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โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการการเจาะเกบ็โลหิตจากหลอดเลอืดดาํ/หลอดเลอืดฝอยและการจดัเกบ็ส่ิงตรวจทัว่ไป 

 
ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย: หลกัสูตรการฝึกอบรมการเจาะเกบ็โลหิตจากหลอดเลือดดาํ/หลอดเลือดฝอยและการจดัเกบ็ส่ิงตรวจทัว่ไป 
 ภาษาองักฤษ: Phlebotomist Traning Program forGeneralClinical Laboratory 
 
ช่ือประกาศนียบตัร 
 ภาษาไทย: ประกาศนียบตัรแสดงความสามารถในการเจาะเลือดดาํ/หลอดเลือดฝอยและจดัเกบ็ส่ิงส่งตรวจทัว่ไป 
 ภาษาองักฤษ: Certificate of Competence in Capillary and Venous Blood Collectionand Specimen Collectionfor General Clinical 

Laboratory 
 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 ราชวทิยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบวดัความรู้ความสามารถสาํหรับการเป็นพนกังาน

เจาะเลือดดาํและจดัเก็บส่ิงส่งตรวจทัว่ไปสาํหรับงานทางหอ้งปฏิบติัการคลินิก 
 
ทีม่า 
 ในแต่ละปีประเทศไทยมีผปู่วยท่ีมาพบแพทยเ์พ่ือการรักษาพยาบาลจาํนวนมาก ทั้งน้ีพบวา่เฉพาะในปีงบประมาณ 2555 มีผูป่้วยในทัว่ไป

ท่ีเขา้มารับการรักษาในสถานพยาบาลสงักดักรมการแพทย ์ จาํนวน 172,672 ราย โดยท่ีมีขอ้มูลผูป่้วยนอกของสถานพยาบาล ในสังกดั
กรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข28 แห่ง มีจาํนวนป่วย3,564,964 รายยงัไม่นบัรวมถึงผูป่้วยท่ีมาพบแพทยท่ี์โรงพยาบาลสงักดั
มหาวทิยาลยั และเอกชน  ในจาํนวนน้ีผูป่้วยส่วนมากลว้นจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการตรวจวินิจฉยัทางพยาธิวทิยา ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการ
เจาะเลือดดาํ หรือ หลอดเลือดฝอย รวมทั้งการจดัเก็บส่ิงส่งตรวจทัว่ๆไป ไดแ้ก่ การเก็บปัสสาวะ อุจาระ ในขณะท่ีบุคลากรดา้นการแพทย์
มีจาํนวนจาํกดั และลว้นมีภาระงานลน้มือ ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีพนกังานเจาะเลือดดาํ ท่ีไดรั้บการอบรมใหเ้จาะเลือดดาํ เลือดฝอย และ
ช่วยอาํนวยความสะดวกในการจดัเกบ็ปัสสาวะ อุจจาระ แก่ผูป่้วย เพ่ือแบ่งเบาภาระงานดา้นการจดัเกบ็ส่ิงส่งตรวจพ้ืนฐาน สาํหรับงาน
ดา้นหอ้งปฏิบติัการคลินิก  

 ในสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศท่ีการแพทยมี์พฒันาการไปมาก และไดรั้บการยอมรับไปทัว่โลกเอง ก็มีการจดัการอบรมพนกังานเจาะ
เลือดดาํ  (Phlebotomist) โดยมีองคก์รหลายแห่งทาํหนา้ท่ีอบรม เช่น 
1. American Association of Allied Health Professionals, Inc. (AAAHP): Certified Phlebotomy Technician, CPT (AAAHP) 
2. American Medical Technologists (AMT): Registered Phlebotomy Technician, RPT (AMT) 
3. American Society for Phlebotomy Techinicians(ASPT): Certified Phlebotomy Technician, CPT (ASPT) 
4. American Society of Clinical Pathologists (ASCP): Phlebotomy Technician, PBT (ASCP) 
5. National Center for Competency Testing (NCCT): NationalCertified Phlebotomy Technician, NCPT (NCCT) 
6. National Phlebotomy Association (NPA): Certified Phlebotomy Technician, CPT (NPA) 
นอกจากน้ียงัมีการจดัการอบรมในมหาวทิยาลยัและองคก์รวชิาชีพอีกหลายแห่งทั้งในยโุรป เช่น สหราชอาณาจกัรองักฤษ เนเธอร์แลนด ์
เบลเยีย่ม ฯลฯ รวมทั้งในออสเตรเลีย โดยมีการกาํหนดคุณสมบติัผูท่ี้จะขอรับการอบม โดยมีการศึกษาขั้นตํ่าไม่ตํ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย และจดัหลกัสูตรระยะสั้น และจดัสอบเพ่ือทดสอบความสามารถ เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานได ้

 ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ี ราชวทิยาลยัฯ จึงเสนอใหมี้การจดั โครงการหลกัสูตรการฝึกอบรมพนกังานเจาะเลือดดาํสาํหรับงานทาง
หอ้งปฏิบติัการคลินิก เพ่ือใหบุ้คลากรดา้นการแพทยท่ี์ทาํหนา้ท่ีเจาะเลือดดาํ หรือ หลอดเลือดฝอย รวมทั้งการจดัเก็บส่ิงส่งตรวจทัว่ๆไป 
ไดแ้ก่ การเกบ็ปัสสาวะ อุจาระ สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เพ่ือความปลอดภยัและความสะดวกของผูป่้วยและผูท่ี้มา
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รับบริการ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของพยาธิแพทย ์  แพทย ์พยาบาล และนกัเทคนิคการแพทย ์ทั้งน้ีพนกังานเจาะเลือดดาํเป็นบุคลากรท่ียงั
ขาดแคลนอยูม่าก และมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม เพ่ือใหเ้หมาะกบัสถานการณ์และบริบทปัจจุบนัทางแพทยศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์ของประเทศไทย 

 เอกสารอ้างองิ 
1. กรมการแพทยก์ระทรวงสาธารณสุข. รายงานสถิติโรค 2555.  นายสุรศกัด์ิ กอ้งเกียรติกลุ บรรณาธิการ, ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร กรมการแพทย,์ สานกัพิมพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 
2. กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข. รายงานการป่วย ปีงบประมาณ2555.  นายสุรศกัด์ิ กอ้งเกียรติกลุ บรรณาธิการ, ศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร กรมการแพทย,์ สานกัพิมพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 
3. Kalanick KA. Phlebotomy Technician Specialist. 2nd Ed, Clifton Park, NY: Delmar Cengage Learning, 2012 
4. CLSI H3-A6 Procedures for the Collection ofDiagnostic Blood Specimens by Venipuncture;Approved Standard-Sixth Edition 

(CLSI, 2007) 
5. WHO guidelines on drawing blood: bestpractices in phlebotomy (WHO, 2010). 

 
วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือฝึกอบรมบุคลากรดา้นการแพทยท่ี์ทาํหนา้ท่ีเจาะเลือดดาํ หรือ หลอดเลือดฝอย รวมทั้งการจดัเกบ็ส่ิงส่งตรวจทัว่ๆไป ไดแ้ก่ การเกบ็

ปัสสาวะ อุจาระ ใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เพ่ือความปลอดภยัและความสะดวกของผูป่้วยและผูท่ี้มารับบริการ  
 
กาํหนดการเปิดฝึกอบรม 
 หลงัจากการรับรองโครงการดงักล่าวน้ีแลว้โดยคณะกรรมการบริหารราชวทิยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทยเป็นตน้ไป 
 
อาจารย์ผู้สอน 

1. พยาธิแพทยซ่ึ์งไดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรสาขาพยาธิวทิยาคลินิกหรือพยาธิวทิยาทัว่ไปจากแพทยสภา 
2. แพทยส์าขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อายรุแพทย ์กุมารแพทย ์แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว แพทยดู์แลผูป่้วยฉุกเฉิน/วกิฤต เป็นตน้ 
3. นกัเทคนิคการแพทย ์ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์ พยาบาล หรือวชิาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีประสบการณ์หรือดูแลงานดา้นการ

จดัเก็บส่ิงส่งตรวจ 
 
สถาบันฝึกอบรม 
 ราชวทิยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 สถาบนัฝึกอบรมซ่ึงไดรั้บการรับรองจากราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะตอ้งมีพยาธิแพทยป์ระจาํทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารย์

ผูส้อนจาํนวนอยา่งนอ้ย 2คน หรือ มีพยาธิแพทยป์ระจาํทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยผ์ูส้อนจาํนวนอยา่งนอ้ย 1 คน ร่วมกบัพยาธิแพทยรั์บเชิญ
อยา่งนอ้ย 2 คนทั้งน้ีสถาบนัท่ีตอ้งการจดัการฝึกอบรมจะตอ้งส่งรายละเอียดโครงการฝึกอบรมเป็นคร้ังๆ เพ่ือใหร้าชวทิยาลยัพิจารณา
ก่อน โดยราชวิทยาลยัฯ จะใชเ้วลาในการพิจารณาไม่เกิน 2 เดือน นบัจากวนัท่ีราชวทิยาลยัฯ ไดรั้บรายละเอียดของโครงการ 

 
จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 อตัราส่วนของจาํนวนพยาธิแพทยผ์ูส้อนต่อจาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งไม่เกิน1ต่อ15 
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คุณสมบัตผู้ิเข้ารับการฝึกอบรม 
 สาํเร็จวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาใดกไ็ดห้รือ 
 สาํเร็จวฒิุการศึกษาขั้นตํ่าระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและผา่นการอบรมภายในองคก์รหรือสถานพยาบาล โดยมีประสบการณ์เจาะเลือด

ผูป่้วยมาแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 1 ปี 
 
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
 ผูท่ี้มีความประสงคเ์ขา้ฝึกอบรมในหลกัสูตรดงักล่าว ใหส้มคัรผา่นสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมส่งรายช่ือมายงัราชวทิยาลยั ฯ

ก่อนวนัฝึกอบรม เป็นไปตามเกณฑข์องสถานฝึกอบรมนั้นๆ 
 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ใหเ้ป็นไปตามกาํหนดของสถาบนัท่ีจดัการฝึกอบรม 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 เวลารวมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 40 ชัว่โมง 
 ผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมท่ีประสงคเ์ขา้สอบเพ่ือรับประกาศนียบตัรฯจะตอ้งมีชัว่โมงเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
 
เนือ้หาโดยสังเขปของการฝึกอบรม 
มีเน้ือหาครอบคลุมอยา่งนอ้ยในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
1. Circulatory System 

A. Basic anatomy and physiology of body systems, and appropriate medical terminology 
2. Specimen Collection (Venipuncture, Skin Puncture) 

A. Test requisition 
B. Accuracy in patient care—proper patient identification, specimen collection and test requisition 
C. Blood collection equipment, types of tubes and additives, proper order of draw when additives are required and special 

precautions 
D. Anatomical site selection and patient preparation 
E. Venipuncture procedure and technique: proper identification of patient and specimens; the importance of accuracy in 

overall patient care; proper selection and preparation of venipuncture site, including selection of antiseptic; collection 
techniques for different age groups and patient types 

F. Skin puncture equipment, procedure and technique 
G. Post puncture care and appropriate disposal of sharps, needles and waste 

3. Specimen Handling, Transport and Processing 
A. proper specimen transport, processing and storage 

4. Non-Blood Specimens 
A. Urine & Stool collection 

5. Laboratory Operations 
A. Historical perspective and roles of phlebotomists 
B. An overview of services provided by healthcare professionals 
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C. Basic infection control, biohazards, universal precautions and safety 
D. Application of basic concepts of communication, interpersonal relations, stress management and professional behavior 

 
วธีิการฝึกอบรม 

1. ภาคทฤษฎ ี
 จดัใหมี้ความรู้ทางดา้นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก 
 จดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมศึกษาหาความรู้จากตาํราและวารสารทางการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์การแพทย ์

 
2. ภาคปฏิบัต ิ
 จดัให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดท้าํการฝึกทกัษะอย่างน้อยการเจาะเลือดดาํ การจดัเก็บปัสสาวะและอุจจาระเพ่ือการตรวจทัว่ไป 

ภายใตก้ารควบคุมของพยาธิแพทยห์รือผูส้อนซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยผ์ูส้อน ทั้งน้ีจาํนวนของส่ิงส่งตรวจเพ่ือการดงักล่าวนั้นตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่เกณฑท่ี์คณะอนุกรรมการฯกาํหนดไว ้

 
เกณฑ์การเข้าสอบเพือ่รับประกาศนียบตัร 

1. คุณสมบัต ิ
 ผูป้ระสงคเ์ขา้สอบเพื่อรับประกาศนียบตัรฯตอ้งมีหนงัสือยนืยนัสถานภาพจากสถาบนัฝึกอบรมซ่ึงไดรั้บการรับรองจากราช
วทิยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทยวา่ไดรั้บการอบรมตาม โครงการหลกัสูตรการอบรมพนกังานเจาะเลือดดาํสาํหรับงานทาง
หอ้งปฏิบติัการคลินิก 
1.1. ไดผ้่านการฝึกอบรมการเป็นพนกังานเจาะเลือดดาํสําหรับงานทางห้องปฏิบติัการคลินิกเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ทั้งภาคทฤษฎี, 

ภาคปฏิบติั และสอบปากเปล่า 
1.2. ไดท้าํการฝึกทกัษะการเจาะเลือดดาํ เลือดฝอย (หากมี) การจดัเก็บปัสสาวะและอุจจาระเพ่ือการตรวจทัว่ไป ภายใตก้ารควบคุม

ของพยาธิแพทยซ่ึ์งทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยผ์ูส้อนหรือ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ราชวิทยาลยัฯ พิจารณาแลว้เห็นชอบทั้งน้ีจาํนวน
ของส่ิงส่งตรวจเพ่ือการดงักล่าวนั้นตอ้งไม่นอ้ยกวา่เกณฑท่ี์คณะอนุกรรมการฯกาํหนดไว ้

หัตถการ จํานวนไม่น้อยกว่า (ราย) 
1. เจาะเลือดดาํผูใ้หญ่ 20 
2. เจาะเลือดดาํสตรีตั้งครรภ ์ 5 
3. จดัเก็บปัสสาวะ(แนะนาํวธีิการเก็บ) 10 
4. จดัเก็บอุจจาระ(แนะนาํวธีิการเก็บ) 10 

 
 
การประเมินผล 
คณะอนุกรรมการฯ ดาํเนินการจัดสอบอย่างน้อย 1 คร้ัง  

1. ประเภทของการสอบ 
 การสอบภาคทฤษฎี 
 การสอบภาคปฏิบติั 
 การสอบปากเปล่า 
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2. เกณฑ์การตัดสิน 
 เกณฑก์ารตดัสินวา่ผูเ้ขา้สอบเพ่ือรับประกาศนียบตัรฯนั้น “ผา่น” หรือ “ไม่ผา่น” เป็นไปตามท่ีราชวทิยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทยกาํหนด โดยจะตอ้งผา่นแบบทดสอบภาคทฤษฎีจากราชวทิยาลยัฯ โดยมีคะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 และผา่นการ
ทดสอบภาคปฏิบติั โดยมีการปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่งถูกตอ้งตาม checklist ของราชวทิยาลยั ฯ และการสอบปากเปล่าตามเกณฑข์อง
ราชวทิยาลยัฯ 

 
การรับรองผลการสอบ 
 ผูท่ี้สอบผา่นจะไดรั้บประกาศนียบตัรแสดงความสามารถในการเจาะเลือดดาํและและจดัเกบ็ส่ิงส่งตรวจสาํหรับงานทางหอ้งปฏิบติัการ

คลินิกจะไดรั้บการรับรองใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยพยาธิแพทย ์โดยราชวทิยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 2 ปี 
 
การต่ออายุการรับรองประกาศนียบัตร (ระยะเวลา 2ปี) 
 ผูท่ี้ประสงคจ์ะต่ออายกุารรับรองประกาศนียบตัรฯ 

1. ตอ้งแสดงหนงัสือรับรองจากตน้สงักดัและ/หรือผูบ้งัคบับญัชาวา่ไดป้ฏบติังานดา้นการเจาะเลือดดาํสาํหรับงานทางหอ้งปฏิบติัการ
คลินิกอยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละความคาดหวงัขององคก์รในการปฏิบติังานท่ีผา่นมา 

2. ตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่นการศึกษาต่อเน่ืองเป็นจาํนวนอยา่งนอ้ย10ชัว่โมงโดยการเขา้ร่วมการประชุมทางวชิาการซ่ึงจดัโดยราช
วทิยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย หรือ การประชุมท่ีราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้หก้ารรับรองวา่มีความ
เก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติัทางดา้นพยาธิวทิยาคลินิก 

3. ตอ้งยืน่ใบคาํร้องพร้อมหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ท่ีสาํนกังานราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย3เดือน ก่อนหมดอาย ุ
4. ตอ้งชาํระเงินค่าต่ออายกุารรับรองประกาศนียบตัรฯเป็นจาํนวน 500 บาทต่อคน 

หมายเหตุ 
1. ในกรณีท่ีขาดการต่ออาย ุแต่ยงัมีการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ของเวลาท่ีขาดการต่ออายใุนหอ้งปฏิบติัการ

ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยยงัสามารถต่ออายุใบ
ประกาศนียบตัรได ้โดยเสียค่าปรับ 2,000 บาท 

2. ในกรณีท่ีขาดการต่ออายุ แต่ไม่ไดป้ฏิบติังานในห้องปฏิบติัการท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบติัการจากราช
วทิยาลยั หรือปฏิบติังาน แต่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของระยะเวลาท่ีขาดการต่ออาย ุใหเ้ขา้รับการอบรมใหม่  โดยทั้งน้ี ผูเ้ขา้รับการ
อบรมตอ้งสมคัรสอบใหม่และสอบผา่นเพ่ือรับประกาศนียบตัรฯ 

 
การใดท่ีไม่ได้บัญญติัในข้อกาํหนดนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบวดัความรู้ความสามารถสาํหรับการ
เป็นพนักงานเจาะเลือดดาํและจัดเกบ็ส่ิงส่งตรวจท่ัวไปสาํหรับงานทางห้องปฏิบัติการคลินิก 

 
รายนามคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและการสอบ 

วดัความรู้ความสามารถสําหรับการเป็นพนักงานเจาะเลอืดดําและจดัเกบ็ส่ิงส่งตรวจทัว่ไปสําหรับงานทางห้องปฏิบัติการคลนิิก 
1. แพทยห์ญิงนิศารัตน์  โอภาสเกียรติคุณ ประธานฯ (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล) 
2. แพทยห์ญิงพนสัยา  เธียรธาดากลุ  อนุกรรมการ (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล) 
3. นายแพทยเ์สถียร สุขพณิชนนัท ์ อนุกรรมการ (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล) 
4. นายแพทยม์งคล คุณากร  อนุกรรมการ (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล) 
5. แพทยห์ญิงนวพรรณ จารุรักษ ์  อนุกรรมการ (ฝ่ายหอ้งปฏิบติัการ โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์) 
 


