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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “Workshop on Clinical Chemistry Laboratory Improvement Tools” คร้ังที่ 3 

ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 
ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ชื่อโครงการ   
 Workshop on Clinical Chemistry Laboratory Improvement Tools ครั้งที่ 3 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. หลักการและเหตุผล 
 หัวใจส าคัญของการท างานในห้องปฏิบัติการอยู่ที่คุณภาพของผลการตรวจวิเคราะห์ที่แพทย์สามารถ
น าไปใช้ในการวินิจฉัยโรค ติดตามการรักษา  พยากรณ์การด าเนินโรค ตรวจคัดกรอง และป้องกันโรคได้อย่าง
ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการทางการแพทย์อย่างแท้จริง  การจะได้มาซึ่งผลการวิเคราะห์ที่
ถูกต้องและได้ผลทันเวลานั้น ต้องอาศัยเครื่องมือสมัยใหม่หลายชนิดที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เช่น การ
ควบคุ มคุณภาพภาย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร  (IQC), Westgard’s rules, Sigma metrics, Sigma-metrics QC 
Selection Charting, Normalized OPSpecs Charting, Method Validation, Method performance 
charting เป็นต้น ดังนั้นนักเทคนิคการแพทย์จึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจและสามารถน าเครื่องมือดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการได้ 

แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัด
ประชุมวิชาการเรื่อง Workshop on Clinical Chemistry Laboratory Improvement Tools โดยมีวัตถุประสงค ์
เพ่ือกระตุ้นให้นักเทคนิคการแพทย์รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานห้องปฏิบัติการชันสูตรและผู้สนใจทั่วไป ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ
ของผลการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการทาง
ห้องปฏิบัติการชันสูตรต่อไป 

4. วัตถุประสงค ์
 4.1 เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ  
 เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพสมัยใหม่ ของผลการตรวจวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา
 ด้านการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ 
 4.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพสมัยใหม่
 ของผลการตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม 
 4.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้
 อย่างเหมาะสม  
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5. คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 60 คน ประกอบด้วยนักเทคนิคการแพทย์และผู้สนใจทั่วไป ผู้เข้าร่วมประชุมควรน า Notebook 

computer มาเองเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติการ 

6. ระยะเวลาในการประชุม           
 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 

7.  สถานที่จัดประชุม                   
 โรงแรมอโมรา ท่าแพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

8.  วิธีการจัดประชุม                    
 บรรยายและปฏิบัติการ 

9.  ค่าลงทะเบียน                         
 4,000 บาท 

10. การเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 
อยู่ระหว่างการประสานงานกับสภาเทคนิคการแพทย์ เพ่ือก าหนดคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสมส าหรับ

นักเทคนิคการแพทย ์ 

11. วิทยากร 
วิทยากรจากแขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
  1. รศ.ดร.รัชดา เครสซี่ 
  2. ผศ.ดร.รุ้งสิริ โชติปฎิเวชกุล 
  3. ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค ์ 
  4. ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี 
  5. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ บุญโพธิ์ 
  6. อ.ดร.ศุภวัชร สิงห์ทอง 
  7. อ.ดร.แพรภคภร กุลนาจา  
  8. อ.ดร.วารุณี ค าสายใย 
  9. อ.ดร.กันยามาส ชูชีพ 
  10. ทนพ.สุวัฒศิล กิตติคุณธรรม 
  11. ทนพญ.ฐิตาภา นันทวงค ์

12.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้และสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยท าให้ห้องปฏิบัติการมีคุณภาพ 
 12.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละทัศนคติ รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบ 
 

************************************* 
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ก าหนดการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
เร่ือง “Workshop on Clinical Chemistry Laboratory Improvement Tools” คร้ังที่ 3 

ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 
ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันพุธที ่6 ธันวาคม 2560 

 เวลา 08.00-08.45 น.       ลงทะเบียน 

 เวลา 08.45-09.00 น.        พิธีเปิดการประชุม 

 เวลา 09.00-10.00 น.        Overview of Quality Control: from “Levey-Jennings  
          Charts” to “Westgard Rules” and “Quality Design” 
          บรรยายโดย: ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี     

 เวลา 10.00-10.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง 

 เวลา 10.15-11.00 น.         Internal Quality Control (IQC): Case studies 
        บรรยายโดย: ผศ.ดร.ปิยะวรรณ บุญโพธิ์ 

 เวลา 11.00-12.00 น.         Uncertainty: From theory to requirement and practice 
         บรรยายโดย: อ.ดร.ศุภวัชร สิงห์ทอง 

 เวลา 12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 เวลา 13.00-14.30 น.        The Sigma-metrics QC Selection Charting I 
                          บรรยายโดย: ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์ 

        ปฏิบัติการ: คณาจารย์แขนงวิชาเคมีคลินิก  

 เวลา 14.30-15.00 น.        พักรับประทานอาหารว่าง 

 เวลา 15.00 -16.30 น.       The Sigma-metrics QC Selection Charting II 
         บรรยายโดย: ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์ 

       ปฏิบัติการ: คณาจารย์แขนงวิชาเคมีคลินิก  
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วันพฤหัสบดีที ่7 ธันวาคม 2560 

 เวลา 08.30-10.00 น.        The Normalized OPSpecs Charting 
         บรรยายโดย: ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์ 

        ปฏิบัติการ: คณาจารย์แขนงวิชาเคมีคลินิก  

 เวลา 10.00-10.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง 

  เวลา 10.15-12.00 น.        Method validation I: Regulatory requirements &  
     Determining method imprecision  

        บรรยายโดย: รศ.ดร.รัชดา เครสซี ่
        ปฏิบัติการ: คณาจารย์แขนงวิชาเคมีคลินิก  

  เวลา 12.00-13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 เวลา 13.00-14.00 น.       Method validation II:  Determining method inaccuracy & 
     Method performance charting 
         บรรยายโดย: รศ.ดร.รัชดา เครสซี ่

        ปฏิบัติการ: คณาจารย์แขนงวิชาเคมีคลินิก  

  เวลา 14.00-14.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง 

  เวลา 14.15-15.15 น.        Method validation III: Validation of linearity or  
     reportable ranges  
                           บรรยายโดย: ผศ.ดร.รุ้งสิริ โชติปฏิเวชกุล 

        ปฏิบัติการ: คณาจารย์แขนงวิชาเคมีคลินิก  

 เวลา 15.15-16.30 น.        Method validation IV: Reference interval transference 
                           บรรยายโดย: อ.ดร.แพรภคภร กุลนาจา 
                  ปฏิบัติการ: คณาจารย์แขนงวิชาเคมีคลินิก  
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วันศุกร์ที ่8 ธันวาคม 2560 

 เวลา 08.30-10.00 น.        Reported case studies: Sigma metrics  
                           บรรยายโดย: อ.ดร.วารุณี ค าสายใย 

 เวลา 10.00-10.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง 

 เวลา 10.30-12.00 น.        External quality assessment: current challenges and  
     future trends 
                           บรรยายโดย: ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี     

 เวลา 12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 เวลา 13.00-15.00 น.      Case studies จากผู้เข้าร่วมประชุม 
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