
       สภาเทคนิคการแพทย์ THE MEDICAL TECHNOLOGY COUNCIL 
ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย ์ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
2nd Floor, Office Division of Medical Engineering, The Ministry of Public Health , Tiwanond Rd., Nonthaburi 11000, Thailand 
ติดต่อ โทรศัพท์ / โทรสาร 02-580-0229   www.mtcouncil.org และ www.mtc.or.th 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที่ สทนพ.11.316/2560

                 15   พฤศจิกายน  2560 

เรื่อง    ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 

เรียน    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/สถาบัน/คณบดี 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. หลักสูตรอบรมมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ประจําปี 2561  

ด้วยสภาเทคนคิการแพทยไ์ด้จัดการอบรมหลกัสตูรการพฒันาคณุภาพทางหอ้งปฏิบัติการอย่าง
ตอเนื่อง จํานวน 4 หลักสูตร ในปี พ.ศ.2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ประกอบด้วย  

1. MTC-LA-01 : มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
2. MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560
3. MTC-LA-08 plus : การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560
4. MTC-LA-09 : เคร่ืองมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบํารุงรักษาและการสอบเทียบ

        โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพ และ
ข้อกําหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ให้เกิดการ
ร่วมบริบาลสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

        สภาเทคนิคการแพทย์จึงขอเรียนเชิญ  นักเทคนิคการแพทย์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  
และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด  ในสังกัด เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว  
โดยการอบรมนี้ผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐมีสิทธ์ิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธ์  และอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมดังกล่าวด้วย  จะเป็น
พระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

(รองศาสตราจารย์ยุพา  เอ้ือวิจิตรอรุณ) 
           นายกสภาเทคนิคการแพทย์  
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โครงการอบรม 
“มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสาํคัญในการพัฒนาคุณภาพ” 

รหสัหลักสูตร  : MTC-LA-01 
                                    โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2561 

  
หลักการและเหตุผล 

   ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ประกาศใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบบัปี พ.ศ.2560 เป็น 
มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามพระราชบญัญตัิวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
พ.ศ.2547 มาตรา 7(2) เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์นําข้อกําหนดในมาตรฐานไปวางแผนการ 
จดับริการประชาชนได้อย่างมีคณุภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบกบั ปัจจบุนัได้มีการปรับปรุง 
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์เป็นฉบบัพ.ศ.2560 จึงมีความจําเป็นต้องจดัโครงการอบรมให้แก่ผู้ประกอบ 
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยบริการทางเทคนิคการแพทย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน 
มาตรฐานวิชาชีพและแนวคิดการพฒันาคณุภาพ เพื่อให้สามารถพฒันาและจดับริการทางเทคนิคการแพทย์ 
ให้มีคณุภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานและประชาชนผู้มารับบริการตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ข้อกําหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ แนวคดิการพฒันา 
คณุภาพ และเคร่ืองมือท่ีใช้พฒันาคณุภาพ 

2.เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมนําความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้เพ่ือพฒันางานบริการทางเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้อง
กบัมาตรฐานวิชาชีพ 

คุณสมบัตผิู้ เข้าอบรม นกัเทคนิคการแพทย์   เจ้าพนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย์   นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด  

เนือ้หาหลักสูตร  

� ความรู้พืน้ฐานและหวัใจของการพฒันาคณุภาพ 

� มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และ แนวทางปฏิบตั ิ
� แนวคดิในการวางระบบ พฒันางาน ตดิตามควบคมุกํากบั และพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

วิทยากร  
   วิทยากรหลกั : อนกุรรมการมาตรฐานวชิาชีพ และ ผู้ตรวจประเมินระบบคณุภาพห้องปฏิบตักิาร 

(LA Auditor) สภาเทคนิคการแพทย์ 
ค่าลงทะเบยีน   2,500 บาท (คา่เอกสาร  อาหารวา่ง และอาหารกลางวนั  2 วนั)  ไมร่วมคา่ท่ีพกั  และคา่เดนิทาง
จากบ้านพกัมายงัสถานท่ีจดัอบรม    สภาเทคนิคการแพทย์ ไม่รับประสานงานเร่ืองท่ีพกั 
 
คะแ นน  CMT E  = 14.5  คะแนน 
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ระยะเวลาอบรม จดัอบรม จํานวน   4   รุ่น     รุ่นละ  50 คน  รุ่นละ 2 วนั 
สถานที่จ ัดอบรม รหสัหลักสูตร  : MTC-LA-01   กรุงเทพมหานคร  

รุ่นท่ี ระยะเวลาการอบรม วนัปิดรับสมคัร สถานท่ี 

25 28-29 มกราคม  2561 10 มกราคม 2561 อดุรธานี 

26 26-27 มีนาคม 2561 10 มีนาคม  2561 กรุงเทพมหานคร 

27 28-29 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 กรุงเทพมหานคร 

28 23-24 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม  2561 กรุงเทพมหานคร 
 

   หมายเหต ุ: สถานท่ีจดัอบรม  อาจพิจารณาเปล่ียนแปลง ตามความเหมาะสม 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําความรู้ไปใช้พัฒนาระบบ 

คุณภาพและสามารถวางแผนการจัดบริการทางเทคนิคการแพทย์ได้สอดคล้องตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพกําหนด 

 

ผู้เสนอโครงการ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                                                      
 

  ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์       รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา  เอือ้วิจิตรอรุณ 

ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์    นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 

 
                                                                                                                                

                                                                                                               
                                                                                      
วนัท่ีอนมุตัโิครงการ  19 กนัยายน 2560 
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กาํหนดการอบรม 
“มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์และเครื่องมือสาํคญั
ในการพัฒนาคุณภาพ” รหสัหลักสูตร  : MTC-LA01 

โดย สภาเทคนิคการแพทย์ปี  2561 
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. ฝึกปฏิบตั ิ1: โอกาสพฒันา และการแก้ไข 1 
 
 

 วันท ี่ สอง  

 
08:30 - 10:30 น. 

บรรยาย: ข้อกําหนด ระบบเอกสารและบนัทกึ  
การควบคมุสิง่ท่ีไมส่อดคล้องกบัข้อกําหนด 

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. ฝึกปฏิบตั ิ2: โอกาสพฒันา และการแก้ไข 2 

14:30 - 14:45 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

14:45 – 16.00 น. สอบ และสรุปผลการฝึกอบรม 

  16.00 -  16.30 น. ปิดการอบรม   เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 
 
 

..................................................................... 
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โครงการอบรม  
“เทคนิคการตรวจตดิตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560”  

รหสัหลักสูตร : MTC-LA-02 
                                     โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2560 

 

หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ประกาศใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2 560  

เป็นมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกําหนดให้มีระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ

ภายในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในด้านระบบบริหารคุณภาพและเทคนิควิชาชีพ 

อย่างครบถ้วน โดยผู้ตรวจติดตามภายในจําเป็นต้องมีความรู้ในข้อกําหนดตามมาตรฐานงานเทคนิค

การแพทย์และมีความรู้ในเชิงเทคนิคการตรวจติดตาม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสนับสนุน ชีแ้นะผู้รับการ

ตรวจติดตาม ระบบคุณภาพให้สามารถพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม  

เกิดประโยชน์ต่อห้องปฏิบัติการและผู้รับบริการต่อไป  

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ในข้อกําหนดตามตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 

2560 และสามารถนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละห้องปฏิบัติการ  

2. เพ่ือให้มีความรู้เทคนิคการตรวจติดตามภายใน และนําไปใช้ตรวจติดตามในพืน้ท่ีเครือข่าย 
 
คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม  

นักเทคนิคการแพทย์   
 

เนือ้หาหลักสูตร 

� ความรู้ในข้อกําหนดและแบบประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

� เทคนิคการตรวจติดตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

� พรบ.เคร่ืองมือแพทย์ และการเตรียมแบ่งกลุ่มเคร่ืองมือตามมาตรฐานอาเซียน 

� เทคนิคการนําเสนอข้อมูลโอกาสพัฒนาและการเขียนรายงานผลการตรวจติดตามภายใน 

� การฝึกปฏิบัติตรวจติดตามจากกรณีศึกษา และในสถานท่ีห้องปฏิบัติการ 
 
วิทยากร 

            วิทยากรหลัก : อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

(LA Auditor) สภาเทคนิคการแพทย์ 

ค่าลงทะเบยีน   4,500 บาท(ค่าเอกสาร  อาหารว่าง  อาหารกลางวัน 3  วัน)  
                          ไม่รวมค่าเดนิทางจากบ้านพักมายังจุดนัดหมาย และ ไม่รวมค่าที่พัก 2 คืน 
 
คะแนน  CMTE = 19.5  คะแนน  
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ระยะเวลาอบรม     จํานวน 4 รุ่น    รุ่นละ 40  คน    รุ่นละ 3 วัน   

สถานที่จัดอบรม   รหสัหลักสูตร : MTC-LA-02   กรุงเทพมหานคร    

รุ่นท่ี ระยะเวลาการอบรม วันปิดรับสมัคร สถานท่ี 

21 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 1 กุมภาพันธ์ 2561 กรุงเทพมหานคร 

22 9-11 เมษายน 2561 1 เมษายน 2561 กรุงเทพมหานคร 

23 11-13 มิถุนายน 2561 1มิถุนายน 2561 กรุงเทพมหานคร 

24 13-15 สิงหาคม  2561 1 สิงหาคม 2561 กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ : สถานท่ีจัดอบรม  อาจพิจารณาเปล่ียนเป็นส่วนภูมิภาค ตามความเหมาะสม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
มีผู้ตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ท่ัวทุกจังหวัด  สามารถสนับสนุนระบบ

คุณภาพของห้องปฏิบัติการและสร้างความเช่ือม่ันในระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการท่ัวประเทศ  

ผู้เสนอโครงการ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์                       รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา  เอือ้วิจิตรอรุณ 

ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์                     นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 

วนัท่ีอนมุตัโิครงการ  19 กนัยายน 2561 
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กาํหนดการอบรม   
“เทคนิคการตรวจตดิตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560”  

รหสัหลักสูตร : MTC-LA-02 
โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2560 

วันแรก 

08:00 – 08.30  น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการฝึกอบรม 

08:30 – 10.30 น.  บรรยาย :  แนวปฏิบัติตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 

10:30 - 10:45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

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

12:00 - 13:00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

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

15:00 – 15:15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

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

วันที่ สอง 
08:30 - 10:30 น. บรรยาย :  เทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพ 

10:30 - 10:45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

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

12:00 - 13:00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

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

15:00 - 15:15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

15:15 – 17.00 น. Workshop 2 : ฝึกการการเขียนรายงาน 
วันที่สาม 

08:30 – 10.15 น.  พรบ.เคร่ืองมือแพทย์ 2551 

10.15 – 10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 11.30 น. ประเมินผลความรู้ 

11:30 - 12:30 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

12:30 - 13:30 น. เดินทางไปห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล ท่ีเป็นพืน้ท่ีฝึกปฏิบัติการ 

13:30 - 14:30 น. Workshop 3  :  ฝึกตรวจติดตามระบบคุณภาพ ประมาณ 6 กลุ่ม 

14:30 – 15.00 น. สรุปข้อมูลและจัดเตรียมรายงานการตรวจติดตามระบบคุณภาพ 
 15.00 -  15.30 น. ผู้เข้าอบรม นําเสนอรายงานการตรวจติดตามระบบคุณภาพกลุ่มละ 5 นาที 
 15.30 -  16.00 น. วิพากษ์  :  ผลการตรวจติดตามในพืน้ท่ี โดยวิทยากรกลุ่ม 
 16.00 -  16.30 น. พิธีปิดการฝึกอบรม   เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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โครงการอบรม  
“การประกนัคุณภาพทางห้องปฏบิัตกิาร  ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560” 

รหสัหลักสตูร  : MTC-LA-08  Plus 

โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2560 

หลักการและเหตุผล 
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล ตลอดมา ล่าสุดเป็นมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2560 แนวคิดการจัดทํามาตรฐานฯ 

การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ ผู้จัดการคุณภาพ และ/หรือ นักเทคนิคการแพทย์ท่ีได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการ ควรมีความเข้าใจ ใน

การวางระบบการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติ การติดตามควบคุมและพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์อย่าง

ต่อเน่ือง ช่วยให้งานบริการด้านเทคนิคการแพทย์ได้รับการธํารงรักษาระบบและคุณภาพการตรวจวิเคราะห์อย่าง

สม่ําเสมอ เกิดประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพและประชาชนผู้รับบริการ รวมถึงคุณภาพการบริหารจัดการด้านการ

ควบคุมคุณภาพได้อย่างเหมาะสม 

วตัถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบดูแลระบบควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการตาม

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 

คุณสมบัตผิู้ เข้าอบรม 

          นักเทคนิคการแพทย์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   สาขาธนาคาร

เลือด  

เนือ้หาหลกัสูตร  

� บรรยายระบบการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ 

� หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้จัดการคุณภาพ และ/หรือ ผู้ดูแลคุณภาพภายในห้องปฏิบัติ 

� ระบบประกันคุณภาพการวิเคราะห์ 

� วิเคราะห์กรณีศึกษา 

วทิยากร   
        วทิยากรหลกั : อนกุรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ผู้ตรวจประเมินระบบคณุภาพห้องปฏิบติัการ(LA 
Auditor) สภาเทคนิคการแพทย์ 



2 

ค่าลงทะเบียน. 3,700 บาทเพ่ือเป็นค่าอาหาร เอกสารประกอบการอบรมและวสัดุฝึกอบรม 
          ไม่รวมค่าที่พกั ค่าเดนิทางจากบ้านพกัมายงัสถานที่จัดอบรม 

คะแ นน  CMT E  = 17.5  คะแ นน  

ระยะเวลาอบรม จดัอบรม จํานวน   4   รุ่น     รุ่นละ  40 คน    รุ่นๆ ละ 3 วนั 

สถานที่จ ัดอบรม    รห ัสหลักสตูร  : MTC-LA-08  Plus   กรุงเทพมหานคร  

รุ่นที่ ระยะเวลาการอบรม วนัปิดรับสมัคร สถานที่ 
12  18-20 มกราคม 2561     9 มกราคม 2561 กรุงเทพมหานคร 

13  19-21 เมษายน 2561  10 เมษายน 2561 กรุงเทพมหานคร 

14  21-23 มิถุนายน 2561  10 มิถุนายน 2561 กรุงเทพมหานคร 

15  20-22 กันยายน 2561  10 กันยายน 2561 กรุงเทพมหานคร 

หมายเหต ุ: สถานท่ีจดัอบรม  อาจพิจารณาเปลีย่นเป็นสว่นภมิูภาค ตามความเหมาะสม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเทคนิคการแพทย์ ผู้จัดการคุณภาพและ/หรือผู้ดูแลระบบคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจข้อกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ แนวทางวางระบบ พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ อย่างต่อเน่ือง 

ผู้เสนอโครงการ                   ผู้อนุมัติโครงการ 

 ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์     รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา  เอือ้วิจิตรอรุณ 

ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 

วนัท่ีอนมุติัโครงการ  19 กนัยายน 2560 
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กาํหนดการอบรม   
“การประกนัคุณภาพทางห้องปฏบิัตกิาร  ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560” 

รหสัหลักสตูร  : MTC-LA08  Plus 

โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2560 
วนัแรก  

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 :  IQC & EQA Analyze & Inter-Laboratory comparison  

12:00 - 13:00 น. พกั รับประทานอาหารกลางวนั 

13:00 - 14:30 น. บรรยาย : Assessment of Lab Tests When Proficiency Testing Is Not  Available   

14:30 – 14:45 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

14:45 – 17:00 น.   บรรยาย : CQI ,Quality Tool ,Lean Concept, Six Sigma for CQI   

วนัที่สอง 

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     
วนัท ี่สาม 

08:30 – 10.30 น. บรรยาย : การประกนัคณุภาพในงานธนาคารเลือด 

10:30 - 10:45 น. พกั รับประทานอาหารวา่ง 

10:45 - 12:00 น. ประเมินผลความรู้   
12:00 - 13:00 น.   พกั-อาหารกลางวนั และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ :  เวลาพักรับประทานอาหารว่าง อาจเปล่ียนแปลงเวลาตามความเหมาะสม 
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โครงการอบรม  
“เครื่องมือห้องปฏบิัตกิารทางการแพทย์ : การบาํรุงรักษาและการสอบเทยีบ” 

 รหสัหลักสูตร  : MTC-LA-09   
โดย สภาเทคนิคการแพทย์  และสถาบันมาตรวทิยาแห่งชาต  ิ  ปี 2561 

หลักการและเหตุผล 
ข้อกําหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2560 ให้ความสําคัญกับข้อกําหนดเก่ียวกับเคร่ืองมือ

ทางห้องปฏิบัติการ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความถูกต้อง แม่นยําในการตรวจวิเคราะห์    นักเทคนิคการแพทย์ และ

บุคลากรในห้องปฏิบัติการ ควรมีความรู้ในการจัดทําระบบการวางแผนสอบเทียบ การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน  

หลักการสอบเทียบ การแปลผลการสอบเทียบ  การเลือกหน่วยงานให้บริการสอบเทียบท่ีเป็นมาตรฐาน   ช่วยให้งาน

บริการด้านเทคนิคการแพทย์ได้รับการธํารงรักษาระบบและคุณภาพการตรวจวิเคราะห์อย่างสม่ําเสมอ เกิด

ประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพและประชาชนผู้รับบริการ รวมถึงคุณภาพการบริหารจัดการด้านการควบคุม

คุณภาพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

วตัถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบดูแลระบบเคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

2560   

คุณสมบัตผิู้ เข้าอบรม   

          นักเทคนิคการแพทย์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์      สาขาธนาคาร

เลือด   

เนือ้หาหลกัสูตร  

�  ข้อกําหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ท่ีเก่ียวข้อกับเคร่ืองมือทางห้องปฏิบัติการ 

� การบํารุงรักษาเชิงปอ้งกนั  การจดัทําแผนสอบเทียบเคร่ืองมือ และการจดัเก็บรายงานผลสอบเทียบ  

� การวดั การสอบเทียบและความสามารถสอบกลบัได้   

� การสอบเทียบเคร่ืองมือวดัสาํหรับห้องปฏิบติัการทางการแพทย์   

� การแปลผลการสอบเทียบและการใช้งานใบรับรองผลการสอบเทียบ 

� การพิจารณาเลอืกใช้ห้องปฏิบติัการสอบเทียบเคร่ืองมือวดั 
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วทิยากร    
        วทิยากรหลกั : อนกุรรมการมาตรฐานวิชาชีพ/ ผู้ตรวจประเมินระบบคณุภาพห้องปฏิบติัการ(LA Auditor) 
สภาเทคนิคการแพทย์  และ วิทยากรจากสถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ 
ค่าลงทะเบียน. 1,300 บาทเพ่ือเป็นค่าอาหาร เอกสารประกอบการอบรมและวัสดุฝึกอบรม 
                     ไม่รวมค่าที่พกั ค่าเดนิทางจากบ้านพกัมายงัสถานที่จัดอบรม 

 
คะแ นน  CMT E  = 7.0 คะแ นน  
ระยะเวลาอบรม จดัอบรม จํานวน   4   รุ่น     รุ่นละ  50 คน    รุ่นละ 1 วนั 

สถานที่จ ัดอบรม    รห ัสหลักสตูร  : MTC-LA-09   กรุงเทพมหานคร  

รุ่นที่ ระยะเวลาการอบรม วนัปิดรับสมัคร สถานที่ 
4 วนัท่ี 16 มีนาคม  2561  1 มีนาคม 2561 กรุงเทพมหานคร 

5 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561  1 พฤษภาคม 2561 กรุงเทพมหานคร 

6 วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561  1 กรกฎาคม 2561 กรุงเทพมหานคร 

7 วนัท่ี  7 กันยายน 2561  1 กันยายน 2561 กรุงเทพมหานคร 

หมายเหต ุ: สถานท่ีจดัอบรม  อาจพิจารณาเปลีย่นเป็นสว่นภมิูภาค ตามความเหมาะสม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าอบรม  ได้รับความรู้ ความเข้าใจข้อกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ด้านเคร่ืองมือแพทย์  เพ่ือกําหนด

แนวทางวางระบบ พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ อย่างต่อเน่ือง 

 

ผู้เสนอโครงการ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                                                              
 ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์       รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา  เอือ้วิจิตรอรุณ 

ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์                             นายกสภาเทคนิคการแพทย์                                
  

 
 

วนัท่ีอนมุติัโครงการ  19 กันยายน 2560 
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กาํหนดการอบรม   
“เครื่องมือห้องปฏบิัตกิารทางการแพทย์ : การบาํรุงรักษาและการสอบเทยีบ” 

รหสัหลักสตูร  : MTC-LA-09 
โดย สภาเทคนิคการแพทย์ และสถาบันมาตรวทิยาแห่งชาต  ิ  ปี  2561 

เวลา หัวข้ออบรม วิทยากร 

08:00 –08.30  น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม  

08.30-10.00 น. - ข้อกําหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 ท่ี

เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการ

จัดกลุ่มเคร่ืองมือแพทย์ตามความเส่ียง 

สภาเทคนิคการแพทย์ 

10.00-10.15 น.  พัก-อาหารว่าง  

10.15-12.00 น. -  การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน  การจัดทําแผนสอบเทียบ

เคร่ืองมือ และการจัดเก็บรายงานผลสอบเทียบ 

สภาเทคนิคการแพทย์ 

12.00-13.00 น. พัก-อาหารกลางวัน  

13.00-14.30 น. -การวัด การสอบเทียบและความสามารถสอบกลับได้   

-การสอบเทียบเคร่ืองมือวัดสําหรับห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์  (Freezer, Refrigerator, Incubator, Centrifuge 

เป็นต้น) 

สถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติ 

14.30-14.45น  พัก-อาหารว่าง  

14.45-17.00 น. -การแปลผลการสอบเทียบและการใช้งานใบรับรองผลการ

สอบเทียบ 

-การพิจารณาเลือกใช้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 

สถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติ 

หมายเหตุ :  เวลาพักรับประทานอาหารว่าง อาจเปล่ียนแปลงเวลาตามความเหมาะสม 
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