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โครงการอบรม  
“การประกนัคุณภาพทางหอ้งปฏบิัตกิาร  ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย  ์2560” 

รหสัหลักสตูร  : MTC-LA-08  Plus 
โดย สภาเทคนิคการแพทย  ์ปี 2563 

หลักการและเหตุผล 
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล ตลอดมา ล่าสดุเป็นมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์ฉบบัปี 25  แนวคิดการจดัทาํมาตรฐานฯ 
การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ ผู้จัดการคุณภาพ และ/หรือ นักเทคนิคการแพทยที์ได้รับ
มอบหมายใหเ้ป็นผูด้แูลระบบการควบคมุคณุภาพการตรวจวิเคราะหภ์ายในหอ้งปฏิบติัการ ควรมีความเขา้ใจ ใน
การวางระบบการประกันคุณภาพหอ้งปฏิบัติ การติดตามควบคุมและพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะหอ์ย่าง
ต่อเนือง ช่วยใหง้านบริการดา้นเทคนิคการแพทยไ์ดร้บัการธาํรงรกัษาระบบและคณุภาพการตรวจวิเคราะหอ์ย่าง
สมาํเสมอ เกิดประโยชนต์อ่การประกอบวิชาชีพและประชาชนผูร้บับรกิาร รวมถงึคณุภาพการบรหิารจดัการดา้นการ
ควบคมุคณุภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

วตัถุประสงค  ์
เพือพัฒนาทักษะผูร้บัผิดชอบดูแลระบบควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหภ์ายในหอ้งปฏิบัติการตาม

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์2560 

คุณสมบัตผิู้เข ้าอบรม   
          นกัเทคนิคการแพทย ์ เจา้พนกังานวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์  นกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์สาขาธนาคารเลอืด   

เนือหาหลกัสูตร  
• บรรยายระบบการควบคมุคณุภาพภายในหอ้งปฏิบติัการ 
• หนา้ทีความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการคณุภาพ และ/หรอื ผูด้แูลคณุภาพภายในหอ้งปฏิบติั 
• ระบบประกนัคณุภาพการวิเคราะห ์
• วเิคราะหก์รณีศกึษา 

วทิยากร    
        วทิยากรหลกั : อนกุรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ผูต้รวจประเมินระบบคณุภาพหอ้งปฏิบติัการ(LA 
Auditor) สภาเทคนิคการแพทย ์
ค่าลงทะเบยีน. 3,700 บาทเพือเป็นคา่อาหาร เอกสารประกอบการอบรมและวสัดฝึุกอบรม 
                     ไม่รวมค่าทพีกั ค่าเดนิทางจากบ้านพกัมายงัสถานทจีัดอบรม 
คะแ นน  CMT E  =  
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ระยะเวลาอบรม จดัอบรม จาํนวน      รุน่     รุน่ละ   คน    รุน่ ละ 3 วนั 
สถานทจีัดอบรม    รห ัสหลักสตูร  : MTC-LA-08  Plus   กรุงเทพมหานคร  

รุ ่นท  ี ระยะเวลาการอบรม วนัปิดร ับสมัคร  สถานท  ี
19  -   มีนาคม     มีนาคม  กรุงเทพมหานคร 
20  -   มิถนุายน   มิถนุายน   กรุงเทพมหานคร 
21  -   กนัยายน    กนัยายน   กรุงเทพมหานคร 

หมายเหต ุ: สถานทีจดัอบรม  อาจพิจารณาเปลยีนเป็นสว่นภมิูภาค ตามความเหมาะสม   

ผู้เข ้าอบรมควรนาํคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุคทมีโีปรแกรม Excel และข้อมูล IQC, EQA ของหน่วยงานมาเพอื
ฝึกทดสอบขณะอบรม 

 
ผลทคีาดวา่จะไดร้ ับ 

นกัเทคนิคการแพทย ์ผูจ้ดัการคณุภาพและ/หรอืผูด้แูลระบบคณุภาพการตรวจวิเคราะห ์ไดร้บัความรู ้ความ
เขา้ใจขอ้กาํหนดมาตรฐานวิชาชีพ แนวทางวางระบบ พฒันาระบบคณุภาพหอ้งปฏิบติัการ อยา่งตอ่เนือง 

 
 

ผูเ้สนอโครงการ                                  ผูอ้นมุติัโครงการ 
                                                               
                         
                                                                                                                                                                       

  ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ ์         รองศาสตราจารยย์พุา  เอือวิจิตรอรุณ 
ประธานอนกุรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์           นายกสภาเทคนิคการแพทย ์

 

 วนัทีอนมุตัิโครงการ     สงิหาคม   
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กาํหนดการอบรม   
“การประกนัคุณภาพทางหอ้งปฏบิัตกิาร  ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย  ์2560” 

รหสัหลักสตูร  : MTC-LA08  Plus 

โดย สภาเทคนิคการแพทย ์ปี 2563 
วนัแรก  

08:00 – 08.30  น. ลงทะเบียนและรบัเอกสารการอบรม 

08:30 – 10.00 น.  บรรยาย:  การวางแผนคณุภาพ 

10:00 - 10:15 น. พกั รบัประทานอาหารวา่ง 

10:15 - 12:00 น. บรรยาย : CQI ,Quality Tool ,Lean Concept, Six Sigma for CQI   
12:00 - 13:00 น. พกั รบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 - 14:30 น. บรรยาย : IQC & EQA Analyze & Inter-Laboratory comparison  

14:30 – 14:45 น. พกั รบัประทานอาหารวา่ง 

14:45 – 17:00 น. บรรยาย :  IQC & EQA Analyze & Inter-Laboratory comparison(ตอ่) 

วนัทสีอง 
08:30 – 10.30 น.  บรรยาย : Westgard Multirule    
10:30 - 10:45 น. พกั รบัประทานอาหารวา่ง 

10:45 - 12:00 น. บรรยาย : การประยกุตใ์ช ้Westgard Multirule    
12:00 - 13:00 น. พกั รบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 - 14:30 น. บรรยาย : บรรยาย : Six Sigma       
14:30 – 14:45 น. พกั รบัประทานอาหารวา่ง 

14:45 – 17:00 น. บรรยาย : การประยกุตใ์ช ้Six Sigma     
วนัทสีาม 

08:30 – 10.00 น. บรรยาย : Assessment of Lab Tests When Proficiency Testing Is Not  Available    

10:00 - 10:15 น. พกั รบัประทานอาหารวา่ง 

10:15 - 12:00 น. บรรยาย : การประกนัคณุภาพในงานธนาคารเลือด  
12:00 - 13:00 น.   พกั-อาหารกลางวนั    
13:00 – 15.00 น.  บรรยาย : การประยกุตใ์ช ้โปรแกรม excel เพอืการบรหิารขอ้มลูทางหอ้งปฏิบติัการ 

หมายเหต ุ:  เวลาพกัรบัประทานอาหารวา่ง อาจเปลยีนแปลงเวลาตามความเหมาะสม 


