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ชื่อหลักสูตร หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางเทคนิคการแพทย์ด้านคุณภาพในห้องปฎิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
ทางเคมีคลินิกและโลหิตวิทยา 

 
ชื่อโครงการ Method Verification and Uncertainty 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและงานการศึกษา  
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
คะแนน CMTE  หน่วย 
 
หลักการและเหตุผล 

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคที่มีคุณภาพนั้น จะต้องมีระบบคุณภาพที่ครอบคลุมงานทั้ง
ในขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์ ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ และขั้นตอนหลังการวิเคราะห์ เนื่องจากความผิดพลาด
สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ในส่วนขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์นั้นทางห้องปฏิบัติการจะต้องมีหน้าที่ในการ
รับผิดชอบต่อผลการวิเคราะห์ที่เกิดจากการทดสอบ เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใน
การใช้งาน โดยมีการก าหนดและรักษาคุณภาพของวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ 

ดังนั้นกระบวนการทวนสอบวิธีการวิเคราะห์ของแต่ละการทดสอบ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้แน่ใจว่ากระบวนการวิเคราะห์ที่จะน ามาใช้ในห้องปฏิบัติการมีคุณลักษณะตามที่
บริษัทผู้ผลิตให้ข้อมูลไว้และให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานสากล รวมไปถึงสามารถควบคุมให้งานตรวจ
วิเคราะห์ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินความไม่แน่นอน
ของการวัด เพื่อน าไปสู่การสร้างความม่ันใจว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้นั้นเหมาะสมต่อการใช้งาน และเป็นประโยชน์ที่จะ
ช่วยให้แพทย์ใช้ประกอบการแปลผลได้ถูกต้องยิ่งขึ้นว่าผลการวิเคราะห์การทดสอบนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากพยาธิสภาพของโรคหรือความแปรปรวนทางสรีรวิทยาของผู้ป่วย หรือความแปรปรวนของวิธีการวิเคราะห์ 
โดยไม่สร้างความสับสนให้แก่แพทย์และผู้ใช้บริการ รวมถึงค่าความไม่แน่นอนของการวัดนั้นยังเป็นดัชนีชี้วัดถึงความ
น่าเชื่อถือของผลการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ออกมาได้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในการรักษาและ
พัฒนาระบบคุณภาพในขั้นตอนการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้อบรมเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าในกระบวนการทวนสอบและการประเมินความ
ไม่แน่นอนของวิธีการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทางเคมีคลินิกและโลหิตวิทยา รวมถึง
สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง 

๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร 
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ผู้เข้าอบรม 
 นักเทคนิคการแพทย ์ สาขาเคมีคลินิกจ านวน  ๓๖ คน 
  สาขาโลหิตวิทยาจ านวน ๓๐ คน 
การลงทะเบียน 
 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ๒ ช่องทาง คือ 

- ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน  https://goo.gl/forms/WIRK4wcU4v5cBFRA2 
หรือ QR CODE   
 
 

- Down load ใบสมัครจาก www.mt.mahidol.ac.th และ www.mahidol.ac.th แล้ว 
-.   ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วทาง Fax ๐๒-๔๔๑-๔๓๘๐ หรือ  
     E-mail : butsayamas.wir@mahidol.ac.th, หรือ E-mail : kewalee.rut@mahidol.ac.th 

 
ค่าลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๐๐๐ บาท 
 
วิทยากร 
 ภาคบรรยาย: 

๑. อ.ดร. ธารารัตน์  ตาตะนันทน์ ๒. อ.ดร. มยุรี ชนะสกุลนิยม 
  

 วิทยากรภาคปฏิบัต:ิ   
๑. รศ.ดร. ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ ๑๐. อ.ดร. วิชนันท์  แย้มกมล 
๒. รศ.ดร. สุรีรัตน์  พรธาดาวิทย์ ๑๑. อ.ดร. มลธิรา  พรมกัณฑ ์
๓.  ผศ.พญ. สุมนา  มัสอูด ี ๑๒. อ.ดร. ธารารัตน์ ตาตะนันทน์ 
๔.  ผศ.ดร. ดลินา  ตันหยง ๑๓. อ.ดร. เนตินันท ์ บุญญกูล 
๕.  ผศ.ดร. โชติรส  พลับพลึง ๑๔. อ.ดร. มยุรี ชนะสกุลนิยม 
๖.  ผศ.ดร.อมรา อภิลักษณ์ ๑๕. อ.ดร. สุมนา  ดาเก็ง 
๗.  ผศ. สถาพร ภาสุรเลิศสกุล ๑๖. อ.ดร .ธิติกานต์ สิทธิเวช 
๘.  อ. จามิกร  สุขเอนก ๑๗. อ.ดร. สุมนา กลัดสมบูรณ์ 
๙.  อ.ดร. ณภัทร สองทวี ๑๘. นายเจริญพร จุลชู 

 
ผู้ช่วยวิชาการ:  
๑. อ.ดร. ณภัทร สองทวี ๒. อ.ดร. สุมนา กลัดสมบูรณ์ 

 
 

http://www.mt.mahidol.ac.th/
http://www.mahidol.ac.th/
mailto:butsayamas.wir@mahidol.ac.th,
mailto:kewalee.rut@mahidol.ac.th
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วันเวลาและสถานที่ 
วันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 
ก าหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครหากมี
ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
 
วิธีฝึกอบรม 

๑. บรรยาย 
๒. ฝึกปฏิบัติ method verification และการค านวณค่า uncertainty ฝึกปฏิบัติด้วยตัวอย่างกรณีศึกษาโดย

แบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ ๖ คนส าหรับสาขาเคมีคลินิก และกลุ่มละ ๑๐ คนส าหรับสาขาโลหิตวิทยา 
๓. อภิปรายหมู ่ซักถาม และตอบปัญหา 

 
เนื้อหาการอบรม  

๑. ความส าคัญของ method verification ในงานทางด้านเคมีคลินิกและโลหิตวิทยา รวมถึงความแตกต่าง
ระหว่าง method validation และ method verification 

๒. ขั้นตอนการท า method verification (ได้แก่ precision, accuracy, reportable range และ reference 
interval) 

๓. ความส าคัญของค่าความไม่แน่นอนในการวัดของงานทางด้านเคมีคลินิกและโลหิตวิทยา(uncertainty) รวมถึง
ความแตกต่างระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนและค่าความไม่แน่นอนในการวัด (error & uncertainty) 

๔. การค านวณค่าความไม่แน่นอนในการวัดและการน าไปใช้งานทางด้านเคมีคลินิกและโลหิตวิทยา 
 
การประเมินผล 

๑. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการอบรม และผ่าน การ
ทดสอบจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒. ประเมินโครงการฝึกอบรมฯ โดยใช้แบบสอบถาม 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถทวนสอบกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความไม่แน่นอนของการวัดใน
ด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและโลหิตวิทยา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทางเคมี
คลินิกและโลหิตวิทยาได้ นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้มีโอกาสแลปเปลี่ยนเรียนรู้การท างานระหว่างสาขาร่วมกัน รวมไปถึงมี
ความร่วมมือในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและโลหิตวิทยาระหว่างผู้เข้าอบรมกับภาควิชาเคมี
คลินิกและภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและ
หน่วยงาน 
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ก าหนดการฝึกอบรม 
 
วันพฤหัสบดทีี่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด 

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “Method Verification (I)” 
วิทยากร: อ.ดร.ธารารัตน์  ตาตะนันทน์ 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. บรรยาย เรื่อง “Method Verification (II)” 

วิทยากร: อ.ดร.ธารารัตน์ ตาตะนันทน์ 
๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. ฝึกปฏิบัติเรื่อง “Method Verification” 

วิทยากร: วิทยากรภาคปฏิบัติ 
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐น. ฝึกปฏิบัติเรื่อง “Method Verification” (ต่อ)  

วิทยากร: วิทยากรภาคปฏิบัติ 
 

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “Uncertainty” 

วิทยากร: อ.ดร.ธารารัตน์  ตาตะนันทน์ 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น. 
๑๑.๑๕ – ๑๒.๑๕ น. 

พัก รับประทานอาหารว่าง 
ฝึกปฏิบัติ เรื่อง “Uncertainty” 
วิทยากร: อ.ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม 

๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๑๕ – ๑๕.๑๕ น. 
 

ฝึกปฏิบัติ เรื่อง “Uncertainty”(ต่อ) 
วิทยากร: วิทยากรภาคปฏิบัติ 

๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น. ซักถาม และ รับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร  โดย คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
  

(กรุณาน า computer notebook ติดตัวมาด้วย) 
------------------------------------------- 


