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1. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้มั่นใจว่า รายงานผลการทดสอบมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน  

 

2. ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการทดสอบสำหรับแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่าย 

กฤษณ์สีวะรา เท่านั้น 
 

3. คำจำกัดความ 
3.1 การรายงานผล(reporting of results) หมายถึง กระบวนการที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมตั้งแตก่ารคัดลอก 

ถอดความจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการลงในสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลรายงานผล รวมทั้งบันทึกข้อมูลผู้ป่วย

และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการแปลความหมายของผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ จนถึงการลงนามบ่งชี้

บุคคลผู้ทดสอบลงในรายงานผล  

3.2 รายงานหรือรายงานผล(report) หมายถึง ข้อมูลผลของการทดสอบในสื่อ(medium) ซึ่งเรียบเรียงขึ้นจาก

สารสนเทศของกระบวนการก่อนการทดสอบ กระบวนการทดสอบ และกิจกรรมการทบทวนผล มีเนื้อหา

รายงาน(report content) ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 ข้อ 5.8.3 

3.3 การทบทวนผล (review of results) หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการทดสอบและ

ความถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วยก่อนการออกผล(release of results)  

- การทบทวนผลโดย ‘ผู้ทดสอบ’ เรียกว่า ‘การทบทวนผลเบื้องต้น’  

- การทบทวนผลโดย ‘ผู้รับรองผลการทดสอบ’ เรียกว่า ‘การทบทวนผลขั้นสุดท้าย’   

3.4 การรับรองผลการทดสอบ หมายถึง การที่ผู้ทำหน้าที่ทบทวนผลขั้นสุดท้ายลงนามในรายงานผลเพื่ออนุมัติ

ออกผล ซึ่งเป็นการดำเนินการหลังขั้นตอนการรายงานผลก่อนขั้นตอนการออกผล(ส่งมอบผล) 

3.5 สื่อ(Channel or Medium) หมายถึง พาหนะนำข่าวสาร (Message Vehicles) หรือพาหนะของสารหรือสิ่ง

ที่ขนส่งสาร (Carrier of Messages) จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร 

3.6 สื่อสนับสนุนในการถ่ายทอดข่าวสาร หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยให้การถ่ายทอดข่าวสาร(Transmission of 

messages) จากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบสาย ระบบ

วิทยุ ระบบแสง และระบบสื่อสารดาวเทียม ซึ่งอาจเรียกรวมกันว่า “การสื่อสารโทรคมนาคม” 

(Telecommunication) หรือสื่อส่งสัญญาณ(Transmission Media) ได้แก่ โทรเลข โทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทร

ภาพ โทรสาร โทรทัศน์ตามสาย วิทยุคมนาคม เป็นต้น 

3.7 ใบรายงานผล หมายถึง รายงานผลที่อยู่ในรูปแบบสื่อที่เป็นกระดาษซึ่งมีเนื้อหารายงาน(report content) 

ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 ข้อ 5.8.3 
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3.8 รายงานผลทางโทรศัพท์หรือทางวาจา หมายถึง รายงานในรูปแบบสื่อที่เป็นโทรศัพท์หรือคำพูดซึ่งใช้เสียงใน

การระบุเนื้อหารายงาน โดยเนื้อหารายงานต้องมีข้อมูลอย่างน้อยได้แก่ ชื่อ-สกุล-HN ของผู้ป่วย ผลการ

ทดสอบ ผู้รายงาน  ผู้รับรายงาน 

3.9 รายงานผลทางระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง รายงานในรูปแบบที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม 

Laboratory Information System-LIS  ที่ห้องปฏิบัติการมีใช้อยู่ ซึ่งมีเนื้อหารายงาน(report content) 

ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 ข้อ 5.8.3 และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 

ข้อ 5.6.2.2  

3.10 รายงานผลเบื้องต้น(interim report) หมายถึง รายงานผลที่จัดทำขึ้นเพ่ือแจ้งหรือส่งมอบให้ผู้ร้องขอตรวจ

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

รายงานผลเบื้องต้นทางโทรศัพท์กรณีมีค่าวิกฤติหรือขอผลด่วนบางรายการทดสอบโดยไม่ต้องรอผลครบ

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

3.11 รายงานผลฉบับสมบูรณ์ (final report) หมายถึง รายงานผลที่มีเนื้อหารายงานครบถ้วนตามข้อกำหนดของ

มาตรฐานสากล ISO 15189:2012 ข้อ 5.8.3  ซ่ึงมีผลการทดสอบครบทุกรายการทดสอบตามที่ผู้รับบริการ

ร้องขอตรวจ และมีการลงนามรับรองผลการทดสอบโดยผู้มีอำนาจอนุมัติออกผล 

3.12 รายงานผลด่วน หมายถึง รายงานผลการทดสอบที่แพทย์ผู้ร้องขอตรวจระบุว่าต้องการผลด่วน หากเกิดความ

ล่าช้าจะมีผลกระทบต่อกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการจะต้องลัดคิวดำเนินการทดสอบโดยด่วน

และจะต้องส่งมอบรายงานผลการทดสอบให้ผู้รับผลหรือแพทย์ผู้ร้องขอตรวจทันทีที่ผู้อนุมัติออกผลลงนาม

รับรองผลการทดสอบ 

3.13 ค่าวิกฤติ(critical intervals/Alert) หมายถึง ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่มีความแตกต่างจากช่วงค่า

ปกติมาก หรือผลการตรวจที่ผิดปกติ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อเกิดอันตรายกับตัวผู้ป่วย ถ้าไม่ได้รับการรักษา

โดยเร็ว โดยเฉพาะในกรณีท่ีแพทย์ไม่สามารถตรวจพบอาการหรืออาการแสดงของผู้ป่วย  ซึ่งค่าวิกฤติได้มา

จากการที่ห้องปฏิบัติการหารือและทำข้อตกลงกับแพทย์ผู้ใช้รายงานผลการทดสอบที่จะต้องมีการส่งมอบ

รายงานผลด่วนเป็นกรณีพิเศษทันทีที่ผู้ทดสอบได้ผลการทดสอบในช่วงค่าวิกฤติท่ีกำหนดไว้  เช่น มีการแจ้ง

ผลการทดสอบเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอตรวจซ้ำและไม่ต้องรอการลงนามบ่งชี้ ‘ผู้รับรองผลการทดสอบ’ก่อนส่ง

มอบรายงานผลฉบับสมบูรณ์ 

3.14 ผู้ทดสอบหรือผู้ตรวจวิเคราะห์ หมายถึง บุคคลผู้ทำการทดสอบ ทบทวนผลเบื้องต้น จัดทำรายงานผล มี

อำนาจในการออกรายงาน(release of report)เพ่ือส่งรายงานผลให้ ‘ผู้รับรองผลการทดสอบ’ดำเนินการ

ทบทวนผลขั้นสุดท้าย ก่อนส่งมอบรายงานผลที่ผ่านขั้นตอนการทบทวนผลแล้วให้แก่ผู้รับบริการ  
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3.15 ผู้รับรองผลการทดสอบหรือผู้ยืนยันผลการทดสอบ หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ทบทวนผลขั้นสุดท้ายก่อนการออกผล 

ซึ่งผู้ที่ถูกกำหนดให้ทำหน้าที่นี้ได้แก่ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่สอบผ่านให้มี

สิทธิลงนามอนุมัติออกผล 

3.16 ผู้รายงาน/ผู้แจ้งผล หมายถึง ผู้ทดสอบหรือผู้รับรองผลการทดสอบท่ีส่งมอบรายงานผลโดยตรงให้แก่

ผู้รับบริการที่มีอำนาจในการรับมอบรายงานผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ  

3.17 ผู้รับผล/ผู้รับรายงาน/ผู้รับแจ้งผล หมายถึง ผู้รับบริการที่มีอำนาจในการรับมอบรายงานผลการทดสอบจาก

ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้ใช้ข้อมูลผลการทดสอบ แพทย์ผู้ร้องขอตรวจ และผู้ที่ถูกกำหนดหน้าที่ให้เป็นผู้รับ

รายงานผล 

3.18 การทดสอบ(testing) หมายถึง การปฏิบัติทางเทคนิคที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์คุณลักษณะอย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือหลายอย่าง ในผลิตภัณฑ์ที่กำหนดในกระบวนการหรือการบริการตามวิธีการเฉพาะ 

3.19 วิเคราะห์(analyse) หมายถึง ทำการทดสอบโดยใช้วิธีการทางเทคนิคเฉพาะ 

3.20 ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System-LIS) หมายถึง โปรแกรมระบบงาน

ห้องปฏิบัติการ ซึ่งติดตั้งฐานข้อมูลที่เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย(server) และคอมพิวเตอร์ลูก

ข่าย(client) มีระบบจัดการข้อมูลก่อนทำการวิเคราะห์(Pre-analytic)  ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ 

(Analytic) และมีระบบจัดการข้อมูลขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์(Post-analytic)  พร้อมทั้งมีระบบ

ประมวลผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศในภาพรวมของห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพ 

และคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลและออกผลที่มีประสิทธิภาพ  สามารถเชื่อมต่อกับ

ฐานข้อมูลของโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล(Hospital Information System-HIS)   ระบบคอมพิวเตอร์ 

รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำงานกับเครื่องมือและเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์แยกส่วนแต่ใช้ซอฟแวร์ทั่วไปในการประมวลผลข้อมูล ทำรายงาน เก็บข้อมูลผู้ป่วย และรายงาน 

3.21 HOSxP  หมายถึง โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล(HIS) ที่ห้องปฏิบัติการ แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่าย 

กฤษณ์สีวะรามีใช้อยู่ 

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

ห้องปฏิบัติการของแผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรานำมาใช้งาน  ซึ่งในระบบ LABCONNECT จะมี

โปรแกรมท่ีทำงานร่วมกันคือ LABVIEW, LABSERVER, LABCONNECT และ LABREPORT โปรแกรม

ทั้งหมดจะเชื่อมต่อข้อมูลถึงกัน แต่จะแยกหน้าที่การทำงานออกจากกันดังนี้ 
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• LABVIEW       เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูล รับ และ รายงานผลแล็บ จัดการ

รายละเอียดของรายการแล็บ และอ่ืน ๆ  

• LABSERVER   เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการเก่ียวกับฐานข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างระบบ HIS กับ ระบบ LIS 

• LABCONNECT  เป็นโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องตรวจอัตโนมัติ

ต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ LIS ได้ 

• LABREPORT     เป็น โปรแกรมรายงานสถิติ 
 

4. ขัน้ตอนการดำเนินการ 
4.1 ผู้ที่จะบันทึกรายงานผลการทดสอบได้ ทั้งในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษต้องได้รับการกำหนดสิทธิ

จากผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ 
4.2 การบันทึกรายงานผลการทดสอบในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้รหัส user ID และ Password หรือ PIN 

code ในการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
4.3 ใช้แบบบันทึกรายงานผลการทดสอบท่ีเป็นรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Information System-LIS) โดยการเข้าใช้ Icon รายงานผล ในโปรแกรม  LABVIEW ซ่ึง
สามารถช่วยสร้างรายงานผลและสั่งพิมพ์เป็นใบรายงานผลที่เป็นกระดาษในขั้นตอนการออกผลได้ และมี
คุณสมบัติที่ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลที่ต้องการสื่อสารจากห้องปฏิบัติการให้ผู้ใช้ผลการทดสอบได้รับทราบ 
ดังต่อไปนี้ได้ 
4.3.1 ความเห็นที่มีต่อคุณภาพตัวอย่างที่อาจลดคุณภาพผลการทดสอบ  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม

ของตัวอย่างที่เกี่ยวกับเกณฑ์การยอมรับ/ปฏิเสธ  และความเห็นเกี่ยวกับการแปลผล  ซึ่งสามารถ
บันทึกความเห็นเหล่านี้ได้ในช่อง ‘Lab note ’ที่อยู่ตรงมุมล่างซ้ายในหน้าต่าง “รายงานผล” 

4.3.2 ผลวิกฤติ  เมื่อมีค่าวิกฤติ สามารถทำการบันทึกข้อมูลการรายงานในโปรแกรม LABVIEW  โดยเมื่อมี
การแจ้งค่าวิกฤติและมีการบันทึกการรายงานค่าวิกฤติในโปรแกรม LIS เรียบร้อยแล้วจะมีแถบสีแดง
แสดงขึ้นมาในช่องใบ Lab ที่มีการรายงานค่าวิกฤติเรียบร้อยแล้ว  
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4.4 ใช้แบบบันทึกรายงานผลการทดสอบใน LABVIEW  หรือแบบบันทึกผลการทดสอบในใบรายงานผลที่เป็น
กระดาษต้องมีเนื้อหารายงาน อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
4.4.1 ชื่อรายการทดสอบ(test name) มีความชัดเจน ไม่กำกวม เป็นสากลนิยม รวมถึงขัน้ตอนการทดสอบ 

หากเหมาะสม 
4.4.2 ชื่อ และที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ห้องปฏิบัติการที่ออกใบรายงานผล   
4.4.3 กรณมีีการส่งตรวจเพ่ิมเติมไปยังห้องปฏิบัติการอ่ืนให้ใช้ใบรายงานผลที่ได้รบัมอบจากห้องปฏิบัติการ

ตรวจเพิ่มเติมแยกออกจากใบรายงานผลของห้องปฏิบัติการ 
4.4.4 ชื่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ, Hospital number, อายุ, เพศ 
4.4.5 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ส่งตรวจหรือหน่วยงานที่ส่งตรวจ เช่น ชื่อหอผู้ป่วย  หมายเลขเตียง 
4.4.6 ชื่อแพทย์ผู้สั่งตรวจ 
4.4.7 วันที่เก็บตัวอย่างปฐมภูมิ (และเวลา หากมีข้อมูลและมีความเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย) 
4.4.8 ชื่อผู้ตรวจรับตัวอย่าง 
4.4.9 ประเภทตัวอย่างปฐมภูมิ(type of primary sample) 
4.4.10 วันที่และเวลารับตัวอย่าง 
4.4.11 ผลการทดสอบ  และหน่วยรายงานในแต่ละรายการทดสอบที่เป็นสากลนิยม ชัดเจน ไม่กำกวม 

สามารถใช้ได้ทั้งหน่วย SI  หนว่ยที่สอบกลับไปยังหน่วย SI หรือหน่วยอื่นๆ ที่ใช้งานได้ 
4.4.12 วิธีวิเคราะห์ (method) 
4.4.13 ค่าอ้างอิงทางชีวภาพ และหรือค่าการตัดสินใจทางคลินิกของแต่ละรายการทดสอบ 
4.4.14 การแปลผล หากเหมาะสม 
4.4.15 ความเห็นอื่นๆซึ่งสามารถบันทึกไว้ในช่อง ‘Lab note’ หรือใน ‘Result comment’  ได้แก่ บันทึก

เตือน คำอธิบาย ระบุปัญหาและข้อควรระวังในการแปลผลวิเคราะห์ในกรณีท่ีจำเป็นต้องตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับตัวอย่างที่กำหนด  เช่น  การตรวจ Uncentrifuged 
urine, การปัน่ปัสสาวะน้อยกว่า 10 mL, ตรวจ urine ที่เก็บมาเกิน 2 ชั่วโมง, Hemolysis….+ , 
ผู้ป่วยไม่ได้อดอาหารหรืออดอาหารไม่ครบเวลาที่กำหนด เป็นต้น ควรระบุไว้ด้วยว่ามีผลกระทบทำ
ให้ผลการทดสอบเป็นอย่างไรในรายการใด  อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ การรายงานผลที่ไม่
ถูกต้อง แม้จะมีบันทึกแนบไปก็อาจไม่เกิดประโยชน์ เพราะผลนั้นไม่สามารถนำไปใช้ได้ หรือถ้าหาก
บันทึกนั้นถูกมองข้ามไป อาจเกิดอันตรายกับผู้ป่วย รวมทั้งยังสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่า
ประโยชน์  สำหรับการบันทึกใน  ‘Result comment’ และใน Lab note’ มีวิธีการดังนี้ 
a) การลง Comment  ในหน้าต่าง ‘รายงานผลตรวจ’   สามารถเพ่ิม Comment ของผลการ

ตรวจได้ โดยการคลิ้กเมาส์ขวาที่ช่องลงผลการตรวจที่ต้องการเพิ่ม Comment โปรแกรมจะ

แสดง เมนู “Edit Comment”  
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โปรแกรมจะแสดงช่องให้สามารถ Comment ของรายการตรวจนั้นได้ เช่น ผลตรวจ Repeat 

เป็นต้น เมื่อเพ่ิมข้อมูลเสร็จแล้ว ให้เลือก OK เพ่ือบันทึกข้อมูล  (การ Comment สามารถ

ส่งกลับไปยังระบบ HIS ที่รองรับข้อมูล Result Comment) 

                   

b) การลง  Lab note  ในการลงผลตรวจ ผู้ใช้สามารถเพ่ิม Note เพ่ือแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับผู้รับบริการ หรือ ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งส่งตรวจระหว่างการตรวจ Order นั้น ๆ  ไปยัง

แพทย์ผู้วินิจฉัยโรคทราบ เพ่ือให้ทำการพิจารณาเป็นพิเศษได้   โดยการลง Note ไว้ที่ ช่อง 

“Lab Note ”  ในหน้าต่างลงผล ระบบ HIS ที่รองรับการบันทึก lab note โปรแกรมจะส่ง

ข้อมูลไปแสดงยังระบบ H.I.S  

 

4.4.16 บ่งชี้ผู้ตรวจวิเคราะห์ พร้อมกับ วัน เดือน ปี และเวลาที่รายงานผล 
4.4.17 บ่งชี้ผู้ตรวจสอบ/ยืนยันผลการทดสอบ พร้อมกับ วัน เดือน ปี และเวลาที่ออกผล (หมายเหตุ : ข้อมูล

นี้จะถูกบันทึกลงในรายงานผลก่อนการออกผล)  
4.4.18 บ่งชี้ผู้พิมพ์ใบรายงานผล พร้อมกับ วัน เดือน ปี และเวลาที่พิมพ์ใบรายงานผล (หมายเหตุ:  ข้อมูลนี้

จะถูกบันทึกลงในรายงานผลในขั้นตอนการออกผล)   
4.4.19 หน้าที่....จากจำนวนหน้าทั้งหมด กรณีมีหลายหน้า ต้องระบุชื่อผู้ป่วย ผู้ตรวจวิเคราะห์ ผู้                      

ตรวจสอบ/ยืนยันผลการตรวจวิเคราะห์ ในทุกหน้า 
4.5 การบันทึกผลการทดสอบลงในรายงานผล 

4.5.1 การบันทึกหรือคัดลอกผลการทดสอบลงในแบบบันทึกรายงานผลการทดสอบของ LABVIEW 
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4.5.1.1 เลือกหน้าต่าง “รายงานผล” ซ่ึงในหน้านี้สามารถบันทึกผลได้ทั้งแบบ Key in และบันทึก
อัตโนมัติจากการต่อเชื่อมกับเครื่องตรวจอัตโนมัติ 

4.5.1.2 ถ้าต้องการบันทึกความเห็นเพื่อสื่อสารกับผู้ร้องขอตรวจ ให้เลือกเมนูรายงานผล แล้ว 
บันทึกความเห็นในช่อง ‘Lab Note’ ข้อความที่บันทึกไว้จะไปปรากฏในช่อง Lab Note ของ
ใบรายงานผล 

4.5.1.3 เมื่อบันทึกข้อมูลรายงานลงในหน้า ‘รายงานผล’ ครบถ้วนแล้ว ให้ ‘ผู้ตรวจวิเคราะห์’  
ทบทวนผลเบื้องต้น ถ้าไม่มีอะไรต้องแก้ไข ให้กดปุ่ม ‘รายงานผลทั้งหมด’ เพ่ือออกรายงานผล 
บ่งชี้บุคคล ‘ผู้ตรวจวิเคราะห์’ วันเวลาที่ออกรายงานผล และเป็นการส่งรายงานผลไปให้ ‘ผู้
ยืนยันผลการทดสอบ’ ดำเนินการทบทวนผลขั้นสุดท้ายและอนุมัติออกผลต่อไป 

4.5.2 การบันทึกหรือคัดลอกผลการทดสอบลงในใบรายงานผลการทดสอบที่เป็นกระดาษ  ให้บันทึกข้อมูล
ลงในช่องว่างของแต่ละเนื้อหารายงานที่กำหนดไว้ในใบรายงานผล 

4.6 กระบวนการในการแจ้งให้ผู้ร้องขอตรวจทราบหากการทดสอบล่าช้าทำให้ระยะเวลารายงานผล/ออกผลนาน
กว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาบริการ 

4.6.1 ให้ผู้ทดสอบ แจ้งให้ผู้ร้องขอตรวจ (เช่น พยาบาลหรือแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย ผู้ใช้ผลการทดสอบ)ทราบ
ทันทีด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ว่าจะมีการรายงานผลล่าช้ากว่ากำหนดพร้อมกับแจ้งวันเวลาที่สามารถ
ส่งมอบรายงานผลได้ 

4.6.2 ลงบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในช่อง Lab note ของใบรายงานผลด้วยข้อความว่า “มีการรายงาน
ผลการทดสอบล่าช้าในรายการทดสอบ.......(ระบุชื่อรายการทดสอบ)....................” 

4.6.3 บันทึกรายงานอุบัติการณ์ เรื่อง การรายงานผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการล่าช้า ระบุรายละเอียด
ของเหตุการณ์ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา  ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
และระบบคุณภาพ แก้ไขให้ตรงกับสาเหตุที่แท้จริงเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ  
 

5. บันทึกที่เกี่ยวข้อง 
5.1 แบบบันทึกรายงานผลการทดสอบ(LABVIEW-LAB-001)    
5.2 ใบขอโลหิตและรายงานผลการทดสอบความเข้ากันได้ของโลหิต (FM-LAB-256) 

 

6. ภาคผนวก 
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5.1 ภาคผนวก 1 ตัวอย่าง แบบบันทึกรายงานผลการทดสอบ (LABVIEW-LAB-001)    
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แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การรายงานผล 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-23 หน้า 9 จาก 9 หนา้ 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 9 กันยายน 2563 

 

เอกสารควบคุม 
 

5.2 ภาคผนวก 2 ตัวอย่างใบขอโลหิตและรายงานผลการทดสอบความเข้ากันได้ของโลหิต (FM-LAB-256) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

ประวัติการแก้ไข/ทบทวนเอกสารคุณภาพ 

ชื่อเอกสาร WP-LAB-23 : ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การรายงานผล 

เอกสารควบคุม 
 

แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

วัน/เดือน/ ปี 
ฉบับแก้ไข

ครั้งที่ 
รายละเอียด ลงชื่อ 

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

จาก iLabPlus เป็น LABVIEW 
นายศาสตร์ศิลป์ ฯ 

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารควบคุม 
 

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

แบบบันทึกการอ่านเอกสาร                                   
ชื่อเอกสาร : ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การรายงานผล  รหัสเอกสาร  WP-LAB-23 

วัน เดือน ปี หัวข้อที่อ่าน หน้า ลงนามผู้อ่าน หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  


