบรม และการประเมินหลังฝกอบรม 
ผูผานการฝกอบรมตองมคีะแนนหลงัการฝกอบรมไมนอยกวา 70% 

10.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ   
10.1   ผูเขารับการอบรมจะไดรับความรูเก่ียวกบั 

-  ความสาํคญั ขอควรระวังและปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับการจดัเก็บตัวอยางเลือด 
-  มาตรฐานในการเจาะและนําสงตวัอยางเลือด 
-  อุปกรณสมัยใหมท่ีเกี่ยวของกับการเจาะและจดัเก็บตัวอยางเลือด 

10.2  ผูผานการอบรมไดรับการฝกทักษะที่ถูกตองในการเจาะเลอืด 
10.3  ผูผานการอบรมไดพบปะ และแลกเปลีย่นประสบการณกับผูรวมอบรมทานอื่น   
10.4  ผูผานการอบรมจะไดรับประกาศนียบัตร 
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กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
เรื่อง  ทกัษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอยางเลือด เพ่ือการวินิจฉัยทางหองปฏบิัติการ ครัง้ที่ 7  

วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 
ณ หองประชุมศูนยบริการเทคนิคการแพทย ชั้น 2  อาคาร 4 ชั้น 

คณะเทคนิคการแพทย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 

 
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 
08.30 – 09.00 น. - ลงทะเบยีน 
   - พิธีเปดโดยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
09.00 – 09.15 น. - Pre-test  
09.15 – 10.30 น.     - วิธีการเจาะเก็บตวัอยางเลือดเบื้องตน   
                                    โดย ศ.ดร.สาคร  พรประเสริฐ 
10.30 – 10.45. น. - พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น. - ผลกระทบของการเจาะเก็บตัวอยางเลือดที่ไมไดมาตรฐานตอผลการตรวจวินิจฉยัทางหองปฏิบตัิการ 
     โดย อ.ดร.ธัญญารตัน  จอมแกว   
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. - เทคนิคการเจาะเลือด (ระบบสุญญากาศ, เสนเลือดฝอย) ปญหา และภาวะแทรกซอนของการ 

  เจาะเก็บเลือด      
15.00 – 15.15 น. - พักรับประทานอาหารวาง 
15.15 – 16.30 น.  - แบงกลุม ลงมือปฏิบตัิเจาะเก็บตัวอยางเลือด 
 
วันศุกรที่ 23 มีนาคม 2561 
09.00 – 10.30 น. - ขอปฏิบตัิที่เหมาะสมในการนําสงตัวอยางเลือด และการปฏเิสธสิ่งสงตรวจที่ไมไดมาตรฐาน 

  โดย อ.ดร.จินตนา  ยาโนละ 
10.30 – 10.45. น. - พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น. - เทคโนโลยี และอุปกรณที่เกี่ยวของกับการเก็บ และนําสงตัวอยางเลือด  
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.     - กรณีศึกษา ผลของการเก็บตัวอยางเลือดที่ไมไดมาตรฐานตอผลการตรวจทางหองปฏบิัติการ 
                                    โดย รศ.ดร.ธนูศักดิ ์ ตาต ุ
14.30 – 14.45 น. - Post-test  
14.45 – 15.00 น.  - พักรับประทานอาหารวาง 
15.00 – 16.15 น.          - มาตรฐาน ขอกําหนด และระบบควบคุมคุณภาพการเจาะเก็บตัวอยางเลือด 
     โดย ดร.วิสติศักดิ์ สุขสะอาดพสุ  ผูอํานวยการศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก 
16.15 – 16.30 น. - อภิปราย ซักถาม และแลกเปลีย่นประสบการณ 
16.30 – 16.45 น. - พิธีปด และมอบประกาศนียบัตรใหกบัผูเขาอบรม    

*************************** 
 
 


