




โครงการประชุมวิชาการ 
การพัฒนางานด้วย R to R: กรณีศึกษาการพัฒนางานบริการโลหิต 

 
หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ จ าเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ด้วยการเก็บข้อมูล สถิติการให้บริการ ปัญหา อุปสรรค ข้อร้องเรียน และส่ิงที่ไม่พึง
ประสงค์ (Nonconforming event) วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการวิจัย จากงานประจ า (Routine to Research : R to R) น าผล
การวิเคราะห์ท่ีได้มาสู่การปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การประชุมวิชาการเป็นช่องทางส าคัญให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีการ
พัฒนาองค์ความรู้ ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนการน าเสนอผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปล่ียนความรู้ ความ
คิดเห็นและประสบการณ์ น าไปสู่การเรียนรู้และสร้างเครือข่าย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน ส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานของการให้บริการสุขภาพท้ังด้านการวินิจฉัย ติดตามผลการรักษา ส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ น ามาซึ่งผลดีต่อ
ประชาชนผู้รับบริการ 
 การบริการโลหิตเป็นงานหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ป่วย  สาขาวิชาเวชศาสตร์การ
บริการโลหิต กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์การบริการโลหิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึง
ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนางานด้วย R to R : กรณีศึกษาการพัฒนางานบริการโลหิต” ระหว่างวันที่ 20 – 21 
พฤศจิกายน 2557  ณ  ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว  สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 คณะเทคนิคการแพทย์ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ และศักยภาพ ด้านการวิจัยจากงานประจ า 
 2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เผยแพร่ผลงาน ส่งเสริมการน าผลการวิจัยจากงานประจ าไปพัฒนางานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นผลดีต่อประชาชนผู้รับบริการ 
รูปแบบการประชุม 

1. การบรรยายองค์ความรู้ การวิจัยจากงานประจ าและการพัฒนางานบริการโลหิต โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. การน าเสนอผลงานวิจัยจากงานประจ า เน้นการพัฒนางานบริการโลหิต ในรูปแบบการน าเสนอด้วยวาจา 
3. การอภิปราย แสดงความคิดเห็น และตอบค าถามปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มเป้าหมาย  
 นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  
จ านวนผู้เข้าสัมมนา   ประมาณ  100  คน 
วัน – เวลา   วันท่ี 20 – 21 พฤศจกิายน  2557 
สถานที่   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
งบประมาณ        รายรบั และรายจา่ย จากค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท                       
การประเมินผล 
 1.  ประเมินความพงึพอใจและความคิดเห็นของผู้เขา้ร่วมประชุมต่อการด าเนินการ 
 2.  ประเมินคุณภาพของงานวจิัยที่ได้น าเสนอต่อการน าไปปรับปรุงพัฒนางาน 
  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 ผู้เข้าร่วมประชุม มีโอกาสได้รับองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการ/วิชาชีพ ในการวิจัยจากงานประจ า การเพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์  น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และ พัฒนางาน                                   

 



ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำร  
กำรพัฒนำงำนด้วย R to R: กรณีศึกษำกำรพัฒนำงำนบริกำรโลหิต 

วันที่ 20 – 21 พฤศจิกำยน 2557 
ณ  คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 
20 พฤศจิกำยน2557 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด  
09.00 – 10.00 น. การพัฒนางานด้วย R to R                                                    ศ.พญ.พิมล เชี่ยวศิลป์   
10.00 – 10.30 น. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.30 – 11.30 น.                   โลหิตที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วย ธาลัสซีเมีย                        รศ.พญ.ศศิธร เพชรจันทร์ 
11.30 – 17.00 น. การเสนอผลงาน R to R ด้วยวาจา       ประธาน: รศ.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์                                                                                               

                  อาหารกลางวัน  12.30 – 13.30 น.   
                    อาหารว่างและเครื่องดื่ม     15.30 – 16.00 น.                     
 
17.30 – 20.00 น. งานสังสรรค์ “สายใยผูกพัน : อดีตถึงปัจจุบัน “                   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 
21 พฤศจิกำยน 2557 
08.30 – 09.30 น. จุดอ่อนของงานบริการโลหิตและการแก้ปัญหา      รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ 
09.30 – 10.00 น. อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
10.00 – 11.00 น. สถิติส าหรับ R to R         รศ.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 
11.00 – 12.00 น. การเสนอผลงาน R to R  ด้วยวาจา                                   ประธาน: อ.กรรณิการ์ กัวหา                                                                                           
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. อภิปราย ให้ข้อเสนอแนะและตอบค าถาม      ศ.พญ.พิมล เชี่ยวศิลป์ 
                                                                                                                                   รศ.ยุพาเอื้อวิจิตอรุณ 
                                  อ.ลัดดา ฟองสถิตย์กุล 
 
15.00 – 15.30 น.  สรปุและปิดการประชุม      

 



ใบสมัครประชุมวิชาการ  
“การพัฒนางานด้วย R to R : กรณีศึกษาการพัฒนางานบริการโลหิต” 

ระหว่างวันท่ี 20 – 21 พฤศจิกายน 2557 
ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ เนตรเฉลียว  สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 

 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
1. ชือ่(นาย/นาง/นางสาว)....................................................นามสกุล........................................................... 
    ต าแหน่ง.....................................................เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ทน.......................... 
2. สถานท่ีท างาน...................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................. 
    รหัสไปรษณีย.์.......................โทรศัพท์.......................................โทรศัพท์มือถือ......................................... 
    โทรสาร...............................................e-mail address........................................................................... 
3. กรณเีสนอผลงาน(ด้วยวาจา) ส่ง File บทคัดย่อทาง e-mail: kunkua@kku.ac.th ภายใน 7 พฤศจิกายน 2557 
    ระบุชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................... 
    .............................................................................................................................................................   
4. การลงทะเบียน (ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน) 
     ส่งใบสมัครเข้าร่วมประชุม และโอนเงิน ค่าลงทะเบียน 500 บาท ภายในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2557  
    เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
    ชื่อบัญชี  “ R to R ”   เลขท่ีบัญชี  551-4-34427-1  

 
 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร 
         (........................................................) 
          วันที่......../.........................../............. 
 
 
โปรดส่งใบสมัครน้ีพร้อมกับเอกสารการโอนเงินค่าลงทะเบียน ได้ที่ 
กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์การบริการโลหิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 

โทรสาร 043-202089 หรือ E-mail : kunkua@kku.ac.th  
ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และงานสังสรรค์ “สายใยผูกพัน” 
 
ท่ีพัก    โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พักคู่/พักเดี่ยว  คืนละ 600 บาท  มีรถรับส่ง เช้า-เย็น 
            ผู้เข้าพักกรุณาติดต่อโดยตรงที่ โทรศัพท์ 043-343097  มือถือ 085-9251331  
            หรือ e-mail : kwanmor@kku.ac.th,  kwanmorhotel@hotmail.com  
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