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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง  ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง คร้ังที่ 4 

วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562 
ณ หอ้งประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย ์ชั้น 2  อาคาร 4 ชั้น  

คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
************************ 

1. หลักการและเหตุผล 
ห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสําคัญในการช่วยวินจิฉัย ติดตามและให้การรักษาผู้ป่วย  

โดยห้องปฏิบัตกิารมีจดุมุ่งหมายในการให้บรกิารผลการตรวจวิเคราะห์ทีถู่กตอ้ง แม่นยํา รวดเรว็ ทันทว่งที  ผู้ใช้บริการทัง้
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที ่ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ไดร้ับความพึงพอใจในการใช้บรกิารตั้งแต่การเก็บส่ิงส่งตรวจจนไดร้ับผล
การตรวจ    ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการจึงเป็นส่ิงสําคัญและจําเป็นอย่างมาก โดยผู้บริหารหรือดูแลห้องปฏิบัตกิาร
จะต้องดูแลและพัฒนาคุณภาพอยู่อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาระบบ
คุณภาพตามนโยบายของโรงพยาบาล โดยนําระบบรับรองคุณภาพต่างๆมาใช้  เช่น การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัตกิารทาง
การแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 15189  (Medical Laboratories-requirements for quality and competence) 
หรือมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์ ISO 15190 (Medical laboratories -- Requirements for 
safety) ซึ่งการได้รับการรับรองระบบคุณภาพนั้น นอกจากเป็นการพัฒนาคุณภาพแล้วยังสามารถช่วยให้ผู้รับบริการหรือผู้ใช้
ผลการตรวจวิเคราะห์มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของห้องปฏิบัติการอีกดว้ย แต่ในปัจจบุันก็ยงัมีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อีก
จํานวนมากที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐาน หรอืยังไม่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน   

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้
จัดโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิารเรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 15189/ ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง 
ครั้งที่ 4 ขึ้นเพิม่ส่งเสริมให้ผู้อบรมเกดิความรูค้วามเข้าใจในระบบมาตรฐานและกระบวนการของการรับรอง เพื่อใหส้ามารถนํา
ความรู้ไปพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัตกิารไดอ้ย่างถูกต้อง 

2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 
2.2 มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมินระบบบริหารจัดการ ตามระบบ ISO 19011:2017  
2.3 ได้ฝึกปฏิบัติในการจดัทําระบบคุณภาพและเอกสาร ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 

2003 
2.4 ได้พบปะและแลกเปล่ียนประสบการณใ์นการจดัทําระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระหว่างผู้เข้าร่วม

อบรม 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
นักเทคนิคการแพทย์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
และผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับการจดัทําระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ จํานวน 40 คน   

4. ค่าลงทะเบียน 
คนละ 3,200 บาท 
 
 

โหลดเอกสารและ
ลงทะเบียนออนไลน์ 



 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“บริการลูกค้าดุจญาติมิตร ด้วยมาตรฐานระดับสากล” 
โทร. 0-5393-6027  โทรสาร 0-5328-9300   www.ams.cmu.ac.th/amscsc  

5. วิธีการฝกึอบรม 
เป็นการอบรมทีป่ระกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ภาคบรรยายเพ่ือใหค้วามรู้ ความเขา้ใจในระบบมาตรฐาน  และภาคปฏิบัติ
ที่ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติในการจัดทําเอกสาร และกรณีศึกษา 

6. วิทยากร 
6.1 ผู้เชี่ยวชาญจากสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
6.2 คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6.3 บุคลากรของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7. ระยะเวลาและสถานที ่
วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 8.30 น.  -  16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ ชัน้ 2  อาคาร 4 ชั้น  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8. กําหนดการฝึกอบรม 
รายละเอียดตาม ตารางโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

9. การประเมินผล 
การประเมินก่อนฝึกอบรม และการประเมินหลังฝึกอบรม 
 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
10.1 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับความรูค้วามเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 ISO 15190 : 2003 และ 

ISO 19011:2017 
10.2 ผู้ผ่านการอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติในการจัดทําระบบมาตรฐาน เอกสารคุณภาพ และกรณีศึกษา 
10.3 ผู้ผ่านการอบรมได้พบปะ และแลกเปล่ียนประสบการณก์ับผู้ร่วมอบรมท่านอื่น   
10.4 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร 

 
 
 
 



กําหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง ครั้งที่ 4 

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุมชั้น 2  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่/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 

19 
มิถุนายน 2562 

 -แนะนํา มาตรฐาน ISO 15189 
: 2012 และข้อกําหนด 
 
วิทยากร : 
จากสํานักมาตรฐาห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
ว่าง 

ข้อกําหนดISO 15189 : 2012 
(ต่อ)   
 
วิทยากร : 
จากสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
กลางวัน 

ข้อกําหนดISO 15189 : 2012 (ต่อ)  
 
  
วิทยากร : 
จากสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
ว่าง 

ข้อกําหนด ISO 15190 :2003 
 
 
วิทยากร : 
จากสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

20 
มิถุนายน 2562 

ระบบและเอกสารคุณภาพตาม
ข้อกําหนด ISO 15189 : 2012 
และ ISO 15190 :2003 
 
วิทยากร : 
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก 

การจัดทําระบบมาตรฐานและ
เอกสารคุณภาพ (ฝึกปฏิบัติ) 
 
 
วิทยากร : 
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก 

การจัดทําระบบมาตรฐานและ
เอกสารคุณภาพ (ฝึกปฏิบัติ) 
 
 
วิทยากร : 
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก 

การจัดทําระบบมาตรฐานและ
เอกสารคุณภาพ (ฝึกปฏิบัติ) 
 
 
วิทยากร : 
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก 

21 
มิถุนายน 2562 

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ตามข้อแนะนําของ  ISO 
19011:2011 (Guidelines for 
auditing management 
systems) 
วิทยากร : 
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
และคณาจารย์จาก คณะเทคนิค
การแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การติดตาม
คุณภาพภายในจากกรณีศึกษา 
 
 
 
วิทยากร : 
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
และคณาจารย์จาก คณะเทคนิค
การแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การติดตาม
คุณภาพภายในจากกรณีศึกษา (ต่อ) 
 
 
 
วิทยากร : 
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
และคณาจารย์จาก คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สรุปและอภิปรายผลการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน 
 
 
 
วิทยากร : 
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
และคณาจารย์จาก คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หมายเหตุ :   หัวข้อและเวลาอาจสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม 


