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การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
1. ชื่อโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ 

1) หน่วยงานหลัก  
- ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2) หน่วยงานสนับสนุน/ภาคีเครือข่าย 
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
- คลินิกเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU-MET) 
- เครือข่ายห้องปฏิบัติการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. หลักการและเหตุผล 
หองปฏิบัติการทางการแพทย์ /ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ มีความส าคัญในการตรวจ

วิเคราะห์เพ่ือช่วยในวินิจฉัย ติดตามและให้การรักษาผู้ป่วย การให้การบริการของห้องปฏิบัติการต้องให้ 
บริการผลการตรวจวิ เคราะห์ที่ถูกตอง แมนย า รวดเร็ว ทันทวงที ส่งผลให้การรักษา ติดตามผู้ป่วยมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ผูใชบริการทั้งภายในได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจาหนาที่ รวมถึงผูปวยและผูเกี่ยวของอ่ืนๆ ได
รับความพึงพอใจในการใชบริการที่ดีและมีมาตรฐาน เริ่มต้นตั้งแตการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย การเตรียม
ตัวอย่างก่อนตรวจ การตรวจวิเคราะห์ และการส่งผลกลับไปที่แพทย์และผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษา 
จากเหตุผลดังกล่าวระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการทางการแพทย์/ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ 
จึงเปนสิ่งจ าเป็นและส าคัญอยางมาก โดยผูรับผิดชอบการบริหารและดูแลหองปฏิบัติการจะตองตรวจสอบและ
พัฒนาคุณคุณภาพอยางสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ในปจจุบันหองปฏิบัติการทางการแพทย์/ห้องปฏิบัติการทาง
เทคนิคการแพทย์ ของโรงพยาบาลไดมีการพัฒนาระบบคุณภาพตามนโยบายของโรงพยาบาล โดยน าระบบ
รับรองคุณภาพตางๆมาใช ได้แก่ การรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 
15189 (Medical Laboratories-requirements for quality and competence) ซึ่งการไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพนั้น นอกจากเป็นการพัฒนาคุณภาพแลวยังสามารถชวยใหผูรับบริการหรือผูใชผลการตรวจ
วิเคราะห์มีความเชื่อม่ันในคุณภาพของหองปฏิบัติการอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามก็ยังมีหองปฏิบัติการทางการแพทย์/ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ อีกหลายแห่ง
ที่ยังไมความเข้าใจในระบบมาตรฐาน หรือยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่
ต้องเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว จึงเป็นที่มาของ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ระบบคุณภาพ ISO 15189: การเตรียมการและขอรับรอง” เพ่ือให้
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กลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้า/ผู้บริการ และผู้ดูแลระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ ได้มีโอกาสได้รับความรู้และฝึก
ปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญ และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการได้ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือใหผูเขารับการอบรม 

1) มีความรูความเขาใจในระบบมาตรฐาน ISO 15189: 2012  
2) ไดฝกปฏิบัติในการจัดท าระบบคุณภาพและเอกสารตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 
3) ไดพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดท าระบบคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการระหว่าง

ผูเขารวมอบรมเองและกับวิทยากร 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ผู้เขาอบรมสามารถน าความรู้เรื่องระบบมาตรฐาน ISO 15189: 2012 ไปปฏิบัติได้จริง 
2) ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/เทคนิคการแพทย์ ที่มีผู้บริหาร หรือผู้ผู้แลเข้ามาอบรม สามารถขอ

รับรองมาตรฐาน ISO 15189: 2012 
3) ผู้รับบริการของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/เทคนิคการแพทย์ ที่มีผู้บริหาร หรือผู้ผู้แลเข้ามา

อบรม ได้รับการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ส่งผลให้การน าผลการตรวจวิเคราะห์ไปใช้ติดตาม และรักษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วันและสถานที่การจัดประชุมวิชาการ 

วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
7. หัวข้อการจัดประชุมวิชาการ 

วัน/เวลา หัวข้อ/กิจกรรม วิทยากร 
22 มีนาคม 2561 

08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-09.30 พิธีเปิด  คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 

09.30-11.30 บทน า: ความส าคัญของ ISO 15189: 2012 
วิทยากร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

11.30-12.00 รับประทานอาหารว่าง พร้อมชมนิทรรศการสินค้าผู้สนับสนุน 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.45 ขอก าหนด ISO 15189: 2012  
วิทยากร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

14.45-15.30 รับประทานอาหารว่าง พร้อมชมนิทรรศการสินค้าผู้สนับสนุน 

15.00-16.45 
ระบบและเอกสารคุณภาพตามข อก าหนด ISO 
15189: 2012 

วิทยากร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

18.00-21.00 Welcome party การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการทีมี่ความโดดเด่น 
23 มีนาคม 2561 

08.30-10.30 การจัดท าระบบมาตรฐานและเอกสารคุณภาพ (ฝึก วิทยากร 
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วัน/เวลา หัวข้อ/กิจกรรม วิทยากร 
ปฏิบัติ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

10.30-10.45 รับประทานอาหารว่าง พร้อมชมนิทรรศการสินค้าผู้สนับสนุน 

10.45-12.00 
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Guidelines for 
auditing management systems) 

คณะวิทยากร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 
แบงกลุมฝกปฏิบัติการ: การตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในจากกรณีศึกษา 

คณะวิทยากร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

14.30-15.00 รับประทานอาหารว่าง พร้อมชมนิทรรศการสินค้าผู้สนับสนุน 

15.00-16.30 
สรุปและอภิปรายผลการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน 

คณะวิทยากร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

16.30-16.45 มอบประกาศนียบัตร และปิดงาน คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 
8. แผนกิจกรรมด าเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลา 
1. เสนอโครงการและขอรับคะแนน CMTE จากสภาเทคนิคการแพทย์ 15 ต.ค.-31 ต.ค.2560 
2. ติดต่อประสานงานวิทยากร 15 ต.ค.-31 ต.ค.2560 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 15 ต.ค.2560 - 10 มี.ค.2561 
4. จัดเตรียมเอกสารการอบรม 1-10 มีนาคม 2561 
5. จัดหาผู้สนับสนุน 15 ต.ค.2560 - 10 มี.ค.2561 
6. รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 1 พ.ย. 2560 – 10 มี.ค. 2561 
7. ด าเนินการโครงการ 22-23 มี.ค.2561 
8. สรุปโครงการ 26 มี.ค.-30 เม.ย. 2561 
 
9. กลุ่มเป้าหมาย 

- นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   จ านวน  60  คน 
ค่าลงทะเบียน      คนละ   3,000  บาท 

10. การลงทะเบียนและการช าระเงิน 
- ลงทะเบียนผ่านระบบ google.doc ที่ก าหนดโดยคณะผู้จัดงานการประชุมวิชาการ   
   (https://goo.gl/mFwfYd) 
- ช าระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีการประชุมวิชาการ  
เลขบัญชี  828-0-92925-8   ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา 
ชื่อบัญชี "การประชุมวิชาการ ISO-15189 (2018)" 

หมายเหตุ: การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อรับการยืนยันการช าระเงินแล้วเท่านั้น 


