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โครงการฝกอบรมเชงิปฏิบัติการ 
เรื่อง  ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสูการปฏิบัติและขอรับรอง ครั้งที่ 3 

วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 
ณ หองประชุมศูนยบริการเทคนิคการแพทย ชั้น 2  อาคาร 4 ชั้น  

คณะเทคนิคการแพทย  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
************************ 

1. หลักการและเหตุผล 
หองปฏบิัติการทางการแพทยเปนหนวยงานหนึ่งที่มีความสําคัญในการชวยวินิจฉัย ตดิตามและใหการรักษาผูปวย  

โดยหองปฏิบตัิการมีจุดมุงหมายในการใหบริการผลการตรวจวิเคราะหที่ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว ทันทวงที  ผูใชบริการทัง้
แพทย พยาบาล เจาหนาที่ ผูปวยและผูเกีย่วของอื่นๆ ไดรับความพึงพอใจในการใชบริการตัง้แตการเก็บสิ่งสงตรวจจนไดรับ
ผลการตรวจ    ระบบคุณภาพของหองปฏิบตัิการจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางมาก โดยผูบริหารหรือดูแลหองปฏิบตัิการ
จะตองดแูลและพัฒนาคุณภาพอยูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ในปจจุบันหองปฏิบตัิการของโรงพยาบาลไดมีการพัฒนา
ระบบคุณภาพตามนโยบายของโรงพยาบาล โดยนําระบบรับรองคุณภาพตางๆมาใช  เชน การรับรองคุณภาพหองปฏิบตัิการ
ทางการแพทยตามมาตรฐานสากล ISO 15189  (Medical Laboratories-requirements for quality and 
competence) หรือมาตรฐานความปลอดภยัทางหองปฏบิัติการทางการแพทย ISO 15190 (Medical laboratories -- 
Requirements for safety) ซึ่งการไดรับการรับรองระบบคุณภาพนั้น นอกจากเปนการพฒันาคณุภาพแลวยังสามารถชวย
ใหผูรับบริการหรือผูใชผลการตรวจวิเคราะหมีความเชื่อม่ันในคณุภาพของหองปฏิบตัิการอีกดวย แตในปจจบุันก็ยังมี
หองปฏบิัติการทางการแพทยอีกจํานวนมากที่ยงัไมมีความรูความเขาใจในระบบมาตรฐาน หรือยงัไมไดรับการรับรอง
มาตรฐาน   

จากเหตผุลดงักลาวขางตน ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนคิการแพทย  มหาวิทยาลยัเชยีงใหม จึง
ไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 15189/ ISO 15190 : จากมาตรฐานสูการปฏิบตัิและขอรับ
รอง ครั้งที ่ 3 ขึ้นเพิ่มสงเสริมใหผูอบรมเกดิความรูความเขาใจในระบบมาตรฐานและกระบวนการของการรับรอง เพื่อให
สามารถนําความรูไปพัฒนาระบบคุณภาพของหองปฏิบตัิการไดอยางถูกตอง 
2. วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการอบรม 

2.1 มีความรูความเขาใจในระบบมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 
2.2 มีความรูความเขาใจในแนวทางการตรวจประเมินระบบบริหารจดัการ ตามระบบ ISO 19011:2011  
2.3 ไดฝกปฏิบตัิในการจัดทาํระบบคุณภาพและเอกสาร ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 

2003 
2.4 ไดพบปะและแลกเปลีย่นประสบการณในการจัดทาํระบบคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบตัิการระหวางผูเขารวม

อบรม 
3. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 

นักเทคนิคการแพทย, นักวิทยาศาสตรการแพทย,   เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย   และผูท่ีเกี่ยวของกบัการ
จัดทําระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ จํานวน 40 คน   
4. คาลงทะเบียน 

คนละ 3,200 บาท 
5. วิธกีารฝกอบรม 

เปนการอบรมที่ประกอบดวย 2 สวน คือ ภาคบรรยายเพื่อใหความรู ความเขาใจในระบบมาตรฐาน  และ
ภาคปฏิบตัิที่ใหผูเขาอบรมไดเรียนรูจากการฝกปฏิบตัิในการจัดทําเอกสาร และกรณีศึกษา 
 
 



 ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“บริการลูกคาดุจญาติมิตร ดวยมาตรฐานระดับสากล” 
โทร. 0-5393-6027  โทรสาร 0-5328-9300   www.ams.cmu.ac.th/amscsc  

6. วิทยากร 
6.1 ผูเชี่ยวชาญจากสํานักมาตรฐานหองปฏบิัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
6.2 คณาจารยและบคุลากรของภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
6.3 บุคลากรของศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก  คณะเทคนิคการแพทย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

7. ระยะเวลาและสถานที ่
วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 ระหวางเวลา 8.30 น.  -  16.30 น. 
ณ หองประชุมศูนยบริการเทคนิคการแพทย ชั้น 2  อาคาร 4 ชัน้  คณะเทคนิคการแพทย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

8. กําหนดการฝกอบรม 
รายละเอียดตาม ตารางโครงการฝกอบรมเชงิปฏิบตัิการ  

9. การประเมินผล 
การประเมินกอนฝกอบรม และการประเมินหลังฝกอบรม 

10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ   
10.1 ผูผานการอบรมจะไดรับความรูความเขาใจในระบบมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 ISO 15190 : 2003 และ 

ISO 19011:2011 
10.2 ผูผานการอบรมไดรับการฝกปฏิบัติในการจดัทําระบบมาตรฐาน เอกสารคุณภาพ และกรณีศึกษา 
10.3 ผูผานการอบรมไดพบปะ และแลกเปลีย่นประสบการณกับผูรวมอบรมทานอื่น   
10.4 ผูผานการอบรมจะไดรับประกาศนียบัตร 



กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสูการปฏิบัติและขอรับรอง ครั้งที่ 3 

วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 
ณ หองประชุมชั้น 2  ศูนยบริการเทคนคิการแพทยคลนิิก คณะเทคนคิการแพทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วันที/่เวลา 08.30-10.30 
10.30-
10.45 

10.45-12.00 
12.00-
13.00 

13.00-14.30 
14.30-
14.45 

14.45-16.30 

20 มิ.ย. 2561 

 -แนะนํา มาตรฐาน ISO 15189 
: 2012 และขอกําหนด 
 
 วิทยากร : จากสํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
วาง 

ขอกําหนดISO 15189 : 
2012 (ตอ)   
 
วิทยากร : จากสํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
กลางวัน 

ขอกําหนดISO 15189 : 2012 (ตอ)  
 
  
วิทยากร : จากสํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
วาง 

ขอกําหนด ISO 15190 :2003 
 
 
วิทยากร : จากสํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

21 มิ.ย. 2561 

ระบบและเอกสารคุณภาพตาม
ขอกําหนด ISO 15189 : 2012 
และ ISO 15190 :2003 
 
วิทยากร : ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาด
พสุ ผูอํานวยการศูนยบริการ
เทคนิคการแพทยคลินิก 
 

การจัดทําระบบมาตรฐานและ
เอกสารคุณภาพ (ฝกปฏิบัติ) 
 
วิทยากร : ดร.วิสิตศักดิ์ สุข
สะอาดพสุ ผูอํานวยการ
ศูนยบริการเทคนิคการแพทย
คลินิก 

การจัดทําระบบมาตรฐานและ
เอกสารคุณภาพ (ฝกปฏิบัติ) 
 
วิทยากร : ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ผูอํานวยการศูนยบริการเทคนิค
การแพทยคลินิก 
 

การจัดทําระบบมาตรฐานและ
เอกสารคุณภาพ (ฝกปฏิบัติ) 
 
วิทยากร : ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาด
พสุ ผูอํานวยการศูนยบริการเทคนิค
การแพทยคลินิก 

22 มิ.ย. 2561 

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ตามขอแนะนําของ  ISO 
19011:2011 (Guidelines for 
auditing management 
systems) 

วิทยากร : คณาจารยจาก คณะ
เทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 

 แบงกลุมฝกปฏิบัติ การ
ติดตามคุณภาพภายในจาก
กรณีศึกษา 
 
วิทยากร : คณาจารยจาก 
คณะเทคนิคการแพทย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

แบงกลุมฝกปฏิบัติ การติดตาม
คุณภาพภายในจากกรณีศกึษา (ตอ) 
 
วิทยากร : คณาจารยจาก คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สรุปและอภิปรายผลการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน 
 
วิทยากร : คณาจารยจาก คณะ
เทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
หมายเหตุ :   หัวขอและเวลาอาจสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม 


