โครงการอบรม
“มาตรฐานงานเทคนิค การแพทย์ 2560 และเครืองมือ สําคัญในการพัฒนาคุณภาพ”
รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-01
โดย สภาเทคนิค การแพทย์ ปี 2563
หลัก การและเหตุผ ล
ตามทีสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ประกาศใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ.
เป็ น
มาตรฐานการให้บริการของผูป้ ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พ.ศ.
มาตรา ( ) เพือให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์นาํ ข้อกําหนดในมาตรฐานไปวางแผนการ
จัดบริการประชาชนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบกับ ปั จจุบนั ได้มีการปรับปรุง
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์เป็ นฉบับพ.ศ.
จึงมีความจําเป็ นต้องจัดโครงการอบรมให้แก่ผปู ้ ระกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยบริการทางเทคนิคการแพทย์ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ใน
มาตรฐานวิชาชีพและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ เพือให้สามารถพัฒนาและจัดบริการทางเทคนิคการแพทย์
ให้มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานและประชาชนผูม้ ารับบริการต่อไป
วัต ถุป ระสงค์
1.เพือให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูข้ อ้ กําหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ แนวคิดการพัฒนา
คุณภาพ และเครืองมือทีใช้พฒ
ั นาคุณภาพ
2.เพือให้ผเู้ ข้าอบรมนําความรูท้ ีได้รบั ไปปรับใช้เพือพัฒนางานบริการทางเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพ
คุณสมบัต ผิ ู้เ ข้าอบรม นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
เนือหาหลัก สูต ร
• ความรูพ้ ืนฐานและหัวใจของการพัฒนาคุณภาพ
• มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และ แนวทางปฏิบตั ิ
• แนวคิดในการวางระบบ พัฒนางาน ติดตามควบคุมกํากับ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือง
วิท ยากร
วิทยากรหลัก : อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ผูต้ รวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ
(LA Auditor) สภาเทคนิคการแพทย์
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 2 วัน) ไม่รวมค่าทีพัก และค่าเดินทาง
จากบ้านพักมายังสถานทีจัดอบรม สภาเทคนิคการแพทย์ ไม่ร ับ ประสานงานเรืองทีพัก
คะแ น น CMTE = . คะแนน
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ระยะเวลาอบรม
จัดอบรม จํานวน รุน่ รุน่ ละ คน รุน่ ละ วัน
สถานทีจัด อบรม
รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-01 กรุงเทพมหานคร
รุน่ ที
ระยะเวลาการอบรม
วันปิ ดรับสมัคร
สถานที
32
33
34

- มกราคม 2563
- พฤษภาคม 2563
- กรกฎาคม 2563

ธันวาคม

กรุงเทพมหานคร

เมษายน 2563
มิถนุ ายน 2563

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : สถานทีจัดอบรม อาจพิจารณาเปลียนแปลง ตามความเหมาะสม
ประโยชน์ท คาดว่
ี
าจะได้ร ับ ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนําความรูไ้ ปใช้พฒ
ั นาระบบ
คุณภาพและสามารถวางแผนการจัดบริการทางเทคนิคการแพทย์ได้สอดคล้องตามทีมาตรฐานวิชาชีพกําหนด

ผูเ้ สนอโครงการ

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์
ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

วันทีอนุมตั ิโครงการ

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

รองศาสตราจารย์ยพุ า เอือวิจิตรอรุณ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

สิงหาคม

2

กําหนดการอบรม
“มาตรฐานงานเทคนิค การแพทย์แ ละเครืองมือ สําคัญในการพัฒนาคุณภาพ”
รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA01
โดย สภาเทคนิค การแพทย์ปี 2563
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
และแบบประเมิน
พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย: ข้อกําหนด องค์กรและการบริหาร , บุคลากร
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย: ข้อกําหนด เครืองมือ และระบบจัดซือ
พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย: ข้อกําหนด การควบคุมกระบวนการ ( )
บรรยาย: ข้อกําหนด การควบคุมกระบวนการ ( )
Workshop : แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนด -

ข้อ

วัน ที สอง
08:30 - 10:30 น.
10:30 - 10:45 น.

บรรยาย: ข้อกําหนด ระบบเอกสารและบันทึก
การควบคุมสิงทีไม่สอดคล้องกับข้อกําหนด

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.

พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย: ข้อกําหนด การตรวจติดตามภายใน
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือง และการตอบสนองความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการ
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
Workshop : แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนด 6-10
พัก รับประทานอาหารว่าง
Workshop 3: การแก้ไขโอกาสพัฒนาจากการตรวจติดตามภายใน

16.00 – 16.30

สอบ (โดยใช้แบบฟอร์ม QR code) ปิ ดการอบรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
.....................................................................
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