โครงการอบรม
“การประกัน คุณภาพทางห้อ งปฏิบ ัต กิ าร ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560”
รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-08 Plus
โดย สภาเทคนิค การแพทย์ ปี 2563
หลัก การและเหตุผ ล
ระบบคุ ณ ภาพห้อ งปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ได้มี ก ารปรับ ปรุ ง ให้ทั น สมั ย สอดคล้อ งกั บ
มาตรฐานสากล ตลอดมา ล่าสุดเป็ นมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 25 แนวคิดการจัดทํามาตรฐานฯ
การพัฒ นาคุณ ภาพห้อ งปฏิ บัติ ก ารอย่ า งเป็ น ระบบ ผู้จัด การคุณ ภาพ และ/หรื อ นัก เทคนิ ค การแพทย์ที ได้ร ับ
มอบหมายให้เป็ นผูด้ แู ลระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบตั ิการ ควรมีความเข้าใจ ใน
การวางระบบการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติ การติดตามควบคุมและพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์อย่าง
ต่อเนือง ช่วยให้งานบริการด้านเทคนิคการแพทย์ได้รบั การธํารงรักษาระบบและคุณภาพการตรวจวิเคราะห์อย่าง
สมําเสมอ เกิดประโยชน์ตอ่ การประกอบวิชาชีพและประชาชนผูร้ บั บริการ รวมถึงคุณภาพการบริหารจัดการด้านการ
ควบคุมคุณภาพได้อย่างเหมาะสม
วัต ถุป ระสงค์
เพือพัฒนาทักษะผูร้ บั ผิดชอบดูแลระบบควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560
คุณสมบัต ผิ ู้เ ข้าอบรม

นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาธนาคารเลือด
เนือหาหลัก สูต ร
• บรรยายระบบการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบตั ิการ
• หน้าทีความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การคุณภาพ และ/หรือ ผูด้ แู ลคุณภาพภายในห้องปฏิบตั ิ
• ระบบประกันคุณภาพการวิเคราะห์
• วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
วิท ยากร
วิทยากรหลัก : อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ผูต้ รวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ(LA
Auditor) สภาเทคนิคการแพทย์
ค่าลงทะเบีย น. 3,700 บาทเพือเป็ นค่าอาหาร เอกสารประกอบการอบรมและวัสดุฝึกอบรม
ไม่ร วมค่าทีพัก ค่าเดิน ทางจากบ้านพัก มายังสถานทีจัด อบรม
คะแ น น CMTE =

. คะแ น น
1

ระยะเวลาอบรม

จัดอบรม จํานวน

รุน่ รุน่ ละ

คน รุน่ ละ 3 วัน

สถานทีจัด อบรม รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-08 Plus กรุงเทพมหานคร
รุ่น ที
ระยะเวลาการอบรม
วัน ปิ ดรับ สมัคร
สถานที
19
- มีนาคม
มีนาคม
กรุงเทพมหานคร
20
- มิถนุ ายน
มิถนุ ายน
กรุงเทพมหานคร
21
- กันยายน
กันยายน
กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : สถานทีจัดอบรม อาจพิจารณาเปลียนเป็ นส่วนภูมิภาค ตามความเหมาะสม
ผู้เ ข้าอบรมควรนําคอมพิวเตอร์โ น๊ต บุค ทีมีโ ปรแกรม Excel และข้อ มูล IQC, EQA ของหน่วยงานมาเพือ
ฝึ กทดสอบขณะอบรม
ผลทีคาดว่าจะได้ร ับ
นักเทคนิคการแพทย์ ผูจ้ ดั การคุณภาพและ/หรือผูด้ แู ลระบบคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ได้รบั ความรู ้ ความ
เข้าใจข้อกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ แนวทางวางระบบ พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ อย่างต่อเนือง

ผูเ้ สนอโครงการ

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์
ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
วันทีอนุมตั ิโครงการ

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

รองศาสตราจารย์ยพุ า เอือวิจิตรอรุณ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

สิงหาคม
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กําหนดการอบรม
“การประกัน คุณภาพทางห้อ งปฏิบ ัต กิ าร ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560”
รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA08 Plus
โดย สภาเทคนิค การแพทย์ ปี 2563
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 : CQI ,Quality Tool ,Lean Concept, Six Sigma for CQI
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย : IQC & EQA Analyze & Inter-Laboratory comparison

14:30 – 14:45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
14:45 – 17:00 น. บรรยาย : IQC & EQA Analyze & Inter-Laboratory comparison(ต่อ)
วัน ทีสอง
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 ทีสาม

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

08:30 – 10.00 น. บรรยาย : Assessment of Lab Tests When Proficiency Testing Is Not Available
10:00 - 10:15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10:15 - 12:00 น. บรรยาย : การประกันคุณภาพในงานธนาคารเลือด
12:00 - 13:00 น. พัก-อาหารกลางวัน
13:00 – 15.00 น. บรรยาย : การประยุกต์ใช้ โปรแกรม excel เพือการบริหารข้อมูลทางห้องปฏิบตั ิการ
หมายเหตุ : เวลาพักรับประทานอาหารว่าง อาจเปลียนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
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