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โครงการอบรม 
“มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเคร่ืองมือสาํคัญในการพัฒนาคุณภาพ” 

รหัสหลักสูตร : MTC-LA-01 

                                    โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2562 

  
หลักการและเหตุผล 

   ตามท่ีสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ประกาศใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบบัปี พ.ศ.2560 เป็น 

มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามพระราชบญัญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

พ.ศ.2547 มาตรา 7(2) เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์นําข้อกําหนดในมาตรฐานไปวางแผนการ 

จดับริการประชาชนได้อย่างมีคณุภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบกบัปัจจบุนัได้มีการปรับปรุง 

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์เป็นฉบบัพ.ศ.2560 จึงมีความจําเป็นต้องจดัโครงการอบรมให้แก่ผู้ประกอบ 

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยบริการทางเทคนิคการแพทย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน 

มาตรฐานวิชาชีพและแนวคิดการพฒันาคณุภาพ เพ่ือให้สามารถพฒันาและจดับริการทางเทคนิคการแพทย์ 

ให้มีคณุภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงานและประชาชนผู้มารับบริการตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ข้อกําหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ แนวคดิการพฒันา 

คณุภาพ และเคร่ืองมือท่ีใช้พฒันาคณุภาพ 

2.เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมนําความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้เพ่ือพฒันางานบริการทางเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้อง

กบัมาตรฐานวิชาชีพ 

คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม นกัเทคนิคการแพทย์   เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์   นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด  

เนือ้หาหลักสูตร 

 ความรู้พืน้ฐานและหวัใจของการพฒันาคณุภาพ 

 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และ แนวทางปฏิบตัิ 

 แนวคิดในการวางระบบ พฒันางาน ตดิตามควบคมุกํากบั และพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

วิทยากร 

   วิทยากรหลกั : อนกุรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ผู้ตรวจประเมินระบบคณุภาพห้องปฏิบตักิาร 

(LA Auditor) สภาเทคนิคการแพทย์ 

ค่าลงทะเบียน   2,500 บาท (คา่เอกสาร  อาหารวา่ง และอาหารกลางวนั  2 วนั)  ไมร่วมคา่ท่ีพกั  และคา่เดนิทาง

จากบ้านพกัมายงัสถานท่ีจดัอบรม    สภาเทคนิคการแพทย์ ไม่รับประสานงานเร่ืองท่ีพกั 

 

คะแนน CMTE  =  
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ระยะเวลาอบรม จดัอบรม จํานวน   3   รุ่น     รุ่นละ  50 คน     รุ่นละ 2 วนั 

สถานท่ีจัดอบรม รหัสหลักสูตร : MTC-LA-01   กรุงเทพมหานคร  

รุ่นท่ี ระยะเวลาการอบรม วนัปิดรับสมคัร สถานท่ี 

29  7-8 มกราคม  2562  20 ธนัวาคม  2561 กรุงเทพมหานคร 

30  8-9 เมษายน  2562  20 มีนาคม  2562 กรุงเทพมหานคร 

31  8-9 กรกฎาคม 2562  20 มิถนุายน 2562 กรุงเทพมหานคร 
 

   หมายเหต ุ: สถานท่ีจดัอบรม  อาจพิจารณาเปล่ียนแปลง ตามความเหมาะสม 
 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําความรู้ไปใช้พฒันาระบบ 

คณุภาพและสามารถวางแผนการจดับริการทางเทคนิคการแพทย์ได้สอดคล้องตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพกําหนด 

 

 

ผู้ เสนอโครงการ                                  ผู้อนมุตัิโครงการ 
                                                               

                         
                                                                                                                                                                    

  ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์          รองศาสตราจารย์ยพุา  เอือ้วิจิตรอรุณ 

ประธานอนกุรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์            นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 

 

 

 

 

  วนัท่ีอนมุตัิโครงการ   17   กรกฎาคม  2561 



3  

 

กาํหนดการอบรม 

“มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์และเคร่ืองมือสาํคัญในการพัฒนาคุณภาพ”  

รหัสหลักสูตร : MTC-LA01 

โดย สภาเทคนิคการแพทย์ปี  2562 

วันแรก  

08:00 – 08.30  น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการฝึกอบรม   

08:30 – 10.30 น. บรรยาย: มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และแบบประเมิน 100 ข้อ 

10:30 - 10:45 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

10:45 - 12:00 น. บรรยาย: ข้อกําหนด องค์กรและการบริหาร ,  บคุลากร 

12:00 - 13:00 น. พกั รับประทานอาหารกลางวนั 

13:00 - 14:30 น. บรรยาย: ข้อกําหนด เคร่ืองมือ และระบบจดัซือ้ 

14:30 – 14:45 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

14:45 – 16:30 น. บรรยาย: ข้อกําหนด การควบคมุกระบวนการ (1) 

16.30- 17.30 น. บรรยาย: ข้อกําหนด การควบคมุกระบวนการ (2) 

17.30- 18.30 น. Workshop 1: แนวปฏิบตัติามข้อกําหนด 1-5 
 

 

 วันท่ี สอง  

 
08:30 - 10:30 น. 

บรรยาย: ข้อกําหนด ระบบเอกสารและบนัทกึ  

การควบคมุสิ่งท่ีไมส่อดคล้องกบัข้อกําหนด 

10:30 - 10:45 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

 
10:45 - 12:00 น. 

บรรยาย: ข้อกําหนด การตรวจตดิตามภายใน 

การพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง และการตอบสนองความพงึพอใจผู้ใช้บริการ 

12:00 - 13:00 น. พกั รับประทานอาหารกลางวนั 

13:00 - 14:30 น. Workshop 2:  แนวปฏิบตัติามข้อกําหนด  6-10 

14:30 - 14:45 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

14:45 – 16.30 น. Workshop 3: การแก้ไขโอกาสพฒันาจากการตรวจติดตามภายใน  

  16.30  ปิดการอบรม   เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 
 
 

..................................................................... 
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