โครงการอบรม
“เครืองมือ ห้อ งปฏิบ ัต กิ ารทางการแพทย์ : การบํารุ งรัก ษาและการสอบเทียบ”
รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-09
โดย สภาเทคนิค การแพทย์ และสถาบัน มาตรวิท ยาแห่งชาติ ปี 2563
หลัก การและเหตุผ ล
ข้อกําหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2560 ให้ความสําคัญกับข้อกําหนดเกียวกับเครืองมือ
ทางห้องปฏิบัติการ ซึงส่ง ผลกระทบต่อความถูกต้อง แม่ นยําในการตรวจวิเคราะห์ นักเทคนิ คการแพทย์ และ
บุคลากรในห้องปฏิบัติการ ควรมี ความรู ใ้ นการจัดทําระบบการวางแผนสอบเที ยบ การบํารุ งรักษาเชิงป้องกัน
หลักการสอบเทียบ การแปลผลการสอบเทียบ การเลือกหน่วยงานให้บริการสอบเทียบทีเป็ นมาตรฐาน ช่วยให้งาน
บริก ารด้า นเทคนิ ค การแพทย์ไ ด้ร ับการธํา รงรัก ษาระบบและคุณ ภาพการตรวจวิ เ คราะห์อ ย่ า งสมําเสมอ เกิ ด
ประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพและประชาชนผูร้ บั บริการ รวมถึงคุณภาพการบริหารจัดการด้านการควบคุม
คุณภาพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
วัต ถุป ระสงค์
เพือพัฒนาทักษะผูร้ บั ผิดชอบดูแลระบบเครืองมือในห้องปฏิบตั ิการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
2560
คุณสมบัต ผิ ู้เ ข้าอบรม
นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาธนาคารเลือด
เนือหาหลัก สูต ร
• ข้อกําหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ทีเกียวข้อกับเครืองมือทางห้องปฏิบตั ิการ
• การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน การจัดทําแผนสอบเทียบเครืองมือ และการจัดเก็บรายงานผลสอบเทียบ
• การวัด การสอบเทียบและความสามารถสอบกลับได้
• การสอบเทียบเครืองมือวัดสําหรับห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
• การแปลผลการสอบเทียบและการใช้งานใบรับรองผลการสอบเทียบ
•

การพิจารณาเลือกใช้หอ้ งปฏิบตั ิการสอบเทียบเครืองมือวัด

วิท ยากร
วิทยากรหลัก : อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ/ ผูต้ รวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ(LA Auditor)
สภาเทคนิคการแพทย์ และ วิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ค่าลงทะเบีย น. ,300 บาทเพือเป็ นค่าอาหาร เอกสารประกอบการอบรมและวัสดุฝึกอบรม
ไม่ร วมค่าทีพัก ค่าเดิน ทางจากบ้านพัก มายังสถานทีจัด อบรม
คะแ น น CMTE = . คะแ น น
1

ระยะเวลาอบรม

จัดอบรม จํานวน

รุน่ รุน่ ละ

สถานทีจัด อบรม รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-

คน รุน่ ละ วัน

กรุงเทพมหานคร

รุ่น ที
ระยะเวลาการอบรม
วัน ปิ ดรับ สมัคร
สถานที
13
มกราคม
มกราคม
กรุงเทพมหานคร
14
พฤษภาคม
พฤษภาคม
กรุงเทพมหานคร
15
สิงหาคม
สิงหาคม
กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : สถานทีจัดอบรม อาจพิจารณาเปลียนเป็ นส่วนภูมิภาค ตามความเหมาะสม
ผลทีคาดว่าจะได้ร ับ
ผู้เข้าอบรม ได้ร ับ ความรู ้ ความเข้า ใจข้อกําหนดมาตรฐานวิชาชี พ ด้า นเครืองมื อแพทย์ เพื อกําหนด
แนวทางวางระบบ พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ อย่างต่อเนือง

ผูเ้ สนอโครงการ

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์
ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
วันทีอนุมตั ิโครงการ

ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

รองศาสตราจารย์ยพุ า เอือวิจิตรอรุณ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

สิงหาคม

2

กําหนดการอบรม
“เครืองมือ ห้อ งปฏิบ ัต กิ ารทางการแพทย์ : การบํารุ งรัก ษาและการสอบเทียบ”
รหัส หลัก สูต ร : MTC-LA-09
โดย สภาเทคนิค การแพทย์ และสถาบัน มาตรวิท ยาแห่งชาติ ปี
เวลา
08.30- . น.

หัวข้ออบรม

วิทยากร

ข้ อ กํา หนดของมาตรฐานงานเทคนิ ค การแพทย์ 2560 ที สภาเทคนิคการแพทย์
เกียวข้องกับเครืองมือห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ และการ
จัดกลุม่ เครืองมือแพทย์ตามความเสียง

. - . น.

พัก-อาหารว่าง

. - . น.

การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน การจัดทําแผนสอบเทียบเครืองมือ สภาเทคนิคการแพทย์
และการจัดเก็บรายงานผลสอบเทียบ

. - . น.

พัก-อาหารกลางวัน

. - . น.

-การวัด การสอบเทียบและความสามารถสอบกลับได้

สถาบันมาตรวิทยา

-การสอบเทียบเครืองมือวัดสําหรับห้องปฏิบตั ิการทาง

แห่งชาติ

การแพทย์ (Freezer, Refrigerator, Incubator, Centrifuge
เป็ นต้น)
. - . น

พัก-อาหารว่าง

. - . น.

-การแปลผลการสอบเที ยบและการใช้งานใบรับรองผลการ สถาบันมาตรวิทยา
สอบเทียบ

แห่งชาติ

-การพิจารณาเลือกใช้หอ้ งปฏิบตั ิการสอบเทียบเครืองมือวัด
หมายเหตุ : เวลาพักรับประทานอาหารว่าง อาจเปลียนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
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