สภาเทคนิคการแพทย์ THE MEDICAL TECHNOLOGY COUNCIL
ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ 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 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อาํ นวยการโรงพยาบาล/สถาบัน/คณบดี
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. หลักสูตรอบรมมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ประจําปี 2561
ด้วยสภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่าง
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 : เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบํารุงรักษาและการสอบเทียบ
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในเครื่ อ งมื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ และ
ข้อกําหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการ
ร่วมบริบาลสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
สภาเทคนิคการแพทย์จึงขอเรียนเชิญ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ในสังกัด เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว
โดยการอบรมนี้ผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ และอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมดังกล่าวด้วย จะเป็น
พระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

โครงการอบรม
“มาตรฐานงานเทคนิค การแพทย์ 2560 และเครื่อ งมือ สําคัญในการพัฒนาคุณภาพ”
รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-01
โดย สภาเทคนิค การแพทย์ ปี 2561
หลัก การและเหตุผ ล
ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ ประกาศใช้ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ.2560 เป็ น
มาตรฐานการให้ บริ การของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พ.ศ.2547 มาตรา 7(2) เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์นําข้ อกําหนดในมาตรฐานไปวางแผนการ
จัดบริ การประชาชนได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบกับ ปั จจุบนั ได้ มีการปรับปรุง
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์เป็ นฉบับพ.ศ.2560 จึงมีความจําเป็ นต้ องจัดโครงการอบรมให้ แก่ผ้ ปู ระกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และผู้ปฏิบตั ิงานในหน่วยบริ การทางเทคนิคการแพทย์ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ ใน
มาตรฐานวิชาชีพและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้ สามารถพัฒนาและจัดบริ การทางเทคนิคการแพทย์
ให้ มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐานวิชาชีพ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานและประชาชนผู้มารับบริ การต่อไป
วัต ถุป ระสงค์
1.เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ข้อกําหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ แนวคิดการพัฒนา
คุณภาพ และเครื่ องมือที่ใช้ พฒ
ั นาคุณภาพ
2.เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมนําความรู้ที่ได้ รับไปปรับใช้ เพื่อพัฒนางานบริการทางเทคนิคการแพทย์ให้ สอดคล้ อง
กับมาตรฐานวิชาชีพ
คุณสมบัต ผิ ้ ูเ ข้ าอบรม นักเทคนิคการแพทย์ เจ้ าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สาขาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด
เนือ้ หาหลัก สูต ร
ความรู้พื ้นฐานและหัวใจของการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และ แนวทางปฏิบตั ิ
แนวคิดในการวางระบบ พัฒนางาน ติดตามควบคุมกํากับ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
วิท ยากร
วิทยากรหลัก : อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้ องปฏิบตั กิ าร
(LA Auditor) สภาเทคนิคการแพทย์
ค่ าลงทะเบียน 2,500 บาท (ค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 2 วัน) ไม่รวมค่าที่พกั และค่าเดินทาง
จากบ้ านพักมายังสถานที่จดั อบรม สภาเทคนิคการแพทย์ ไม่ ร ับ ประสานงานเรื่ องที่พกั
คะแ น น CMTE = 14.5 คะแนน

1

ระยะเวลาอบรม
จัดอบรม จํานวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน รุ่นละ 2 วัน
สถานที่จ ัด อบรม
รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-01 กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่
ระยะเวลาการอบรม
วันปิ ดรับสมัคร
25 28-29 มกราคม 2561

10 มกราคม 2561

26 26-27 มีนาคม 2561
27 28-29 พฤษภาคม 2561
28 23-24 กรกฎาคม 2561

10 มีนาคม 2561
10 พฤษภาคม 2561
10 กรกฎาคม 2561

สถานที่
อุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : สถานที่จดั อบรม อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ ผู้เข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจ สามารถนําความรู้ไปใช้ พฒ
ั นาระบบ
คุณภาพและสามารถวางแผนการจัดบริการทางเทคนิคการแพทย์ได้ สอดคล้ องตามที่มาตรฐานวิชาชีพกําหนด
ผู้เสนอโครงการ

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์
ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ผู้อนุมตั โิ ครงการ

รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื ้อวิจิตรอรุณ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

วันที่อนุมตั โิ ครงการ 19 กันยายน 2560

2

กําหนดการอบรม
“มาตรฐานงานเทคนิค การแพทย์ แ ละเครื่อ งมือ สําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพ” รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA01
โดย สภาเทคนิค การแพทย์ ปี 2561
วัน แรก
08:00 – 08.30 น.
08:30 – 10.30 น.
10:30 - 10:45 น.
10:45 - 12:00 น.
12:00 - 13:00 น.
13:00 - 14:30 น.
14:30 – 14:45 น.
14:45 – 16:30 น.
16.30- 17.30 น.
17.30- 18.30 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสารการฝึ กอบรม
บรรยาย: มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และแบบประเมิน 100 ข้ อ
พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย: ข้ อกําหนด องค์กรและการบริ หาร , บุคลากร
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย: ข้ อกําหนด เครื่ องมือ และระบบจัดซื ้อ
พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย: ข้ อกําหนด การควบคุมกระบวนการ (1)
บรรยาย: ข้ อกําหนด การควบคุมกระบวนการ (2)
ฝึ กปฏิบตั ิ 1: โอกาสพัฒนา และการแก้ ไข 1

วัน ที่ สอง
08:30 - 10:30 น.
10:30 - 10:45 น.
10:45 - 12:00 น.
12:00 - 13:00 น.
13:00 - 14:30 น.
14:30 - 14:45 น.
14:45 – 16.00 น.
16.00 - 16.30 น.

บรรยาย: ข้ อกําหนด ระบบเอกสารและบันทึก
การควบคุมสิง่ ที่ไม่สอดคล้ องกับข้ อกําหนด
พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย: ข้ อกําหนด การตรวจติดตามภายใน
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการตอบสนองความพึงพอใจผู้ใช้ บริการ
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
ฝึ กปฏิบตั ิ 2: โอกาสพัฒนา และการแก้ ไข 2
พัก รับประทานอาหารว่าง
สอบ และสรุปผลการฝึ กอบรม
ปิ ดการอบรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
.....................................................................

3

โครงการอบรม
“เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560”
รหัสหลักสูตร : MTC-LA-02
โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2560
หลักการและเหตุผล
ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ ประกาศใช้ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2 560
เป็ นมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกําหนดให้ มีระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ
ภายในห้ องปฏิบตั กิ าร ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในด้ านระบบบริหารคุณภาพและเทคนิควิชาชีพ
อย่างครบถ้ วน โดยผู้ตรวจติดตามภายในจําเป็ นต้ องมีความรู้ในข้ อกําหนดตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์และมีความรู้ในเชิงเทคนิคการตรวจติดตาม เพื่อเป็ นประโยชน์ในการสนับสนุน ชี ้แนะผู้รับการ
ตรวจติดตาม ระบบคุณภาพให้ สามารถพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้ อย่างเหมาะสม
เกิดประโยชน์ตอ่ ห้ องปฏิบตั กิ ารและผู้รับบริการต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ รู ับการอบรมมีความรู้ในข้ อกําหนดตามตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี
2560 และสามารถนํามาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละห้ องปฏิบตั กิ าร
2. เพื่อให้ มีความรู้เทคนิคการตรวจติดตามภายใน และนําไปใช้ ตรวจติดตามในพื ้นที่เครื อข่าย
คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าอบรม
นักเทคนิคการแพทย์
เนือ้ หาหลักสูตร
ความรู้ในข้ อกําหนดและแบบประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการตรวจติดตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั กิ าร
พรบ.เครื่ องมือแพทย์ และการเตรี ยมแบ่งกลุม่ เครื่ องมือตามมาตรฐานอาเซียน
เทคนิคการนําเสนอข้ อมูลโอกาสพัฒนาและการเขียนรายงานผลการตรวจติดตามภายใน
การฝึ กปฏิบตั ติ รวจติดตามจากกรณีศกึ ษา และในสถานที่ห้องปฏิบตั กิ าร
วิทยากร
วิทยากรหลัก : อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้ องปฏิบตั กิ าร
(LA Auditor) สภาเทคนิคการแพทย์
ค่ าลงทะเบียน 4,500 บาท(ค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน 3 วัน)
ไม่ รวมค่ าเดินทางจากบ้ านพักมายังจุดนัดหมาย และ ไม่ รวมค่ าที่พัก 2 คืน
คะแนน CMTE = 19.5 คะแนน
1

ระยะเวลาอบรม จํานวน 4 รุ่น รุ่นละ 40 คน รุ่นละ 3 วัน
สถานที่จัดอบรม รหัสหลักสูตร : MTC-LA-02 กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่

ระยะเวลาการอบรม

วันปิ ดรับสมัคร

สถานที่

21 12-14 กุมภาพันธ์ 2561

1 กุมภาพันธ์ 2561

กรุงเทพมหานคร

22 9-11 เมษายน 2561

1 เมษายน 2561

กรุงเทพมหานคร

23 11-13 มิถนุ ายน 2561

1มิถนุ ายน 2561

กรุงเทพมหานคร

24 13-15 สิงหาคม 2561

1 สิงหาคม 2561

กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : สถานที่จดั อบรม อาจพิจารณาเปลี่ยนเป็ นส่วนภูมิภาค ตามความเหมาะสม
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
มีผ้ ตู รวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ทัว่ ทุกจังหวัด สามารถสนับสนุนระบบ
คุณภาพของห้ องปฏิบตั กิ ารและสร้ างความเชื่อมัน่ ในระดับคุณภาพห้ องปฏิบตั กิ ารทัว่ ประเทศ
ผู้เสนอโครงการ

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์
ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ผู้อนุมตั โิ ครงการ

รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื ้อวิจิตรอรุณ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

วันที่อนุมตั โิ ครงการ 19 กันยายน 2561
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กําหนดการอบรม
“เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560”
รหัสหลักสูตร : MTC-LA-02
โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2560
วันแรก
08:00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการฝึ กอบรม
08:30 – 10.30 น. บรรยาย : แนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560
10:30 - 10:45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10:45 - 12:00 น. บรรยาย : แบบประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (MT 1-3)
12:00 - 13:00 น.
13:00 - 15:00 น.
15:00 – 15:15 น.
15:15 – 17:00 น.
วันที่ สอง
08:30 - 10:30 น.
10:30 - 10:45 น.
10:45 - 12:00 น.

พัก รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย : แบบประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (MT 4-5)
พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย : แบบประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (MT 6-10)
บรรยาย : เทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพ
พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย : การตรวจติดตามความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั กิ ารและ Service Profile

12:00 - 13:00 น.
13:00 - 15:00 น.
15:00 - 15:15 น.
15:15 – 17.00 น.
วันที่สาม
08:30 – 10.15 น.

พัก รับประทานอาหารกลางวัน
Workshop 1 : ฝึ กการวิเคราะห์ข้อกําหนดของมาตรฐานฯ
พัก รับประทานอาหารว่าง
Workshop 2 : ฝึ กการการเขียนรายงาน
พรบ.เครื่ องมือแพทย์ 2551

10.15 – 10.30 น.

พัก รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 11.30 น.

ประเมินผลความรู้

11:30 - 12:30 น.
12:30 - 13:30 น.
13:30 - 14:30 น.
14:30 – 15.00 น.
15.00 - 15.30 น.
15.30 - 16.00 น.
16.00 - 16.30 น.

พัก รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปห้ องปฏิบตั กิ าร โรงพยาบาล ที่เป็ นพื ้นที่ฝึกปฏิบตั กิ าร
Workshop 3 : ฝึ กตรวจติดตามระบบคุณภาพ ประมาณ 6 กลุม่
สรุปข้ อมูลและจัดเตรี ยมรายงานการตรวจติดตามระบบคุณภาพ
ผู้เข้ าอบรม นําเสนอรายงานการตรวจติดตามระบบคุณภาพกลุม่ ละ 5 นาที
วิพากษ์ : ผลการตรวจติดตามในพื ้นที่ โดยวิทยากรกลุม่
พิธีปิดการฝึ กอบรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
3
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โครงการอบรม
“การประกัน คุณภาพทางห้ อ งปฏิบ ัต กิ าร ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560”
รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-08 Plus
โดย สภาเทคนิค การแพทย์ ปี 2560
หลักการและเหตุผล
ระบบคุ ณ ภาพห้ องปฏิ บัติการตามมาตรฐานวิ ชาชี พ ได้ มี การปรั บปรุ ง ให้ ทั นสมั ย สอดคล้ องกั บ
มาตรฐานสากล ตลอดมา ล่าสุดเป็ นมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2560 แนวคิดการจัดทํามาตรฐานฯ
การพัฒนาคุณภาพห้ องปฏิ บัติการอย่า งเป็ นระบบ ผู้จัดการคุณภาพ และ/หรื อ นักเทคนิ คการแพทย์ ที่ได้ รับ
มอบหมายให้ เป็ นผู้ดแู ลระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายในห้ องปฏิบตั ิการ ควรมีความเข้ าใจ ใน
การวางระบบการประกันคุณภาพห้ องปฏิบัติ การติดตามควบคุมและพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ อย่าง
ต่อเนื่อง ช่วยให้ งานบริ การด้ านเทคนิคการแพทย์ได้ รับการธํารงรักษาระบบและคุณภาพการตรวจวิเคราะห์อย่าง
สมํ่าเสมอ เกิดประโยชน์ตอ่ การประกอบวิชาชีพและประชาชนผู้รับบริ การ รวมถึงคุณภาพการบริ หารจัดการด้ านการ
ควบคุมคุณภาพได้ อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบดูแลระบบควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ภายในห้ องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560
คุณสมบัต ผิ ้ เู ข้ าอบรม

นักเทคนิคการแพทย์ เจ้ าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาธนาคาร
เลือด
เนือ้ หาหลัก สูต ร
บรรยายระบบการควบคุมคุณภาพภายในห้ องปฏิบตั ิการ
หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จดั การคุณภาพ และ/หรื อ ผู้ดแู ลคุณภาพภายในห้ องปฏิบตั ิ
ระบบประกันคุณภาพการวิเคราะห์
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
วิท ยากร
วิทยากรหลัก : อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้ องปฏิบตั กิ าร(LA
Auditor) สภาเทคนิคการแพทย์
1

ค่ าลงทะเบียน. 3,700 บาทเพือ่ เป็ นค่าอาหาร เอกสารประกอบการอบรมและวัสดุฝึกอบรม
ไม่ รวมค่ าที่พกั ค่ าเดินทางจากบ้ านพักมายังสถานที่จัดอบรม
คะแ น น CMTE = 17.5 คะแ น น
ระยะเวลาอบรม

จัดอบรม จํานวน 4 รุ่น รุ่นละ 40 คน รุ่นๆ ละ 3 วัน

สถานที่จ ัด อบรม รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-08 Plus กรุงเทพมหานคร
รุ่ นที่
ระยะเวลาการอบรม
วันปิ ดรับสมัคร
สถานที่
12
18-20 มกราคม 2561
9 มกราคม 2561
กรุงเทพมหานคร
13
19-21 เมษายน 2561
10 เมษายน 2561
กรุงเทพมหานคร
14
21-23 มิถนุ ายน 2561
10 มิถนุ ายน 2561
กรุงเทพมหานคร
15
20-22 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : สถานที่จดั อบรม อาจพิจารณาเปลีย่ นเป็ นส่วนภูมิภาค ตามความเหมาะสม
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
นักเทคนิคการแพทย์ ผู้จดั การคุณภาพและ/หรื อผู้ดแู ลระบบคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ได้ รับความรู้ ความ
เข้ าใจข้ อกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ แนวทางวางระบบ พัฒนาระบบคุณภาพห้ องปฏิบตั ิการ อย่างต่อเนื่อง
ผู้เสนอโครงการ

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์
ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ผู้อนุมตั ิโครงการ

รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื ้อวิจิตรอรุณ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

วันที่อนุมตั ิโครงการ 19 กันยายน 2560
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กําหนดการอบรม
“การประกัน คุณภาพทางห้ อ งปฏิบ ัต กิ าร ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560”
รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA08 Plus
โดย สภาเทคนิค การแพทย์ ปี 2560
วัน แรก
08:00 – 08.30 น.
08:30 – 10.00 น.
10:00 - 10:15 น.
10:15 - 12:00 น.
12:00 - 13:00 น.
13:00 - 14:30 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม
บรรยาย: การวางแผนคุณภาพ
พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย : IQC & EQA Analyze & Inter-Laboratory comparison
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย : Assessment of Lab Tests When Proficiency Testing Is Not Available

14:30 – 14:45 น.
14:45 – 17:00 น.
วันที่สอง

พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย : CQI ,Quality Tool ,Lean Concept, Six Sigma for CQI

08:30 – 10.30 น.
10:30 - 10:45 น.
10:45 - 12:00 น.
12:00 - 13:00 น.
13:00 - 14:30 น.
14:30 – 14:45 น.
14:45 – 17:00 น.
วัน ที่ส าม

บรรยาย : Westgard Multirule
พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย : การประยุกต์ใช้ Westgard Multirule
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย : บรรยาย : Six Sigma
พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย : การประยุกต์ใช้ Six Sigma

08:30 – 10.30 น.
10:30 - 10:45 น.
10:45 - 12:00 น.
12:00 - 13:00 น.

บรรยาย : การประกันคุณภาพในงานธนาคารเลือด
พัก รับประทานอาหารว่าง
ประเมินผลความรู้
พัก-อาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : เวลาพักรับประทานอาหารว่าง อาจเปลีย่ นแปลงเวลาตามความเหมาะสม

3

โครงการอบรม
“เครื่อ งมือ ห้ อ งปฏิบ ัต กิ ารทางการแพทย์ : การบํารุ งรัก ษาและการสอบเทีย บ”
รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-09
โดย สภาเทคนิค การแพทย์ และสถาบัน มาตรวิท ยาแห่ งชาติ ปี 2561
หลักการและเหตุผล
ข้ อกําหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2560 ให้ ความสําคัญกับข้ อกําหนดเกี่ยวกับเครื่ องมือ
ทางห้ องปฏิบัติการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้ อง แม่นยําในการตรวจวิเคราะห์ นักเทคนิคการแพทย์ และ
บุคลากรในห้ องปฏิ บัติการ ควรมี ความรู้ ในการจัดทําระบบการวางแผนสอบเที ยบ การบํารุ งรั กษาเชิงป้องกัน
หลักการสอบเทียบ การแปลผลการสอบเทียบ การเลือกหน่วยงานให้ บริ การสอบเทียบที่เป็ นมาตรฐาน ช่วยให้ งาน
บริ การด้ า นเทคนิ คการแพทย์ ได้ รับการธํ ารงรั กษาระบบและคุณภาพการตรวจวิ เคราะห์ อย่างสมํ่ าเสมอ เกิ ด
ประโยชน์ ต่อการประกอบวิชาชีพและประชาชนผู้รับบริ การ รวมถึงคุณภาพการบริ หารจัดการด้ านการควบคุม
คุณภาพได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบดูแลระบบเครื่ องมือในห้ องปฏิบตั ิการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
2560
คุณสมบัต ผิ ้ เู ข้ าอบรม

นักเทคนิคการแพทย์ เจ้ าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์

สาขาธนาคาร

เลือด
เนือ้ หาหลัก สูต ร
ข้ อกําหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ที่เกี่ยวข้ อกับเครื่ องมือทางห้ องปฏิบตั ิการ
การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน การจัดทําแผนสอบเทียบเครื่ องมือ และการจัดเก็บรายงานผลสอบเทียบ
การวัด การสอบเทียบและความสามารถสอบกลับได้
การสอบเทียบเครื่ องมือวัดสําหรับห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
การแปลผลการสอบเทียบและการใช้ งานใบรับรองผลการสอบเทียบ
การพิจารณาเลือกใช้ ห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบเครื่ องมือวัด
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วิท ยากร
วิทยากรหลัก : อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ/ ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้ องปฏิบตั กิ าร(LA Auditor)
สภาเทคนิคการแพทย์ และ วิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ค่ าลงทะเบียน. 1,300 บาทเพือ่ เป็ นค่าอาหาร เอกสารประกอบการอบรมและวัสดุฝึกอบรม
ไม่ รวมค่ าที่พกั ค่ าเดินทางจากบ้ านพักมายังสถานที่จัดอบรม
คะแ น น CMTE = 7.0 คะแ น น
ระยะเวลาอบรม
จัดอบรม จํานวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน รุ่นละ 1 วัน
สถานที่จ ัด อบรม รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-09 กรุงเทพมหานคร
รุ่ นที่
ระยะเวลาการอบรม
วันปิ ดรับสมัคร
สถานที่
4
วันที่ 16 มีนาคม 2561
1 มีนาคม 2561
กรุงเทพมหานคร
5
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
1 พฤษภาคม 2561
กรุงเทพมหานคร
6
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
1 กรกฎาคม 2561
กรุงเทพมหานคร
7
วันที่ 7 กันยายน 2561
1 กันยายน 2561
กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : สถานที่จดั อบรม อาจพิจารณาเปลีย่ นเป็ นส่วนภูมิภาค ตามความเหมาะสม
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
ผู้เข้ าอบรม ได้ รับความรู้ ความเข้ าใจข้ อกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ด้ านเครื่ องมื อแพทย์ เพื่อกํ าหนด
แนวทางวางระบบ พัฒนาระบบคุณภาพห้ องปฏิบตั ิการ อย่างต่อเนื่อง
ผู้เสนอโครงการ

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์
ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ผู้อนุมตั ิโครงการ

รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื ้อวิจิตรอรุณ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

วันที่อนุมตั ิโครงการ 19 กัน ยายน 2560
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กําหนดการอบรม
“เครื่อ งมือ ห้ อ งปฏิบ ัต กิ ารทางการแพทย์ : การบํารุ งรัก ษาและการสอบเทีย บ”
รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-09
โดย สภาเทคนิค การแพทย์ และสถาบัน มาตรวิท ยาแห่ งชาติ ปี 2561
เวลา

หัวข้ ออบรม

วิทยากร

08:00 –08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม
08.30-10.00 น.

- ข้ อกํ า หนดของมาตรฐานงานเทคนิ คการแพทย์ 2560 ที่ สภาเทคนิคการแพทย์
เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ และการ
จัดกลุม่ เครื่ องมือแพทย์ตามความเสี่ยง

10.00-10.15 น.

พัก-อาหารว่าง

10.15-12.00 น.

- การบํ า รุ ง รั กษาเชิ ง ป้ องกั น การจั ดทํ า แผนสอบเที ยบ สภาเทคนิคการแพทย์
เครื่ องมือ และการจัดเก็บรายงานผลสอบเทียบ

12.00-13.00 น.

พัก-อาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

-การวัด การสอบเทียบและความสามารถสอบกลับได้
-การสอบเทียบเครื่ องมือวัดสําหรับห้ องปฏิบตั ิการทาง

สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ

การแพทย์ (Freezer, Refrigerator, Incubator, Centrifuge
เป็ นต้ น)
14.30-14.45น

พัก-อาหารว่าง

14.45-17.00 น.

-การแปลผลการสอบเที ยบและการใช้ งานใบรั บรองผลการ สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ
สอบเทียบ
-การพิจารณาเลือกใช้ ห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบเครื่ องมือวัด

หมายเหตุ : เวลาพักรับประทานอาหารว่าง อาจเปลีย่ นแปลงเวลาตามความเหมาะสม
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