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การจัดการการศึกษาเทคนิคการแพทยการจัดการการศึกษาเทคนิคการแพทย

ั ี ใ ไั ี ใ ไกับการประกอบวิชาชีพในประเทศไทยกับการประกอบวิชาชีพในประเทศไทย

ั ึ ิ ใ ป ไ ไ  ิ่ ึ้ ั้ ใั ึ ิ ใ ป ไ ไ  ิ่ ึ้ ั้ ใ•• การจัดการการศึกษาเทคนิคการแพทยในประเทศไทยไดเริมขึนครังแรกในการจัดการการศึกษาเทคนิคการแพทยในประเทศไทยไดเริมขึนครังแรกใน

พพ..ศศ..25002500  โดยใชรูปแบบของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชรูปแบบของประเทศสหรัฐอเมริกา 

•• ผูที่สําเร็จการศึกษาสามารถสมัครขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบโรคผูที่สําเร็จการศึกษาสามารถสมัครขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบโรค

ศลิปะสาขาเทคนิคการแพทยศลิปะสาขาเทคนิคการแพทย

•• พระราชบัญญัติวิชาชพีเทคนิคการแพทย พพระราชบัญญัติวิชาชพีเทคนิคการแพทย พ..ศศ..2547 2547 มีขอบังคับวาผูที่สําเร็จมีขอบังคับวาผูที่สําเร็จ

การศึกษาหลกัสตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การศึกษาหลกัสตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ((เทคนิคการแพทยเทคนิคการแพทย) ) จากจากการศกษาหลกสูตรวทยาศาสตรบณฑต การศกษาหลกสูตรวทยาศาสตรบณฑต ((เทคนคการแพทยเทคนคการแพทย) ) จากจาก

สถาบันการศกึษาทุกแหงทั้งในและตางประเทศที่สภาเทคนิคการแพทยใหสถาบันการศึกษาทุกแหงทั้งในและตางประเทศที่สภาเทคนิคการแพทยให

ั ป ิ  ส ส ั ส  ี ี่ ั ส โ ส ิั ป ิ  ส ส ั ส  ี ี่ ั ส โ ส ิการรบรองปรญญา สามารถสมครสอบขอเขยนทจดสอบโดยสภาเทคนคการรบรองปรญญา สามารถสมครสอบขอเขยนทจดสอบโดยสภาเทคนค

การแพทย เพิ่อขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชพีเทคนิคการแพทยการแพทย เพิ่อขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชพีเทคนิคการแพทย

•• บทเฉพาะกาลบทเฉพาะกาล



การจัดการการศึกษาเทคนิคการแพทย

กับการประกอบวิชาชีพในประเทศสหรฐัอเมริกา

•• ผูที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพผูที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพททยในสหรัฐอเมริกา ยในสหรัฐอเมริกา 

เรียกวา เรียกวา Medical TechnologistMedical Technologist ตองมีใบอนญาตประกอบวิชาชีพ ตองมีใบอนญาตประกอบวิชาชีพ เรยกวา เรยกวา Medical TechnologistMedical Technologist ตองมใบอนญุาตปร กอบวชาชพ ตองมใบอนญุาตปร กอบวชาชพ 

โดยผานการสอบรับรองจากองคกรวิชาชีพในประเทศ ซึ่งมีหลายโดยผานการสอบรับรองจากองคกรวิชาชีพในประเทศ ซึ่งมีหลาย

องคกร องคกร องคกร องคกร 

•• องคกรที่ใหญที่สุดและเปนที่ยอมรับในระดับสากล คือ องคกรที่ใหญที่สุดและเปนที่ยอมรับในระดับสากล คือ American American 
Society of Clinical Pathologists (ASCPSociety of Clinical Pathologists (ASCP)) ผูที่ไดรับการรับรองผูที่ไดรับการรับรอง

จะใชคํา จะใชคํา MT (ASCP)MT (ASCP) ตอทายชื่อ ตอทายชื่อ ( )( )

•• องคกรใหการรับรองที่มีชื่อเสียงรองลงมาคือองคกรใหการรับรองที่มีชื่อเสียงรองลงมาคือ National National 
C d ti li A f L b t P l (NCAC d ti li A f L b t P l (NCA))  Credentialing Agency for Laboratory Personnel (NCACredentialing Agency for Laboratory Personnel (NCA))  



ASCP CertificationASCP CertificationASCP Certification ASCP Certification 

•• 19221922:: การกอตั้ง การกอตั้ง ASCPASCP
 ั ้ ั ้•• 19281928:: การกอตัง การกอตัง ASCP Board ofASCP Board of Registry (BOR)Registry (BOR)

•• BOCBOC เปนองคกรใหการรับรองแยกอยูในโครงสรางของ เปนองคกรใหการรับรองแยกอยูในโครงสรางของ 
ไไASCPASCPปจจุบัน มกีวา ปจจุบัน มกีวา 430430,,000000 คนไดรับการรับรองคนไดรับการรับรอง

•• 20072007: BOR: BOR ไดรับการรับรองจากไดรับการรับรองจาก American National American National 
Standards Institute (ANSI) Standards Institute (ANSI) สาํหรับการใหการรบัรองสาํหรับการใหการรบัรอง
Medical Technologist (MT), Medical Laboratory Medical Technologist (MT), Medical Laboratory 
Technician (MLT) and Phlebotomy TechnicianTechnician (MLT) and Phlebotomy TechnicianTechnician (MLT) and Phlebotomy Technician Technician (MLT) and Phlebotomy Technician 
(PBT(PBT) ) 

•• ANSIANSI ใหการรับรองหนวยงานที่ทําการรับรองบคลากรที่ไดใหการรับรองหนวยงานที่ทําการรับรองบคลากรที่ได•• ANSIANSI ใหการรบรองหนวยงานททาการรบรองบุคลากรทไดใหการรบรองหนวยงานททาการรบรองบุคลากรทได
ตามมาตรฐาน ตามมาตรฐาน ISO Standard ISO Standard 1702417024. . 



Medical Laboratory Scientist (MLSMedical Laboratory Scientist (MLS))Medical Laboratory Scientist (MLSMedical Laboratory Scientist (MLS))

•• วันที่ วันที่ 21 21 กรกฎาคม กรกฎาคม 2009 2009 ASCP BOR (Board of Registry)ASCP BOR (Board of Registry) และและวนท วนท 21 21 กรกฎาคม กรกฎาคม 2009 2009 ASCP BOR (Board of Registry)ASCP BOR (Board of Registry) และและ

NCANCAไดลงนามตกลงรวมตัวกันเปนองคกรใหการรับรององคกรเดียวในนาม ไดลงนามตกลงรวมตัวกันเปนองคกรใหการรับรององคกรเดียวในนาม 

ASCP Board of Certification (BOCASCP Board of Certification (BOC))   เพื่อเสริมความแข็งแกรงเพื่อเสริมความแข็งแกรงASCP Board of Certification (BOCASCP Board of Certification (BOC))   เพอเสรมความแขงแกรงเพอเสรมความแขงแกรง

และความเชื่อมั่นในการรับรองหรอืออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคและความเชื่อมั่นในการรับรองหรอืออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิค

ใ ั ิ  ั ั ี้ ี ั้  ใ ั ิ  ั ั ี้ ี ั้  2323    20092009  การแพทยในสหรฐอเมรกา การรวมตวกนนมผลตงแต การแพทยในสหรฐอเมรกา การรวมตวกนนมผลตงแต 2323  ตุลาคม ตุลาคม 20092009  

•• ในปจจุบันผูที่สอบผานไดรับการรับรองจาก ในปจจุบันผูที่สอบผานไดรับการรับรองจาก ASCPASCP จะใช จะใช MLS (ASCP)MLS (ASCP)
ตอทายชื่อโดย ตอทายชื่อโดย MLS (Medical Laboratory Scientist)MLS (Medical Laboratory Scientist) เปนการเปนการ

สนธิระหวางชือ่ สนธิระหวางชือ่ Medical TechnologistMedical Technologist ของ ของ ASCPASCP และ และ Clinical Clinical 
Laboratory ScientistLaboratory Scientist ของของ  NACNAC



ความเปนมาของ ความเปนมาของ ASCPASCPii

•• เดือนกมภาพันธ ป เดือนกมภาพันธ ป 2002  2002  ASCPASCP ตั้งคณะทํางานโดยมีตั้งคณะทํางานโดยมี

ความเปนมาของ ความเปนมาของ ASCPASCPii

•• เดอนกุมภาพนธ ป เดอนกุมภาพนธ ป 2002  2002  ASCP ASCP ตงคณะทางานโดยมตงคณะทางานโดยม

เปาหมายที่จะพฒันาความรวมมือในระดับนานาชาติ และเปาหมายที่จะพฒันาความรวมมือในระดับนานาชาติ และ

สงเสริมคุณภาพและการยอมรับวิชาชีพในระดับสากลผานการใหสงเสริมคุณภาพและการยอมรับวิชาชีพในระดับสากลผานการให

การรับรองโดยคณะกรรมการสอบขึ้นทะเบียน การรับรองโดยคณะกรรมการสอบขึ้นทะเบียน (Board of(Board ofการรบรองโดยคณะกรรมการสอบขนทะเบยน การรบรองโดยคณะกรรมการสอบขนทะเบยน (Board of (Board of 
Registry, BOR) Registry, BOR) 

 ั้ ไ  ี ํ ิ ั ั  ิ ึ ่ ึ ิ ่ ั้ ไ  ี ํ ิ ั ั  ิ ึ ่ ึ ิ ่•• ตอจากนนไดมีการสํารวจวิจยระดบนานาชาติ ซึงผลการศึกษายิงตอจากนนไดมีการสํารวจวิจยระดบนานาชาติ ซึงผลการศึกษายิง

เพิ่มความสําคญัในการดาํเนินการไปทั่วโลก จึงเกิดโครงการใหเพิ่มความสําคญัในการดาํเนินการไปทั่วโลก จึงเกิดโครงการให

การรับรองระดับนานาชาติที่เรียกวา การรับรองระดับนานาชาติที่เรียกวา ASCPASCPii โดย โดย i i หมายถึง หมายถึง 
internationalinternational  internationalinternational  



      การใหการรับรอง การใหการรับรอง ASCPASCPii จะเสนอใหเฉพาะผูสมัครที่มีจะเสนอใหเฉพาะผูสมัครที่มี

ใ่่ใคุณภาพและมีมาตรฐานสูงเชนเดียวกบัทีใชกับผูสมัครคุณภาพและมีมาตรฐานสูงเชนเดียวกบัทีใชกับผูสมัคร

ที่สําเร็จการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ผที่มีสิทธิ์ที่สําเร็จการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ผที่มีสิทธิ์ทสาเรจการศกษาในประเทศสหรฐอเมรกา ผูทมสทธทสาเรจการศกษาในประเทศสหรฐอเมรกา ผูทมสทธ

สมัครสอบตองสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่องคกรสมัครสอบตองสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่องคกร

วิชาชีพในประเทศนั้นรับรอง ปจจุบันมีประเทศที่เขาวิชาชีพในประเทศนั้นรับรอง ปจจุบันมีประเทศที่เขา

รวมโครงการทั้งสิ้น รวมโครงการทั้งสิ้น 1818  ปร เทศ โดยปร เทศไทยปร เทศ โดยปร เทศไทยรวมโครงการทงสน รวมโครงการทงสน 1818  ประเทศ โดยประเทศไทยประเทศ โดยประเทศไทย

ไดรับเชิญใหเขารวมโครงการเปนประเทศลาสุด เมื่อไดรับเชิญใหเขารวมโครงการเปนประเทศลาสุด เมื่อญ ุญ ุ

เดือนกันยายน เดือนกันยายน 20092009  
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ASCPASCPi i CertificationsCertifications

Int. Medical Laboratory Technician, MLT(ASCPInt. Medical Laboratory Technician, MLT(ASCPii))
Int Medical Laboratory Scientist MLS (ASCPInt Medical Laboratory Scientist MLS (ASCPii))Int. Medical Laboratory Scientist, MLS (ASCPInt. Medical Laboratory Scientist, MLS (ASCPii))
Int. Molecular Pathology Technologist, MP(ASCPInt. Molecular Pathology Technologist, MP(ASCPii))
Int. Phlebotomy Technician, PBT(ASCPInt. Phlebotomy Technician, PBT(ASCPii))



I t ti l C tifi ti Eli ibilitInternational Certification Eligibility 
Routes for MLS (ASCPi)

Route Route 1 1 44--year BSMT*/**+ MT/CLS Program**year BSMT*/**+ MT/CLS Program**

Route Route 2 2 44--year BSMT*/**+ year BSMT*/**+ 3 3 years lab years lab 
experience***experience***

Route Route 3 3 22//3 3 year ASMT*/**+ year ASMT*/**+ 44--year BA+ MT/CLS year BA+ MT/CLS 
****

Route Route 4 4 44--year BS */**+ year BS */**+ 5 5 years lab years lab 
i ***i ***experience***experience***

RouteRoute 55 ::22//33 year AS*/**+year AS*/**+ 44--year BA*/**+year BA*/**+ 55 yearsyearsRoute Route 55 ::22//3 3 year AS / + year AS / + 44 year BA / + year BA / + 5 5 years years 
lab  lab  

******



*   Degrees/Diplomas in Med Tech, *   Degrees/Diplomas in Med Tech, 
Medical/Clinical/Biomedical Lab ScienceMedical/Clinical/Biomedical Lab ScienceMedical/Clinical/Biomedical Lab Science Medical/Clinical/Biomedical Lab Science 

** Accredited/approved by a governing regulatory** Accredited/approved by a governing regulatory**  Accredited/approved by a governing regulatory **  Accredited/approved by a governing regulatory 
association or Ministry. Countries w/o a prevalent association or Ministry. Countries w/o a prevalent 
accreditation/approval system must haveaccreditation/approval system must haveaccreditation/approval system must have accreditation/approval system must have 
programs/institutions approved by ASCPprograms/institutions approved by ASCP--BOR. MT BOR. MT 
Training programs which do not grant university Training programs which do not grant university 
credit will be counted as experience.credit will be counted as experience.

*** Accredited by JCI, CAP, ISO *** Accredited by JCI, CAP, ISO 9000 9000 or a governing or a governing 
regulatory association or Ministry. Countries w/o regulatory association or Ministry. Countries w/o 
prevalent accreditation system must have labsprevalent accreditation system must have labsprevalent accreditation system must have labs prevalent accreditation system must have labs 
approved by ASCPapproved by ASCP--BOR. MT Training programs BOR. MT Training programs 
which do not grant university credit will be countedwhich do not grant university credit will be countedwhich do not grant university credit will be counted which do not grant university credit will be counted 
as experience. as experience. 



International Certification – ASCPi  

วธิกีารสมัคร

สมัครไดที่ สมัครไดที่ ASCP ASCP คาสมัครสอบคาสมัครสอบ**
International websiteInternational website
และจายคาสมัตร และจายคาสมัตร 

PBT (ASCPPBT (ASCPii) ) –– $$125 125 USDUSD
MLT (ASCPMLT (ASCPii)) $$175175 USDUSDและจายคาสมตร และจายคาสมตร 

online online ดวย ดวย credit credit 
MLT (ASCPMLT (ASCP ) ) –– $$175 175 USD USD 
MLS (ASCPMLS (ASCPii) ) –– $$200 200 USDUSD
MB (ASCPMB (ASCPii)) $$200200 USDUSDcardcard MB (ASCPMB (ASCPii)   )   –– $$200 200 USD USD 

*อัตราลดพเิศษสาํหรับบางประเทศรวมทั้งประเทศไทยเหลือ
95 USD อัตรานี้จะปรับโดยอัตโนมัติเมื่อสมัคร online95 USD อตรานจะปรบโดยอตโนมตเมอสมคร online



International Certification – ASCPi  

วิธกีารสมัคร

•• การประเมิน การประเมิน transcripttranscript โดยหนวยงานประเมินโดยหนวยงานประเมินที่ ที่ 

ASCPASCP  รับรองรับรอง

        รายชื่อของหนวยงานที่ รายชื่อของหนวยงานที่ ASCPASCP รับรองดไดจากรับรองดไดจาก        รายชอของหนวยงานท รายชอของหนวยงานท ASCP ASCP รบรองดูไดจากรบรองดูไดจาก

http://www.ascp.org/internationalhttp://www.ascp.org/international

•• Advisory BoardAdvisory Board จะตรวจและยนืยนัคณวฒิจะตรวจและยนืยนัคณวฒิ•• Advisory BoardAdvisory Board จะตรวจและยนยนคุณวุฒจะตรวจและยนยนคุณวุฒ

การศึกษาและประสบการณของผูสมัครการศึกษาและประสบการณของผูสมัคร



International CertificationInternational Certification –– ASCPASCPi  i  International Certification International Certification ASCPASCP
วธิกีารสมัครวธิกีารสมัคร

ผูที่สมัครโดยใชประสบการณรวมดวย ตองสงหลกัฐาน คือผูที่สมัครโดยใชประสบการณรวมดวย ตองสงหลกัฐาน คือ  ูู

11.. Reference form:Reference form: กรอกโดยหัวหนางานที่รับรองกรอกโดยหัวหนางานที่รับรอง

            ประสบการณประสบการณ//การฝกอบรมของผูสมัคร การฝกอบรมของผูสมัคร และและ

22 Letter of Authenticity:Letter of Authenticity: จดหมายรับรองอยางเปนจดหมายรับรองอยางเปน22. Letter of Authenticity:. Letter of Authenticity: จดหมายรบรองอยางเปนจดหมายรบรองอยางเปน
ทางการของหัวหนางาน ใชหัวจดหมายของสถานที่ทํางาน ทางการของหัวหนางาน ใชหัวจดหมายของสถานที่ทํางาน 

ั ี ่ั ี ่ ื ั  ไ   ใื ั  ไ   ใลงนาม และวันทีลงนาม และวันที  ยืนยันวาไดกรอกขอมูลใน ยืนยันวาไดกรอกขอมูลใน Reference Reference 

formform  จริงจริง



International Certification International Certification –– ASCPASCPi  i  

วธิกีารสมัครวธิกีารสมัคร

•• เมื่อสมัครแลว จะใขระยะเวลาในการดําเนนิการ เมื่อสมัครแลว จะใขระยะเวลาในการดําเนนิการ 3030--4545 วันวัน

•• ผูสมัครจะไดรับ ผูสมัครจะไดรับ admission letteradmission letter ทางอเิลค็โทรนกิ ทางอเิลค็โทรนกิ 

่่•• ผูสมัครจะมีเวลาประมาณ ผูสมัครจะมีเวลาประมาณ 33 เดือนที่จะสอบ โดยสามารถเดือนที่จะสอบ โดยสามารถ

กําหนดวัน เวลาตามสะดวกกําหนดวัน เวลาตามสะดวกกาหนดวน เวลาตามสะดวกกาหนดวน เวลาตามสะดวก



การสอบการสอบ ASCPASCPii

•• สถานที่สอบจะเปน สถานที่สอบจะเปน Pearson VUE CentersPearson VUE Centers  ทั่วโลกที่ ทั่วโลกที่ ASCPASCP ทําทํา

ั ไ   ั ี ่ใ ็ไ  ั ไ   ั ี่ใ ็ไ  สัญญาไว ผูสมัครสามารถสอบทีใดก็ได สัญญาไว ผูสมัครสามารถสอบทีใดก็ได 

•• สําหรับประเทศไทย ศูนยการทดสอบอยูที่ สําหรับประเทศไทย ศูนยการทดสอบอยูที่ Bangkok Business Bangkok Business ู ูู ู

BuildingBuilding ชั้นชั้น10 10 Unit Unit 1010--1010,, เลขที่ เลขที่ 5454 สุขุมวิท สุขุมวิท 2121 ((ซอยอโศกซอยอโศก) ) 

กรงเทพ กรงเทพ 1011010110กรุงเทพ กรุงเทพ 1011010110

•• จะมีการถายภาพและพิมพลายนิ้วมือ ณ ศูนยการสอบเพื่อยืนยันตัวจะมีการถายภาพและพิมพลายนิ้วมือ ณ ศูนยการสอบเพื่อยืนยันตัว

บุคคลบุคคล

•• การสอบมีตลอดป ผสนใจสามารถสมัครและสอบเวลาใดก็ไดตั้งแตการสอบมีตลอดป ผสนใจสามารถสมัครและสอบเวลาใดก็ไดตั้งแตูู

บัดนี้เปนตนไป บัดนี้เปนตนไป 

http://www ascp org/FunctionalNavigation/certification/http://www ascp org/FunctionalNavigation/certification/•• http://www.ascp.org/FunctionalNavigation/certification/http://www.ascp.org/FunctionalNavigation/certification/
International/InternationalCertificationProcess International/InternationalCertificationProcess 



การสอบการสอบ ASCPASCPii  การสอบการสอบ ASCPASCPii  

• ยื่นแบบฟอรม 2 ชด คือ บัตรประจําตัว และจดหมาย• ยนแบบฟอรม 2 ชุด คอ บตรประจาตว และจดหมาย

สมคัร จะมีการถายภาพและพิมพลายนิ้วมือ ณ ศนูยการ

่ ่สอบเพื่อยนืยันตัวบคุคล ผูสมัครที่สาํเร็จการศกึษาใน

ประเทศไทยจากสถาบันที่สภาเทคนิคการแพทยรับรอง ประเทศไทยจากสถาบนทสภาเทคนคการแพทยรบรอง 

และยงัอาศยัอยูในประเทศไทยจะไดสวนลดคาสมคัร

ื ี  ั ี้ ั ใ โพิเศษเหลือพียง 95 ดอลลาร อัตรานีจะปรับใหโดย

อัตโนมัติเมื่อสมคัร online สิ่งสาํคญั คือ ผสมคัรตองอตโนมตเมอสมคร online สงสาคญ คอ ผูสมครตอง

สมคัร online ผาน ASCP BOC และไดรับความ

็  ี่ ิ    เห็นชอบกอนทีจะตดิตอศูนยทดสอบ 



รปแบบของขอสอบรปแบบของขอสอบรูปแบบของขอสอบรูปแบบของขอสอบ

ประกอบดวย ประกอบดวย 33 สวนที่สัมพันธกัน ไดแกสวนที่สัมพันธกัน ไดแกประกอบดวย ประกอบดวย 33 สวนทสมพนธกน ไดแกสวนทสมพนธกน ไดแก

11 สมรรถนะของนักเทคนิคการแพทย สมรรถนะของนักเทคนิคการแพทย (Competency)(Competency)11.. สมรรถนะของนกเทคนคการแพทย สมรรถนะของนกเทคนคการแพทย (Competency) (Competency) 

22.. หวัขอเนื้อหาวิชาหวัขอเนื้อหาวิชา (Content Outline)(Content Outline)( )( )

33.. ระดับการจําแนกความสามารถ ระดับการจําแนกความสามารถ (Taxonomy level)(Taxonomy level)

      ระดับระดับ 1 1 ความจํา ความจํา (Recall)(Recall)

    ระดับระดับ 2 2 ทักษะในการอธบิาย ทักษะในการอธบิาย (Interpretive skills)(Interpretive skills)

ัั ปป      ระดับระดับ 33 การแกปญหา การแกปญหา (Problem solving)(Problem solving)



้้หัวขอเนือ้หาวิชาหัวขอเนือ้หาวิชา (Content outline)(Content outline)

Blood bank Blood bank 17  17  %%
Urinalysis and other body fluids       Urinalysis and other body fluids       8  8  %%
Chemistry Chemistry 21  21  %%yy
Hematology Hematology 20 20 %%
ImmunologyImmunology 88 %%Immunology Immunology 8 8 %%
Microbiology                                           Microbiology                                           20 20 %%
Laboratory operations                             Laboratory operations                             6 6 %%



•• ขอสอบเปน ขอสอบเปน multiple choicemultiple choice 100100  ขอ ระยะเวลาขอ ระยะเวลา
สอบ สอบ 22  ชั่วโมง ชั่วโมง 3030  นาที จัดสอบเปนภาษาอังกฤษนาที จัดสอบเปนภาษาอังกฤษสอบ สอบ 22  ชวโมง ชวโมง 3030  นาท จดสอบเปนภาษาองกฤษนาท จดสอบเปนภาษาองกฤษ

•• ขอสอบจะไมมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ นโยบาย หรือขอสอบจะไมมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ นโยบาย หรือ

กฎหมาย ขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมาย ขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา เชนเชน
OSHA CLIA HIPAAOSHA CLIA HIPAAOSHA, CLIA, HIPAAOSHA, CLIA, HIPAA

••   คําถามเกี่ยวกบัระบบคุณภาพของอเมริกาจะใช คําถามเกี่ยวกบัระบบคุณภาพของอเมริกาจะใช ISO ISO 
15181518  แทนแทน  

•• รปแบบการสอบใช รปแบบการสอบใช Computer adaptive testingComputer adaptive testing•• รูปแบบการสอบใช รูปแบบการสอบใช Computer adaptive testing Computer adaptive testing 
(CAT)(CAT)



Computer adaptive testing (CAT)Computer adaptive testing (CAT)Computer adaptive testing (CAT)Computer adaptive testing (CAT)
CATCAT  เปนการอางอิงตามเกณฑ เมื่อผสอบตอบถก เปนการอางอิงตามเกณฑ เมื่อผสอบตอบถก CATCAT  เปนการอางองตามเกณฑ เมอผูสอบตอบถูก เปนการอางองตามเกณฑ เมอผูสอบตอบถูก 
คําถามขอตอไปจะยากขึ้นเลก็นอย และจะยากขึน้คําถามขอตอไปจะยากขึ้นเลก็นอย และจะยากขึน้
่ ่ ่่ ่ ่เรื่อยๆตราบที่ยงัตอบถูก ตอเมื่อตอบผิด คําถามจึงจะเรื่อยๆตราบที่ยงัตอบถูก ตอเมื่อตอบผิด คําถามจึงจะ

งายลงเล็กนอย ลกัษณะนี้เปนการปรับขอสอบใหงายลงเล็กนอย ลกัษณะนี้เปนการปรับขอสอบใหงายลงเลกนอย ลกษณะนเปนการปรบขอสอบใหงายลงเลกนอย ลกษณะนเปนการปรบขอสอบให
เหมาะสมสําหรับความสามารถของผูสอบแตละราย เหมาะสมสําหรับความสามารถของผูสอบแตละราย 
ํ   ใ ั  ไ  ี ป ั ีํ   ใ ั  ไ  ี ป ั ีคําถามแตละขอในคลงัขอสอบไดมีการปรับเทียบคําถามแตละขอในคลงัขอสอบไดมีการปรับเทียบ

ความยากและจัดสรรแบงหมวดหมตามสาขายอย ความยากและจัดสรรแบงหมวดหมตามสาขายอย ูู
สอดคลองกับหวัขอเนื้อหาวชิาน้ําหนักสอดคลองกับหวัขอเนื้อหาวชิาน้ําหนัก((คณุคาคณุคา))ของของ
 ส   ึ้  ั ั ส   ึ้  ั ัขอสอบแตละขอขนอยกูบระดบความยากขอสอบแตละขอขนอยกูบระดบความยาก



•• ผูสนใจอาจศึกษาแนวขอสอบไดจาก ผูสนใจอาจศึกษาแนวขอสอบไดจาก BOR Study BOR Study 
GuideGuide 55th edition: Clinical Laboratoryth edition: Clinical LaboratoryGuide Guide 55th edition: Clinical Laboratory th edition: Clinical Laboratory 
Certification Examinations, Certification Examinations, 20092009

••••

•• สั่งซื้อไดจาก สั่งซื้อไดจาก www.ascp.orgwww.ascp.org ราคาราคา8585 USDUSDgg

•• ไมมีคําถามขอใดในหนังสือเลมนี้ที่ตรงกับขอสอบที่ใชจริงไมมีคําถามขอใดในหนังสือเลมนี้ที่ตรงกับขอสอบที่ใชจริง



ผลการสอบผลการสอบผลการสอบผลการสอบ
•• ผลสอบเบื้องตน จะปรากฏบนจอคอมพวิเตอรทันทีที่สอบเสร็จผลสอบเบื้องตน จะปรากฏบนจอคอมพวิเตอรทันทีที่สอบเสร็จฏฏ

•• ไดรับคะแนนทางไปรษณียภายใน ไดรับคะแนนทางไปรษณียภายใน 1010  วันทําการหลังสอบ วันทําการหลังสอบ 

••   รายละเอียดคะแนนจะบอก รายละเอียดคะแนนจะบอก scaled scorescaled score ซึ่งไดมาจากการซึ่งไดมาจากการ

วิเคราะหทางสถิติโดยใชขอมลบางสวนจากคะแนนดิบที่ตอบถกวิเคราะหทางสถิติโดยใชขอมลบางสวนจากคะแนนดิบที่ตอบถกวเคราะหทางสถตโดยใชขอมูลบางสวนจากคะแนนดบทตอบถูกวเคราะหทางสถตโดยใชขอมูลบางสวนจากคะแนนดบทตอบถูก

รวมกับระดบัความยากของคาํถาม เนื่องจากขอสอบปรับตามรวมกับระดบัความยากของคาํถาม เนื่องจากขอสอบปรับตาม

้้ความสามารถของผูสอบแตละคน ดังนั้นการตดัสนิจึงใช ความสามารถของผูสอบแตละคน ดังนั้นการตดัสนิจึงใช 

scaled scorescaled score เพื่อใหเปรียบเทียบผสอบทั้งหมดไดในสเกลเพื่อใหเปรียบเทียบผสอบทั้งหมดไดในสเกลscaled scorescaled score เพอใหเปรยบเทยบผูสอบทงหมดไดในสเกลเพอใหเปรยบเทยบผูสอบทงหมดไดในสเกล

เดียวกัน เดียวกัน 

•• คะแนนต่ําสดุที่จะสอบผานได คือ คะแนนต่ําสดุที่จะสอบผานได คือ 400400



ใ ัใ ั ASCPASCPiiอายุของใบรบรองอายุของใบรบรอง ASCPASCPii

•• ปจจุบันใชไดตลอดชีพ ปจจุบันใชไดตลอดชีพ 

 ี ิ ี ่ ใ  ี   ี ิ ี ่ ใ  ี    ป   โ ใ ป   โ ใ •• แตมีแนวคิดทีจะใหมีอายุ แตมีแนวคิดทีจะใหมีอายุ 3 3 ป แลวตออายุโดยใชป แลวตออายุโดยใช

คะแนนสะสมการศึกษาตอเนื่องเชนเดียวกับใบรับรอง คะแนนสะสมการศึกษาตอเนื่องเชนเดียวกับใบรับรอง คะแนนสะสมการศกษาตอเนองเชนเดยวกบใบรบรอง คะแนนสะสมการศกษาตอเนองเชนเดยวกบใบรบรอง 

ASCPASCP ของผูที่สําเร็จการศึกษาในสหรัฐอเมริกาของผูที่สําเร็จการศึกษาในสหรัฐอเมริกา



การเตรียมตัวสําหรับการสอบการเตรียมตัวสําหรับการสอบการเตรยมตวสาหรบการสอบการเตรยมตวสาหรบการสอบ

•• ควรเตรียมการแตเนิ่นๆ เนื่องจากขอสอบจะครอบคลุมควรเตรียมการแตเนิ่นๆ เนื่องจากขอสอบจะครอบคลุม
ร ั ี่  สร ั ี่  สความรูและทกษะทกวางทุกสาขาความรูและทกษะทกวางทุกสาขา

•• การทบทวนเนื้อหาวิชาเปนสิ่งจําเปนการทบทวนเนื้อหาวิชาเปนสิ่งจําเปน

•• ใชเวลามากขึ้นสาํหรับสาขาวิชาที่ไมถนัดใชเวลามากขึ้นสาํหรับสาขาวิชาที่ไมถนัด

•• การจัดตารางเวลาทบทวนวันละนอย แตสม่าํเสมอจะการจัดตารางเวลาทบทวนวันละนอย แตสม่าํเสมอจะ•• การจดตารางเวลาทบทวนวนละนอย แตสมาเสมอจะการจดตารางเวลาทบทวนวนละนอย แตสมาเสมอจะ
ดีกวาการรวบยอดอานทีเดียวดีกวาการรวบยอดอานทีเดียว

Study Resources     Study Resources     
// /// /http://www.ascp.org/studymaterialshttp://www.ascp.org/studymaterials



C t St t tC t St t tCompetency Statements Competency Statements 
and Content Guidelinesand Content Guidelines

ดูรายละเอียดไดที่ดูรายละเอียดไดทีูู่
http://www.ascp.org/contentguidelineshttp://www.ascp.org/contentguidelines



Online practice testsOnline practice testsOnline practice testsOnline practice tests

•• แบบทดสอบ แบบทดสอบ 00nlinenline มีรูปแบบเหมือนขอสอบที่ใชมีรูปแบบเหมือนขอสอบที่ใช
จริงจริง

•• ี ี  ไ    ไ   CC•• มี มี 77  สาขา ไดแก สาขา ไดแก Blood Bank, Chemistry, Blood Bank, Chemistry, 
Hematology, Microbiology, Immunology, Hematology, Microbiology, Immunology, 
Laboratory Operations, Urinalysis and Body Laboratory Operations, Urinalysis and Body 
FluidsFluids,, และความรูรวบยอด แตละสาขามี และความรูรวบยอด แตละสาขามี 5050 ขอขอูู

•• เสียคาสมัครเสียคาสมัคร USD USD 3535..0000 ใชบริการได ใชบริการได 90 90 วันวัน
http://www.ascphttp://www.ascp--practice.compractice.com



TextbooksTextbooks

ดูรายละเอียดไดที่ดูรายละเอียดไดทีูู่

http://wwwhttp://www.ascp.org/readinglists.ascp.org/readinglists



BOR Study GuideBOR Study Guideyy
55th edition (th edition (20092009))

Clinical LaboratoryClinical Laboratory
Certification ExaminationsCertification ExaminationsCertification ExaminationsCertification Examinations

Oversight EditorsOversight Editorsgg

Patricia A. Tanabe, MPA, MT(ASCP)CMPatricia A. Tanabe, MPA, MT(ASCP)CM
Project Director Examination ActivitiesProject Director Examination ActivitiesProject Director, Examination ActivitiesProject Director, Examination Activities

E. Blair Holladay, PhD, SCT(ASCP)CME. Blair Holladay, PhD, SCT(ASCP)CM
Vice President for Scientific Activities, ASCPVice President for Scientific Activities, ASCP
Executive Director, Board of RegistryExecutive Director, Board of Registry
and the ASCP Board of Registry Staffand the ASCP Board of Registry Staffand the ASCP Board of Registry Staffand the ASCP Board of Registry Staff



ป โ  ี่ ไ  ั ไ  ั  ป โ  ี่ ไ  ั ไ  ั  ASCPASCPiiประโยชนทจะไดรบจากการไดการรบรอง ประโยชนทจะไดรบจากการไดการรบรอง ASCPASCPii

ป ื ั  ั้ ี  ํ ั ี่ ี ํ ัป ื ั  ั้ ี  ํ ั ี่ ี ํ ั•• เปนการยืนยันวาบุคคลนันมีความรูสําคัญทีเพียงพอสําหรับการเปนการยืนยันวาบุคคลนันมีความรูสําคัญทีเพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการแพทยตามสมรรถนะ ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการแพทยตามสมรรถนะ 

่ ่ (competency)(competency) ที่กําหนดสําหรับหองปฏิบัติการทางการแพทยในที่กําหนดสําหรับหองปฏิบัติการทางการแพทยใน
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 

•• เปดโอกาสสําหรับผูที่ศึกษาในประเทศอื่นนอกสหรัฐอเมริกาใหไดรับเปดโอกาสสําหรับผูที่ศึกษาในประเทศอื่นนอกสหรัฐอเมริกาใหไดรับ
การยอมรับในระดับสากล การยอมรับในระดับสากล 

•• เพิ่มโอกาสในการแสวงหางานทําทั้งในประเทศและตางประเทศเพิ่มโอกาสในการแสวงหางานทําทั้งในประเทศและตางประเทศ

•• ป โ ใ  ี่ ี่ ั  ป โ ใ  ี่ ี่ ั  ASCPASCP  ไ   ป ิ  ไ   ป ิ  •• ผลประโยชนในสวนทเกยวกบ ผลประโยชนในสวนทเกยวกบ ASCPASCP  ไดแก การเปนสมาชก ไดแก การเปนสมาชก 

ASCPASCP ฟรี ระยะหนึ่ง ไดรับสวนลดในการซื้อหนังสือหรือกิจกรรมฟรี ระยะหนึ่ง ไดรับสวนลดในการซื้อหนังสือหรือกิจกรรม
ิ ิ  SCSC  ิ ิ ไ ฟ ีไ ฟ ีวิชาการตางๆของ วิชาการตางๆของ ASCPASCP อานวารสารวิชาการ อานวารสารวิชาการ onlineonline ไดฟรี ไดฟรี 



ASCPi: Immigration Issues

•• Applicants planning to immigrate to the U.S. should Applicants planning to immigrate to the U.S. should 
plan on taking the ASCP version of the exam toplan on taking the ASCP version of the exam toplan on taking the ASCP version of the exam to plan on taking the ASCP version of the exam to 
establish competence with U.S. government and establish competence with U.S. government and 
policy related questionspolicy related questionspolicy related questions policy related questions 

•• If an ASCPIf an ASCPi i certificant immigrates to the U.S., certificant immigrates to the U.S., 
individual laboratories/hospitals will be responsibleindividual laboratories/hospitals will be responsibleindividual laboratories/hospitals will be responsible individual laboratories/hospitals will be responsible 
for making equivalency decisionsfor making equivalency decisions

•• ASCPASCPii certificants immigrating to one of the MTcertificants immigrating to one of the MTASCPASCPi i certificants immigrating to one of the MT certificants immigrating to one of the MT 
licensure states must take a state approved licensure states must take a state approved 
examination. ASCPexamination. ASCPii may not be recognized in all may not be recognized in all 
licensure states licensure states 

•• Licensure States Licensure States CA, HI, FL, ND, RI, TN, LA, NY, CA, HI, FL, ND, RI, TN, LA, NY, 



ASCPi: I i ti I (C ’t)ASCPi: Immigration Issues (Con’t)

•• Individuals hoping to immigrate to the U.S. based Individuals hoping to immigrate to the U.S. based 
th i di l t h l b k d till tth i di l t h l b k d till ton their medical technology background still must on their medical technology background still must 

apply for an Happly for an H11--B Visa and obtain a VisaScreen B Visa and obtain a VisaScreen 
certificate (www cgfns org)certificate (www cgfns org)certificate (www.cgfns.org)certificate (www.cgfns.org)

•• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 
scores required for immigration purposes throughscores required for immigration purposes throughscores required for immigration purposes through scores required for immigration purposes through 
VisaScreen, but TOEFL scores are not required to VisaScreen, but TOEFL scores are not required to 
take the ASCPtake the ASCPiiexamexamtake the ASCPtake the ASCPexamexam

•• Obtaining a VisaScreen certificate suggests a high Obtaining a VisaScreen certificate suggests a high 
probability that the potential immigrant may likelyprobability that the potential immigrant may likelyprobability that the potential immigrant may likely probability that the potential immigrant may likely 
be able to obtain a job in the United Statesbe able to obtain a job in the United States



ASCP/ASCPASCP/ASCPi i NewsNews

•• Guyana Minister of Health endorsed ASCP as the Guyana Minister of Health endorsed ASCP as the 
sole source of certification for Med Lab Personnelsole source of certification for Med Lab Personnelsole source of certification for Med Lab Personnel sole source of certification for Med Lab Personnel 
in Guyanain Guyana

•• More thanMore than 17501750 international applications receivedinternational applications received•• More than More than 1750 1750 international applications received international applications received 
from from 14 14 countries to date (countries to date (66--55--0909)*)*

•• *China Costa Rica Guyana Hong Kong India*China Costa Rica Guyana Hong Kong India•• *China, Costa Rica, Guyana, Hong Kong, India, *China, Costa Rica, Guyana, Hong Kong, India, 
Jamaica, Korea, Panama, Philippines, Qatar, Jamaica, Korea, Panama, Philippines, Qatar, 
Saudi Arabia, Singapore, Taiwan, and TurkeySaudi Arabia, Singapore, Taiwan, and TurkeySaudi Arabia, Singapore, Taiwan, and TurkeySaudi Arabia, Singapore, Taiwan, and Turkey

•• 848 848 examinees from examinees from 7 7 countries certified to date (countries certified to date (66--
55--0909)**)**))

**   Chin a, Guyana, Hong Kong, India, Korea, **   Chin a, Guyana, Hong Kong, India, Korea, 
Philippines, Saudi ArabiaPhilippines, Saudi Arabia



ASCP BOARD OF CERTIFICATIONASCP BOARD OF CERTIFICATION

INTERNATIONAL EXAMINATION STATISTICS  JanINTERNATIONAL EXAMINATION STATISTICS  Jan--Dec Dec 20092009

Exam Exam 
typetype

First year First year 
certifiedcertified

Mean Mean SDSD Range Range 
scorescore

Total Total 
taken taken 
examexam

Total passTotal pass Total Total 
certifiedcertified

IMTIMT 20062006 411411 9595 112    814112    814 760760 436      57436      57%% 10481048

IMLTIMLT 20062006 474474 166166 100    744100    744 5656 36       6436       64%% 5454006006 77 6666 00 700 7 5656 36 636 6 %% 55

IMBIMB 20072007 413413 132132 100     583100     583 1212 7       587       58%% 88

200200 631631 9393 4 0 814 0 81 1212 12 10012 100%% 2222IPBTIPBT 20072007 631631 9393 470    815470    815 1212 12       10012       100%% 2222

TotalTotal 840840 491      58491      58%% 11321132



C ti ASCPC ti ASCPii t ASCPt ASCPConverting ASCPConverting ASCPi i to ASCP to ASCP 
CredentialsCredentials

•• ASCP is preparing a “Bridge Exam” that ASCP is preparing a “Bridge Exam” that 
will allow ASCPwill allow ASCPii certificants to convert their certificants to convert their 
credential to ASCP certification upon credential to ASCP certification upon 
meeting additional eligibility requirementsmeeting additional eligibility requirementsmeeting additional eligibility requirements meeting additional eligibility requirements 
for the U.S.for the U.S.

•• ASCPASCPii applicants who successfully pass the applicants who successfully pass the 
“Bridge Exam” will automatically become “Bridge Exam” will automatically become g yg y
ASCP certified ASCP certified 



F f th i f tiF f th i f tiFor further information: For further information: 

Visit the ASCP international website at: Visit the ASCP international website at: 

http://www.ascp.org/internationalhttp://www.ascp.org/internationalhttp://www.ascp.org/internationalhttp://www.ascp.org/international


