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1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้ร้องขอตรวจได้รับมอบใบรายงานผลการทดสอบหรือข้อมูลผลการทดสอบที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วทันเวลา

ที่กำหนด สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนทางคลินิก มีการป้องกันการสูญหายของรายงานผล และรักษาข้อมูล

ความลับของผู้ป่วย 

2. ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัตินี้ ใช้เป็นคู่มือในการออกผลการทดสอบสำหรับแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

เท่านั้น ครอบคลุมข้ันตอนการออกผลจากรายงานผลที่ส่งมาจากห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ 

3. คำจำกัดความ 
3.1 การออกผล(release of results) หมายถึง กระบวนการหลังการลงนามบ่งชี้บุคคลผู้รับรองผลการทดสอบลง

ในรายงานผล ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมตามลำดับดังต่อไปนี้ 

3.5.1 การสั่งพิมพ์ใบรายงานผล  

3.5.2 การดูตัวอย่างใบรายงานผลก่อนพิมพ์(เพ่ือตรวจสอบว่าความเห็นต่างๆ ที่ต้องการสื่อสารให้ผู้ร้องขอ

ตรวจทราบ เช่น คุณภาพตัวอย่างปฐมภูมิที่ได้รับไม่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งอาจลดคุณภาพผลทดสอบได้ถูก

ระบุในรายงานผล) 

3.5.3 การส่งหรือคัดลอกข้อมูลรายงานผลจากLIS เข้าสู่HIS, 

3.5.4 การรับมอบข้อมูลรายงานผลจากห้องปฏิบัติการของผู้รับบริการ 

3.2 การทบทวนผล (review of results) หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการทดสอบและความ

ถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วยก่อนการออกผล(release of results)  

- การทบทวนผลโดย ‘ผู้ทดสอบ’ เรียกว่า ‘การทบทวนผลเบื้องต้น’  

- การทบทวนผลโดย ‘ผู้รับรองผลการทดสอบ’ เรียกว่า ‘การทบทวนผลขั้นสุดท้าย’   

3.3 การรายงานผล(reporting of results) หมายถึง กระบวนการที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมตั้งแตก่ารคัดลอก 

ถอดความจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการลงในสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลรายงานผล รวมทั้งบันทึกข้อมูลผู้ป่วยและ

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการแปลความหมายของผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ จนถึงการลงนามบ่งชี้บุคคลผู้

ทดสอบลงในรายงานผล  

3.4 การรับรองผลการทดสอบ หมายถึง การที่ผู้ทำหน้าที่ทบทวนผลขั้นสุดท้ายลงนามในรายงานผลเพื่ออนุมัติออก

ผล ซึ่งเป็นการดำเนินการหลงัข้ันตอนการรายงานผลก่อนขั้นตอนการออกผล 

3.5 ผู้ทดสอบหรือผู้ตรวจวิเคราะห์ หมายถึง บุคคลผู้ทำการทดสอบ ทบทวนผลเบื้องต้น จัดทำรายงานผล มีอำนาจ

ในการออกรายงาน(release of report)เพ่ือส่งรายงานผลให้ ‘ผู้รับรองผลการทดสอบ’ดำเนินการทบทวนผลขั้น

สุดท้าย ก่อนส่งมอบรายงานผลที่ผ่านขั้นตอนการทบทวนผลแล้วให้แก่ผู้รับบริการ  
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3.6 ผู้รับรองผลการทดสอบ หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ทบทวนผลขั้นสุดท้ายก่อนการออกผล ซึ่งผู้ที่ถูกกำหนดให้ทำหน้าที่

นี้ได้แก่ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่สอบผ่านให้มีสิทธิลงนามอนุมัติออกผล 

3.7 ผู้รายงาน/ผู้แจ้งผล หมายถึง ผู้ทดสอบหรือผู้รับรองผลการทดสอบท่ีส่งมอบรายงานผลโดยตรงให้แก่ผู้รับบริการ

ที่มีอำนาจในการรับมอบรายงานผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ  

3.8 ผู้รับผล/ผู้รับรายงาน/ผู้รับแจ้งผล หมายถึง ผู้รับบริการที่มีอำนาจในการรับมอบรายงานผลการทดสอบจาก

ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้ใช้ข้อมูลผลการทดสอบ แพทย์ผู้ร้องขอตรวจ และผู้ที่ถูกกำหนดหน้าที่ให้เป็นผู้รับรายงาน

ผล 

3.9 รายงานหรือรายงานผล(report) หมายถึง ข้อมูลผลของการทดสอบในสื่อ(medium) ซึ่งเรียบเรียงขึ้นจาก

สารสนเทศของกระบวนการก่อนการทดสอบ กระบวนการทดสอบ และกิจกรรมการทบทวนผล มีเนื้อหารายงาน

(report content) ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 ข้อ 5.8.3 

3.10 ส่ือ” (Channel or Medium) หมายถึง พาหนะนำข่าวสาร (Message Vehicles) หรอืพาหนะของสารหรือสิ่ง

ที่ขนส่งสาร (Carrier of Messages) จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร 

3.11 ใบรายงานผล หมายถึง รายงานที่อยู่ในรูปแบบสื่อที่เป็นกระดาษซึ่งมีเนื้อหารายงาน(report content) ตาม

ข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 ข้อ 5.8.3 

3.12 รายงานผลทางโทรศัพท์หรือทางวาจา หมายถึง รายงานในรูปแบบสื่อที่เป็นโทรศัพท์หรือคำพูดซึ่งใช้เสียงใน

การระบุเนื้อหารายงาน โดยเนื้อหารายงานต้องมีข้อมูลอย่างน้อยได้แก่ ชื่อ-สกุล-HN ของผู้ป่วย ผลการทดสอบ 

ผู้รายงาน  ผู้รับรายงาน 

3.13 รายงานผลทางระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง รายงานในรูปแบบที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม 

Laboratory Information System-LIS  ที่ห้องปฏิบัติการมีใช้อยู่ ซึ่งมีเนื้อหารายงาน(report content) ตาม

ข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 ข้อ 5.8.3 

3.14 รายงานผลเบื้องต้น(interim report) หมายถึง รายงานผลที่จัดทำขึ้นเพ่ือแจ้งหรือส่งมอบให้ผู้ร้องขอตรวจ

ก่อนจะมีการส่งมอบรายงานผลฉบับสมบูรณ์  เช่น Preliminary (Primary) report  H/C  Positive, การ

รายงานผลเบื้องต้นทางโทรศัพท์กรณีมีค่าวิกฤติหรือขอผลด่วนบางรายการทดสอบโดยไม่ต้องรอผลครบทั้งหมด 

เป็นต้น ซึ่งในโปรแกรม LABVIEW มีปุ่ม ‘รายงานผลบางส่วน’ และปุ่ม ‘ยืนยันบางส่วน’ รองรับ 

3.15 รายงานผลฉบับสมบูรณ์ (final report) หมายถึง รายงานผลที่มีเนื้อหารายงานครบถ้วนตามข้อกำหนดของ

มาตรฐานสากล ISO 15189:2012 ข้อ 5.8.3 ซ่ึงมีผลการทดสอบครบทุกรายการทดสอบตามท่ีผู้รับบริการร้องขอ

ตรวจ และมีการลงนามรับรองผลการทดสอบโดยผู้มีอำนาจอนุมัติออกผล 

3.16 รายงานผลด่วน หมายถึง รายงานผลการทดสอบที่แพทย์ผู้ร้องขอตรวจระบุว่าต้องการผลด่วน หากเกิดความ

ล่าช้าจะมีผลกระทบต่อกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการจะต้องลัดคิวดำเนินการทดสอบโดยด่วนและ
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จะต้องส่งมอบรายงานผลการทดสอบให้ผู้รับผลหรือแพทย์ผู้ร้องขอตรวจทันทีที่ผู้อนุมัติออกผลลงนามรับรองผล

การทดสอบ 

3.17 ค่าวิกฤติ(critical intervals/Alert) หมายถึง ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่มีความแตกต่างจากช่วงค่า

ปกติมาก หรือผลการตรวจที่ผิดปกติ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อเกิดอันตรายกับตัวผู้ป่วย ถ้าไม่ได้รับการรักษา

โดยเร็ว โดยเฉพาะในกรณีท่ีแพทย์ไม่สามารถตรวจพบอาการหรืออาการแสดงของผู้ป่วย  ซึ่งค่าวิกฤติได้มาจาก

การทีห่้องปฏิบัติการหารือและทำข้อตกลงกับแพทย์ผู้ใช้รายงานผลการทดสอบที่จะต้องมีการส่งมอบรายงานผล

ด่วนเป็นกรณีพิเศษทันทีท่ีผู้ทดสอบได้ผลการทดสอบในช่วงค่าวิกฤติที่กำหนดไว้  เช่น มีการแจ้งผลการทดสอบ

เบื้องต้นโดยไม่ต้องรอตรวจซ้ำและไม่ต้องรอการลงนามบ่งชี้ ‘ผู้รับรองผลการทดสอบ’ก่อนจะมีการส่งมอบ

รายงานผลฉบับสมบูรณ์ตามไปโดยเร็ว 

3.18 ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System-LIS) หมายถึง โปรแกรม

ระบบงานห้องปฏิบัติการ ซึ่งติดตั้งฐานข้อมูลที่เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย(server) และ

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย(client) มีระบบจัดการข้อมูลก่อนทำการวิเคราะห์(Pre-analytic)  ขั้นตอนการตรวจ

วิเคราะห์ (Analytic) และมีระบบจัดการข้อมูลขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์(Post-analytic)  พร้อมทั้งมีระบบ

ประมวลผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศในภาพรวมของห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพ และ

คุณลักษณะเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลและออกผลที่มีประสิทธิภาพ  สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

ของโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล(Hospital Information System-HIS)   ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึง

คอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำงานกับเครื่องมือและเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แยก

ส่วนแต่ใช้ซอฟแวร์ทั่วไปในการประมวลผลข้อมูล ทำรายงาน เก็บข้อมูลผู้ป่วย และรายงาน 

3.19 LABCONNECT : เป็นชุดโปรแกรมระบบงานห้องปฏิบัติการ(laboratory information system-LIS)  ที่

ห้องปฏิบัติการของแผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรานำมาใช้งาน  ซึ่งในระบบ LABCONNECT จะมี

โปรแกรมท่ีทำงานร่วมกันคือ LABVIEW, LABSERVER, LABCONNECT และ LABREPORT โปรแกรมทั้งหมด

จะเชื่อมต่อข้อมูลถึงกัน แต่จะแยกหน้าที่การทำงานออกจากกันดังนี้ 

• LABVIEW       เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูล รับ และ รายงานผลแล็บ จัดการ

รายละเอียดของรายการแล็บ และอ่ืน ๆ  

• LABSERVER   เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการเก่ียวกับฐานข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างระบบ HIS กับ ระบบ LIS 
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• LABCONNECT  เป็นโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องตรวจอัตโนมัติต่าง ๆ 

ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ LIS ได ้

• LABREPORT     เป็น โปรแกรมรายงานสถิติ 

 

1.2 HOSxP  หมายถึง โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล(HIS) ที่ห้องปฏิบัติการ แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่าย 

กฤษณ์สีวะรามีใช้อยู่ 
 
 

2. ขั้นตอนการดำเนินการ 

2.1 ขั้นตอนการออกผลตามปกติ 
4.1.1 พิมพ์ใบรายงานผล  

- ผู้มีสิทธิพิมพ์ใบรายงานผลจาก LABVIEW ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการที่ถูกกำหนดสิทธิให้พิมพ์

ใบรายงานผลได้ 

- เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ใบรายงานผลให้ลงชื่อเข้าใช้งาน LABVIEW ด้วยรหัสผ่านที่กำหนดระดับการเข้าถึง

ชั้นความลับ ซ่ึงรหัสผ่านดังกล่าวนี้จะบ่งชี้บ่งชี้ว่าพิมพ์ใบรายงานผลโดยใคร ในวันเวลาใด  

- เมื่อกดปุ่ม ‘พิมพ์ผล’  จะมีการแสดงตัวอย่างใบรายงานผลก่อนพิมพ์เพ่ือให้ผู้พิมพ์ใบรายงานผล

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลรายงานผล เช่น กรณตีรวจรับตัวอย่างเริ่มต้นทีไ่ม่เหมาะสม

สำหรับการทดสอบหรืออาจจะลดคุณภาพผลการทดสอบต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบุสภาพ

ปัญหาและข้อควรระวังในการแปลผลการทดสอบของตัวอย่างนั้นในช่อง ‘Lab note’ ซึ่งอยู่บริเวณมุม

ล่างซ้ายของ ใบรายงานผล 
   

4.1.2 ส่งข้อมูลในใบรายงานผลจาก LABVIEW เข้าสู่ HOSxP 

- เมื่อ ‘ผู้รับรองผลการทดสอบ’ ลงนามในรายงานผลโดยการกดปุ่ม ‘ยืนยันทั้งหมด’ หรือ ‘ยืนยัน

บางส่วน’  แล้วใส่รหัสผ่าน ขอ้มูลรายงานผลจาก LABVIEW จะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติไปบันทึกที่หน้า

รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของ HOSxP 

- สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานผลใน HOSxP ที่คัดลอกมาจาก LABVIEW เป็นระยะ อย่าง

น้อยวันละ 5 รายผู้ป่วย โดยผู้ทดสอบหรือผู้รับรองผลการทดสอบ  

- ถ้าพบการคัดลอกรายงานผลผิดพลาดระหว่าง LABVIEW กับ HOSxP  ให้บันทึกรายงานอุบัติการณ์ 

และปฏิบัติการแก้ไข 
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4.1.3 รับมอบรายงานผลจากห้องปฏิบัติการของผู้รับบริการ 
4.1.3.1 การรับมอบใบรายงานผลโดยผู้รับบริการ 

- กรณีเป็นผู้ป่วยนอก ให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ห้องเจาะเลือดในขณะนั้นแนบ
ใบรายงานผลไว้กับใบนัดหรือใบคำขอตรวจให้ตรงชื่อผู้ป่วย แล้วนำไปส่งมอบให้ผู้รับผลของ
แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก 

- กรณีเป็นผู้ป่วยนอกที่ต้องการใบรายงานผลไปประกอบการรักษาที่หน่วยงานอื่น  ให้เรียกชื่อ
ผู้ป่วยมารับใบรายงานผลการตรวจ ก่อนส่งผลให้ผู้ป่วย ให้ยืนยันการบ่งชี้ตัวผู้ป่วยให้ถูกต้อง 
โดยการถามชื่อให้ผู้ป่วยตอบ เมื่อผู้ป่วยยืนยันความถูกต้องของบุคคลได้แล้ว ส่งใบคำขอตรวจ 
ใบรายงานผลและบัตรนำทางให้ผู้ป่วยกลับไปหน่วยงานที่ส่งตรวจ 

- กรณีเป็นผู้ป่วยใน  ‘ผู้ทดสอบ’ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหอผู้ป่วยในมารับผลการตรวจวิเคราะห์
ทีห่้องปฏิบัติการ 

- ตรวจสอบช่องเก็บใบรายงานผลในจุดรับส่งผลทุกเวร ถ้ามีใบรายงานผลค้างให้โทรแจ้งแผนก
หรือตึกผู้ป่วยที่ส่งตรวจ ส่งเจ้าหน้าที่มารบัใบรายงานผลกลับไป 

4.1.3.2 การรับมอบรายงานผลทางคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ LAN ผ่านโปรแกรม LIS/HIS   

- เมื่อผู้รับรองผลการทดสอบ ลงนามในรายงานผลโดยการกดปุ่ม‘ยืนยันทั้งหมด’ หรือ ‘ยืนยัน

บางส่วน’  แล้วใส่รหัสผ่าน  ข้อมูลรายงานผลจาก LABVIEW จะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติไป

บันทึกยังหน้ารายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของ HOSxP  

- หน่วยงานที่ส่งตรวจสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานผล เปิดดูรายงานผลจาก HOSxP ตามสิทธิ

ของรหัสผ่านแต่ละบุคคล 

4.1.3.3 การรับมอบรายงานผลทางวาจาหรือทางโทรศัพท ์
- การแจ้งผลการทดสอบทางวาจาหรือทางโทรศัพท์ ใช้ในกรณีที่แพทย์หรือผู้ร้องขอตรวจระบุ

ให้แจ้งผลด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์  

- ผู้แจ้งผลหรือผู้รายงาน ได้แก่ ผู้ทดสอบ  ผู้รับรองผลการทดสอบ 

- ผู้รับแจ้งผลหรือผู้รับรายงาน ได้แก่ พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย  แพทย์ที่ร้องขอตรวจ 

- ผู้แจ้งและผู้รับแจ้ง ต้องแจ้งชื่อให้อีกฝ่ายทราบ เพ่ือประโยชน์ในการสอบถามเมื่อมีปัญหาและ

จะได้บันทึกชื่อผู้แจ้ง-ผู้รับแจ้งให้ถูกต้องตรงกัน 

- ผู้รับแจ้งต้องอ่านกลับข้อมูลรายงานผลจากผู้แจ้ง ได้แก่ ชื ่อ-สกุล-HN ของผู้ป่วย  ผลการ

ทดสอบ และชื่อผู้แจ้ง 

- ให้บันทึกข้อมูลที่แจ้งในแบบบันทึกการใช้โทรศัพท์และการรายงานผลทางโทรศัพท์/วาจา

(FM-LAB-022) เพ่ือใช้ในการทบทวนหากพบปัญหาจากการรายงานผลด้วยวิธีนี้ 

- กรณีรายงานค่าวิกฤติทางโทรศัพท์ ให้ปฏิบัติตามแนวทางในข้อ 4.5 
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- ส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ตามไปทันทีเมื่อมีการลงนามอนุมัติออกผลและพิมพ์รายงานผล 
 

2.2 ขั้นตอนการออกผลด่วน 
4.2.1 ใช้วิธีปฏิบัติแบบเดียวกันกับการออกผลตามปกติ แต่ให้ห้องปฏิบัติการลัดคิวในการให้บริการตั้งแต่

กระบวนการก่อนการทดสอบ กระบวนการทดสอบ การทบทวนผล และกระบวนการออกผล 

4.2.2 ผู้ทดสอบ จะเป็นผู้โทรศัพท์สอบถามการได้รับผลของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยหรือแพทย์ผู้ร้องขอตรวจแบบ

ขอผลด่วน 
 

2.3 ขั้นตอนการออกผลที่ต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับผู้ป่วยด้วยวิธีพิเศษ 
4.3.1 การออกผลการทดสอบเกี่ยวกับ HIV เช่น Anti-HIV, Viral load เป็นต้น 

4.3.1.1 การบ่งชี้บุคคลผู้รับรองผลการทดสอบลงในรายงานผล : ทำเช่นเดียวกันกับการออกผลตามปกติ 

4.3.1.2 การพิมพ์ใบรายงานผล : ผู้มีสิทธิในการพิมพ์ใบรายงานผลการทดสอบเกี่ยวกับ HIV ได้แก่ ผู้

ทดสอบ  ผู้รับรองผลการทดสอบ 

4.3.1.3 การส่งข้อมูลในใบรายงานผลจาก LIS เข้าสู่ HIS : เมื่อ ‘ผู้รับรองผลการทดสอบ’ ‘ยืนยันทั้งหมด’ 

หรือ ‘ยืนยันบางส่วน’  แล้วใส่รหัสผ่าน  ซึ่งโปรแกรม LABVIEW จะแปลงข้อความของผลการ

ทดสอบไปบันทึกในช่องลงผลการทดสอบของ HOSxP ว่า ‘ออกผลแล้ว วัน...เดือน....ปี.... เวลา

.....’ 

4.3.1.4 การรับมอบรายงานผลจากห้องปฏิบัติการของผู้รับบริการ 

- ใส่ใบรายงานผลเข้าไปในซองกระดาษสีขาว ปิดผนึก  ที่หน้าซองระบุ HN ของผู้ป่วย 

- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนำไปส่งมอบให้กับพยาบาลผู้ให้คำปรึกษาหรือดูแลผู้ป่วยรายนั้น 

4.3.2 การออกผลการทดสอบเกี่ยวกับสารเสพติด ทำเช่นเดียวกันกับการออกผลการทดสอบเกี่ยวกับ HIV 
 

4.4 ขั้นตอนออกผลที่ส่งตรวจห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ 
4.4.1 การรับมอบรายงานผลจากห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ 

4.4.1.1 กรณรีับมอบรายงานผลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อห้องปฏิบัติการรับส่งต่อไดส้่งมอบ
รายงานผลการทดสอบด้วยช่องทางตามข้อตกลง เช่น รายงานผลแบบ internet online,  
E-mail  ให้ ‘ผู้รับรองผลการทดสอบ’ ดำเนินการดังนี้ 

1) เปิดดูรายงานผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ Portable Document 
Format-PDF หรือ Joint Photographic Experts Group-JPEG  

2) ทำการทบทวนผล หากตรวจพบความผิดพลาดหรือสงสัยว่าจะมีความผิดพลาดเกิดข้ึน
ให้รีบแจ้งกลับไปยังห้องปฏิบัติการรับส่งต่อเพ่ือตรวจสอบและแก้ไขต่อไป ถ้าพบปัญหา
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เกี่ยวกับรายงานผลที่ไม่ถูกต้อง ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ขอรายงานผลที่ถูกต้องใหม่จากห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ  

3) ถ้ารายงานผลที่ทบทวนแล้วถูกต้อง ให้คัดลอกแฟ้มรายงานผลเก็บไว้ใน download 
folder (ดูข้อ 4.4.2) 

4) เปิด LABVIEW ทีห่น้าต่าง ‘รายงานผล’ ไปที่ช่อง ‘ผลการตรวจ’  ที่ส่งตรวจต่อ ให้
ระบุว่า “(ระบุชื่อย่อของout lab) ออกผลแล้ว”  เช่น  ‘BRIA Lab ออกผลแล้ว’ 

5) บ่งชี้ ‘ผู้ทดสอบ’ ลงในหน้า Result Edit  ด้วยชื่อของห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ และวัน
เวลาที่บันทึก โดยการกดปุ่ม รายงานผลบางส่วน หรือ รายงานทั้งหมด และใส่รหัสของ
ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ 

6) บ่งชี้ผู้รับรองผลการทดสอบ ลงในหน้า รายงานผล ด้วย ชื่อ-สกุล-เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และวันเวลาที่บันทึก โดยการกดปุ่ม ‘ยืนยัน
ทั้งหมด’ หรือ ‘ยืนยันบางส่วน’  และใส่รหัสของบุคคล ‘ผู้รับรองผลการทดสอบ’ 

4.4.1.2 กรณรีับมอบรายงานผลในรูปแบบกระดาษ(ใบรายงานผล) เมื่อห้องปฏิบัติการรับส่งต่อได้ส่ง
มอบรายงานผลในรูปแบบใบรายงานผลฉบับสมบูรณ์ ให้ ‘ผู้รับรองผลการทดสอบ’ 
ดำเนินการดังนี้ 

1) ทำการทบทวนผล หากตรวจพบความผิดพลาดหรือสงสัยว่าจะมีความผิดพลาดเกิดข้ึน
ให้รีบแจ้งกลับไปยังห้องปฏิบัติการรับส่งต่อเพ่ือตรวจสอบและแก้ไขต่อไป ถ้าหากพบ
ปัญหาเกี่ยวกับรายงานผลที่ไม่ถูกต้อง ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ ประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ขอรายงานผลที่ถูกต้องใหม่จากห้องปฏิบัติการ
รับส่งต่อ  

2) ถ้ารายงานผลที่ทบทวนแล้วถูกต้อง ให้ลงลายมือชื่อของผู้รับรองผลการทดสอบไว้
บริเวณท่ีว่างตรงมุมล่างขวาของใบรายงานผลเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ว่าผ่านขั้นตอน
การทบทวนผลแล้ว 

3) เปิด LABVIEW ทีห่น้าต่าง ‘รายงานผล’ ไปที่ช่อง ‘ผลการตรวจ’  ที่ส่งตรวจต่อ 
ให้ระบุว่า “(ระบุชื่อย่อของout lab) ออกผลแล้ว”  เช่น  ‘BRIA Lab ออกผลแล้ว’ 

4) บ่งชี้ ‘ผู้ทดสอบ’ ลงในหน้า Result Edit  ด้วยชื่อของห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ และวัน
เวลาที่บันทึก โดยการกดปุ่ม รายงานผลบางส่วน หรือ รายงานทั้งหมด และใส่รหัสของ
ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ 

5) บ่งชี้ผู้รับรองผลการทดสอบ ลงในหน้า รายงานผล ด้วย ชื่อ-สกุล-เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และวันเวลาที่บันทึก โดยการกดปุ่ม ‘ยืนยัน
ทั้งหมด’ หรือ ‘ยืนยันบางส่วน’  และใส่รหัสของบุคคล ‘ผู้รับรองผลการทดสอบ’ 
 

 



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การออกผล 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-24 หน้า 8 จาก 15 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 9 กันยายน 2563 

 

 

4.4.2 การจัดเก็บรายงานผลที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ  
4.4.2.1 กรณไีด้รับรายงานผลอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF หลังจากทบทวนผลแล้วไม่พบข้อบกพร่อง ให้

คัดลอกแฟ้มรายงานผลเก็บไว้ใน download  folder  ตั้งชื่อไฟล์โดยใช้เลข LN ของ
ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อตามด้วย HN ของผู้ป่วย’ เช่น 12345678HN345678 เป็นต้น และ
ตั้งชื่อ folder ที่ใช้จัดเก็บผลโดยระบุเดือนที่ส่งตรวจ 

4.4.2.2 กรณไีด้รับรายงานผลเป็นใบรายงานผลฉบับสมบูรณ์ที่เป็นกระดาษ ให้เจ้าหน้าที่ธุรการของ
ห้องปฏิบัติการเก็บสำเนาใบรายงานผลไว้ที่แฟ้มเก็บเอกสารของห้องปฏิบัติการ 1 ชุด และ 
scan เป็นไฟล์รูปภาพเพ่ือจัดเก็บไว้ในที่เดียวกันกับข้อ 4.4.2.1 

4.4.2.3 ต้องไม่คัดลอกผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการรับส่งต่อลงใน LIS/HIS หรือในใบรายงาน
ผลของห้องปฏิบัติการ แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

4.4.2.4 กรณีแพทย์ต้องการดูรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการรับส่งต่อใน HIS ให้แนบรูป
ใบรายงานผลจากไฟล์หรือจาก scanner เข้าไปเก็บไว้ในที่เก็บไฟล์ภาพ(image)ของผู้ป่วย
ใน HIS ด้วย ยกเว้นรายงานผลการทดสอบที่มีชั้นความลับปกปิดระดับระดับกลางและ
ปกปิดระดับสูง จะไม่เก็บรายงานผลดังกล่าวไว้ใน HIS 
 

4.4.3 การส่งมอบรายงานผลของห้องปฏิบัติการรับส่งต่อให้ผู้รับบริการ   
4.4.3.1 เจ้าหน้าที่ธุรการห้องปฏิบัติการทำหน้าที่ส่งมอบใบรายงานผลต้นฉบับให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ

มอบหมายจากหน่วยงานที่ส่งตรวจให้มารับใบรายงานผลวิเคราะห์หรือส่งมอบให้ผู้ป่วยที่ถูก
นัดให้มารับใบรายงานผลด้วยตัวเอง 

4.4.3.2 ที่หน้า ‘บันทึกการบริการห้อง LAB’ ของ HOSxP ให้คลิกสองครั้งตรงบรรทัดที่มีรายชื่อ
ผู้ป่วย จะปรากฏกล่องให้ใส่ข้อความ(Input Box) ที่มีช่อง ‘Lab note’  ซึ่งใช้สำหรับบันทึก
ข้อความที่ห้องปฏิบัติการต้องการสื่อสารกับผู้ร้องขอตรวจและสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการด้วยกัน  ให้บันทึกข้อความลงไปว่า ‘ผู้ป่วย(หรือระบุชื่อหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่
ที่มารับผล)รับผล OL...(ระบุวนัเดือนปีที่รับผล) จาก...(ระบุชื่อผู้ส่งมอบผล)’ เช่น กรณี
เจ้าหน้าที่ชื่อกุสุมาจาก Ward-2 มารับผลให้ผู้ส่งมอบรายงานผลบันทึกว่า ‘ Ward-2/กุสุมา 
รับผล OL 19/01/2561 จากอนิสา’ ถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยจาก OPD มารับผลจากเจ้าหน้าที่
ชื่ออัญชิษฐา ให้บันทึกว่า ‘ผู้ป่วยรับผล OL 19/01/2561 จากอัญชิษฐา’ 

 

4.5 ขั้นตอนการออกผลค่าวิกฤติ 
4.5.1 ผู้ตรวจวิเคราะห์ ค้นหา/ดักจับค่าวิกฤตจิากผลวิเคราะห์ตัวอย่างที่มี test วิกฤติให้พบโดยเร็วที่สุด โดย

ไม่ต้องรอผลวิเคราะห์ test อ่ืนๆ เสร็จทั้งหมด 

4.5.2 เมื่อพบค่าวิกฤตทิี่หน้าต่าง ‘รายงานผล’ของ LABVIEW  ให้ผู้ตรวจวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อมูลผู้ป่วย เช่น  การชี้บ่งสิ่งส่งตรวจและตัวอย่างตรวจ ข้อมูลการรายงานผลครั้งก่อน ข้อมูลการ
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วินิจฉัย เป็นต้น  และตรวจสอบลักษณะสิ่งส่งตรวจ/ตัวอย่างตรวจ เช่น 

clot/hemolysis/lipidemia/icteric เป็นต้น 

4.5.3 ถ้าข้อมูลและตัวอย่างผู้ป่วยถูกต้องตรงข้อกำหนด ให้ผู้ตรวจวิเคราะห์ใช้โทรศัพท์แจ้งผลที่ได้ค่าวิกฤติ

เบื้องต้นโดยด่วนทันที โดยไม่ต้องรอผลตรวจซ้ำ และให้พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยช่วยทวนสอบสิ่งส่งตรวจ

ว่าเก็บมาถูกต้องตรงคนหรือไม่? 

4.5.4 ที่หน้าต่าง‘รายงานผล’ ของ LABVIEW  ให้กดปุ่ม ‘บันทึก’จะมี Popup message box แสดงผล

วิเคราะห์ของรายการทดสอบที่ได้ค่าวิกฤติ ให้ลงบันทึก ‘ชื่อ/เบอร์โทรศัพท์ผู้รับแจ้ง” ระบบนี้จะช่วย

บันทึก ชื่อ-สกุล-HN  Test+ค่าวิกฤติที่รายงาน, ชื่อผู้แจ้ง/ วัน-เวลาแจ้ง, ระยะเวลารอคอยผล  

4.5.5 กรณีมีปัญหา/เหตุขัดข้อง/ข้อผิดพลาด ให้บันทึกรายงานความเสี่ยง/อุบัติการณ์ ตามระบบบริหาร

ความเสี่ยงของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

4.5.6 พิจารณาตรวจซ้ำหรือไม่ตรวจซ้ำในสิ่งส่งตรวจเดิม 

4.5.7 รับแจ้งจากพยาบาล กรณีมีการเก็บสิ่งส่งตรวจใหม่ ให้ตรวจซ้ำในสิ่งส่งตรวจที่เก็บมาใหม่ 

4.5.8 ทบทวนผล ออกรายงานผล และออกผล โดยส่งมอบใบรายงานผลวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์เร็วที่สุด 

(ยกระดับเป็นรายงานผลด่วน) 
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ผังระบบการรายงานค่าวิกฤติ ทบทวนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
ห้องปฏิบัติการ พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. ผู้ตรวจวิเคราะห ์ค้นหา/ดักจับค่าวกิฤติจากผลวิเคราะห์ตวัอย่างทีม่ี 

test วิกฤตใิห้พบโดยเร็วที่สดุ โดยไมต่อ้งรอผลวิเคราะห์ test อ่ืนๆ 

เสร็จทั้งหมด 

2. เมื่อพบค่าวิกฤติ ให้ผู้ตรวจวิเคราะห์ 
 - ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลผู้ป่วย เช่น การชี้บ่งสิ่งส่งตรวจและ
ตัวอยา่งตรวจ ขอ้มูลการรายงานผลครั้งก่อน ขอ้มูลการวินิจฉยั เป็น
ต้น   
- ตรวจสอบลักษณะสิ่งสง่ตรวจ/ตัวอยา่งตรวจ เช่น 
clot/hemolysis/lipidemia/icteric เป็นต้น 

Yes 

No 

1. รับแจ้ง: แจ้งชื่อผู้รับแจ้งและอ่าน
กลับข้อมูลที่รับรายงานจาก Lab 
(ชื่อ-สกุล-HN,Test+ค่าวิกฤติ)/ 
   ตรวจสอบขอ้มูล/ 
   ตรวจสอบอาการผู้ป่วย 

2. Pre-analytic  
  Error/สงสัย /    
       ไม่แน่ใจ 

No 

4. แจ้ง LAB/ 

เก็บสิ่งส่งตรวจใหม ่

6. แจ้งแพทย์ทันทีด้วยค่าจาก

รายงานผลฉบบัสมบูรณ์ 

7. Monitoring 

8. บนัทึกขอ้มูล 5. บันทึกข้อมูล 

4. Monitoring 

3. รับแจ้งและมาสั่ง
การรักษาภายในเวลา 
5 – 10 นาที 

5. รับ

มอบใบ

รายงาน

ผล  

7. ทบทวนผล/ออกรายงานผล/ออกผล โดยส่งมอบใบ

รายงานผลวิเคราะหฉ์บับสมบูรณ์เร็วท่ีสุด (ยกระดับ

เป็นรายงานผลด่วน) 

4. ลงบันทึก ‘ช่ือและเบอร์โทรศัพท์ผู้รับแจ้ง’เป็นหลักฐาน

การแจ้งค่าวิกฤติใน Popup message box ของระบบ

รายงานค่าวิกฤติใน LIS ซึ่งจะปรากฏเมื่อคลิกปุ่ม Report 
(ระบบจะช่วยบันทึก ช่ือ-สกุล-HN  Test+ค่าวิกฤติท่ีรายงาน,ชื่อ

ผู้แจ้ง/วัน-เวลาแจ้ง/TAT) กรณีมีปัญหา/เหตุขัดข้อง/

ข้อผิดพลาด ให้บันทึกรายงานความเสี่ยง/อุบัติการณ์ 

Yes 

1. รับแจ้งข้อมูล

เบื้องต้น/สั่งการ 

monitoring 
ตาม critical value 
 

3. แจ้ง

แพทย์ 

Critical value ? 

+ อาการ 

2. รับแจ้ง/ยกเลิก

การ monitoring  
ตาม critical 
value 

ส่งตรวจซ ้ำ
  

6. รับแจ้ง ตรวจซ้ำในสิ่งส่งตรวจท่ีเก็บมาใหม ่

3. ถ้าข้อมูลและตัวอย่างผู้ป่วยถูกต้องตรงข้อกำหนด ให้

ผู้ตรวจวเิคราะห์ใช้โทรศัพท์แจ้งผลที่ได้คา่วิกฤติเบื้องต้นโดย

ด่วนทันที โดยไม่ต้องรอผลตรวจซำ้ และให้พยาบาลที่ดูแล

ผู้ป่วยช่วย verify สิ่งส่งตรวจว่าเกบ็มาถูกต้องตรงคน

หรือไม่? 

5. พิจารณาตรวจ/ไมต่รวจซำ้ในสิง่ส่งตรวจเดิม 
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4.6 ขั้นตอนการออกผลกรณีรายงานผลต้นฉบับถูกปรับแก้ 

4.6.1 กรณียังไม่ส่งมอบรายงานผลให้ผู้รับบริการ 

4.6.1.1 ส่งรายงานผลต้นฉบับกลับคืนให้ ‘ผู้ทดสอบ’ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลรายงานผลในระบบ

สารสนเทศที่สอบกลับได้ถึงผู้แก้ไข วันเวลาที่แก้ไข และผลเดิมที่แก้ไข ทบทวนผลเบื้องต้น ลง

นามชี้บ่งผู้แก้ไข(ผู้ทดสอบ) โดยการกดปุ่ม ‘รายงาน’ ใน LABVIEW  กรณีผู้ทดสอบไม่ใช่นัก

เทคนิคการแพทย์(เช่น นายสิบพยาธิวิทยา) ให้ผู้ทดสอบแจ้งนักเทคนิคการแพทย์มาเป็นผู้แก้ไข

ข้อมูลรายงานผล 

4.6.1.2 ผู้รับรองผลการทดสอบ ทบทวนผลขั้นสุดท้ายและลงนามอนุมัติออกผลที่ผ่านการแก้ไขโดยการ

กดปุ่ม ‘ยืนยัน’ ใน LABVIEW 

4.6.1.3 พิมพ์ใบรายงานผลฉบับแก้ไข และส่งมอบให้ผู้รับบริการ 

4.6.1.4 ผู้ทดสอบระบุในช่อง ‘Lab note’ ของใบรายงานผลต้นฉบับเดิมว่า ‘ฉบับผิดพลาดก่อนส่ง

มอบ’ ขีดฆ่าข้อมูลที่ผิดเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกลางตัวอักษร บันทึกข้อมูลที่ถูกต้องลงในบริเวณ

เยื้องด้านบนของข้อความเดิม ลงลายมือชื่อผู้แก้ไขและวันเวลาที่แก้ไขกำกับไว้ แล้วเก็บรักษาไว้

ในแฟ้มรายงานอุบัติการณ์เพ่ือใช้ในการทบทวน 

4.6.2 กรณีส่งมอบรายงานผลให้ผู้รับบริการไปแล้วแต่แพทย์ยังไม่ได้ใช้รายงานผลสั่งการดูแลรักษาผู้ป่วย 

4.6.2.1 บันทึกใบแจ้งขอแก้ไขข้อมูลรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(FM-LAB-329) 

4.6.2.2 ติดตามเรียกรายงานผลต้นฉบับเดิมกลับคืนมาท่ีห้องปฏิบัติการ กรณีมีการ scan รายงานผลเก็บ

ไว้ ต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ scan ผล ลบออกจากที่จัดเก็บ 

4.6.2.3 ‘ผู้ทดสอบ’ดำเนินการยกเลิกการยืนยันผลและรายงานผลเดิมและแก้ไขข้อมูลรายงานผลใหมใ่น

ระบบสารสนเทศที่สอบกลับได้ถึงผู้แก้ไข วันเวลาที่แก้ไข และผลเดิมที่แก้ไข 

4.6.2.4 ระบุในช่อง ‘Lab note’ ของรายงานผลที่แก้ไขว่า ‘ฉบับแก้ไข’ 

4.6.2.5 ทบทวนผลเบื้องต้น ลงนามชี้บ่งผู้แก้ไข(ผู้ทดสอบ) ระบุวันเวลาที่แก้ไข โดยการกดปุ่ม ‘รายงาน’ 

ใน LABVIEW 

4.6.2.6 ผู้รับรองผลการทดสอบ ทบทวนผลขั้นสุดท้ายและลงนามอนุมัติออกผลที่ผ่านการแก้ไข โดยการ

กดปุ่ม ‘ยืนยัน’ ใน LABVIEW 

4.6.2.7 พิมพ์ใบรายงานผลฉบับแก้ไข แล้วขีดเส้นวงกลมด้วยปากกาลูกลื่นรอบคำว่า ‘ฉบับแก้ไข’ที่

บันทึกไว้ในช่อง Lab note แล้วส่งมอบให้ผู้รับบริการ 

4.6.2.8 ผู้ทดสอบระบุในช่องหมายเหตุของรายงานผลต้นฉบับเดิมว่า ‘ฉบับผิดพลาดที่มีการส่งมอบ

แล้ว’ ขีดฆ่าข้อมูลที่ผิด บันทึกข้อมูลที่ถูกต้องลงในบริเวณเยื้องด้านบนของข้อความเดิม ลง
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ลายมือชื่อผู้แก้ไขและวันเวลาที่แก้ไขกำกับไว้ แล้วเก็บรักษาไว้ในแฟ้มรายงานอุบัติการณ์เพ่ือใช้ใน

การทบทวนและใช้ประกอบการเขียนรายงานอุบัติการณ์ 

4.6.2.9  ลงบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานผล(FM-LAB-002) 

4.6.3 กรณีส่งมอบรายงานผลและแพทย์ได้ใช้รายงานผลสั่งการดูแลรักษาผู้ป่วยไปแล้ว 

4.6.3.1 ให้ผูท้ดสอบที่ลงนามในรายงานผลนั้นรีบโทรศัพท์แจ้งขอแก้ไขรายงานผลต่อพยาบาลเวรหรือ
แพทย์เจ้าของไข้ เพ่ือให้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนและแก้ไขเบื่องต้นต่อผู้ป่วยโดยเร็ว 

4.6.3.2 รีบดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 4.6.2  
 

4.7 การเก็บสำเนารายงานผล 

4.7.1 กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บรายงานผลไว้ในบัญชีรายชื่อบันทึก(Record Master List, RML) 
4.7.2 รายงานผลทั้งที่เป็นกระดาษและ electronic ให้จัดเก็บอย่างน้อย 5 ปี  ถ้าเกี่ยวกับคดีให้เก็บอย่างน้อย 

20 ปี   รายงานผลทางธนาคารโลหิตในรูปแบบ electronic ให้จัดเก็บอย่างน้อย 10 ปี 
5. บันทึกที่เกี่ยวข้อง 

5.1 ใบแจ้งขอแก้ไขข้อมูลรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(FM-LAB-329) 

5.2 แบบบันทึกการใช้โทรศัพท์และการรายงานผลทางโทรศัพท์/วาจา(FM-LAB-022) 

5.3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานผล(FM-LAB-002) 

6. ภาคผนวก 
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6.1 ภาคผนวก 1 ตัวอย่าง ใบแจ้งขอแก้ไขข้อมูลรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(FM-LAB-329) 

           FM-LAB-329/00 (01/10/2560)  

ใบแจ้งขอแก้ไขข้อมูลรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(FM-LAB-329) 

เลขที่แจ้ง....................................     
วันที่แจ้ง..................................... 
เรื่อง     ขอแก้ไขข้อมูลรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
เรียน     แพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
             แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ขอแก้ไขข้อมูลรายงานผลทางห้องปฏิบัติการและเก็บใบ
รายงานผลที่ผิดพลาดกลับคืนห้องปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ก. รายการข้อมูลในใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ผิดพลาดและขอแก้ไข 

ชื่อ-สกุล-HN สิ่งส่งตรวจ รายการข้อมูล/ Test ข้อมูลเดิม 
ที่ผิดพลาด 

ข้อมูลใหม่ 
(ถ้าระบุได้) 

     

     

     

     

     

 
ข. ข้อปฏิบัติเม่ือได้รับเอกสารฉบับนี้  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กรณีมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่.........................................................................   โทร. 042712867 ต่อ 131 

 
      จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ   

                 ................................................................... 
                     (........................................................) 

                                                                     ตำแหน่ง..................................................................                                                                            
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6.2 ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบบันทึกการใช้โทรศัพท์และการรายงานผลทางโทรศัพท์/วาจา(FM-LAB-022)   
                           FM-LAB-022/02(01/10/2560 

บันทึกการรับโทรศัพท์และการรายงานผลทางโทรศัพท์/วาจา 
ลำดับ วัน เดือน ปี ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย HN ตึก รายละเอียด/เหตุขัดข้อง ผู้แจ้งและเบอร์

โทรศัพท์ 
ผู้รับแจ้งและ
เบอร์โทรศัพท์ 

เวลา 
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6.3 ภาคผนวก 3 ตัวอย่าง แบบบันทึกเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานผล(FM-LAB-002) 

 

 

 

                           แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา  FM-LAB-002/04 (01/10/2560)

 บันทึกการเปล่ียนแปลงแก้ไขรายงานผล

วันท่ี เวลา ข้อมูลเดิม ข้อมูลท่ีเปล่ียนแปลงไป ผู้เปล่ียนแปลงข้อมูล ผู้ตรวจสอบ หมายเหตุ



 
 

                                                                     FM-LAB-008/00(01/10/2560) 

ประวัติการแก้ไข/ทบทวนเอกสารคุณภาพ 

ชื่อเอกสาร WP-LAB-24 : ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การออกผล 

 

แผนกพยำธิวิทยำ โรงพยำบำลค่ำยกฤษณ์สีวะรำ 

วัน/เดือน/ ปี 
ฉบับแก้ไข

ครั้งที่ 
รายละเอียด ลงชื่อ 

14 ก.พ. 61 0 ฉบับแรก นางสาวอนันทิตาฯ 
5 ก.พ. 62 00 ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข นายศาสตร์ศิลป์ ฯ 
9 ก.ย. 63 01 มีการแก้ไขปรับปรุงทั้งฉบับเนื่องจากมีการเปลี่ยน LIS 

จาก iLabPlus เป็น LABVIEW 
นายศาสตร์ศิลป์ ฯ 

    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FM-LAB-337/00(01/01/2564) 

แบบบันทึกการอ่านเอกสาร                                   
ชื่อเอกสาร : ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง  การออกผล  รหัสเอกสาร  WP-LAB-24 
 

 

วัน เดือน ปี หัวข้อที่อ่าน หน้า ลงนามผู้อ่าน หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


