
 

 
 
 

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาทักษะในการเก็บและน าส่งตัวอย่างเลือด สิ่งส่งตรวจ  
                 อ่ืนๆ เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการจัดการความปลอดภัยด้านชีวภาพ                 
                 (Blood / Specimen Collection & Transportation with Biosafety Management) 

2. ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์   
                                            จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
3. ชื่อผู้ประสานงานหลัก  

1. นายณัฐวัฒน์ สุขทั่วญาติ  หัวหน้าโครงการ 
2. นางชญาดา ชีวนัไพโรจน์  กรรมการ  
3. นางสาวอาทิตยา อารมณ์สวะ กรรมการและเลขานุการ 

4. รายละเอียดของการประชุม ประกอบด้วย 
4.1 หลักการและเหตผุล 
 ในปัจจุบันหน่วยงานทางการแพทย์จ าเป็นต้องใช้ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติเทคนิคการแพทย์ที่มีความถูกต้อง
และแม่นย า เพื่อให้แพทย์สามารถให้การวินิจฉัย รักษา และการตรวจติดตามผลการรักษา โดยเป็นที่ทราบกันว่า
ข้อมูลด้านการแพทย์ของผู้ป่วยแต่ละคนนั้น โดยเฉลี่ยร้อยละ 70 จะเป็นข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิค-
การแพทย์ ซึ่งการจะได้ผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นย านั้น จ าเป็นต้องมีการขั้นตอนเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจจาก
ผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้สิ่งส่งตรวจที่ถูกผู้ป่วย มีคุณภาพ ประกอบกับในปัจจุบันความรู้และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเจาะเลือด การเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจประเภทต่างๆ มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 
ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการเจาะเลือดและการจัดเก็บสิ่งสง่ตรวจ ซึ่งประกอบด้วยนักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล 
และผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ จ าเป็นจะต้องได้รับการทบทวนความรู้และเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเพิ่มความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งพื้นฐานการเจาะเลือดจากเส้นเลือดด า ปลายนิ้ว ส้นเท้า การน าส่งสิ่งส่งตรวจส าหรับการตรวจประเภท
ต่างๆ อย่างถูกต้อง รวมถึงทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและความทดสอบในกรณีที่เก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ
ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน และรับทราบมาตรฐานข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเจาะเลือดและเก็บ        
สิ่งส่งตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อก าหนดด้านบุคลากรในระบบการรับรองมาตรฐานต่างๆ ซึ่งก าหนดให้
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฟื้นฟูและเพิ่มเติมความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ เช่น การรับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation)  การรับรองมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) มาตรฐาน
การรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จาก      
สภาเทคนิคการแพทย์ (Hospital Accreditation) นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานยังต้องทราบถึงการป้องกันการติดเชื้อใน
การเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ รวมถึงสามารถบริหารจัดการในกรณีที่สิ่งส่งตรวจมีการหกหรือรั่วไหลได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจะจัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะในการเก็บและน าส่งตัวอย่างเลือด สิ่งส่งตรวจ
อ่ืนๆ เพื่ อการวินิ จฉัยทางห้องปฏิบั ติ การทางการแพทย์  และการจัดการความปลอดภัยด้ านชี วภาพ               
(Blood / Specimen Collection & Transportation with Biosafety Management) ขึ้น เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มเติม
ทักษะในการเจาะเลือด การเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เพื่อได้สิ่งส่งตรวจที่
ถูกต้อง มีคุณภาพ ซึ่งน าไปสู่ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้ป่วย รวมถึงได้เรียนรู้
ถึงการป้องกันการติดเชื้อในการเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ รวมถึงสามารถบริหารจัดการในกรณีที่สิ่งส่งตรวจมีการหก
หรือรัว่ไหลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
 
 



 

4.2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ดังนี ้
4.2.1 เรียนรู้มาตรฐานในการเจาะและน าส่งตัวอย่างเลือดที่ถูกต้อง ทั้งการเจาะเลือดจากเส้นเลือด ปลายนิ้ว

และส้นเท้า รับทราบความส าคัญ ข้อควรระวังและปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด 
4.2.2 เรียนรู้การเก็บสิ่งส่งตรวจประเภทต่าง ๆ และน าส่งสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง 
4.2.3 เรียนรู้ผลกระทบในกรณีที่มีการเจาะเลือด เก็บสิ่งส่งตรวจต่างๆ และน าส่งไม่ถูกต้อง 
4.2.4 รับทราบข้อมูล และรู้จักอุปกรณ์สมัยใหม่ที่เก่ียวข้องกับการเจาะและจัดเก็บตัวอย่างเลือด 
4.2.5 ฝึกทักษะและขั้นตอนที่ถูกต้องในการเจาะเลือดโดยระบบสุญญากาศ 
4.2.6 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในการเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ รวมถึงสามารถบริหาร

จัดการในกรณีที่สิ่งส่งตรวจมีการหกหรือรั่วไหล 
4.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

4.3.1 นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้เก่ียวกับการเจาะและน าส่งตัวอย่าง
เลือดที่ถูกต้อง ตระหนักถึงความส าคัญ รวมไปถึงข้อควรระวังและปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บ 
ตัวอย่างเลือด 

4.3.2 นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้เก่ียวกับการเก็บสิ่งส่งตรวจประเภท 
ต่าง ๆ และการน าส่งสิ่งส่งตรวจอย่างถูกวิธี 

4.3.3 นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบในกรณีที่มีการ
เจาะเลือด การเก็บสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ และการน าส่งไม่ถูกวิธี 

4.3.4 นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมได้รับทราบข้อมูลและอุปกรณ์ทันสมัยที่ใช้ใน
การเจาะและจัดเก็บตัวอย่างเลือด 

4.3.5 นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมได้ฝึกทักษะและขั้นตอนที่ถูกต้องในการ  
เจาะเลือดโดยระบบสุญญากาศ 

4.3.6 นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการป้องกันการ  
ติดเชื้อในการเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ รวมถึงสามารถบริหาร จัดการในกรณีที่สิ่งส่งตรวจมีการหกหรือ
รั่วไหล 

4.4 สถานที่จัดโครงการ  โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดไีซน์ โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร 
4.5 ระยะเวลาที่จัด ระหว่างวันที่ 17 -19 มีนาคม 2564 
4.6 การจัดเก็บค่าลงทะเบียน  ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500.00 บาท  

 
5. ผู้เข้าร่วมการอบรม    นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และผู้ท าหน้าที่เก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จ านวน 80 คน ทั้งนี ้ 
- ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาจะได้รับประกาศนียบัตร 

และสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จาก  
ต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

- นักเทคนิคการแพทย์ จะสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (CMTE)  
เพ่ือการต่อใบอายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ 

 
6. การประเมินโครงการ  แบบส ารวจความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ  
                         คะแนนความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีคะแนนความพึงพอใจ ≥ 3.75 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง  การพัฒนาทักษะในการเก็บและน าส่งตัวอย่างเลือด สิ่งส่งตรวจอื่นๆ          

เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์ และการจัดการความปลอดภัยด้านชีวภาพ                      
(Blood / Specimen Collection & Transportation with Biosafety Management) 

ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 
 โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร 

 

วันที่  17 มีนาคม 2564 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

พิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

08.30 – 08.45 น. แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test)  
08.45 – 10.15 น. การบรรยายเร่ือง หลักการและขั้นตอนพื้นฐานในเจาะเก็บตัวอย่างเลือดตามมาตรฐาน  

 โดย อาจารย์ ดร.ณัฐชยา แหวนวงศ์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.30 – 12.00 น. การบรรยายเร่ือง ผลกระทบของการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดทีไ่มไ่ด้มาตรฐาน  

โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี เฉียบฉลาด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. การบรรยายเร่ือง เทคนิคการเจาะเลือดระบบสุญญากาศ โดย เจ้าหน้าทีผู่้เชี่ยวชาญดา้น

ผลิตภัณฑ์การเจาะเก็บเลือด จาก บริษัท กรุงเทพอินเตอร์ โปรดักส์  จ ากัด     
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.15 – 16.30 น.  ฝึกปฏิบัติการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดระบบสุญญากาศ  
 
 
วันที่ 18 มีนาคม 2564 
08.30 – 10.30 น. การบรรยายเร่ือง การเก็บและน าส่ง และสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ ในงานทางห้องปฏบิัติการเทคนิค

การแพทย์ โดย ดร.วสิิตศักดิ์ สขุสะอาดพสุ ผู้อ านวยการสายหอ้งปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลเมดพาร์ค  

10.30 – 10.45. น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.00 น. การบรรยายเร่ือง การเก็บและน าส่ง และสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ ในงานทางห้องปฏบิัติการเทคนิค

การแพทย์ โดย ดร.วิสิตศักดิ์ สขุสะอาดพสุ ผู้อ านวยการสายหอ้งปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลเมดพาร์ค (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น.     การบรรยายเร่ือง เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมยัในการเก็บและน าส่งตวัอย่างเลือด โดย 

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีการเก็บและน าส่งสิง่ส่งตรวจ จากบริษัท พี ซี แอล      
โฮลดิง้ จ ากัด 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.15 – 17.15 น.      การบรรยายเร่ือง มาตรฐาน ข้อก าหนด และระบบควบคุมคุณภาพการเจาะเก็บตัวอยา่งเลือด 

โดย ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อ านวยการสายห้องปฏบิัติการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค 
 
 
 
 
 



 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 
08.30 – 09.30 น. การบรรยายเร่ือง หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในงานเก็บและน าสง่สิ่งส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ   
09.30 – 10.30 น. การบรรยายเร่ือง หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัย

ทางชีวภาพ (Biosafety & Biosecurity)  
                  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 11.45 น. การบรรยายเร่ือง การจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ (Biorisk management) 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
11.45 – 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.45 – 13.15 น.     การบรรยายเร่ือง อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)  

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
13.15 – 14.15 น. การบรรยายเร่ือง อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย (Safety equipment: BSC, Centrifuge) 

โดย ทนพ.บุญช่วย เอ่ียมโภคลาภ นักเทคนิคการแพทย์ ช านาญการพิเศษ ข้าราชการบ านาญ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.30 – 15.45 น.  การบรรยายเร่ือง การปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ, การจัดการขยะติดเชื้อ & 

การท าลายเชื้อ (Good micro practice, Facility design, Waste management, 
disinfectant & autoclave) โดย ทนพ.บุญช่วย เอ่ียมโภคลาภ นักเทคนิคการแพทย์ 
ช านาญการพิเศษ ข้าราชการบ านาญ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

15.45 – 16.30 น.  การบรรยายเร่ือง การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล (Biological spill management) 
โดย ทนพ.บุญช่วย เอ่ียมโภคลาภ นักเทคนิคการแพทย์ ช านาญการพิเศษ 
ข้าราชการบ านาญ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

16.30 – 16.45 น.  แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) 
16.45 – 17.00 น. พิธีปิด และมอบประกาศนียบตัร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะในการเก็บและน าส่งตัวอย่างเลือด สิ่งส่งตรวจอื่นๆ   

เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการจัดการความปลอดภัยด้านชีวภาพ  
(Blood / Specimen Collection & Transportation with Biosafety Management) 

ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564  
โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร    

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในข้อที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 เก่ียวกับผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็น 
 สถานะของผู้เข้าร่วม (   ) วิทยากร   (   ) นักเทคนิคการแพทย ์
    (   ) พยาบาล   (   ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    (   ) เจ้าหน้าที่เก็บสิ่งสง่ตรวจ (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ_______________ 
ส่วนที่ 2 ประเมินการจัดกิจกรรม 
คะแนน 1= น้อยที่สุด  2 = น้อย   3 = ปานกลาง  4 = มาก  5 = มากที่สุด 
ตาราง รายการส ารวจความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 5 

1.  สิ่งที่ได้รับตามวัตถุประสงคข์องโครงการ 
1.1  เรียนรู้มาตรฐานในการเจาะและน าสง่ตัวอย่างเลือดที่ถูกตอ้ง 

ทั้งการเจาะเลือดจากเสน้เลือด ปลายนิ้ว และสน้เท้า 
รับทราบความส าคัญ ข้อควรระวังและปจัจัยต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด           

1.2  เรียนรู้การเก็บสิ่งส่งตรวจประเภทต่าง ๆ และน าสง่สิ่งส่ง
ตรวจที่ถูกต้อง           

1.3  เรียนรู้ผลกระทบในกรณีที่มีการเจาะเลือด เก็บสิ่งส่งตรวจ  
ต่าง ๆ และน าส่งไม่ถูกต้อง           

1.4  รับทราบข้อมูล และรู้จักอุปกรณ์สมัยใหม่ที่เก่ียวข้องกับการ
เจาะและจัดเก็บตวัอย่างเลือด           

1.5  ฝึกทักษะและขั้นตอนที่ถูกต้องในการเจาะเลือดโดยระบบ
สุญญากาศ           

1.6  เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในการเก็บและ
น าสง่สิ่งส่งตรวจ รวมถึงสามารถบริหารจัดการในกรณีที่สิ่ง
ส่งตรวจมีการหกหรือรั่วไหล           

 
 
 
 
 
 



 

ตาราง รายการส ารวจความพึงพอใจ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 5 

2. ความเหมาะสมของวิทยากร           

3.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม           

4. ความเหมาะสมของสถานทีจ่ดัการอบรม           

5. ความพึงพอใจโดยภาพรวม           

6. ท่านต้องการให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชน่นี้ใน
อนาคตอีกหรือไม่           

 
สิ่งที่ประทับใจ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
สิ่งที่ควรปรับปรุง 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
ท่านอยากให้มีการจัดอบรมหัวข้อใดในอนาคต 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 


