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โครงการอบรม 
“มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย  ์2560 และเคร ืองมอืสาํคัญในการพัฒนาคุณภาพ” 

รหสัหลักสูตร  : MTC-LA-01 
                                    โดย สภาเทคนิคการแพทย  ์ปี 2563 
  
หลักการและเหตุผล 

   ตามทีสภาเทคนิคการแพทย ์ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์ฉบบัปี พ.ศ.  เป็น 
มาตรฐานการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ตามพระราชบญัญตัิวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์
พ.ศ.  มาตรา ( ) เพือใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยน์าํขอ้กาํหนดในมาตรฐานไปวางแผนการ 
จดับรกิารประชาชนไดอ้ย่างมีคณุภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบกบั ปัจจบุนัไดมี้การปรบัปรุง 
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทยเ์ป็นฉบบัพ.ศ.  จึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัโครงการอบรมใหแ้ก่ผูป้ระกอบ 
วิชาชีพเทคนิคการแพทยแ์ละผูป้ฏิบตัิงานในหน่วยบริการทางเทคนิคการแพทยใ์หม้ีความรู ้ ความเขา้ใจ ใน 
มาตรฐานวิชาชีพและแนวคิดการพฒันาคณุภาพ เพือใหส้ามารถพฒันาและจดับรกิารทางเทคนิคการแพทย ์
ใหมี้คณุภาพและไดม้าตรฐานวิชาชีพ อนัจะเป็นประโยชนต์อ่หน่วยงานและประชาชนผูม้ารบับรกิารตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค  ์

1.เพือใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรูข้อ้กาํหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์แนวคดิการพฒันา 
คณุภาพ และเครอืงมือทีใชพ้ฒันาคณุภาพ 

2.เพือใหผู้เ้ขา้อบรมนาํความรูที้ไดร้บัไปปรบัใชเ้พือพฒันางานบรกิารทางเทคนิคการแพทยใ์หส้อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานวิชาชีพ 

คุณสมบัตผิู้เข ้าอบรม นกัเทคนิคการแพทย ์  เจา้พนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์  นกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
สาขาเวชศาสตรก์ารธนาคารเลือด  

เนือหาหลักสูตร  
• ความรูพื้นฐานและหวัใจของการพฒันาคณุภาพ 
• มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์และ แนวทางปฏิบตั ิ
• แนวคดิในการวางระบบ พฒันางาน ตดิตามควบคมุกาํกบั และพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนือง 

วิทยากร  
   วิทยากรหลกั : อนกุรรมการมาตรฐานวชิาชีพ และ ผูต้รวจประเมินระบบคณุภาพหอ้งปฏิบตักิาร 

(LA Auditor) สภาเทคนิคการแพทย ์
ค่าลงทะเบยีน   2,500 บาท (คา่เอกสาร  อาหารวา่ง และอาหารกลางวนั  2 วนั)  ไมร่วมคา่ทีพกั  และคา่เดนิทาง
จากบา้นพกัมายงัสถานทีจดัอบรม    สภาเทคนิคการแพทย ์ไม่ร ับประสานงานเรอืงทีพกั 
 
คะแ นน  CMT E   = ....... 
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ระยะเวลาอบรม จดัอบรม จาํนวน      รุน่     รุน่ละ   คน     รุน่ละ  วนั 
สถานทจีัดอบรม รหสัหลักสูตร  : MTC-LA-01   กรุงเทพมหานคร  

รุน่ที ระยะเวลาการอบรม วนัปิดรบัสมคัร สถานที 
32  -  มกราคม  2563  ธนัวาคม   กรุงเทพมหานคร 
33  -  พฤษภาคม  2563  เมษายน  2563 กรุงเทพมหานคร 
34  -  กรกฎาคม 2563  มิถนุายน 2563 กรุงเทพมหานคร 

 
   หมายเหต ุ: สถานทีจดัอบรม  อาจพิจารณาเปลียนแปลง ตามความเหมาะสม 
 

 
ประโยชนท์คีาดว่าจะไดร้ ับ ผูเ้ขา้อบรมมีความรู ้ความเขา้ใจ สามารถนาํความรูไ้ปใชพ้ฒันาระบบ 
คณุภาพและสามารถวางแผนการจดับรกิารทางเทคนิคการแพทยไ์ดส้อดคลอ้งตามทีมาตรฐานวิชาชีพกาํหนด 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ                                  ผูอ้นมุตัโิครงการ 
                                                               
                         
                                                                                                                                                                       

  ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ ์         รองศาสตราจารยย์พุา  เอือวิจิตรอรุณ 
ประธานอนกุรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์           นายกสภาเทคนิคการแพทย ์
 

  วนัทีอนมุตัโิครงการ    สงิหาคม  
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กาํหนดการอบรม 

“มาตรฐานงานเทคนิคการแพทยแ์ละเคร ืองมือสาํคญัในการพัฒนาคุณภาพ”  
รหสัหลักสูตร  : MTC-LA01 
โดย สภาเทคนิคการแพทยปี์  2563 

วันแรก  
08:00 – 08.30  น. ลงทะเบียนและรบัเอกสารการฝึกอบรม   
08:30 – 10.30 น. บรรยาย: มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์  และแบบประเมิน  ขอ้ 
10:30 - 10:45 น. พกั รบัประทานอาหารวา่ง 

10:45 - 12:00 น. บรรยาย: ขอ้กาํหนด องคก์รและการบรหิาร ,  บคุลากร 

12:00 - 13:00 น. พกั รบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 - 14:30 น. บรรยาย: ขอ้กาํหนด เครอืงมือ และระบบจดัซือ 

14:30 – 14:45 น. พกั รบัประทานอาหารวา่ง 

14:45 – 16:30 น. บรรยาย: ขอ้กาํหนด การควบคมุกระบวนการ ( ) 
16.30- 17.30 น. บรรยาย: ขอ้กาํหนด การควบคมุกระบวนการ ( ) 

17.30- 18.30 น. Workshop : แนวปฏิบตัติามขอ้กาํหนด -  
 
 

 วันท  ีสอง  
 
08:30 - 10:30 น. 

บรรยาย: ขอ้กาํหนด ระบบเอกสารและบนัทกึ  
การควบคมุสงิทีไมส่อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด 

10:30 - 10:45 น. พกั รบัประทานอาหารวา่ง 

 
10:45 - 12:00 น. 

บรรยาย: ขอ้กาํหนด การตรวจตดิตามภายใน 
การพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนือง และการตอบสนองความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิาร 

12:00 - 13:00 น. พกั รบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 - 14:30 น. Workshop :  แนวปฏิบตัติามขอ้กาํหนด  6-10 

14:30 - 14:45 น. พกั รบัประทานอาหารวา่ง 

14:45 – 16.00 น. Workshop 3: การแกไ้ขโอกาสพฒันาจากการตรวจตดิตามภายใน  
  16.00 – 16.30  สอบ (โดยใชแ้บบฟอรม์ QR code)   ปิดการอบรม   เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 
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