
โครงการอบรมสัมมนาเรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 15190:2020 
 

1. ชื่อโครงการ : ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 15190:2020 
2. หน่วยที่รับผิดชอบโครงการ : กองพยาธิวิทยา  รพ.พระมงกุฎเกล้า    
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พ.อ. จรัสพงศ์ เกษมมงคล 
4. หลักการและเหตุผล      

   ตามมาตรฐาน ISO 15190:2020 บุคลากรภายในหน่วยงานควรได้รับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยในด้านต่างๆ อันได้แก่ การป้องกันและการเตรียมความพร้อมด้านอัคคีภัย ความปลอดภัย
ในการท างานกับสารเคมีและรังสี อันตรายทางชีวภาพ การป้องกันการติดเชื้อ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย การปฐมพยาบาลและการป้องกันสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องท าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในด้านต่างๆ ซึ่งเสริมสร้างให้เกิด
ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยโดยครอบคลุมทุกมิติแก่บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ ระบุอันตราย 
ประเมินอันตรายจากงานที่อาจจะเกิดขึ้น การวางแผนเพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงการเตรียมความพร้อมและ
การปฏิบัติทุกอย่างที่จะด าเนินการเพื่อตอบสนองในกรณทีี่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 

5. วัตถุประสงค ์ 
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ

งานที่ปฏิบัติ สามารถวางแผนรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง และมีประสทิธิภาพ ก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ตนเอง บุคคลรอบข้าง รวมถึงหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย   
ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ภายในกองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ านวน 

๑๐๐ คน 
7. วันเวลาอบรมฯ : วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๑๐ น. 
8. การลงทะเบียน : หน้าห้องอบรม (ไม่เสียคา่ลงทะเบียน) 
9. สถานที ่   

ห้องประชุมหลวงจุลยุทธ ยรรยงค์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

10. วิทยากร : เชิญผู้ทรงคณุวุฒจิาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
มหาวิทยาลัยมหิดล    
1)  นางสาว อัญชุลี วัชรมุสิก 
2)  นาย พัฒนา เอี่ยมกระสินธ์ุ 
3)  นางสาว ธัญชนก ทองอินทร ์
4)  นางสาว ศิระประภาพร แสงสุรศักดิ์ 

11. งบประมาณจาก รพ.รร.๖ ดังนี้    
1) ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ ๕๐ บาท จ านวน ๑๐๐ คน = ๕,๐๐๐ บาท 
2) ค่าอาหารว่าง ๒ มื้อ มื้อละ ๒๐ บาท จ านวน ๑๐๐ คน = ๒,๐๐๐ บาท 
3) ค่าวิทยากร ๔ ท่าน ท่านละ ๘๐๐ บาท ต่อ ชั่วโมง (๑๒๐๐ * ๔) = ๔๘๐๐ บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั         
  บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่ และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงเป็นการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของ ISO 15190:2020 

 



คณะกรรมการโครงการอบรมสัมมนาเรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 15190:2020 

...................................................................................... 

 

คณะกรรมการโครงการ ประกอบด้วย 

๑. ผอ.รพ.รร.๖      ที่ปรึกษา 
๒. รองผอ.รพ.รร.๖(๑)     ที่ปรึกษา 
๓. รอง ผอ.รพ.รร.๖(๒)     ที่ปรึกษา 
๔. พ.อ. ปิติพัฒก์  ช านาญเวช   รองหัวหน้าโครงการ 
๕. พ.อ.  ศุภโชค  ตรรกนันท ์   กรรมการ 
๖. พ.ท.หญิง พิราภรณ์  จันทนาวิวัฒน ์   กรรมการ 
๗. พ.ท. สรทศ  โบสุวรรณ   กรรมการ 
๘. พ.ท.หญิง อรณัฐ วราชิต    กรรมการ 
๙. พ.ท. ปฐมฤกษ ์ หาญญานันท ์   กรรมการ 
๑๐. พ.ต.หญิง ปุญญิสา บุญเพ็ง    เลขานุการ 
๑๑. ร.ท.หญิง อมรรัตน ์ แย้มโพธิ์ใช ้   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

๑. วางแผนอ านวยการและประสานงานการจัดประชุม 
๒. ก ากับดูแลการประชุมให้ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค ์
๓. ออกหนังสือเชิญวิทยากรบรรยายและผู้เข้ารว่มประชุม 

 

 



ก าหนดการอบรมสัมมนาเร่ืองความปลอดภัยทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรฐาน ISO 15190:2020  

วนัพธุที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

ห้องประชุมหลวงจุลยุทธ ยรรยงค์ ช้ัน 2 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 
 

08.30-09.00 ลงทะเบียน             

09.00-10.30 การบรรยายทางวชิาการเร่ือง“ความปลอดภัยด้านสารเคมี และการตอบสนองเมื่อเกดิสารเคมี

ร่ัวไหล” 

วิทยากร  :  นางสาว อญัชุลี วชัรมุสิก 

10.30-10.40 พกัเบรค 

10.40-12.10 การบรรยายทางวชิาการเร่ือง“ความปลอดภัยด้านชีวภาพ” 

  วิทยากร  :  นาย พฒันา เอ่ียมกระสินธ์ุ 

12.00-13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.30 การบรรยายทางวชิาการเร่ือง“การยศาสตร์กบัการท างานในห้องปฏิบตัิการ” 

  วิทยากร  :  นางสาว ธญัชนก ทองอินทร์ 

14.30-14.40   พกัเบรก 

14.40-16.10    การบรรยายทางวชิาการเร่ือง “อาชีวอนามยัทีเ่กีย่วข้องกบัห้องปฏิบัติการ” 

  วิทยากร  :  นางสาว ศิระประภาพร แสงสุรศกัด์ิ 

16.10  ปิดการประชุม  


	โครงการอบรมสัมมนาเรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 151902020 ขอ CMTE
	คณะกรรมการโครงการอบรมสัมมนาเรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 15190
	กำหนดการอบรมสัมมนาความปลอดภัย

