
 

 

   
 

โครงการอบรม เร่ือง 6th Conference on Drug Quality: Quality Week 
“Intensive Training on ISO/IEC 17025: 2017” 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  โรงแรมตวันนา สุรวงศ ์ กรุงเทพมหานคร 
-------------------------------------------- 

 
1. หลักการและเหตผุล 

ในปัจจุบันแต่ละองค์กรล้วนแล้วแต่มีการก าหนดใช้มาตรฐานเพื่อแสดงถึงความสามารถในการด าเนินงานในแต่
ละด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องปฏิบัติการสอบเทียบและทดสอบด้านตรวจวิเคราะห์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอาหาร 
ที่มีการก าหนดใช้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นข้อก าหนดของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานส าหรับในการด าเนินการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ในการด าเนินงานตามระบบคุณภาพ และส่งผลให้ผลการทดสอบและสอบเทียบถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 

ในการจัดการระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
ระบบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าหลักการบริหารความเสี่ยงมาจัดการ รวมไปถึงสามารถปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความส าคัญของระบบคุณภาพด้านความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการจัดโครงการ“Intensive Training on 
ISO/IEC 17025: 2017” ขึ้น โดยอ้างอิงเนื้อหาจากมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ และน าไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบคุณภาพในห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 และสามารถปรับใช้ได้
ตามบริบทของห้องปฏิบัติการ 
 

3. รูปแบบการประชุม 
การบรรยายและอภิปราย 
 

4. ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 90 คน 
4.1 เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการทดสอบ  
4.2 ผู้ที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องส าอาง รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ 
4.3 ผู้ที่สนใจในระบบ ISO/IEC 17025: 2017 

 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
5.1 ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสชัอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
5.2 หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 



 

 

6. วันเวลา และสถานที่จัดประชมุ 
 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
  ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการ ISO/IEC 17025: 2017 เพื่อน าไปใช้ 
 

8. หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 
- ผู้เข้าร่วมการอบรมและสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร 
- เภสัชกรที่เข้าร่วมการอบรมและสอบผ่านจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตามมติคณะกรรมการ

การศึกษาต่อเนื่อง 
 

9. การลงทะเบียน 
 ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce)  โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่าน
ละ 3,000 บาท 
 

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คุณภคพร รัตนโรจนากุล หรือ คุณ
อภิรดี ปัญญางาม  โทรศัพท์  0-2218-8454 หรือ E-mail: CE@pharm.chula.ac.th 
 

11. ก าหนดการประชุมวิชาการ - รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 1 
 

12. งบประมาณ  - รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 2  
  



 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

   
 

ก าหนดการ 
โครงการอบรม เรื่อง 6th Conference on Drug Quality: Quality Week 

“Intensive Training on ISO/IEC 17025: 2017” 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

-------------------------------------------- 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย 
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม 

โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เภสชักรหญิง ดร.บุญศร ี องค์พิพัฒนกุล 
รองคณบดีฝ่ายพฒันาวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

09.00 – 09.30 น. Introduction and overview of ISO/IEC 17025: 2017  
       ผศ. ภก. ดร.บดินทร์  ติวสุวรรณ  คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
       รศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์  วงศ์สุทธิเลิศ  คณะเภสัชศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

09.30 - 12.00 น.  Implementation of ISO/IEC 17025: 2017 part:  
 - General requirements 
  - Structural requirements 
 - Resource requirements 
           - Process requirements 
        Review of requests, tenders and contracts 
       Technical records 
     Complaints 
     Nonconforming work 
      Control of data and information management 
     Management system requirements    
อ. ภญ. สุวรรณา จารุนุช 
อดีตผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการและผู้ตรวจประเมิน 
ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 15190 

Cover 4.1-
4.2, 5, 6.1-

6.6, 7.1, 7.5, 
7.9-7.11 and 

8.1-8.9  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เวลา (ต่อ) หัวข้อการบรรยาย (ต่อ) 
13.00 – 16.00 น. Implementation of ISO/IEC 17025: 2017 part:  

 - Selection, verification and validation of methods 
 - Sampling 
 - Handling of test or calibration items 
 - Evaluation of measurement uncertainty 
 - Ensuring the validity of results 
 - Reporting of results 
 - Actions to address risks and opportunities 
and emphasis on decision rule and risk management  
อ. เพ็ญศรี รอดมา   
อดีตนักวิทยาศาสตร์การแพทยท์รงคุณวุฒิ และผู้ตรวจประเมิน ISO/IEC 
17025, ISO 15189, ISO 15190 

Cover 7.2-
7.4, 7.6-7.8, 

and 8.5 

16.00 – 16.30 น. Common issues on 17025 
    อ. เพ็ญศรี รอดมา   
    อ. ภญ. สุวรรณา จารุนุช 
    ผศ. ภก. ดร.บดินทร์  ติวสุวรรณ  
    รศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์  วงศ์สุทธิเลิศ   

16.30 – 17.00 น.  สอบประเมินเพื่อออกใบประกาศนียบัตร  
 


