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โครงการอบรม  

“เทคนิคการตรวจตดิตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560”  

รหัสหลักสูตร : MTC-LA-02 

                                     โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2562 
 

หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ประกาศใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบบัปี 2 560  

เป็นมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกําหนดให้มีระบบการตรวจติดตามระบบคณุภาพ

ภายในห้องปฏิบตัิการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในด้านระบบบริหารคณุภาพและเทคนิควิชาชีพ 

อยา่งครบถ้วน โดยผู้ตรวจติดตามภายในจําเป็นต้องมีความรู้ในข้อกําหนดตามมาตรฐานงานเทคนิค

การแพทย์และมีความรู้ในเชิงเทคนิคการตรวจตดิตาม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสนบัสนนุ ชีแ้นะผู้ รับการ

ตรวจตดิตาม ระบบคณุภาพให้สามารถพฒันาระบบคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม  

เกิดประโยชน์ตอ่ห้องปฏิบตักิารและผู้ รับบริการตอ่ไป  

 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้ รับการอบรมมีความรู้ในข้อกําหนดตามตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบบัปี 

2560 และสามารถนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของแตล่ะห้องปฏิบตักิาร  

2. เพ่ือให้มีความรู้เทคนิคการตรวจตดิตามภายใน และนําไปใช้ตรวจติดตามในพืน้ท่ีเครือข่าย 

 

คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม  

               นักเทคนิคการแพทย์   
 

เนือ้หาหลักสูตร 

 ความรู้ในข้อกําหนดและแบบประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

 เทคนิคการตรวจตดิตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และความปลอดภยัในห้องปฏิบตักิาร 

 พรบ.เคร่ืองมือแพทย์ และการเตรียมแบง่กลุม่เคร่ืองมือตามมาตรฐานอาเซียน 

 เทคนิคการนําเสนอข้อมลูโอกาสพฒันาและการเขียนรายงานผลการตรวจติดตามภายใน 

 การฝึกปฏิบตัิตรวจตดิตามจากกรณีศกึษา และในสถานท่ีห้องปฏิบตักิาร 

 

วิทยากร 

            วิทยากรหลกั : อนกุรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ผู้ตรวจประเมินระบบคณุภาพห้องปฏิบตักิาร

(LA Auditor) สภาเทคนิคการแพทย์ 

ค่าลงทะเบียน   4,500 บาท(คา่เอกสาร  อาหารวา่ง  อาหารกลางวนั 3  วนั)  

                          ไม่รวมค่าเดนิทางจากบ้านพักมายังจุดนัดหมาย และ ไม่รวมค่าท่ีพัก 2 คืน 

คะแนน CMTE =  
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ระยะเวลาอบรม     จํานวน 3 รุ่น    รุ่นละ 40  คน    รุ่นละ 3 วนั   

สถานท่ีจัดอบรม   รหัสหลักสูตร : MTC-LA-02   กรุงเทพมหานคร    

รุ่นท่ี ระยะเวลาการอบรม วนัปิดรับสมคัร สถานท่ี 

25 11-13   กมุภาพนัธ์ 2562 1 กมุภาพนัธ์ 2562 กรุงเทพมหานคร 

26 3-4    มิถนุายน   2562 15 พฤษภาคม  2562 กรุงเทพมหานคร 

27 19-21 สิงหาคม  2562 1 สิงหาคม   2562 กรุงเทพมหานคร 

 

หมายเหต ุ: สถานท่ีจดัอบรม  อาจพิจารณาเปล่ียนเป็นส่วนภมูิภาค ตามความเหมาะสม 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

มีผู้ตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ทัว่ทกุจงัหวดั  สามารถสนบัสนนุระบบ

คณุภาพของห้องปฏิบตัิการและสร้างความเช่ือมัน่ในระดบัคณุภาพห้องปฏิบตัิการทัว่ประเทศ  

 

 ผู้ เสนอโครงการ                 ผู้อนมุตัโิครงการ 

                                                     

                     
                                          

  ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์                          รองศาสตราจารย์ยพุา  เอือ้วิจิตรอรุณ 

ประธานอนกุรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์                นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 

 

 

 

 

วนัท่ีอนมุตัโิครงการ  17  กรกฎาคม  2561 
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กาํหนดการอบรม   

“เทคนิคการตรวจตดิตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560”  

รหัสหลักสูตร : MTC-LA-02 

โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2562 

วันแรก  

08:00 – 08.30  น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการฝึกอบรม   

08:30 – 10.30 น. บรรยาย :  แนวปฏิบตัติามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 

10:30 - 10:45 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

10:45 - 12:00 น. บรรยาย :  แบบประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (MT 1-3)   

12:00 - 13:00 น. พกั รับประทานอาหารกลางวนั 

13:00 - 15:00 น. บรรยาย :  แบบประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์  (MT 4-5) 

15:00 – 15:15 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

15:15 – 17:00 น. บรรยาย :  แบบประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์  (MT 6-10) 

วันท่ี สอง  

08:30 - 10:30 น. บรรยาย :  เทคนิคการตรวจตดิตามระบบคณุภาพ 

10:30 - 10:45 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

10:45 - 12:00 น. บรรยาย :  การตรวจติดตามความปลอดภยัในห้องปฏิบตัิการและ Service Profile 

12:00 - 13:00 น. พกั รับประทานอาหารกลางวนั 

13:00 - 15:00 น. Workshop 1 : ฝึกการวิเคราะห์ข้อกําหนดของมาตรฐานฯ 

15:00 - 15:15 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

15:15 – 17.00 น. Workshop 2 : ฝึกการการเขียนรายงานการตรวจตดิตามภายใน 
วันท่ีสาม 

08:30 – 10.15 น.  Workshop 3 : ฝึกการตรวจสอบหลกัฐานจากการแก้ไขโอกาสพฒันา 

 10.15 – 11.30 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

10.30 – 11.30 น. Workshop 3 : ฝึกการตรวจสอบหลกัฐานจากการแก้โอกาสพฒันา(ตอ่) 

11:30 - 12:30 น. พกั รับประทานอาหารกลางวนั 

12:30 - 13:30 น. เดนิทางไปห้องปฏิบตักิาร โรงพยาบาล ท่ีเป็นพืน้ท่ีฝึกปฏิบตักิาร 

13:30 - 14:30 น.   Workshop 4  :  ฝึกตรวจติดตามระบบคณุภาพ ประมาณ 6 กลุม่ 

14:30 – 15.00 น. สรุปข้อมลูและจดัเตรียมรายงานการตรวจติดตามระบบคณุภาพ 

  15.00 -  15.30 น. ผู้ เข้าอบรม นําเสนอรายงานการตรวจติดตามระบบคณุภาพกลุม่ละ 5 นาที 

  15.30 -  16.30 น. วิพากษ์  :  ผลการตรวจตดิตามในพืน้ท่ี โดยวิทยากรกลุม่ 

  16.30 น. พิธีปิดการฝึกอบรม   เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 


	วิทยากร
	วันที่ สอง

