
 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“บริการลูกค้าดุจญาติมิตร ด้วยมาตรฐานระดับสากล” 
โทร. 0-5393-6027  โทรสาร 0-5328-9300   www.ams.cmu.ac.th/amscsc  

 
 
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง  ทกัษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ คร้ังที่ 8 

วันที่ 21- 22 มีนาคม 2562 
ณ หอ้งประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย ์ชั้น 2  อาคาร 4 ชั้น  

คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
************************ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการใหบ้ริการการตรวจทางห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยบุคลากรที่เกีย่วข้องกับ
กระบวนการต่างๆ ในการให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารจะตอ้งมีความรู้ความเข้าในมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้
ได้ผลการตรวจที่ถกูต้องซึ่งจะเกิดประโยชน์อยา่งสูงสุดกับผู้ป่วยหรือผู้รับบรกิาร การจัดเก็บตัวอย่างเลือดหรือการเจาะเลือด 
เป็นขั้นตอนแรกของการให้บรกิารทางหอ้งปฏิบัติการ และมีสําคัญต่อคุณภาพของผลการทดสอบเป็นอย่างมาก เนื่องจากถ้ามี
การเจาะและนําส่งตัวอย่างเลือดไม่ถูกต้องจะทาํให้ผลการทดสอบผิดพลาดไปด้วย ถงึแมว้่าจะมีกระบวนการทดสอบต่างๆ
ภายในห้องปฏิบัติการ ทีถู่กต้องตามมาตรฐานก็ตาม ดังนั้นผู้ที่ทําหน้าทีใ่นการเจาะเลือดจะต้องมีความรู้ทีถู่กตอ้งตามหลัก
วิชาการ ทราบถึงมาตรฐานของการเจาะเลือดที่ถกูต้อง รวมถึงทราบถึงผลกระทบต่างๆ จะเกิดขึ้นในกรณทีี่ทําการเจาะเกบ็
โลหิตไม่ถูกตอ้ง  ประกอบกบัผู้ที่ทําหน้าที่เจาะเลือดจะต้องมีการฝึกอบรมเพื่อรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความ
ชํานาญและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรตามระบบคุณภาพต่างๆ เช่น การ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) การรับรองมาตรฐานหอ้งปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation) มาตรฐาน
ห้องปฏิบัตกิารไอเอสโอ 15189 (ISO 15189) มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ไอเอสโอ 15190 (ISO 15190) ซึ่ง
พนักงานจะต้องมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในงานที่ปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้
จัดโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิารเรื่อง ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัตกิาร ครั้งที่ 8 ขึ้น เพิ่มส่งเสริมทักษะ และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของนักวิชาชีพตลอดจนศิษย์เก่าคณะเทคนิค
การแพทย์ ให้มีโอกาสตดิตามความก้าวหน้าทางเทคนิคการเก็บตัวอย่างตรวจซ่ึงเป็นขั้นตอนสําคัญสําหรบัการตรวจวินิจฉัย
ทางหอ้งปฏิบัตกิารที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความถูกต้องของการตรวจ 
 
2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได ้

2.1 รับทราบความสําคัญ ข้อควรระวังและปัจจัยต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการจดัเก็บตัวอย่างเลือด 
2.2      รับทราบมาตรฐานในการเจาะและนําส่งตัวอย่างเลือด 
2.3 รับทราบข้อมูล และรู้จักอุปกรณ์สมัยใหมท่ี่เกีย่วข้องกับการเจาะและจัดเก็บตัวอย่างเลือด 
2.4      ฝึกทักษะที่ถกูต้องในการเจาะเลือด 
2.5 มีการพบปะและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการทํางานระหวา่งกัน 
 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการเจาะเลือด เช่น นักเทคนิคการแพทย์,  
นักวิทยาศาสตรก์ารแพทย,์ พยาบาลผู้ทําหน้าที่เจาะเลือด จํานวน 50 คน   
 
 
 

โหลดเอกสารและ
ลงทะเบียนออนไลน์ 
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4. ค่าลงทะเบียน 
คนละ 2,200 บาท 
(มีทุนสนับสนุนการเข้ารว่มอบรมโดยยกเว้นค่าลงทะเบียนจํานวน 3 ทุน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เขา้อบรมต้องเป็นศิษย์เก่า
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปฏิบัติงานในหอ้งปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเลือด) 
 

5. วิธีการฝกึอบรม 
เป็นการอบรมทีป่ระกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ภาคบรรยายเพ่ือใหค้วามรู้ด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ให้ผู้เข้าอบรมได้
เรียนรู้จากการสาธิตวิธีการทีถ่กูต้องโดยวทิยากร และผู้เข้าอบรมทกุคนได้ลงมือปฏิบัติการเจาะเลือดกับแขนเทียม
สําหรับฝึกเจาะเลือด 
 

6. วิทยากร 
6.1 คณาจารยข์องภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6.2 บุคลากรของศูนย์บรกิารเทคนิคการแพทย์คลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
6.3 เจ้าหน้าที่ดา้นผลิตภัณฑ์การเจาะเก็บเลือด จาก บรษิัท กรงุเทพอินเตอร ์โปรดักส์  จํากัด 
6.4 เจ้าหน้าที่บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด 
 

7. ระยะเวลาและสถานที ่
วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562    เวลา 8.30 น.  -  16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ ชัน้ 2  อาคาร 4 ชั้น  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

8. กําหนดการฝึกอบรม 
รายละเอียดตาม ตารางโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 
9. การประเมินผล 

การประเมินก่อนฝึกอบรม และการประเมินหลังฝึกอบรม 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมต้องมีคะแนนหลังการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 70% 
 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
10.1 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกีย่วกับ 

- ความสําคัญ ข้อควรระวงัและปัจจัยต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการจดัเก็บตวัอย่างเลือด 
- มาตรฐานในการเจาะและนําส่งตัวอย่างเลือด 
- อุปกรณ์สมัยใหม่ที่เกีย่วขอ้งกับการเจาะและจัดเก็บตวัอย่างเลือด 

10.2 ผู้ผ่านการอบรมได้รับการฝึกทักษะที่ถกูต้องในการเจาะเลือด 
10.3 ผู้ผ่านการอบรมได้พบปะ และแลกเปล่ียนประสบการณก์ับผู้ร่วมอบรมท่านอื่น   
10.4 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร 
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กําหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง  ทกัษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ คร้ังที่ 8  

วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562 
ณ หอ้งประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย ์ชั้น 2  อาคาร 4 ชั้น  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 
 
วันพฤหสับดีที่ 21 มีนาคม 2562 
08.30 – 09.00 น. - ลงทะเบียน 
   - พิธีเปิดโดยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
09.00 – 09.15 น. - Pre-test  
09.15 – 10.30 น.     - วิธีการเจาะเกบ็ตัวอย่างเลือดเบื้องต้น   

 โดย ศ.ดร.สาคร  พรประเสริฐ 
10.30 – 10.45. น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. - ผลกระทบของการเจาะเก็บตวัอย่างเลือดที่ไม่ได้มาตรฐานตอ่ผลการตรวจวนิิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
     โดย ผศ.ดร.ธญัญารตัน์  จอมแก้ว   
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 15.00 น. - เทคนิคการเจาะเลือด (ระบบสุญญากาศ, เส้นเลือดฝอย) ปญัหา และภาวะแทรกซอ้นของการ 

  เจาะเก็บเลือด      
15.00 – 15.15 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 16.30 น.  - แบ่งกลุ่ม ลงมอืปฏิบัติเจาะเกบ็ตัวอย่างเลือด 
 
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 
09.00 – 10.30 น. - ข้อปฏิบัติทีเ่หมาะสมในการนาํส่งตัวอย่างเลือด และการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจทีไ่ม่ได้มาตรฐาน 

  โดย ผศ.ดร.จนิตนา  ยาโนละ 
10.30 – 10.45. น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. - เทคโนโลยี และอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้องกับการเกบ็ และนําส่งตัวอย่างเลือด  
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.     - กรณีศึกษา ผลของการเก็บตวัอย่างเลือดที่ไม่ได้มาตรฐานตอ่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

  โดย รศ.ดร.ธนูศักดิ์  ตาต ุ
14.30 – 14.45 น. - Post-test  
14.45 – 15.00 น.  - พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.15 น.         - มาตรฐาน ข้อกําหนด และระบบควบคุมคุณภาพการเจาะเกบ็ตัวอย่างเลือด 
     โดย ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ  ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
16.15 – 16.30 น. - อภิปราย ซักถาม และแลกเปล่ียนประสบการณ ์
16.30 – 16.45 น. - พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรม    

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


