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โครงการอบรม  

“การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิาร ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560” 

รหัสหลักสูตร : MTC-LA-08  Plus 

โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2562 

หลักการและเหตุผล 

ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล ตลอดมา ล่าสดุเป็นมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบบัปี 2560 แนวคิดการจดัทํามาตรฐานฯ 

การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ ผู้ จัดการคุณภาพ และ/หรือ นักเทคนิคการแพทย์ท่ีได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ดแูลระบบการควบคมุคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบตัิการ ควรมีความเข้าใจ ใน

การวางระบบการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติ การติดตามควบคุมและพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์อย่าง

ต่อเน่ือง ช่วยให้งานบริการด้านเทคนิคการแพทย์ได้รับการธํารงรักษาระบบและคณุภาพการตรวจวิเคราะห์อย่าง

สม่ําเสมอ เกิดประโยชน์ตอ่การประกอบวิชาชีพและประชาชนผู้ รับบริการ รวมถึงคณุภาพการบริหารจดัการด้านการ

ควบคมุคณุภาพได้อยา่งเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาทักษะผู้ รับผิดชอบดูแลระบบควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบตัิการตาม

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   

          นกัเทคนิคการแพทย์  เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์   นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาธนาคารเลือด   

เนือ้หาหลักสูตร 

 บรรยายระบบการควบคมุคณุภาพภายในห้องปฏิบตักิาร 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้จดัการคณุภาพ และ/หรือ ผู้ดแูลคณุภาพภายในห้องปฏิบตั ิ

 ระบบประกนัคณุภาพการวิเคราะห์ 

 วิเคราะห์กรณีศกึษา 

วิทยากร   

        วิทยากรหลกั : อนกุรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ผู้ตรวจประเมินระบบคณุภาพห้องปฏิบตัิการ(LA 

Auditor) สภาเทคนิคการแพทย์ 

ค่าลงทะเบียน. 3,700 บาทเพ่ือเป็นคา่อาหาร เอกสารประกอบการอบรมและวสัดฝึุกอบรม 

                     ไม่รวมค่าท่ีพัก ค่าเดนิทางจากบ้านพักมายังสถานท่ีจัดอบรม 

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

สถานท่ีจัดอบรม    รหัสหลักสูตร : MTC-LA-08  Plus   กรุงเทพมหานคร  

รุ่นท่ี ระยะเวลาการอบรม วันปิดรับสมัคร สถานท่ี 

16  21-23  มีนาคม  2562 10  มีนาคม 2562 กรุงเทพมหานคร 

17  20-22 มิถนุายน 2562 10 มิถนุายน  2562 กรุงเทพมหานคร 

18  19-21  กนัยายน  2562 10 กนัยายน  2562 กรุงเทพมหานคร 

หมายเหต ุ: สถานท่ีจดัอบรม  อาจพิจารณาเปล่ียนเป็นส่วนภมูิภาค ตามความเหมาะสม   

ผู้เข้าอบรมควรนําคอมพวิเตอร์โน๊ตบุคท่ีมีโปรแกรม Excel และข้อมูล IQC, EQA ของหน่วยงานมาเพ่ือ

ฝึกทดสอบขณะอบรม 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นกัเทคนิคการแพทย์ ผู้จดัการคณุภาพและ/หรือผู้ดแูลระบบคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจข้อกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ แนวทางวางระบบ พฒันาระบบคณุภาพห้องปฏิบตักิาร อยา่งตอ่เน่ือง 
 

 ผู้ เสนอโครงการ                 ผู้อนมุตัโิครงการ                                    

                     

  ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์                            รองศาสตราจารย์ยพุา  เอือ้วิจิตรอรุณ 

ประธานอนกุรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์                นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 

 

 วนัท่ีอนมุตัิโครงการ  17  กรกฎาคม  2561 
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กาํหนดการอบรม   

“การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิาร ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560” 

รหัสหลักสูตร : MTC-LA08  Plus 

โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2562 

วันแรก  

08:00 – 08.30  น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม 

08:30 – 10.00 น.  บรรยาย:  การวางแผนคณุภาพ 

10:00 - 10:15 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

10:15 - 12:00 น. บรรยาย : CQI ,Quality Tool ,Lean Concept, Six Sigma for CQI   

12:00 - 13:00 น. พกั รับประทานอาหารกลางวนั 

13:00 - 14:00 น. บรรยาย : Assessment of Lab Tests When Proficiency Testing Is Not  Available   

 14.00-  14.30 น. บรรยาย :  IQC & EQA Analyze & Inter-Laboratory comparison 

14:30 – 14:45 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

14:45 – 17:00 น. บรรยาย :  IQC & EQA Analyze & Inter-Laboratory comparison(ตอ่) 

วันท่ีสอง 

08:30 – 10.30 น.  บรรยาย : Westgard Multirule    

10:30 - 10:45 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

10:45 - 12:00 น. บรรยาย : การประยกุต์ใช้ Westgard Multirule    

12:00 - 13:00 น. พกั รับประทานอาหารกลางวนั 

13:00 - 14:30 น. บรรยาย : บรรยาย : Six Sigma       

14:30 – 14:45 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

14:45 – 17:00 น. บรรยาย : การประยกุต์ใช้ Six Sigma     
วันท่ีสาม 

08:30 – 10.00 น. บรรยาย : ความเส่ียงท่ีพบในการใช้เคร่ืองมือทางห้องปฏิบตักิารเทคนิคการแพทย์ 

  10:00 - 10:15 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

10:15 - 12:00 น. บรรยาย : การประกนัคณุภาพในงานธนาคารเลือด  

12:00 - 13:00 น.   พกั-อาหารกลางวนั   

 13:00 – 15.00 น.  บรรยาย : การประยกุต์ใช้ โปรแกรม excel เพ่ือการบริหารข้อมลูทางห้องปฏิบตักิาร 

หมายเหต ุ:  เวลาพกัรับประทานอาหารวา่ง อาจเปล่ียนแปลงเวลาตามความเหมาะสม 


	วิทยากร
	วิทยากรหลัก : อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ(LA Auditor) สภาเทคนิคการแพทย์

