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โครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

1. ชื่อกจิกรรม การอบรมเชิงปฏบิัติการเรื่อง การทดสอบ ณ จุดดแูลผู้ป่วยและแนวทางส าหรับประเทศไทย  
                   (Point of care testing and Thailand’s National Guidelines for POCT)  
 
2.  ผู้รับผิดชอบ 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลยัการสาธารณสุขสิรนิธร จังหวัด

พิษณุโลก 
    

3. หลักการและเหตุผล  
 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยส าหรับ
ประเทศไทยและประกาศใช้เมื่อต้นปี พ.ศ.2558  โดยมีในแนวทางนี้มีการแบ่งเป็น 4 บทหลักๆ ประกอบด้วย การบริหาร
จัดการองค์กร  การคัดเลือกเครื่องมือ การบวนการทดสอบรวมทั้งการควบคุมคุณภาพ และการฝึกอบรมบุคลากรในระบบ 
POCT  

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
และวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดพิษณุโลก ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัเกี่ยวกับความรู้เกีย่วกับ POCT และแนวทาง
การสอบ POCT ส าหรบัประเทศไทย รวมทั้งทักษะในการตรวจวเิคราะห์ POCT รายการต่างๆ จึงไดจ้ดัการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ ณ จุดดูแลผูป้่วยและแนวปฏิบัตสิ าหรับประเทศไทย” ขึ้น เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย ์พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปตามแนวทางการทดสอบ ณ จดุดูแลผูป้่วยส าหรับประเทศไทยท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท า
ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค ์
 4.1 เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของ POCT หลักการตรวจวิเคราะห์ การบริหารจดัการ POCT 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ แนวปฏบิัติการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยส าหรับประเทศไทยแก่บุคลากรทางการแพทย์ 

4.2 เพื่อฝึกทักษะการตรวจวเิคราะห์ การควบคุมคุณภาพ และการทวนสอบ POCT ตามแนวปฏิบัติการทดสอบ 
ณ จุดดูแลผูป้่วยส าหรับประเทศไทย 
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5.  เป้าหมายของโครงการ 
5.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
บุคลากรทางการแพทย์ จ านวนทั้งหมด 100 คน (รับจ านวนจ ากัด) ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์  พยาบาล 

อาจารย์ บุคลากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจ าโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล และ
บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
 5.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

บรรยาย บรรยายเชิงปฏิบตัิการ ประกอบด้วย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎจีะใช้วิธีการบรรยาย 
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทีม่ีประสบการณต์รง ส าหรับภาคปฏิบตัิจะให้ผู้เข้าอบรมไดฝ้ึกปฏิบตัิจริง โดยผู้เข้ารับการอบรมจะ
ได้ฝึกปฏิบัติและอบรมจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภณัฑ์ POCT จากบริษทัผูเ้ชี่ยวชาญ ผูเ้ข้ารับการอบรม
สามารถซักถามและมีการอภิปรายร่วมกับวิทยากรเป็นระยะๆหลังการบรรยายในแตล่ะหัวข้อ 
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6. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย
. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ติดต่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
3. ด าเนินการฝึกอบรม 

            

            

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปผลและท ารายงานประเมินผล 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
น าผลจาก AAR มาทบทวนและปรับปรุง 

            

 
7.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

7.1  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  
วันท่ี 7 – 8 กรกฎาคม 2559  

7.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม  
ห้อง Convention Hall  โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณโุลก 

 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ได้เอกสารประกอบการ
อบรม จ านวน 1 เล่ม 

เอกสารประกอบได้รับการ
ประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพในระดับไม่น้อย
กว่า 3.5 

การด าเนินงานโครงการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

เป็นไปตามงบประมาณ
และ/หรือต้นทุนท่ีตั้งไว้ 

ผู้เข้ารับการอบรมมีการ
เข้าร่วมอบรมจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ระยะเวลาอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ระดับ 3.5  

การด าเนินงานโครงการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

เป็นไปตามงบประมาณ
และ/หรือต้นทุนท่ีตั้งไว้ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้เกีย่วกับ POCT 
2. ผู้เข้ารับการอบรมไดฝ้ึกทักษะการตรวจวเิคราะห์ การควบคุมคณุภาพ และการทวนสอบ 
3. ผู้เข้ารับการอบรมที่มเีวลาไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรมตลอดโครงการ จะได้รับใบรับรอง

การฝึกอบรมจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 
และวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร และได้รับคะแนนสะสมจากสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และสภาวิชาชีพพยาบาล 
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ก าหนดการกิจกรรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยและแนวทางส าหรับประเทศไทย  

(Point of care testing and Thailand’s National Guidelines for POCT) 
โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 

 
วันพฤหัสบดีท่ี 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง Convention Hall 

08.20-08.45 น.  ลงทะเบียน 

08.45-09.00 น.  พิธีเปิด 

09.00 – 10.30 น.  การบรรยายพิเศษ “POCT: the Challenges for Thai Health Care” 

โดย ศ.พญ.นวพรรณ จารรุักษ ์(โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล) 

10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45-12.15 น.  แนวทางการทดสอบ ณ จดุดูแลผูป้่วย ส าหรับประเทศไทย 
   (Thailand’s National Guidelines for Point of Care Testing)” 

รศ.ทนพญ.สมลักษณ์ วนะวนานต ์(รพ.รามาธิบดี ม.มหดิล และตัวแทนจากคณะผู้จัดท าแนว
ทางการทดสอบ ณ จดุดูแลผู้ป่วย ส าหรับประเทศไทย) 

12.15-13.00  Lunch symposiums (โดย บ โปรเฟสชั่นนอลเมดิคอลซายน์ จ ากดั) 

13.00 – 14.20 น.          แนวทางการทดสอบ ณ จดุดูแลผูป้่วย ส าหรับประเทศไทย 
   (Thailand’s National Guidelines for Point of Care Testing)” 

รศ.ทนพญ.สมลักษณ์ วนะวนานต ์ 

14.20 – 14.30 น.          อภิปรายและตอบข้อซักถาม  

โดย ศ.พญ.นวพรรณ จารรุักษ์ และรศ.ทนพญ.สมลักษณ์ วนะวนานต์ 

ด าเนินรายการโดย ผศ.ดร.ทนพญ.วันวิสาข์ ตรีบุพชาตสิกุล 

14.30 – 14.45 น.   แนวทางการพัฒนาและประเมินคณุภาพการทดสอบปริมาณเมด็เลือดแดงอัดแน่น  

   ณ เครือข่ายสุขภาพ จังหวัดเชียงราย  

โดย ทนพ.ปุณณพัชญ์ สาแก้ว (รพ.ขุนตาล จ.เชียงราย)  

14.45-15.00 น.  การส ารวจระบบควบคุมคณุภาพของการตรวจวัดน้ าตาลในเลือดด้วยเครื่องวัดระดับน้ าตาล 

ปลายนิ้วแบบพกพา 

โดย ทนพ.วรวุฒิ เพ็ชรยัง (รพ.บ้านตาก จ.ตาก)  

15.00-15.20 น. ประเด็นกระบวนการมสี่วนร่วมในการเฝา้ระวังและป้องกันโรคพิษสารก าจัดศตัรูพืชของ
เกษตรกรโดยการตรวจระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 

โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.สมตระกูล ราศิริ (รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัย  
                วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก) 
15.20-16.00 น.  การอภิปรายกลุม่ “ปัญหาและอุปสรรค์ในการท าการทดสอบ ณ จดุดูแลผูป้่วยใน 

โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสขุภาพ” โดย ตัวแทนจาก สสจ.นักวิชาการสาธารณสุข  

พยาบาลวิชาชีพ และนักเทคนิคการแพทย ์
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ด าเนินการอภิปราย โดย ผศ.ดร.วนัวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล 

16.00-17.00 น.  Corporate symposium  

 
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง Convention Hall 
08.20-8.45 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30น. แนวทางการทวนสอบ (Method verification) วิธีตรวจวิเคราะห ์และการควบคุมคณุภาพ
การตรวจวเิคราะห์น้ าตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ าตาลแบบพกพา 

โดย รศ.ทนพญ.ศรสีนิท อินทรมณ ี(ผู้ตรวจประเมินการทดสอบความช านาญการตรวจ
วิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

10.30-12.00  Industrial work shop   

โดยบริษัททรานเมดิ จ ากัด 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 
 


