โครงการอบรม
“เทคนิค การตรวจติด ตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิค การแพทย์ 2560”
รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-02
โดย สภาเทคนิค การแพทย์ ปี 2563
หลัก การและเหตุผ ล
ตามทีสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ประกาศใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2 560
เป็ นมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกําหนดให้มีระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ
ภายในห้องปฏิบตั ิการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในด้านระบบบริหารคุณภาพและเทคนิควิชาชีพ
อย่างครบถ้วน โดยผูต้ รวจติดตามภายในจําเป็ นต้องมีความรูใ้ นข้อกําหนดตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์และมีความรูใ้ นเชิงเทคนิคการตรวจติดตาม เพือเป็ นประโยชน์ในการสนับสนุน ชีแนะผูร้ บั การ
ตรวจติดตาม ระบบคุณภาพให้สามารถพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม
เกิดประโยชน์ตอ่ ห้องปฏิบตั ิการและผูร้ บั บริการต่อไป
วัต ถุป ระสงค์
1. เพือให้ผรู้ บั การอบรมมีความรูใ้ นข้อกําหนดตามตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี
25 และสามารถนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละห้องปฏิบตั ิการ
2. เพือให้มีความรูเ้ ทคนิคการตรวจติดตามภายใน และนําไปใช้ตรวจติดตามในพืนทีเครือข่าย
คุณสมบัต ผิ ู้เ ข้าอบรม
นัก เทคนิค การแพทย์
เนือหาหลัก สูต ร
• ความรูใ้ นข้อกําหนดและแบบประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
• เทคนิคการตรวจติดตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ
• พรบ.เครืองมือแพทย์ และการเตรียมแบ่งกลุม่ เครืองมือตามมาตรฐานอาเซียน
• เทคนิคการนําเสนอข้อมูลโอกาสพัฒนาและการเขียนรายงานผลการตรวจติดตามภายใน
• การฝึ กปฏิบตั ติ รวจติดตามจากกรณีศกึ ษา และในสถานทีห้องปฏิบตั กิ าร
วิท ยากร
วิทยากรหลัก : อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ผูต้ รวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ
(LA Auditor) สภาเทคนิคการแพทย์
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท(ค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน 3 วัน)
ไม่ร วมค่าเดิน ทางจากบ้านพัก มายังจุด นัด หมาย และ ไม่ร วมค่าทีพัก 2 คืน
คะแ น น CMTE =

. คะแ น น
1

ร ะยะเ วล าอ บ ร ม จํานวน รุน่ รุน่ ละ คน รุน่ ละ วัน
สถานทีจัด อบรม รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-02 กรุงเทพมหานคร
รุน่ ที

ระยะเวลาการอบรม

วันปิ ดรับสมัคร

สถานที

30 17-19 กุมภาพันธ์

15 มกราคม

กรุงเทพมหานคร

31

มิถนุ ายน

1 พฤษภาคม

กรุงเทพมหานคร

สิงหาคม

1 สิงหาคม

กรุงเทพมหานคร

32

-

หมายเหตุ : สถานทีจัดอบรม อาจพิจารณาเปลียนเป็ นส่วนภูมิภาค ตามความเหมาะสม
ประโยชน์ท คาดว่
ี
าจะได้ร ับ
มีผตู้ รวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ทัวทุกจังหวัด สามารถสนับสนุนระบบ
คุณภาพของห้องปฏิบตั ิการและสร้างความเชือมันในระดับคุณภาพห้องปฏิบตั ิการทัวประเทศ
ผูเ้ สนอโครงการ

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์
ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

วันทีอนุมตั ิโครงการ

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

รองศาสตราจารย์ยพุ า เอือวิจิตรอรุณ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

สิงหาคม

2

กําหนดการอบรม
“เทคนิค การตรวจติด ตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิค การแพทย์
รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-02
โดย สภาเทคนิค การแพทย์ ปี

”

วัน แรก
08:00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการฝึ กอบรม
08:30 – 10.30 น. บรรยาย : แนวปฏิบตั ิตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
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)
วัน ที สอง
08:30 - 10:30 น. บรรยาย : เทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพ
10:30 - 10:45 น.
10:45 - 12:00 น.

พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย : การตรวจติดตามความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการและ Service Profile

12:00 - 13:00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 15:00 น. Workshop 1 : ฝึ กการวิเคราะห์ขอ้ กําหนดของมาตรฐานฯ
15:00 - 15:15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
15:15 – 1 . น. Workshop 2 : ฝึ กการการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายใน
วัน ทีสาม
08:30 – 1 . น. Workshop : ฝึ กการตรวจสอบหลักฐานจากการแก้ไขโอกาสพัฒนา
. – . น.

พัก รับประทานอาหารว่าง

. – . น. Workshop : ฝึ กการตรวจสอบหลักฐานจากการแก้โอกาสพัฒนา(ต่อ)
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 - 16.30 น.
16.30 น.

พัก รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปห้องปฏิบตั ิการ โรงพยาบาล ทีเป็ นพืนทีฝึ กปฏิบตั ิการ
Workshop : ฝึ กตรวจติดตามระบบคุณภาพ ประมาณ 6 กลุม่
สรุปข้อมูลและจัดเตรียมรายงานการตรวจติดตามระบบคุณภาพ
ผูเ้ ข้าอบรม นําเสนอรายงานการตรวจติดตามระบบคุณภาพกลุม่ ละ นาที
วิพากษ์ : ผลการตรวจติดตามในพืนที โดยวิทยากรกลุม่
พิธีปิดการฝึ กอบรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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