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คู่มือคุณภาพ แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

บทที่ 1 นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค ์

‘ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ’ 
แผนกพยาธิวทิยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานวิชาชีพ จึงมีนโยบายคุณภาพ (quality policy) ดังนี ้
1. มุ่งมั่นเป็นองค์กรชัน้นำด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงของกองทัพบก โดยนำ

ข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 15189:2012/ISO 15190:2003    มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 สำหรับ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และมาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาต ิ สภากาชาด
ไทย มาใช้เป็นแนวทางในการจดัตั้งระบบคุณภาพ บำรุงรักษา และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ง ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ข้อกำหนดของทุกมาตรฐานทีโ่รงพยาบาลคา่ยกฤษณ์สีวะราได้รบัการรับรอง 

2. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีสว่นเก่ียวข้องกับกิจกรรมการทดสอบและบริการของห้องปฏิบัติการ  รบัทราบ เข้าใจปฏิบัติ
ตามนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานที่ได้ระบุไว้ในคมูือคุณภาพ และเอกสารคุณภาพที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง  

3. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจะสนบัสนุนให้บุคลากรห้องปฏิบัติการทุกระดบัได้รบัการฝึกอบรม ศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับการจัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมอย่างเพียงพอ  ดำเนนิกิจกรรมตรวจวิเคราะห์โดยอิสระ 
ปราศจากภาวะกดดันจากภายในและภายนอกหน่วยงานซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของงาน รวมทั้งสรรหาทรัพยากร 
เครื่องมือ อุปกรณ์  วิธีทดสอบ และเทคโนโลยีทีท่ันสมยัมาใช้ในห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอเหมาะสม 

4. มีวัตถุประสงค์คุณภาพเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพให้เกิดการบริการเก็บสิ่งส่งตรวจ การตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ และการบริการโลหิต ที่ตรงกบัความต้องการ เคารพสิทธิของผู้ใช้บริการ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี  
ให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ รายงานผลตรวจวิเคราะห์และส่งมอบผลิตภัณฑโ์ลหิตได้รวดเร็วทนั
ต่อความต้องการใช้  มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่เปน็ความลบัของผู้ป่วยได้รับการ
ปกป้องทุกข้ันตอน ผู้ใช้บริการพงึพอใจ เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล  

5. มีเป้าหมายให้แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ได้รับการรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Accreditation-LA) ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิควิชาการและดา้นความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
ISO 15189 / ISO 15190  และผา่นการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สำหรับ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ อย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 2 ประวัติและพันธกิจ 

ประวัติและพันธกิจของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2510  กองทัพภาคที่ 2 ได้รับมอบภารกิจในการ

ป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพ้ืนที ่ 16 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดตั้ง
กองทัพภาคที่ 2 ส่วนหน้าขึ้น มีกำลังทหารเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครหลายหน่วย และขณะนั้น
กองทัพบกมีแผนที่จะพัฒนากองทัพ และกระจายหน่วยทหารออกไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศ จึงได้ส่งกองพัน
ทหารราบที่ 1 กรมผสมที่ 3 เคลื่อนกำลังจากท่ีตั้งปกติ จังหวัดนครราชสีมา เข้าท่ีตั้งชั่วคราว ณ บ้านธาตุนาเวง 
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และต่อมาได้รับพระราชทานชื่อว่า “ค่ายกฤษณ์สีวะรา” 
           พ.ศ. 2511 กองทัพบกได้จัดตั้ง จังหวัดทหารบกส่วนแยกสกลนคร ขึ้นตามคำสั่ง ทบ. ที่ 10/2511 ลง 29 
มี.ค. 2511 เพื่อสนับสนุนหน่วยทหารในด้านการส่งกำลังบำรุง การรักษาบำรุง การรักษาพยาบาล โดยใช้ อฉก. 
5900 มี หมวดพยาบาล จังหวัดทหารบกส่วนแยกสกลนคร เป็นหน่วยขึ้นตรงสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาล 
           พ.ศ. 2521 กองทัพบกปรับปรุง อฉก.6010 ใหม่ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 67/21 ลง 15 มิ.ย. 2521 
หมวดพยาบาลได้รับการขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และได้รับพระราชทานชื่อเป็น “โรงพยาบาลค่าย 
กฤษณ์สีวะรา” จทบ.อ.ด. (ส่วนแยกท่ี 1 ส.น. ) ตามแจ้งกองทัพบก ลง 13 มี.ค. 2523 
            พ.ศ. 2529 กองทัพบกได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือก่อสร้างโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราเป็นโรงพยาบาล
กองทัพบก ขนาด 90 เตียง(อัตราลด 60 เตียง) ในวงเงิน 25,799,890 บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
แปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ 1 ต.ค. 2528  บนเนื้อที่ 67 ไร่ แล้วเสร็จเมื่อ 14 ต.ค. 2529 และใน
วันที่ 29 ต.ค. 2529 ได้ย้ายจากอาคารหลังเก่าเปิดทำการ ณ อาคารหลังใหม่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  โดยมี พลโท 
ธวัชชัย  ศศิประภา อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก(ยศขณะนั้น พ.ท.)  มีการจัด
หน่วยตามผังการจัดโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง(อัตราลด 60 เตียง) ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์(อจย.) 
หมายเลข 8-565 (25 ม.ค. 2532) ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ) ลับ ที่ 113/33 เรื่อง อัตราการจัดและ
ยุทโธปกรณ์ กองทัพบก(ครั้งที่ 159) ลงวันที่ 13 ก.ค. 2533   และอาศัยอำนาจตามมติสภากลาโหม ครั้งที่ 
07/03 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2503   คำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) ที่ 162/33 เรื่อง อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (ครั้งที่ 
20) ลงวันที่ 13 กันยายน 2533  และคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 227/33 เรื่อง ปรับการจัดหน่วยโรงพยาบาล
มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2533  โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เป็นหน่วยขึ้นตรง
จังหวัดทหารบกสกลนคร  มีพันธกิจ ให้การบริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและ
ฟื้นฟูสภาพแก่ทหาร ครอบครัวและประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพ   

ปี 2558 จังหวัดทหารบกสกลนคร แปรสภาพหน่วยและปรับการจัดหน่วยเป็นมณฑลทหารบกที่ 29  ชั้น 3 
ตามคำสัง่กองทัพบก ลับ (เฉพาะ) ที่ 36/58  ลง 24 ก.ย. 2558 เรื่อง แก้อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์กองทัพบก
(ครั้งที่ 1)   มีโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เป็นหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 29 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นตน้
ไป โดยมแีผนกพยาธิวิทยา เป็นห้องปฏิบัติการทางการทางการแพทย์อยู่ในผังการจัดของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สี
วะรา 
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บทที่ 3 วตัถุประสงค์และขอบเขต 

3.1 วัตถุประสงค์  
คู่มือคุณภาพฉบับนี้ แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ได้จัดทำข้ึนโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้มี

การดำเนินการ และการปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
3.1.1 เพ่ืออธิบายและบ่งบอกถึงเอกสารระบบคณุภาพที่ถือปฏิบัติภายในแผนกพยาธิวิทยาฯ 
3.1.2 เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ  สร้างความปลอดภัย ทำให้เกิดความพึงพอใจและความมั่นใจของ

ผู้ใช้บริการว่าจะได้รับบริการในกระบวนการที่ถูกต้อง และทันเวลา 
3.1.3 เพ่ือเป็นการกำหนดกฎ ระเบียบ และหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการระบบคุณภาพของ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 15189 :2012/ISO 15190:2003  
สอดคล้องเชื่อมโยงกับข้อกำหนดของทุกมาตรฐานที่โรงพยาบาลฯขอการรับรองและได้รับการรับรอง 

 

3.2 ขอบเขต  
3.2.1 คู่มือคุณภาพนี้ กำหนดขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในห้องปฏิบัตกิารของแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาล

ค่ายกฤษณ์สีวะรา และผู้เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือคุณภาพฉบับนี้ตลอดเวลา และใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับงานทดสอบทางห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆ ได้แก่ เคมีคลินิก  โลหิต
วิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก ธนาคารโลหิต จุลชีววิทยาคลินิก  ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งตัวอย่างของมนุษย์ 

3.2.2 กรณีท่ีข้อกำหนดในคู่มือคุณภาพฉบับนี้ขัดแย้งกับเอกสารในระบบคุณภาพอ่ืนๆ จะต้องพิจารณา
ประเด็นขัดแย้งกับข้อกำหนดตามลำดับความสำคัญของเอกสารดังต่อไปนี้ 

1) กฎหมาย หรือ ระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง 
2) คำสั่ง นโยบาย คู่มือคุณภาพของโรงพยาบาล  ระเบียบปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงานที่ใช้ร่วมกันของ

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
3) ข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 / ISO 15190:2003 
4) ข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560  สภาเทคนิคการแพทย์ 
5) ข้อกำหนดมาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
6) คู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการ (QM-LAB) 
7)  ระเบียบปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ (WP-LAB)  
8) วิธีปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ (WI-LAB) 

3.2.3 เมื่อมีข้อขัดแย้งตามข้อ 3.2.2 ให้ผู้จัดการคุณภาพ เสนอแนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งต่อคณะ
กรรมการบริหารของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง
ข้อกำหนดให้สอดคล้องกัน 
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บทที่ 4 นโยบายและข้อกำหนดในการบริหารจัดการ 

4.1 การจัดองค์กรและความรับผิดชอบในการจัดการ(Organization and management 
responsibility) 
4.1.1 องค์กร(Organization) 
4.1.1.1 ทั่วไป 
 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ต่อไปนี้เรียกว่า 
‘ห้องปฏิบัติการ’) ดำเนินการภายใต้โครงสร้างของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา(ต่อไปนี้เรียกว่า ‘โรงพยาบาล’) 
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 15189:2012/ISO 15190:2003 ทุกข้อ ในทุกสถานท่ีที่ทำการ ตาม
วิธีการที่ระบุในเอกสารคุณภาพหลักท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ และคู่มือความปลอดภัย ซึ่งเชื่อมโยงกับ
นโยบายและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือคุณภาพฉบับนี้ 
  

4.1.1.2 สภาพนิติบุคคล(Legal entity) 
  แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เป็นหน่วยงานระดับแผนกทีข่ึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ซ่ึงถูกจัดตั้งตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 227/33 เรื่อง ปรับการจัดหน่วย
โรงพยาบาลมณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก ลงวันที ่20 ธันวาคม 2533 ซึ่งตามคำสั่งดังกล่าวแผนกพยาธิ
วิทยาอยู่ในผังการจัดโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง (อัตราลด 60 เตียง) ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) 
หมายเลข 8-565 (25 ม.ค. 32)  มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา(ต่อไปนี้เรียกว่า‘ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลฯ’) เป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา   
 เนื่องจากโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ถูกกำหนดให้จัดหน่วยเป็นโรงพยาบาลขนาดอัตราลด 60 เตียง 

ทำให้ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา(อัตรา พ.ท. ชกท.3325) เป็นอัตราปิดการบรรจุ  จึงมีอัตราเปิดสำหรับ

รองรบัการบรรจุกำลังพลในแผนกพยาธิวิทยาเหลืออยูร่วมทั้งหมด 4 อัตรา  ได้แก่ นายทหารเทคนิคการแพทย์ 

(อัตรา พ.ต. ชกท.3314 จำนวน 1 อัตรา)  นายสิบพยาธิวิทยา (อัตรา จ.(พ.) ชกท.931 จำนวน 1 อัตรา)  

นายสิบพยาธิวิทยา (อัตรา จ. ชกท.931 จำนวน 1 อัตรา) และนายสิบพยาธิวิทยา (อัตรา ส.อ. ชกท.931 

จำนวน 1 อัตรา)  ปัจจุบันมีการบรรจุจริงทั้ง 4  อัตรา ดังนั้นการจัดให้มีบุคลากรเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้

ในอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ดังกล่าวนั้น สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม มีการจัดทำและแสดงผัง

โครงสร้างองค์กรตามแนวทางที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง : การจัดองค์กร และความรับผิดชอบในการ

จัดการ(WP-LAB-01) เพ่ือให้แผนกพยาธิวิทยาฯ ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามความจำเป็นของภาระงาน โดย

ให้มีการจัดทำเอกสารบรรยายลักษณะงานสำคัญ(Job description)  กำหนดคุณสมบัติบุคลากร (Job 

Specification)  และกำหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน (Job Assignment) สอดคล้องกับคุณวุฒิในตำแหน่งสำคัญใน

ระบบคุณภาพที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ เช่น หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการคุณภาพ  ผู้จัดการวิชาการ  ผู้จัดการ

ความปลอดภัย ผู้เจาะเลือด  ผู้ตรวจวิเคราะห์  ผู้ใช้เครื่องมือพิเศษ  ผู้รายงานผล ผู้รับรองผล และผู้ให้คำปรึกษา 
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เป็นต้น ตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

พ.ศ.2553 

แผนกพยาธิวิทยาฯ เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่จะต้องดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547   พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551  
และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น รับผิดชอบได้ทางกฎหมายในการทำกิจกรรมตาม
พันธกิจของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราและเจตจำนง/ความมุ่งหมายและขอบข่ายงานบริการของแผนกพยาธิ
วิทยาฯ ดังนี้ 

ก. วิสัยทศัน์ เป็นห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ชั้นนำในโรงพยาบาลกองทัพบกขนาด 60 เตียงที่
ทันสมัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั้งมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล เป็นที่เชื่อมั่นของกำลังพล ครอบครัว 
และประชาชน 

ข. เจตจำนง  แผนกพยาธิวิทยาฯ มีความมุ่งหมายที่จะให้ผลการตรวจวิเคราะห์ บริการโลหิต และให้ข้อมูล
วิชาการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพแก่แพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุน
การวินิจฉัยโรค  การรักษา ติดตามการรักษา  การพยากรณ์โรค การป้องกันโรค การประเมินสภาวะทางสุขภาพ 
การคุ้มครองผู้บริโภค และการวิจัย  

ค. ขอบข่ายของงานบริการ 
แผนกพยาธิวิทยาฯ ให้บริการทางเทคนิคการแพทย์  ตลอด 24 ชั่วโมง ในขอบเขตดังนี้ 
a) ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ ด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการสาขาเคมีคลินิก  โลหิตวิทยา  จุลทรรศน์

ศาสตร์คลินิก  จุลชีววิทยาคลินิก  ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ธนาคารโลหิต และการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งตัวอย่างของมนุษย์ รวมทั้งสิ่งตัวอย่างอ่ืนๆ  

b) จัดหาและเตรียมโลหิตสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่ดูแลรักษาผู้ป่วย 
c) เก็บสิ่งส่งตรวจ และเจาะเลือด ภายใต้ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยข้อจำกัดและเงือ่นไขใน

การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2553 
d) ส่งต่อตัวอย่างตรวจไปยังห้องปฏิบัติการภายนอกในกรณีที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้เองหรือเพ่ือ

ยืนยันผลวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ 
e) ให้ข้อมูลวิชาการทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
f) ให้การสนับสนุนศูนยส์ุขภาพชุมชน หอผู้ป่วยต่างๆ ด้านงานเทคนิคการแพทย์ และการประกัน

คุณภาพกระบวนการวิเคราะห์ที่ดำเนินการภายนอกห้องปฏิบัติการหรือจุดดูแลผู้ป่วย 
ง. วัตถปุระสงค์คุณภาพของห้องปฏิบัติการ 

a) พัฒนางานตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจ
ทีถู่กต้องแม่นยำ  รวดเร็ว และพึงพอใจ 

b) พัฒนางานบริการโลหิตให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับผลิตภัณฑ์โลหิตที่มีคุณภาพ  ปลอดภัย 
และทันเวลา 
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c) พัฒนางานบริการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ตรวจวิเคราะห์ได้สิ่งส่ง
ตรวจที่มีคุณภาพและชี้บ่งถูกต้องตรงผู้ป่วย  เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว  ผู้ป่วยและผู้ให้บริการมี
ความปลอดภัยและพึงพอใจ 

d) พัฒนาระบบริหารจัดการคุณภาพและระบบความปลอดภัย เพื่อให้ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560  และ
มาตรฐานสากล ISO 15189:2012/ISO 15190:2003  เพ่ือทำให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองความ
ต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้บริการได้ด้วยวิธีการดำเนินงานและการควบคุมกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดบริการที่มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และสิ่งแวดล้อม  ให้ข้อมูลเพ่ือ
การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องน่าเชื่อถือและมีการรักษาความลับข้อมูล 

 

4.1.1.3 การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 
ก. นโยบายด้านจริยธรรม : คุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ใน

ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการมีบุคลากรซึ่งมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงจำนวนมาก สามารถทำให้
หน่วยงานของตนเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน  ดังนั้นบุคลากรของปฏิบัติการแต่ละคน จะต้องรู้ เข้าใจ และปฏิบัติ
ตามหลักจริยธรรม ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย 9 ประการที่ระบุไว้ ใน‘คำประกาศสิทธิและ
ข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย’ ทีร่ว่มกันออกคำประกาศโดยสภาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ  การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  และข้อกำหนดด้านจริยธรรม การพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนต่อการดำเนินงานของ
หอ้งปฏิบัติการ  ไมท่ำกิจกรรมส่วนตัวและไม่รับงานส่วนตัวจากภายนอกในระหว่างเวลางานซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทำงานในห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการแสดงออกอย่างสม่ำเสมอในการ
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทั้งโดยคำพูดและการกระทำ รวมทั้งสื่อสารภายในให้บุคลากรรับทราบถึงการปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมของฝ่ายบริหาร  ใช้วิธีการที่เหมาะสม ในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ป่วยโดยมีความเสี่ยง
ต่อการระบุตัวผู้ป่วยน้อยที่สุด ผู้ทดสอบและผู้รับรองผลการทดสอบไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกัน ผู้ทดสอบเป็นผู้ที่
สามารถแก้ไขรายงานผลได้ในขณะที่ผู้รับรองผลการทดสอบสามารถเข้าดูความถูกต้องของข้อมูลที่แก้ไขได้แต่ไม่
สามารถแก้ไขรายงานผลได้ ไม่บิดเบือนข้อมูลรายงานผลการทดสอบ และในกรณีเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสุขภาพจะไม่ทำการทดสอบและรับรองผลการทดสอบตัวอย่างของตนเอง 

ข. ข้อกำหนด 4.1.1.3 : หัวหน้าห้องปฏิบัติการ(Laboratory management)  ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือให้แน่ใจ ดังต่อไปนี้ 

a) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่จะลดความเชื่อมั่นในความสามารถของห้องปฏิบัติการ ไม่ลดความ
ยุติธรรม ไม่ลดความถูกต้องและเป็นธรรมของการปฏิบัติงาน 

b) การจดัการและบุคลากรเป็นอิสระจากความมิชอบในเชิงพาณิชย์ หรือแรงกดดันทางการเงินอ่ืนๆ 
หรืออิทธิพลที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของการทำงานของพวกเขา   

c) เมื่อมีโอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องเปิดเผยตรงไปตรงมา และประกาศให้ทราบอย่าง
เหมาะสม 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 
รหัสเอกสาร : QM–LAB-1 หน้า 7 จาก 81 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

d) มีวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจว่า พนักงานจัดการตัวอย่าง  เนื้อเยื่อหรือชิ้นส่วนของมนุษย์ตามท่ี
ระบโุดยข้อกำหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องและข้อกำหนดสากล 

e) มีการรักษาความลับข้อมูล 
ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการเป็นองค์กรที่น่าไว้วางใจ บริหารด้วยธรรมาภิบาล มีความซื่อตรง 

เคารพสิทธิผู้ป่วยและไมล่ะเมิดกฎหมาย 
ง. แนวทางการดำเนินการ : บุคลากรในห้องปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้องจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามแนวทางที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดองค์กรและความรับผิดชอบในการจัดการ(WP-LAB-01) ข้อ 
4.3 การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม  และระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจดัการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ(WP-LAB-25)  

 

4.1.1.4 ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ(Laboratory director) 
ก. นโยบายการกำหนดผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ : ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราปฏิบัติ

หน้าที่เป็นผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ (laboratory director) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการกำกับการ
ดำเนินการของห้องปฏิบัติการ จึงให้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ
ตามข้อกำหนดด้านหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด   4.1.1.4 ตั้งแต่ข้อ 
a-n  ต่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการ(Laboratory management) แต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรายังคง
ความรับผิดชอบในภาพรวมสำหรับการดำเนินงานและการบริหารงานของห้องปฏิบัติการโดยมีอำนาจเต็มในการ
อนุมัติงบประมาณตามที่หัวหน้าห้องปฏิบัติการนำเสนอเพ่ือใช้จ่ายในการจัดให้มีทรัพยากรเพียงพอที่จะทำตาม
ข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO15189:2012/ISO 15190:2003  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการถูกกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเอกสารของระบบคุณภาพ ได้แก่ คู่มือคุณภาพ(QM-LAB-1)  
ใบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบงาน-Job description(FM-LAB-035) ใบมอบหมายงานรายบุคคล(FM-LAB-
073) และหนังสือคำสั่งโรงพยาบาลแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรและลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ในระบบ
คุณภาพ  

ข. ข้อกำหนด 4.1.1.4 : ห้องปฏิบัติการต้องถูกกำกับการดำเนินการโดยบุคคลหรือคณะบุคคลที่มี
ความสามารถ และได้รับการแต่งตั้งให้รบัผิดชอบต่อการให้บริการ ความรับผิดชอบจะต้องรวมถึงเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้ ได้แก่ การให้คำแนะนำด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ การบริหาร การจัดการองค์กร และ
การศึกษา ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการอาจมอบหมายบางหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติและ
ความสามารถตรง แต่ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการยังคงความรับผิดชอบในภาพรวมสำหรับการดำเนินงานและการ
บริหารงานของห้องปฏิบัติการ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการจะต้องเขียนเป็นเอกสาร 
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ(หรือผู้รับมอบหมาย) จะต้องมีอำนาจเต็มที่จะจดัให้มีทรัพยากรเพียงพอเพ่ือทำตาม
ข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO15189:2012/ISO 15190:2003  ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ(หรือผู้รับมอบหมาย) 
จะต้อง :- 

a) เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รวมถึงการวางแผน
งบประมาณและการเงินให้สอดรับกบัความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร 
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b) สร้างความสัมพันธ์และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยรับรอง   หน่วยงานกำกับดูแล 
เจ้าหน้าที่บริการชุมชนด้านการดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยที่ใหบ้ริการ และผู้สนับสนุนที่มีข้อตกลงอย่างเปน็
ทางการเมื่อจำเป็น 

c) ทำให้แน่ใจว่ามีพนักงานจำนวนที่เพียงพอ มีวุฒกิารศึกษาเหมาะสม มีความสามารถและการ
ฝึกอบรมทีจ่ำเป็นต้องใช้ในการให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพ่ือตอบสนองตรงต่อ
ความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้บริการ 

d) ทำให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามนโยบายคุณภาพ 
e) ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี และข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยใน

การปฏิบัติ 
f) ให้บริการในฐานะสมาชิกร่วมของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สำหรับบริการที่ให้ หากมีการใช้และมี

ความเหมาะสม 
g) ทำให้มั่นใจว่า มีการให้คำแนะนำทางคลินิกที่เกี่ยวกับทางเลือกของการตรวจทดสอบ การเลือกใช้

บริการ และการแปลผลการตรวจทดสอบ  
h) คัดเลือกและตรวจสอบผู้ขายสินค้าทางห้องปฏิบัติการ 
i) คัดเลือกห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติม และตรวจสอบคุณภาพของการบริการของพวกเขา(ดูข้อ 4.5) 
j) ให้โปรแกรมพัฒนาทางวิชาชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(ร่วมจัดทำแผนการสอนและ

ฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง)  และโอกาสทีจ่ะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมของ
องค์กรวิชาชีพ 

k) กำหนด ดำเนินการ และติดตามตรวจสอบมาตรฐานของการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและ
คุณภาพบริการของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

l) ตรวจติดตามการทำงานในห้องปฏิบัติการเพ่ือประเมินว่าได้สร้างข้อมูลทีมี่ความสัมพันธ์ทางคลินิก 
m) พิจารณาข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากพนักงานและผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ 
n) ออกแบบและดำเนินการตามแผนสำรองฉุกเฉิน เพ่ือให้แน่ใจว่าบริการที่จำเป็นยังคงมีอยู่ในกรณี

ฉุกเฉิน ในสถานการณ์หรือเงื่อนไขอ่ืนๆ เมื่อการให้บริการทางห้องปฏิบัติการจำกัดหรอืใช้งานไม่ได้ 
หมายเหตุ  Laboratory director : person(s) with responsibility, and authority over, a laboratory 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การดำเนินการของห้องปฏิบัติการได้รับการกำกับ สนับสนุน และรับผิดชอบได้โดย
ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล   

 

4.1.2 ความรับผิดชอบในการจัดการ(Management responsibility) 
4.1.2.1 ความมุ่งม่ันในการจัดการ(Management commitment) 

ก. นโยบายความมุ่งม่ันในการจัดการ : หัวหน้าห้องปฏิบัติการ(Laboratory management) ต้องทำให้
บุคลากรของห้องปฏิบัติการได้เห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ และ
องค์กร จากการนำถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพของผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการสู่การ
ปฏิบัติ  มีการวางระบบการบริหารจัดการคุณภาพ  ขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพ  



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 
รหัสเอกสาร : QM–LAB-1 หน้า 9 จาก 81 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ  ทบทวนข้อตกลงกับผู้รับบริการ  และปรับปรุงในส่วนที่ยังทำไม่ได้ตามเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง 

ข. ข้อกำหนด 4.1.2.1 : Laboratory management ต้องจัดให้มีหลักฐานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาและการดำเนินงานของระบบการจัดการคุณภาพ และปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดย :- 

a) สื่อสารกับบุคลากรทางห้องปฏิบัติการให้ทราบถึงความสำคัญของการตอบสนองความต้องการและ
ข้อกำหนดของผู้ใช้บริการ(ดู 4.1.2.2) รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยรับรองและหน่วยควบคุม 

b) กำหนดนโยบายคุณภาพ(ดู 4.1.2.3) 
c) ทำให้มั่นใจว่าได้ทำตามวัตถุประสงค์และแผนงานด้านคุณภาพ(ดู 4.1.2.4) 
d) กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ  อำนาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ของบุคลากรทั้งหมด(ดู 4.1.2.5) 
e) สร้างกระบวนการสื่อสาร(ดู 4.1.2.6) 
f) แต่งตั้งผู้จัดการคุณภาพ ไม่ว่าจะเรียกชื่อตำแหน่งอะไร (ดู 4.1.2.7) 
g) ดำเนินการทบทวนการบริหาร(ดู 4.15) 
h) ทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย(ดู 

5.1.6) 
i) สร้างความมั่นใจว่ามีทรัพยากรที่เพียงพอ(ดู 5.1, 5.2, 5.3) เพ่ือให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม

ทั้งในขั้นตอนก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจวิเคราะห์(ดู 5.4, 5.5, 5.7) 
ค. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้บุคลากรของห้องปฏิบัติการมีความกระตือรือร้น มุ่งมัน่ เต็มใจ มีความสุข ภาคภูมิใจ มี
ขวัญและกำลังใจในการทำงาน เมื่อรู้ว่าการตอบสนองความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้บริการมีผลทำให้ผู้ป่วยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการพัฒนาบริการที่มีคุณภาพ  

2) เพ่ือกำหนดจุดมุ่งหมายของระบบการจัดการคุณภาพ 
3) เพ่ือให้การพัฒนาและการดำเนินงานของระบบการจัดการคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้อย่างครบถ้วน 
4) เพ่ือทำให้รู้ว่ารับมอบงาน รายงาน ส่งมอบงาน ส่งข้อมูล และประสานงานกับใครหรือหน่วยงาน

ใดหรือทีมใด 
5) เพ่ือให้กระบวนการในขั้นก่อนการวิเคราะห์ ระหว่างวิเคราะห์ หลังการวิเคราะห์ และการ

ดำเนินงานของระบบการจัดการคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
6) เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบดูแล กำกับงานให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในระบบคุณภาพที่ระบุไว้ในคู่มือ

คุณภาพ 
7) เพ่ือทำให้มั่นใจว่าระบบบริหารจัดการคุณภาพมีความเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิผล และ

สนับสนุนการดูแลผู้ป่วย 
8) เพ่ือให้กิจกรรมในห้องปฏิบัติการถูกดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
9) เพ่ือให้มีการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอนของห้องปฏิบัติการ  



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 
รหัสเอกสาร : QM–LAB-1 หน้า 10 จาก 81 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

ง. แนวทางดำเนินการ ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดองค์กรและความรับผิดชอบใน
การจัดการ (WP-LAB-01)  
 

4.1.2.2 ความต้องการของผู้ใช้บริการ(Needs of users) 
ก. นโยบายความต้องการของผู้ใช้บริการ  

ห้องปฏิบัติการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการโดยวิธีการดังนี้ 
1) การค้นหาความต้องการของผู้ ใช้บริการจากการสำรวจความพึงพอใจครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย   
2) กำหนดให้มีที่ปรึกษาทางวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในเครือข่าย

พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับจังหวัดและระดับเขต อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ในมหาวิทยาลัย แพทย์ในโรงพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ขาย เพ่ือให้คำปรึกษาแก่
หอ้งปฏิบัติการ    

3) มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยผู้
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีความสามารถเหมาะสม  

4) มีการจัดการกับข้อร้องเรียนตามระบบของโรงพยาบาล   นำข้อมูลความต้องการและ
ข้อเสนอแนะที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ ปฏิบัติการแก้ไข และพัฒนาคุณภาพ 

5) กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการตอบสนองความต้องการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการดียิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ข. ข้อกำหนด 4.1.2.2 : Laboratory management ต้องทำให้มั่นใจว่าการบริการของห้องปฏิบัติการ 
รวมทั้งการให้คำปรึกษามีความเหมาะสม และการแปลความหมายตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ป่วยและ
ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ(ดูเพ่ิมเติมที่ 4.4 และ 4.14.3) 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาการบริการทางห้องปฏิบัติการให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยและ
ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ 

 

4.1.2.3 นโยบายคุณภาพ(Quality policy) 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการและคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ  ต้องร่วมกันกำหนดจุดมุ่งหมาย

(intention) ของระบบการจัดการคุณภาพในนโยบายคุณภาพ  และทำให้มั่นใจว่านโยบายคุณภาพดังกล่าว 
1) มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของโรงพยาบาล   
2) แสดงถึงความมุ่งม่ันปฏิบัติการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ดี ให้บริการตรวจวิเคราะห์ที่ตรงกับ

วัตถุประสงค์การใช้งาน สอดรับกับข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 15189:2012/ISO 15190:2003 และมี
การพัฒนาคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่อง   

3) กำหนดกรอบสำหรับการจัดทำ และทบทวนวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 
4) มีการสื่อสาร และเป็นที่เข้าใจภายในองค์กร 
5) ได้รับการทบทวน(ปรับเปลี่ยนได้) เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมต่อเนื่อง 
 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 
รหัสเอกสาร : QM–LAB-1 หน้า 11 จาก 81 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

4.1.2.4 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและการวางแผน 
4.1.2.4.1 วัตถุประสงค์คุณภาพ(Quality objectives) 

ก. นโยบายด้านวัตถุประสงค์คุณภาพ : การกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพต้องครอบคลุม
ประเด็นคุณภาพสำคัญ สามารถวัดผลได้โดยไม่ลำบาก สอดคล้องกับนโยบายของ
ห้องปฏิบัติการและของโรงพยาบาล ระบุไว้ในถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ 

ข. ข้อกำหนด 4.1.2.4.1 :- 
1) Laboratory management ต้องจัดทำวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพรวมทั้งด้านอ่ืนๆ ที่

จำเป็นในการตอบสนองความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้บริการ  
2) วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต้องความสัมพันธ์กับหน้าที่และระดับงานที่เก่ียวข้องภายใน

องค์กร  
3) วัตถุประสงค์คุณภาพจะต้องวัดได้ด้วยตัวชี้วัดและสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือระบุและทำให้ทราบว่าอะไรที่ห้องปฏิบัติการต้องการบรรลุ เช่น ระดับ
ของสมรรถนะทีต่้องการ หรือปัญหาใดท่ีต้องไม่เกิดขึ้นอีก สถานการณ์หรือสภาพที่ต้องการ 

หมายเหตุ : วัตถุประสงค์(objective) เป็นเป้าหมาย จุดประสงค์ที่ต้องการ สามารถบอกได้ว่าอะไรที่ต้องบรรลุ และ
มีตัวชี้วัดได้ว่าวัตถุประสงค์ใดที่บรรลุหรือไม่บรรลุ ไม่ว่าจะเป็น วันเวลาที่กำหนด ระดับของสมรรถนะทีต่้องการ 
หรอืปัญหาใดที่ต้องหายไป สถานการณ์หรือสภาพที่ต้องการ ส่วนนโยบาย(Policy) เป็น เจตนารมณ์(intension) 
ทิศทาง(direction) และการสั่งการโดยรวม ในแต่ละถ้อยแถลงนโยบายสามารถระบุวัตถุประสงค์ได้ 

4.1.2.4.2 การวางแผนระบบการจัดการคุณภาพ 
ก. นโยบายด้านการวางแผนระบบการจัดการคุณภาพ : คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ

ต้องมีการวางแผนระบบจัดการระบบคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
และวัตถุประสงค์คุณภาพ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องต่างๆ เช่น นโยบาย, พันธกิจ, 
วิสัยทัศน์, วัตถุประสงค์ของงาน, ความต้องการของผู้ใช้บริการ, ความเสี่ยง, โอกาสพัฒนา 
กิจกรรมคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการหรือเพ่ือลดความเสี่ยง, และ
ตัวชี้วัดคุณภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน  

ข. ข้อกำหนด 4.1.2.4.2: Laboratory management จะต้องทำให้มั่นใจว่าการวางแผนระบบ
การจัดการคุณภาพจะดำเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการ(ดู 4.2) และวัตถุประสงค์ด้าน
คุณภาพ และระบบการจัดการคุณภาพยังคงความถูกต้องและเป็นธรรมเสมอแม้มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือระบุกระบวนการสำคัญของห้องปฏิบัติการที่จะต้องได้รับการจัดการแบบ 
Plan-Do-Check-Act (PDCA)  
 
 
 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 
รหัสเอกสาร : QM–LAB-1 หน้า 12 จาก 81 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

4.1.2.5 ความรับผิดชอบอำนาจและความสัมพันธ์ 
ก. นโยบายด้านการกำหนดความรับผิดชอบ อำนาจ และความสัมพันธ์ : หัวหน้าห้องปฏิบัติการร่วมกับ

ผู้จัดการวิชาการจัดทำใบบรรยายลักษณะงานและมอบหมายงาน(FM-LAB-035) ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของบุคลากรทุกระดับและทุกตำแหน่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ลงนามมอบหมายงานโดยผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ผู้รับมอบหมายงานลงนามรับทราบ และจัดทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งให้
นายทหารสัญญาบัตรและลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพปฏิบัติหนา้ที่สำคัญในระบบคุณภาพ ได้แก่ ผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการคุณภาพ ผู้จัดการวิชาการ(ผู้ตรวจวิเคราะห์ ทบทวนผล เจาะเลือด 
ฯลฯ) ผู้จัดการความปลอดภัย/LSO ผู้จัดการเอกสารคุณภาพ ผู้จัดการความเสี่ยง ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ และผู้รักษาการแทนในตำแหน่งสำคัญเหล่านี้กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได ้ พร้อมระบุอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและทางเทคนิควิชาการตามข้อกำหนด
มาตรฐานสากล ISO 15189:2012/ISO 15190:2003 ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับตำแหน่งและความชำนาญการทาง
ทหาร(ชกท.) ที่ถูกกำหนดไว้ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์(อจย.)ของโรงพยาบาล ลงนามในคำสัง่แต่งตั้งโดย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ  

ข. ข้อกำหนด 4.1.2.5 : Laboratory management จะต้องทำให้มั่นใจว่า หน้าที่รับผิดชอบ อำนาจ
หน้าที่ และความสัมพันธ์ ได้กำหนดไว้ทำเป็นเอกสาร และได้สื่อสารภายในองค์กรห้องปฏิบัติการ ต้องรวมถึงการ
แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลให้รับผิดชอบการทำงานในห้องทดลองแต่ละหน้าที่ และการแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
สำหรับบุคลากรสำคัญในการบริหารจัดการ และทางเทคนิค 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทุกกระบวนการที่อยู่ในระบบการจัดการคุณภาพของห้องปฏิบัติการมีการ
ดำเนินการโดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและรับผิดชอบได้อย่างเปน็ทางการ 

 

4.1.2.6  การส่ือสาร 
ก. นโยบายการสื่อสาร : หัวหน้าห้องปฏิบัติการต้องมีการสื่อสารกับพนักงาน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วย

ช่องทางวิธีการสื่อสารต่างๆ  ซ่ึงเป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ ได้แก่ การประชุมร่วมกันในห้องประชุม การใช้
ระบบส่งข้อความออนไลน์โต้ตอบกันได้ทันทีดว้ยโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ 
หนังสือเวียน แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายย่อวิธีปฏิบัติ “กล่องเสนอความคิดเห็น” เว็บไซต์และอินทราเน็ตของ
โรงพยาบาล การตรวจการณ์พบปะหารือที่หน้างาน เป็นต้น โดยผู้จัดการคุณภาพหรือผู้ได้รับมอบหมายจัดทำ
บนัทึกสรุปสาระสำคัญของข้อมูลที่สื่อสารด้วยวิธีดังกล่าว เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนำมาอ่านทบทวนได้และลง
นามรับทราบ 

ข. ข้อกำหนด 4.1.2.6 : Laboratory management จะต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับพนักงาน(ดู
เพ่ิมเติมในข้อ 4.14.4 ข้อเสนอแนะของพนักงาน) ต้องจัดเกบ็บันทึกในรายการที่กล่าวถึงในการสื่อสารและการ
ประชุม  Laboratory management จะต้องมั่นใจได้ว่าได้จัดตั้งกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรบั
ระหว่างห้องปฏิบัติการและผู้มีส่วนได้เสีย และการสื่อสารมีขึ้นมาโดยคำนึงถึงกระบวนการก่อนการตรวจทดสอบ 
ขัน้ตอนการตรวจทดสอบ และหลังการตรวจทดสอบ และระบบการจัดการคุณภาพ 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 
รหัสเอกสาร : QM–LAB-1 หน้า 13 จาก 81 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

ค. วัตถุประสงค ์ : เพ่ือทำให้บุคลากรของห้องปฏิบัติการทุกระดับเกิดการรับรู้ เข้าใจ นำข้อมูลที่สื่อสารไป
ใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และให้มีดำเนินงานในระบบคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

4.1.2.7 ผู้จัดการคุณภาพ(Quality manager) 
ก. นโยบายการกำหนดผู้จัดการคุณภาพ : เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการคุณภาพมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่(Authority) ตามสายการบังคับบัญชาของแผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จึง
ให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการเสนอรายชื่อแต่งตั้งนักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการคุณภาพและ
หัวหน้าทีมผู้จัดการวิชาการสาขาต่างๆ โดยใช้ข้อพิจารณาคุณสมบัติเพ่ิมเติมเป็นทางเลือกตามลำดับความสำคัญ 
ดังนี้ 

1) เป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่บรรจุในตำแหน่งนายทหารเทคนิคการแพทย์หรือนักเทคนิคการแพทย์
ที่ครองอัตรานายทหารสัญญาบัตรตำแหน่งอื่นแตม่ีหนังสือคำสั่งโรงพยาบาลให้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารเทคนิค
การแพทย์ในแผนกพยาธิวิทยาฯ ถ้าหากมีนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมากกว่า 1 นาย ให้ผู้ที่มี
ลำดับอาวุโสสูงสุดตามหลักอาวุโสของข้าราชการทหารได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก(เป็นผู้จัดการคุณภาพตาม
หลักอาวุโส) 

2) กรณียังไม่มีการบรรจุนายทหารเทคนิคการแพทย์ ให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้เสนอรายชื่อ
แต่งตั้งนักเทคนิคการแพทย์ที่บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในแผนกพยาธิวิทยาฯ 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม(เช่น เคยทำหน้าที่ผู้จัดการวิชาการ, ผู้จัดการเอกสาร มาก่อน เป็นต้น) ให้คณะกรรมการ
บริหารห้องปฏิบัติการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการคุณภาพ แล้วออกหนังสือคำสั่งโรงพยาบาลแต่งตั้งและลง
นามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการคุณภาพ  

ข. ข้อกำหนด 4.1.2.7 : Laboratory management ต้องแต่งตั้งผู้จัดการคณุภาพโดยไม่คำนึงถึงความ
รับผิดชอบอื่นๆ  โดยมีความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย และอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

a) สร้างความมัน่ใจว่า กระบวนการที่จำเป็นสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ ถูกจัดทำ นำมาใช้ และมี
การบำรุงรักษา 

b) รายงานตรงไปยังผู้บริหารห้องปฏิบัติการในระดับที่มีการตัดสินใจไดเ้กี่ยวกับนโยบายของห้อง
ห้องปฏิบัติการ วัตถุประสงค์และทรัพยากร สำหรับประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพ และความต้องการ
ในการปรับปรุงใดๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการ 

c) สร้างความม่ันใจในการส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ และความต้องการทั่ว
ทั้งองคก์รห้องปฏิบัติการ(ค้นหาและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและพนักงาน) 

ค. วัตถุประสงค ์ : เพ่ือให้มีผู้ดูแล กำกับงาน ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในระบบคุณภาพที่สามารถรายงาน
โดยตรงเกี่ยวกับผลการทำงานของระบบการจัดการคุณภาพ (performance of quality management 
system) และความจำเป็นในการปรับปรุงใดๆ ต่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  และ
คณะกรรมการในทีมนำพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล  



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 
รหัสเอกสาร : QM–LAB-1 หน้า 14 จาก 81 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

4.1.2.8 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ(Laboratory management)  
ก. นโยบายการกำหนดหัวหน้าห้องปฏิบัติการ(Laboratory management) : การดำเนินกิจกรรมของ

ห้องปฏิบัติการต้องได้รับการกำกับและจัดการโดยหัวหน้าห้องปฏิบัติการ  ให้ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้เสนอรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้วิชาการและวิชาชีพด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เป็นอย่างดีและมี
ประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการมากเพียงพอ (เช่น มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการมาไม่น้อย
กว่า 5 ปี และเคยเป็นผู้จัดการคุณภาพมาก่อน เป็นต้น)  ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร่วมกันพิจารณา
คัดเลือกและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกพยาธิวิทยาฯ แล้วออกหนังสือคำสั่งโรงพยาบาลแต่งตั้งและลง
นามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ให้หัวหน้าแผนกพยาธิวิทยาฯ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องปฏิบัติการ(Laboratory 
management) 

ข. ข้อกำหนด 4.1.2.8 : Laboratory management มีความรับผิดชอบอำนาจหน้าที่ และความสัมพันธ ์
ดังนี้ 

a) บรหิารจัดการห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวางแผน

งบประมาณและทรัพยากร ควบคุมและบริหารงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร 

b) ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำในเชิงวิชาชีพและวิชาการ 

c) วางแผน กำหนดเป้าหมาย และพัฒนางานบริหาร งานวิชาการ และงานบริการ ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากองค์กร 

d) จัดทำแผนการสอนและฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 

e) กำหนดระบบคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงาน นำมาใช้ติดตามและพัฒนาคุณภาพบริการ 

f) ร่วมคัดเลือก ประเมินผู้ขายสินค้าทางห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบและนำเสนอขออนุมัติบัญชีรายชื่อ

ผู้ขายที่ผ่านการประเมินแล้ว 

g) คัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภายนอกท่ีส่งต่อและรับเหมาช่วงงานทดสอบ 

h) จัดให้มีบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามความจำเป็นของภาระงาน 

i) จัดให้มีระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการที่ดี และ

สอดคล้องกับกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

j) รับข้อร้องเรียน หรือรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ 

k) ส่งเสริม วางแผนงานวิจัยและพัฒนา 

l) ควบคุมและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจริยธรรมองค์กร 

m) ดำเนินการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 

n) เสนอรายชื่อแต่งตั้งผู้จัดการคุณภาพ ผู้จัดการความปลอดภัย ผู้จดัการวิชาการ 
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o) รักษาการแทนผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการคุณภาพ และผู้จัดการความปลอดภัย เมื่อไม่

อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

p) รายงานโดยตรงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการในภาพรวมต่อผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ  คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล  และคณะกรรมการในทีมนำพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล 
หมายเหตุ   Laboratory management : person(S) who direct and manage the activities of 
laboratory 

 

4.1.2.9 ผู้จัดการวิชาการ(Technical manager) 
ก. นโยบายการกำหนดผู้จัดการวิชาการ : ให้หวัหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้วิชาการและวิชาชีพทางห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดี ให้
คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกและมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการวิชาการสาขา
ต่างๆ ลงนามแต่งตั้งในหนังสือคำสั่งโรงพยาบาลโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพด้านการ
พัฒนาเชิงวิชาการและเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการ โดยมีผู้จัดการคุณภาพทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมผู้จัดการวิชาการ 

ข. ข้อกำหนด  4.1.2.9 : ผู้จัดการวิชาการ มีความรบัผิดชอบอำนาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ ดังนี้ 
a) วางระบบพัฒนาบุคลากร  กำหนดแผนปฏิบัติการ  ได้แก่ แผนการศึกษาต่อเนื่อง และ/หรือแผน

ฝึกอบรมขณะประจำการสำหรับบุคลากรทุกระดับ ดำเนินงานตามแผน  
b) จัดทำบันทึกคำบรรยายลักษณะงานสำคัญ(Job description-JD) กำหนดคุณสมบตัิบุคลากร (Job 

specification-JS)  และกำหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน(Job Assignment-JA) ในตำแหน่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ 
เช่น เจาะเลือด ตรวจวิเคราะห์  ใช้เครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบ/รับรองผล รายงานผล เป็นต้น 

c) วิเคราะห์ภาระงาน  จัดสรรบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
d) ประเมินสมรรถนะ  กำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม  แผนฝึกอบรม 
e) ให้คำแนะนำในการคัดเลือกเครื่องมือ  วัสดุ  น้ำยา  วิธีการ  ตามหลักวิชาการ 
f) ให้คำแนะนำในการสอบเทียบ บำรุงรักษาตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ 
g) กำหนดระบบประกันคุณภาพ IQC, EQA/PT, Interlaboratory comparisons 
h) กำหนดเกณฑ์  ติดตามกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
i) ทบทวนกระบวนการวิเคราะห์  วิเคราะห์กระบวนการหลัก จัดทำแผนคุณภาพ(quality plan) 
j) จัดทำและทบทวนคู่มือการให้บริการ  คู่มือปฏิบัติงาน บันทึก 
k) ประสานงานเชิงเทคนิค  ภายในห้องปฏิบัติงาน   ผู้บริหาร  ทีมนำพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล  

และเครือข่าย 
l)  ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำในเชิงวิชาชีพและวิชาการ  
m) ร่วมเป็นคณะกรรมการในทีมนำพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น คณะกรรมการดูแล

ผู้ป่วย(PCT) คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) เป็นต้น 
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n) รักษาการแทนผู้จัดการคุณภาพ ผู้จัดการความปลอดภัย เมื่อไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
o) รายงานโดยตรงต่อผู้จัดการคุณภาพ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ/

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการในทีมนำพัฒนาคุณภาพด้าน
ต่างๆ ของโรงพยาบาล 

 

4.1.2.10 ผู้จัดการความปลอดภัย(Safety manager) 
ก. นโยบายการกำหนดผู้จัดการความปลอดภัย : คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการร่วมกันพิจารณา

คัดเลือกและมอบหมายให้นักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้จัดการความปลอดภัย ทำหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety Officer, LSO)   ลงนามแต่งตั้งในหนังสือคำสั่ง
โรงพยาบาลโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล   

ข. ข้อกำหนด 4.1.2.10: ผู้จัดการความปลอดภัย มีความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ 
ดังนี้ 

a) วางระบบความปลอดภัย  กำหนดแผนปฏิบัติการ (แผนความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ-Safety 
plan)  ดำเนินงานตามแผน  บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพด้านความปลอดภัย 

b) ตรวจสอบและตรวจติดตามความปลอดภัย กำกับดูแลความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือ
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ครอบคลุมทั้งโครงสร้างกายภาพ  สารเคมี  เชื้อ  ขยะจากห้องปฏิบัติการ เช่น 
กวดขันให้มีการทิง้ขยะให้ถูกต้อง/ตรวจถังขยะ เป็นต้น 

c) กำหนดระเบียบปฏิบัติ ป้ายประกาศ และสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย 
d) จัดเตรียมคู่มือความปลอดภัย   อุปกรณ์ป้องกัน 
e) จัดการเรื่องการศึกษา อบรม ปฐมนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเรื่องความ

ปลอดภัยตามหลักวิชาการ  ประสานงานกบัฝ่ายจัดอบรมความปลอดภัย  
f) กำหนดเกณฑ์ด้านความปลอดภัย  ติดตามกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์  
g) บันทึกอุบัติการณ์  ความเสี่ยง  วิเคราะห์สาเหตุ  แก้ไข  และป้องกันด้านความปลอดภัย 
h) เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาล ประสานงานความ

ปลอดภัย  ภายในห้องปฏิบัติการ  ผู้บริหาร  ทีมนำพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล(IC, ENV, PCT)  ภาคเีครือข่าย
ความปลอดภัย 

i) ส่งเสริมให้นำ 5ส มาเป็นพ้ืนฐานในการควบคุมกำกับดูแลสถานที่ สภาวะแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 

j) รายงานสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการโดยตรงต่อผู้จัดการคุณภาพ หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาล และ
คณะกรรมการในทีมนำพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล 
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4.1.2.11 ผู้จัดการความเสี่ยง(Risk manager) มีอำนาจหน้าที ่และความสัมพันธ์ ดังนี้ 
a) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ 
b) สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการค้นหาและรายงานความเสี่ยง   
c) จัดการข้อมูลความเสี่ยงและประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงระหว่างห้องปฏิบัติการ

กับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง(RMIS) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล 
d) ร่วมพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งด้านการบริหารจัดการและ

เทคนิควิชาการทีไ่ม่เป็นไปตามข้อกำหนด  
e) ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการสืบค้นหาสาเหตุของปัญหาและกำหนดวิธีการแก้ไขและ

ป้องกันการเกิดซ้ำ 
f) ร่วมกำหนดปฏิบัติการป้องกัน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ดำเนินงานตามแผน ติดตามผลการ

ลดอุบัติการณ์ของสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด และผลการพัฒนา  
g) ติดตามทบทวน และสรุปผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
h) รายงานความเสี่ ยงของห้องปฏิบัติการโดยตรงต่อผู้จัดการคุณภาพ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล 

  

4.1.2.12 คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ อำนาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ ดังนี้ 
a) ทบทวนบริหาร (management review) โดยใช้วิธีการประชุมทบทวนระบบการจัดการคุณภาพตาม

ช่วงเวลาที่วางแผนไว้ สำหรับการประชุมทบทวนระบบการจัดการคุณภาพในภาพรวมต้องครอบคลุมทุกประเด็น
ตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่รับการตรวจประเมิน  รวมทั้งการกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ การปรับปรุงระบบ
บริการ และกำหนดความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข ต้องดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้งใน 
1 ปี โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมทบทวนบริหาร 

b) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
c) พิจารณาแก้ไขปัญหา ความเสี่ยง อุบัติการณ ์ซ่ึงคร่อมระบบงานและสายงานที่เก่ียวข้องกับ

ห้องปฏิบัติการ 
d) ให้ความคิดเห็น เสนอแนะ และผลักดันให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  
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4.2  ระบบจัดการคุณภาพ(Quality management system) 
4.2.1 ทั่วไป 

ก. นโยบายทั่วไปด้านระบบจัดการคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการต้องดำเนินการจัดตั้งระบบคุณภาพ 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์กระบวนการหลัก กำหนดปัจจัยหลักคุณภาพ วางระบบจัดการคุณภาพ ติดตามผลการ
ดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ห้องปฏิบัติการจึงต้องจัดทำเอกสารคุณภาพตามระบบเอกสารที่
กำหนดขึ้นเองโดยห้องปฏิบัติการสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO 15189:2012-Medical 
laboratories-Requirements for quality and competence และ ISO 15190:2003-Medical laboratories-
Requirements for safety  ทั้งนี้เพ่ือลดการใช้เอกสารและบนัทกึที่เปน็กระดาษในระบบจัดการคุณภาพ  จึง
ส่งเสริมให้จัดทำ เก็บรักษา แจกจ่าย แก้ไข เปลี่ยนแปลง และแสดงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบสื่อข้อมูล electronics   
สามารถส่งข้อมูล(upload) และ รับข้อมูล(download) ระหว่างผู้จัดทำกับผู้ใช้งานผ่าน website หรือ 
Application ของโรงพยาบาลได้   อนุญาตให้ใช้เอกสารในรูปแบบที่เป็นกระดาษเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่
จำเป็นต้องเก็บไว้ในห้องควบคุมเอกสารและใช้เพื่อการลงนามของผู้จัดทำ ผู้ทบทวน และผู้อนุมัติใช้เอกสารเท่านั้น 

ข. ข้อกำหนดทั่วไป 4.2.1 : ห้องปฏิบัติการต้องสร้างเอกสาร นำไปใช้งาน บำรุงรักษาระบบจัดการคณุภาพ
และปรบัปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 15189:2012   และ       
ISO 15190:2003 ระบบจัดการคุณภาพต้องเอ้ือให้เกิดการบูรณาการในกระบวนการทั้งหมดที่จะนำไปสู่
ความสำเร็จในการดำเนินนโยบายและการบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ และในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  มีการจัดทำแผนคุณภาพ โดยห้องปฏิบัติการต้องดำเนินการ ดังนี้ 

a) กำหนดกระบวนการหลักที่จำเป็นสำหรับระบบจัดการคุณภาพและตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามท้ัง
ห้องปฏิบัติการ 

b) กำหนดลำดับ และปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการหลัก(แผนภูมกิารปฏิบัติงาน) 
c) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการที่จำเป็น เพ่ือให้แน่ใจว่า ทั้งการดำเนินงาน และการควบคุมของ

กระบวนการเหล่านี้มีประสิทธิภาพ 
d) ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรและข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการ

ตรวจสอบของกระบวนการเหล่านี้ 
e) ติดตามและประเมินผลกระบวนการหลัก 
f) ปฏิบัติตามมาตรการที่จำเป็นเพ่ือให้บรรลุผลตามแผนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของกระบวนการ

หลักเหล่านี้ 
ค. วัตถุประสงค์ :  

1) เพ่ือจัดตั้งระบบจัดการคุณภาพในระบบคุณภาพ นำไปใช้งาน บำรุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 15189 : 2012 / ISO 15190 : 2003  

2) เพ่ือ กำกับ ควบคุม วิธีดำเนินการ กระบวนการ และทรัพยากรที่จะนำไปใช้ในการจัดการคุณภาพให้มี
ประสิทธิผลตามเป้าหมายคุณภาพ  
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ง. แนวทางการดำเนินการ : ใหด้ำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการวางระบบจัดการคุณภาพใน
ระบบคุณภาพ (WP-LAB-02) 

 

4.2.2 ข้อกำหนดในการจัดทำเอกสาร (Documentation requirement) 
4.2.2.1 ทั่วไป 

เอกสารระบบจัดการคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้นและที่นำเข้าจากภายนอกเพ่ือนำมาใช้งานในระบบ
จดัการคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO 15189:2012/ISO 15190:2003   เอกสารในทุกรูปแบบ
เอกสาร(กระดาษ, อิเล็กทรอนิกส์) จะได้รับการควบคุมครบทุกข้ันตอน โดยการควบคุมการเข้าถึงและป้องกันจาก
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตและการทำให้เสียหาย ตามข้อกำหนดการควบคุมเอกสารและใช้ได้เฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารระบบจัดการคุณภาพให้รวมถึง 

a) คำประกาศนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงคค์ุณภาพ  
b) คู่มือคุณภาพ(quality manual-QM)  คู่มือความปลอดภัย(safety manual-SM) 
c) ระเบียบปฏิบัติงาน (work procedure-WP)  แผนคุณภาพ(Quality plan-QP) และบันทึกท่ีจำเป็น

ตามมาตรฐานสากลดังกล่าว 
d) วิธีปฏิบัติงาน (work instruction-WI) และบันทึกท่ีกำหนดโดยห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้แน่ใจว่าการวาง

แผนการดำเนินงาน การควบคุมกระบวนการมีประสิทธิภาพ 
e) เอกสารสนับสนุน (supporting document-SD)  เช่น สำเนากฎระเบียบมาตรฐานและเอกสาร

กฎเกณฑ์อ่ืนๆ รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ ที่นำมาใช้ในระบบคุณภาพนอกเหนือจาก QM/WP/WI 
 

4.2.2.2 คู่มือคุณภาพ (Quality manual) 
ก. นโยบายการจัดทำคู่มือคุณภาพ : คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ ได้แก่ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 

ผู้จัดการคุณภาพ ผู้จัดการวิชาการ และผู้จัดการความปลอดภัย ร่วมกันจัดทำคู่มือคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร 
ระบุนโยบายคุณภาพครอบคลุมทุกปัจจัยหลัก  กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ กำหนดเจตจำนงและขอบข่ายของงาน
บริการ มีเนื้อหาสาระสำคัญครอบคลุมการจัดการคุณภาพในทุกปัจจัยหลักตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 
15189:2012/ISO 15190:2003 มีถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการ ที่แสดงความมุ่งม่ันในการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และมาตรฐานสากล สื่อสาร
สาระสำคัญไปยังบุคลากรทุกคนให้เข้าใจและปฏิบัติตาม คู่มือคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบเอกสารคุณภาพท่ีต้อง
ควบคมุให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

ข. ข้อกำหนด 4.2.2.2 : ห้องปฏิบัติการจะต้องจัดทำและรักษาคู่มือคุณภาพ ซึ่งรวมถึง 
a) นโยบายคณุภาพ  
b) บรรยายรายละเอียดขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพ  
c) นำเสนอโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการของห้องปฏิบัติการ และสถานภาพใน

โครงสร้างหลักขององค์กร  
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d) รายละเอียดบทบาทและหน้าที่ของ Laboratory management และบุคลากรสำคัญในระบบ
คุณภาพ(รวมถึงผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการคุณภาพ) เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลนี้ 

e) คำอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของเอกสารคุที่ใช้ในระบบการจัดการคุณภาพ  
f) มีนโยบายที่เขียนเป็นเอกสารสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ และอ้างอิงถึงกิจกรรมทางการ

บริหารจัดการและกิจกรรมทางเทคนิคที่สนับสนุนคำประกาศนโยบายเหล่านั้น พนักงานห้องปฏิบัติการทั้งหมด
จะต้องเข้าถึงคู่มือคุณภาพได้ และได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้และการประยุกต์ใช้ 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีการจัดทำและบำรุงรักษาระบบคุณภาพที่เหมาะสม
กับประเภทของงาน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

4.2.2.3 โครงสร้างโรงพยาบาลและโครงสร้างการบริหารจัดการของห้องปฏิบัติการ  
ก. นโยบายโครงสร้างองค์กร :- 

- แผนกพยาธิวิทยาฯ จัดทำผังการจัดองค์กร และแสดงการจัดหน่วยงานย่อยภายในองค์กรทั้งของ
ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล และหน่วยเหนือบังคับบัญชาของโรงพยาบาล 1 ระดับ รวมทั้งให้แสดง
เฉพาะชื่อหน่วยเหนือบังคับบัญชาของโรงพยาบาลตั้งแต่ 2 ระดับขึ้นไปจนถึงระดับ
กระทรวงกลาโหม  

- แสดงตำแหน่งของผู้รับผิดชอบหลัก-รองของห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่าง
ระบบงานปกติกับระบบคุณภาพ  

- แสดงผังโครงสร้างองค์กรไว้ในคู่มอืคุณภาพ รวมทัง้ 
- จัดทำผังบุคลากรที่สอดคล้องกับผังโครงสร้างองค์กรติดไว้บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการ 

ข. ข้อกำหนด 4.2.2.3 : มีการจัดทำหรือแสดงผังโครงสร้างขององค์กร(organization chart) ของ
ห้องปฏิบัติการ แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์กรหลักและองค์กรอ่ืน 

ค. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่ทำจากการแบ่งหมวดหมู่ตามลักษณะงาน 
2) เพ่ือแสดงให้เห็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งในระบบงานปกติและระบบคุณภาพ ทำให้

บุคลากรรู้หน้าที่ รู้งานที่รับผิดชอบ ใครคือผู้บังคับบัญชา ผู้ใช้บริการ ใช้สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและนำไป
ปฏิบัติ ทำให้มรีะบบการติดต่อสื่อสารที่ดี รู้ว่ารับมอบงานจากใคร รายงานถึงใคร และประสานงานกับใคร 

ง. แนวทางการดำเนินการ : ปฏบิัติตามแนวทางที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดองค์กรและ
ความรับผิดชอบในการจัดการ(WP-LAB-01)  
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4.2.2.4 โครงสร้างโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราตามการบังคับบัญชาหน่วยข้ึนตรงและหน่วยงานข้างเคียง 
 
 
 
                  

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มณฑลทหารบกที่ ๒๙ 

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

กองทัพภาคที่ ๒ 

กองทัพบก 

กระทรวงกลาโหม 

แผนกพยาธิวิทยา  PATHO BR 

แผนกเภสัชกรรม  PHARM BR 

 

 

แผนกศัลยกรรม  GEN  SURG  BR 

 

 

แผนกรังสีกรรม  RADIO BR 

 แผนกอายรุกรรม  GEN  MED  BR 

 

 

แผนกทันตกรรม  DENTAL BR 

 

 

แผนกสูตินรีเวชกรรม OBST & GYNE  BR 

 

แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก  OP  BR 

 

 

แผนกพยาบาล  GEN  NURSE BR 

 

GEN  NURSE  BR 

 

แผนกส่งกำลังและบริการ SUP & SERV BR 

 

 

หมวดพลเสนารักษ์  MED  PRIVATE PLT 

 

 

กองบังคับการ  HQ 

 

อจย.๘–๕๖๕  
(๒๕ ม.ค.๓๒) 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
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4.2.2.5 โครงสร้างแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                            สายการบงัคบับญัชา                 สายการประสานงาน/พฒันาคณุภาพ/การควบคมุก ากับการประกอบวิชาชีพ 

ผู้จัดการวิชาการเคมีคลินิก 

 

 

ผู้จัดการความปลอดภัย 

 

 

ผู้จัดการความเสี่ยง 

 

 

ผู้จัดการเคร่ืองมือ 

ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการวิชาการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

 

       ผู้จัดการวิชาการโลหิตวิทยาคลินิก 

 

ผู้จัดการวิชาการภูมิคุ้มกนัวิทยาคลินิก 

 

ผู้จัดการเอกสารคุณภาพ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
คณะกรรมการทีมนำพัฒนาคณุภาพเฉพาะด้าน 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน) 

 

ห้องปฏิบัตกิารเทคนิคการแพทย์ 
นายทหารเทคนิคการแพทย์ 

ผู้จัดการคุณภาพ(Quality manager) 
 

ผู้จัดการวิชาการจุลชีววิทยาคลนิกิ 

 

แผนกพยาธิวิทยา 
หัวหน้าแผนก 

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ(Laboratory management) 
 

ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาล 
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ(Laboratory director) 

ผู้จัดการวิชาการธนาคารโลหิต 

 

ผู้จัดการวิชาการสิ่งส่งตรวจและ

ผู้ใช้บริการสัมพันธ ์

 

ผู้จัดการส่งตรวจต่อ ห้องปฏิบัติการ 

ธนาคารโลหิต 
 

ห้องปฏิบัติการกลาง 
- เคมีคลินิก 
 

- ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 
 

- โลหิตวิทยาคลินิก 
 

- จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 
 

- จุลชีววิทยาคลินิก 

ห้องเจาะเลือด 

และเก็บสิ่งส่งตรวจ 
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4.3 การควบคุมเอกสาร (Document control) 
ก. นโยบายการควบคุมเอกสาร : เอกสารคุณภาพที่จำเป็นต้องใช้ในระบบจัดการคุณภาพต้องมีการควบคุม

ตามระบบเอกสารของห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
1) ห้องปฏิบัติการกำหนดเอกสารคุณภาพเป็น 4 ชนิด มีเอกลักษณ์ของเอกสารคณุภาพ เรียงลำดับชั้นเป็น 

4 ระดับตามลำดับ ได้แก่ คู่มือคุณภาพ(Quality Manual, QM) ระเบียบปฏิบัติงาน(Work Procedure, WP) วิธี
ปฏิบัติงาน(Work Instruction, WI) และเอกสารสนับสนุน(Supporting Document, SD) เอกสารทุกระดับ
ดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติใช้  ระยะเวลาทบทวนเอกสารอย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี การทบทวนและ
แก้ไขก่อนระยะเวลาที่กำหนดให้พิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็น  การยกเลิกเอกสารควบคุมทั้ง
ต้นฉบับและสำเนาให้มีการประทับสีแดงว่า “ยกเลิกวันที่.../.../...” กึ่งกลางหน้ากระดาษทุกหน้าและต้องเก็บไว้ไม่
น้อยกว่า 3 ปีนับจากวันยกเลิก  การแจกจ่ายเอกสารในระบบจัดการคุณภาพให้แกผู่้ใช้งานควรเป็นเอกสารใน
รูปแบบสื่อข้อมูล electronics เพ่ือลดการใช้กระดาษและสถานที่จัดเก็บ  มีระเบียบปฏิบัติงานระบุวิธีการควบคุม
เอกสารคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร   

2) เอกสารที่อาจแตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงในรุ่น(ฉบับ)หรือเวลาควรได้รับการพิจารณาควบคุม 
ตัวอย่างเช่น คำแถลงนโยบาย(policy statements),  คำแนะนำสำหรับการใช้งาน(Instructions), แผนภูมิแสดง
(flow charts), ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(procedures), รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(specifications),  
แบบฟอร์ม(forms), ตารางปรับค่า(calibration tables), ช่วงการอ้างอิงทางชีวภาพและท่ีมา(biological 
reference intervals and their origins), แผนภูม(ิcharts), โปสเตอร์(posters), ขอ้สังเกต(notices), บันทึก
(memoranda), เอกสารประกอบของซอร์ฟแวร์(software documentation), ภาพวาด(drawings),  แผนงาน
(plans),  ข้อตกลง(agreements) และเอกสารที่รับเข้ามาใช้จากภายนอก เช่น กฎ ระเบียบ มาตรฐาน และตำรา
ซึ่งเป็นที่มาของขั้นตอนการทดสอบ ข้อกำหนด เป็นต้น 

3) เอกสารคุณภาพทั้ง 4 ระดับ ที่เก็บรักษาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ต้องได้รับการควบคุมเช่นเดียวกนักบั
เอกสารในรูปแบบทีเ่ป็นกระดาษ 

ข. ข้อกำหนด 4.3 : ห้องปฏิบัติการจะต้องควบคุมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในระบบการจัดการคุณภาพ และให้
ความมั่นใจว่ามีการป้องกันการใช้งานเอกสารล้าสมัยใดๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจ มีเอกสารระเบียบปฏิบัติงานแสดงให้แน่ใจว่า
ได้ทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

a) เอกสารทั้งหมดรวมถึงเอกสารที่เก็บรักษาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร
คุณภาพ ได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจตามท่ีกำหนดไว้ก่อนออกเอกสาร 

b) เอกสารทั้งหมดจะมีการระบุเอกลักษณ์ อย่างน้อยที่สุดต้องประกอบด้วย หัวข้อเรื่อง การระบุ
เอกลักษณ์ในแต่ละหน้า วันที่ประกาศใช้ฉบับปัจจุบัน ฉบับที่ จำนวนหน้าจากจำนวนหน้าทั้งหมด ผู้อนุมัติ ผู้
ทบทวน ผู้จัดทำ และรหัสเอกสาร 

c) เอกสารฉบับปัจจุบันเท่านั้นที่มีผลบังคับใช้ และการแจกจ่ายเอกสารต้องควบคุมด้วยบัญชีรายการ
เอกสาร กรณีแจกจ่ายเอกสารในรูปแบบสื่อข้อมูล electronics ทีใ่ห้ผู้ใช้งาน download ได้เอง ต้องมีระบบแจ้ง
เตือนผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารต้นฉบับ 
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d) เฉพาะเอกสารฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้เท่านั้นที่มีใช้อยู่ ณ จุดใช้งาน เอกสารเก่าที่ยกเลิกแล้ว ต้อง
นำออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ 

e) ระบบควบคุมเอกสารยอมรับการแก้ไขเอกสารด้วยลายมือ  ระบุวิธีการอนุมัติการแก้ไข และระยะเวลา
รอการอนุมัติออกเอกสารใหม่รวมถึงเอกสารขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่ต้องแก้ไขตามไว้  เมื่อมีการแก้ไขให้ทำเครื่องหมาย
ตรงที่แก้ไขอย่างชัดเจน พร้อมลงนามกำกับและลงวันที่ และออกเอกสารที่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ แต่ไม่
เกิน 30 วันทำการ  

f) ระบุการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร 
g) เอกสารยังคงความชัดเจน 
h) เอกสารมีการทบทวนเป็นระยะและมีการปรับปรุงด้วยความถี่ท่ีจะทำให้แน่ใจว่าเอกสารยังคงเหมาะสม

กับวัตถุประสงค์ใช้งาน  
i) เอกสารควบคุมที่ยกเลิกแล้ว ให้ระบุวันที่ และประทับตราว่า “ยกเลิก” 
j) สำเนาของเอกสารควบคุมที่ยกเลิกแล้ว จะถูกเก็บไว้อย่างน้อย 1 สำเนา ตามช่วงเวลาหรือข้อกำหนดที่

ระบุไว้ 
ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือควบคุมเอกสารและข้อมูลให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน  ป้องกันการใช้เอกสารล้าสมัย 

มีการรักษาความลับ ป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตและทำให้เสียหาย 
ง. แนวทางการดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องโครงสร้างและการควบคุมเอกสาร

คุณภาพ(WP-LAB-03), การจัดการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ(WP-LAB-25) โดยมีผู้จัดการเอกสารเป็นผู้รับผิดชอบ
ร่วมกับผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมเอกสาร บันทึก และข้อมูลสารสนเทศทั้งระบบของ
ห้องปฏิบัติการ 

  

4.4 สัญญาบริการ (service agreements) 

4.4.1 การจัดตั้งสัญญาบริการ (Establishment of service agreements) 

ก. นโยบายการจัดตั้งสัญญาบริการ : ก่อนจัดตั้งสัญญาบริการ ห้องปฏิบัติการต้องทบทวนศักยภาพและ
ทรัพยากรว่ามีเพียงพอ รวมถึงทักษะและความชำนาญของบุคลากรที่จะดำเนินการตามข้อตกลง จัดทำบันทึก
ข้อตกลงเป็นเอกสารยืนยันคำสัญญาที่เข้าใจง่ายเพ่ือแจกจ่ายและหรือสื่อสารให้คู่สัญญาทราบ ได้แก ่เอกสารคู่มือ
การใช้บริการและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซ่ึงระบุรายละเอียดข้อกำหนดของผู้ให้บริการที่จะตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการและข้อกำหนดของผู้ใช้บริการ รวมถึงรายการทดสอบ วิธีการที่ใช้ทดสอบ การเตรียม
ตัวก่อนเก็บตัวอย่าง ระยะเวลาเปิดให้บริการและระยะเวลารอคอยบริการ/รายงานผล ขั้นตอนการใช้บริการ เป็น
ต้น 

ข. ข้อกำหนด 4.4.1 : ห้องปฏิบัติการ มีเอกสารขั้นตอน(documented  procedures)การจัดต้ังและ
ทบทวนสัญญาบริการ สำหรับการให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การร้องขอบริการตรวจแต่ละครั้งถือ
เป็นสัญญาบริการ ซ่ึงต้องคำนึงถึงการร้องขอตรวจและการรายงานผล   สัญญาต้องระบบุนข้อมูลที่จำเป็นในการ
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รอ้งขอการตรวจเพ่ือให้แน่ใจว่าจะได้รับการตรวจวิเคราะห์และการแปลผลที่เหมาะสม ห้องปฏิบัติการต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้เมื่อเข้าสู่ข้อตกลงที่จะให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

a) ข้อกำหนดของผู้ใช้บริการ  และผู้ให้บริการ  รวมทัง้การตรวจทดสอบที่จะนำมาใช้ในการให้บริการ 
ต้องระบุรายละเอียดออกเป็นเอกสาร และเป็นที่เข้าใจ 

b) ห้องปฏิบัติการจะต้องมีความสามารถและทรัพยากรเพียงพอต่อการทำตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ 
c) บุคลากรทางห้องปฏิบัติการจะต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับการตรวจวิเคราะห์ที่

ตั้งใจให้บริการ 
d) เลือกวิธีการตรวจทดสอบ  ค่าอ้างอิง ที่เหมาะสมตรงตามข้อตกลง และตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้บริการได้ 
e) ผู้ใช้บริการ เช่น แพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับแจ้งให้ทราบกรณีมีเหตุที่เบี่ยงเบนไปจาก

ข้อตกลงที่มีผลกระทบต่อผลการตรวจทดสอบตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
f) งานใดทีส่่งตรวจเพ่ิมเตมิหรือส่งที่ปรึกษา ต้องระบุอ้างอิงถึง และแจ้งให้ผู้รับบริการทราบว่าส่งต่อไปที่

ใด 
ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีการรับทราบร่วมกันระหว่างห้องปฏิบัติการกับผู้ใช้บริการถึงบริการที่ให้และ

ข้อกำหนดด้านความต้องการต่างๆระหว่างคู่สัญญา  และยืนยันกับผู้ใช้บริการว่าจะได้รับผลการตรวจวิเคราะห์และ
การแปลผลที่เหมาะสม 

ง. แนวทางการดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดตั้งและทบทวนสัญญาบริการ 
(WP-LAB-04)  

  

4.4.2 การทบทวนสัญญาบริการ (Review of service agreements) 

ก. นโยบายการทบทวนสัญญาบริการ : ห้องปฏิบัติการทบทวนข้อตกลงกับผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้งใน 
1 ปี จัดทำบันทึกการทบทวนข้อตกลง เมื่อมีการแก้ไขข้อตกลงต้องสื่อสารให้คู่สัญญาทราบอย่างเป็นทางการ และ
ปรับปรุงคู่มือการใช้บริการและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันแล้วเรียกคืนฉบับเก่าพร้อมกับการ
แจกจ่ายฉบับใหม ่

ข. ข้อกำหนด 4.4.2 : การทบทวนข้อตกลงในการให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ต้องรวมถึงทุก
แง่มุมของข้อตกลง บันทึกการทบทวนเหล่านี้ต้องรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อตกลง และเมื่อมีการแก้ไข
ข้อตกลงเพ่ิมเติมภายหลังให้บริการไปแล้ว กระบวนการทบทวนสัญญาแบบเดียวกันต้องทำซ้ำ การแก้ไขใดๆ 
จะต้องมีการสื่อสารไปยังทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ  

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ข้อกำหนดด้านความต้องการต่างๆ และบริการที่ให้ ได้รับการแก้ไขปรับปรุ ง
สอดคล้องกับขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ เป็นที่ยอมรับและตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ง. แนวทางการดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดตั้งและทบทวนสัญญาบริการ 
(WP-LAB-04)  
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4.5 การทดสอบโดยห้องปฏิบตัิการตรวจเพ่ิมเติม (Examination by referral laboratories) 

ห้องปฏิบัติการตรวจเพ่ิมเติม (referral laboratory) หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่ทำการทดสอบตัวอย่างทีส่่งมา
จากห้องปฏิบัติการของแผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 

ก. นโยบายการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติม :-  
1) ห้องปฏิบัติการตรวจเพ่ิมเติมและที่ปรึกษาที่นำเข้ามาคัดเลือกต้องมีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย ให้ผล

การตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  กำหนดเกณฑ์คุณภาพในการคัดเลือกและประเมินเพ่ือ
จัดทำบัญชีห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมและที่ปรึกษา รายการทดสอบใดที่ไม่เปิดตรวจเองจะนำส่งตัวอย่างโดยเร็ว
ไปตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้ว  ทำการตรวจรับรายงานผลการตรวจ
วเิคราะหแ์ละประเมินตามระเบียบพัสดุ  บันทึกประเมินคุณภาพด้านความถูกต้องครบถ้วนและความรวดเร็ว
ทันเวลาในแต่ละการทดสอบของแต่ละตัวอย่าง  กำหนดเกณฑ์ประเมินและดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน
ของห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมและท่ีปรึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นระยะอย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี จัดทำ
บัญชีห้องปฏิบัติการตรวจเพ่ิมเติมและที่ปรึกษาทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้ส่งตรวจต่อได้ (ARLL)  รับฟังคำแนะนำและ
สอบถามความเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการของห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมและที่ปรึกษา ทบทวนผล
ดำเนินการและระบบรายงานผลจากห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมและท่ีปรึกษา  แจ้งผลการทบทวนและประเมินผล
ให้ห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมนำไปปรับปรุงเมื่อพบสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด  เก็บรักษาบันทึกการทบทวน
และผลการประเมินไว้ 3 ปี  เก็บใบคำขอและใบรายงานผลการตรวจทดสอบไว้ 5-10 ปี 

2) ผู้รับรองผลของห้องปฏิบัติการแผนกพยาธิวิทยาฯ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลก่อนส่ง
มอบ ส่งมอบต้นฉบับใบรายงานผลที่ออกโดยตรงจากห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมให้แกผู่้ใช้บริการโดยไม่มีการ
แก้ไข ไม่คัดลอกข้อมูลรายงานผลลงในใบรายงานผลของห้องปฏิบัติการผู้ส่งตรวจ  เก็บสำเนาผลไว้ใน
ห้องปฏิบัติการและจัดทำใบรายงานผลเป็น Portable Document Format(PDF)แล้วจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล HIS 
ให้ตรงกับเวชระเบียนของผู้ป่วยแต่ละคน หรือเก็บไว้ใน Folder ที่ตั้งชื่อว่า “เก็บบันทึกผล out lab” ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูรายงานผลจากห้องปฏิบัติการตรวจเพ่ิมเติมที่สืบคน้และรักษาข้อมูลความลับได้ 

3) ห้องปฏิบัติการของแผนกพยาธิวิทยาฯ ไม่รับให้บริการตรวจวิเคราะห์และไม่รับส่งตรวจต่อสิ่งส่งตรวจที่
เกี่ยวข้องกับคดี ได้แก่ คดีล่วงละเมิดทางเพศ และคดยีาเสพติดให้โทษ เป็นต้น 

ข. ข้อกำหนด 4.5 :- 
4.5.1 การเลือกและการประเมินห้องปฏิบัติการตรวจเพ่ิมเติมและที่ปรึกษา (Selecting and evaluating 

referral laboratories and consultants)  
 ห้องปฏิบัติการจะต้องมีเอกสารขั้นตอน(documented  procedure) การคัดเลือก และการ

ประเมินผลห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมและที่ปรึกษาที่ให้ความเห็นเช่นเดียวกับการแปลผลสำหรับการทดสอบที่
ซับซอ้นทุกสาขาวิชาการ  เพ่ือให้แน่ใจว่าคุณภาพงานบริการรับส่งต่อและที่ปรึกษา เป็นไปตามที่กำหนด 
ห้องปฏิบัติการมีข้ันตอนทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
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a) ห้องปฏิบัติการของแผนกพยาธิวิทยาฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพ

ของผลงานของห้องปฏิบัติการตรวจเพ่ิมเติมและทีป่รึกษา  และสร้างความมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมหรือ

ที่ปรึกษามีความรู้ความสามารถในการดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตามที่ร้องขอตรวจทดสอบ มีการรับฟังคำแนะนำ

จากผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการหากเหมาะสม  

b) ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมและที่ปรึกษาเป็นระยะๆ 

เพ่ือให้แน่ใจว่าได้ทำตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานสากล ISO 15189:2012  

c) เก็บรักษาบันทึกการทบทวนที่ทำในระยะเวลากำหนด 

d) ลงทะเบียนและเก็บรักษาข้อมูลทุกห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมและท่ีปรึกษาที่ขอความคิดเห็น  

e) เก็บใบคำขอและผลทดสอบของตัวอยา่งทั้งหมดทีข่อส่งตรวจเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  

4.5.2 การให้ผลการตรวจทดสอบ (Provision of examination results) 
 ห้องปฏิบัติการ แผนกพยาธิวิทยาฯ รับผิดชอบการส่งตรวจต่อเพ่ือให้มั่นใจว่าผลตรวจโดย
ห้องปฏิบัติการตรวจเพ่ิมเติมถูกนำส่งให้ผู้ร้องขอตรวจ  ใบรายงานผลที่มาจากห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติม
เป็นเอกสารตามกฎหมาย เมื่อห้องปฏิบัติการผู้ส่งตรวจเตรียมใบรายงานผลต้นฉบับซึ่งมีเอกลักษณ์ของ
ห้องปฏิบัติการตรวจเพ่ิมเติมอย่างชัดเจนและมีทุกองค์ประกอบที่สำคัญของผลการรายงานโดยห้องปฏิบัติการ
รับตรวจต่อหรือท่ีปรึกษาโดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อการตีความทางคลินิก  ใบรายงาน
จะระบุว่าการตรวจวิเคราะห์ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อหรือท่ีปรึกษา  หากผู้เขียนรายงานมี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติมใดๆ จะต้องระบุไว้อย่างชัดเจน ห้องปฏิบัติการจะมีวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการรายงานผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจเพ่ิมเติม โดยคำนึงถึงเวลาตอบสนอง ความถูกต้องแม่นยำของผลการวัด 
กระบวนการถอดความและข้อกำหนดระดับทักษะการแปลผล  ในกรณีทีมี่การแปลผลและการประยุกต์ใช้ผล
การตรวจทดสอบให้ถูกต้อง ต้องการการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการผู้ส่ง
ตรวจและห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติม ซึ่งจะไม่ถูกขัดขวางโดยเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือการเงิน 
ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มั่นใจว่าคุณภาพงานบริการของห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติม/รับเหมาช่วงเป็นไป

ตามท่ีกำหนด ได้แก่ ตัวอย่างมีความคงตัวในระหว่างนำส่งตรวจ  ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำ  ได้รายงาน
ผลรวดเร็วตามนัดหมาย   เป็นต้น และปกป้องข้อมูลความลับของรายงานผลที่รับมาจากห้องปฏิบัติการตรวจ
เพ่ิมเติม 

ง. แนวทางการดำเนินการ : ใหด้ำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการคัดเลือกและประเมิน
หอ้งปฏิบัติการตรวจเพ่ิมเติม(WP-LAB-05)  
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4.6 บรกิารภายนอกและวัสดุสิ้นเปลือง(External services and supplies) 

ก. นโยบายบริการภายนอกและวัสดุสิ้นเปลือง:  
1) พัสดุที่จะนำเข้ามาใช้ในระบบคุณภาพ ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำยา และวัสดุใช้สิ้นเปลือง ต้องมี

คุณภาพ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดอันตรายน้อยที่สุด 
2) ให้ผู้จัดการวิชาการและผู้ใช้งานพัสดุมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินขั้นตอนต่างๆ ใน

ระบบการบริหารพัสดุ ได้แก่ เกณฑ์คัดเลือกผู้ขายรายใหม่  หลักเกณฑแ์ละคุณลักษณะเชิงเทคนิคในการจัดซื้อ  
เกณฑ์การตรวจรับ และเกณฑ์การประเมินผู้ขายรายครั้ง/รายปี   เมื่อมีการกำหนดความต้องการ จัดหา(ซื้อ
,จ้าง) และตรวจรับพัสดุ ให้ประเมินตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ดังกล่าว 

3) การประเมินผู้ขายให้ดำเนินการทั้งเป็นรายครั้งที่มีการตรวจรับและประเมินเป็นภาพรวมเป็นรายปีอย่าง
น้อย 1 ครั้งใน 1 ปี และแจ้งผลการประเมินให้ผู้ขายนำไปปรับปรุง 

4) จัดทำบัญชีรายชื่อบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย เชื่อมโยงกับการบันทึกลงวันที่รับ วันที่นำออกมาใช้ 
เลขรุ่นผลิต วันหมดอายุของรายการอุปกรณ์ น้ำยา และวัสดุใช้สิ้นเปลืองที่นำเข้ามาใช้งาน 

5) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขายรายใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก และบัญชีผู้ขายที่ผ่านการประเมินให้จัดซื้อได้(AVL) 
6) การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการโดยฝ่ายจัดซื้อของโรงพยาบาล ได้แก่ พลาธิการ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา โดย

มีห้องปฏิบัติการเป็นผู้กำหนดรายการความต้องการ หลักเกณฑ์ และคุณลักษณะเฉพาะเชิงเทคนิคของน้ำยาและ
วัสดุหรือบริการทีต่้องการ 

ข. ข้อกำหนด 4.6 :- 
4.6.1 ห้องปฏิบัติการจะต้องมีขั้นตอนที่จัดทำเป็นเอกสาร(documented  procedure)สำหรับการเลือก

และการซื้อบริการจากภายนอก อุปกรณ์ น้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองที่มีผลต่อคุณภาพของการให้บริการ  
4.6.2 ห้องปฏิบัติการมีระบบการคัดเลือกผู้ขายและอนุมัติผลตามความสามารถของผู้ขายในการจัดหา

บริการจากภายนอก เครื่องมือ สารเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองให้สอดคล้องกับความต้องการของห้องปฏิบัติการ และมี
การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองข้อกำหนดนี้  เกณฑ์สำหรับการคัดเลือกจะถูกจัดทำขึ้น 
มีการเก็บรักษารายการผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติจัดซื้อน้ายาและอุปกรณ์สิ้นเปลือง ซ่ึงข้อมูล
การจัดซื้อต้องอธิบายข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะซื้อ ไว้ที่เอกสารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ  มีการ
ตรวจติดตามประสิทธิภาพการทำงานของผู้ขายเพ่ือให้แน่ใจว่าบริการหรือสินค้าที่ซื้อมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
ประกาศไว้อย่างต่อเนื่อง  

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มั่นใจว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำยา และวัสดุใช้สิ้นเปลือง มีความเหมาะสมกับการ
ตรวจวิเคราะห์และบริการอย่างมีคุณภาพ  มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้อย่างต่อเนื่อง   ใช้บริการจาก
ผู้ขายที่มคีุณภาพไดม้าตรฐานและให้บริการหลังการขายได้ตามข้อกำหนดที่เป็นธรรม 

ง. แนวทางการดำเนินการ : .ใหด้ำเนินการตามระเบียบปฏิบัติของห้องปฏิบัติการเรื่องการเลือกและการ
จัดซื้อบริการภายนอก (WP-LAB-06) 
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4.7 บริการใหค้ำปรึกษา (Advisory services) 

ก. นโยบายบริการให้คำปรึกษา :  
1) หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการวิชาการ ผู้จัดการผู้ใช้บริการสัมพันธ์ และนักเทคนิคการแพทย์ที่ถูก

แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเชิงวิชาชีพและวิชาการ โดยจัดใหมี้
บริการคำปรึกษาเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเลือกใช้การทดสอบและใช้บริการ ประเภทตัวอย่างที่ต้องการ ข้อจำกัดของ
ขั้นตอนการทดสอบ ความถี่ในการให้บริการทดสอบ การเก็บตัวอย่าง เก็บรักษาตัวอย่าง การนำส่งตัวอย่าง การ
ปฏิเสธตัวอย่าง การขอตรวจซ้ำ การแปลผล  รวมถึงการให้คำปรึกษาทางคลินิกรายบุคคล เช่น ให้คำปรึกษาแก่
ผู้ป่วยที่ถูกสง่ตรวจ HIV เป็นต้น 

2) ให้คำปรึกษาด้วยวิธีการต่างๆ  ได้แก่ การประชุมกับทีมนำพัฒนาทางคลินิก การให้คำแนะนำทาง
โทรศัพท์ การส่งข้อความหรือข้อมูลคำปรึกษาผ่านโปรแกรมประยุกต์ต่างๆที่โต้ตอบได้ทันทีหรือรอตอบได้ รวมถึงให้
ข้อมูลคำแนะนำและข้อตกลงด้วยการแจกจ่ายคู่มือการใช้บริการและเกบ็สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งมีการ
ปรับปรุงรายละเอียดเป็นระยะเพ่ือให้เข้าใจง่ายและเป็นปัจจุบันสำหรับใช้ในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ มีบันทึกการ
สื่อสารในการให้บริการคำปรึกษาทุกครั้ง 

ข. ข้อกำหนด 4.7 : ห้องปฏิบัติการจะต้องเตรียมการเพ่ือสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้ 
a) ให้คำปรกึษาในการเลือกการทดสอบและการใช้บริการ รวมถึงชนิดของตัวอย่างที่ต้องการ (ดูเพ่ิมเติมใน

ข้อ 5.4), ตัวชี้วัดทางคลินิก และข้อจำกัดของขั้นตอนการทดสอบ และความถี่ของการร้องขอการ
ทดสอบ การใช้ 

b) ให้คำปรึกษาทางคลินิกของแต่ละรายผู้ป่วย 
c) ให้คำตัดสินทางวิชาชีพในการแปลความหมายของผลการทดสอบ (ดูข้อ 5.1.2 และ 5.1.6) 
d) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของการให้บริการห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
e) การให้คำปรึกษาในเรื่องทางวิทยาศาสตร์ และขนส่ง เช่น กรณีการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจซึ่งมีคุณลักษณะไม่

ตรงกับเกณฑ์การยอมรับ 
ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีการใช้บริการทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้  

สร้างความเชื่อม่ันศรัทธา ความพึงพอใจ และเกิดความร่วมมือกับผู้ใช้บริการ 
ง. แนวทางการดำเนินการ: ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการใหบ้ริการคำปรึกษาและการ

กำหนดที่ปรึกษา(WP-LAB-07) 
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4.8 การแก้ไขข้อร้องเรียน (Resolution of complaints) 

ก. นโยบายการแก้ไขข้อร้องเรียน : ห้องปฏิบัติการต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนที่
ได้รับจากผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระบบของโรงพยาบาล  นำความคดิเห็น/ข้อร้องเรียนมาพิจาณา
ระบสุิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน 
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ลงบันทึกและจัดเก็บบันทึกข้อมูลรายละเอียดในสิ่งที่ห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการไป 
ทบทวนผลการดำเนินการจัดการกับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการให้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น  

ข. ข้อกำหนด 4.8 : ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำเอกสารขั้นตอน(documented  procedure)สำหรับการ
จัดการข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ได้รับจากแพทย์ ผู้ป่วย เจ้าหน้าทีห่้องปฏิบัติการหรือฝ่ายอ่ืนๆ ต้องเก็บ
รักษาบันทึกข้อร้องเรียนทั้งหมด การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการแก้ไข (ดู 4.14.3) 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บริการที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานได้รับการแก้ไขปรับปรุง  ลดความเสียหายและหรือ
ชดเชยอย่างทันท่วงท ี มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการร้องเรียนซ้ำด้วยเรื่องเดิม 

ง. แนวทางการดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการข้อร้องเรียนและ
ตอบสนองความต้องการ(WP-LAB-08)ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิธีการรับข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลเชื่อมโยง
กับระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล 

 

4.9 การระบุและการควบคุมสิ่งไม่สอดคลอ้ง(Identification and control of nonconformities) 
สิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด หมายถึง ข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน                  

ISO 15189:2012/ISO 15190:2003   มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560  หรือกฎระเบียบปฏิบัติของ
ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล หรือขอ้กำหนดทางราชการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงที่กำหนดขึ้นใน
ระบบคุณภาพ นโยบายที่กำหนดไว้ในคู่มือคุณภาพ หรือข้อตกลงกับผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ 

ก. นโยบายการระบุและการควบคุมสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด :  
1) สิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด จัดเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีการควบคุมโดยดำเนินการให้สอดคล้อง

เชื่อมโยงกับระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล 
2) กำหนดระบบ เฝ้าระวัง ตรวจติดตาม บันทึก สิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด เหตุการณ์เกือบพลาด

(near miss) และอุบัติการณ์ที่มีผลกระทบถึงผู้ป่วย(miss) นำข้อมลูมาวิเคราะห์เชิงสถิติ หาสาเหตุ แก้ไขเบื้องต้น 
ปฏิบัติการแก้ไข ปฏิบัติการป้องกัน  

3) การระบุสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดให้พิจารณาจากข้อร้องเรียน ผลการตรวจติดตามภายใน ผล
การตรวจสอบงาน ผลจากการตรวจประเมิน การทบทวนบริหาร การตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง และบนัทึก
อุบัติการณ์ เป็นต้น 

4) รายงานผลการทดสอบทีไ่ด้จากการปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดในขั้นตอนก่อนการออกผลทีมี่
โอกาสสูงที่จะทำให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วยต้องถูกเรียกคืนเพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานผลที่ไม่แน่ใจในความถูก
ต้องแม่นยำจะไม่ถูกนำไปใช้งาน  
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5) ผู้จัดการคุณภาพ รับผิดชอบการจัดการสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดร่วมกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาโดยประสานงานกับผู้จัดการความเสี่ยง เน้นให้มีการทบทวนและดำเนินการตอบสนอง
ทันทตี่อการเกิดขึ้นของสิ่งไม่สอดคล้องที่มีผลกระทบต่อคุณภาพผลการทดสอบที่มีความสำคัญ มีการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อระบบคุณภาพและผู้ใช้บริการ  มีอำนาจยุติกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด เช่น ยุติการทดสอบ
และการรายงานผล และอนุญาตให้ดำเนินการได้เมื่อปฏิบัติการแก้ไขแล้วเสร็จ 

ข. ข้อกำหนด 4.9 : ห้องปฏิบัติการต้องมีขั้นตอนเป็นเอกสาร(documented  procedure) ในการระบสุิ่งไม่
สอดคล้องและการจัดการสิ่งไม่สอดคล้องในแง่มุมต่างๆ ของระบบการจัดการคุณภาพ รวมทั้ง กระบวนการก่อน
การทดสอบ กระบวนการทดสอบ หรือกระบวนการหลังการทดสอบ  ขั้นตอนเหล่านี้ต้องมั่นใจว่า 

a) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบและมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด 
b) มีการกำหนดรายละเอียดมาตรการตอบสนองทันทีที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
c) พิจารณาขอบเขตสิ่งที่ไม่สอดคล้อง 
d) ยุติการทดสอบและการรายงานผลการทดสอบไว้ตามความจำเป็น 
e) มีการพิจารณานัยสำคัญทางการแพทย์เมื่อมีสิ่งไม่สอดคล้องฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งแพทย์ผู้ขอ

การทดสอบหรือผู้มีอำนาจในการใช้รายงานผลให้รับทราบ 
f) เรียกกลับคืนผลการทดสอบใดๆ ที่เก่ียวข้องกับสิ่งไม่สอดคล้องหรือมีโอกาสสูงที่จะเกิดสิ่งไม่สอดคล้องฯ 

หรือระบุอย่างเหมาะสมเท่าท่ีจำเป็น 
g) ผู้มีอำนาจตัดสินใจเพ่ือเริ่มการทดสอบใหม่ 
h) บันทึกระบุรายละเอียดสิ่งไม่สอดคล้องแต่ละครั้ง ทบทวนสิ่งที่เกิดขึน้ เพ่ือหาแนวโน้ม และเริ่มต้น

ปฏิบัติการแก้ไข 
ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันมิให้มีการนำบริการและคุณภาพที่ไมป่ฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือ

ข้อตกลง (เช่น รายงานผลผิดพลาด โลหิต/ผลิตภัณฑ์โลหิตที่ไม่ปลอดภัย อุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจที่ปนเปื้อน คู่มือ
การใช้บริการและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ล้าสมัย เป็นต้น) ไปใช้หรือส่งมอบให้ผู้ใช้บริการ 

ง. แนวทางการดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการระบุและควบคุมสิ่งไม่สอดคล้อง
ตามข้อกำหนด (WP-LAB-09)  
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4.10 ปฏิบัติการแก้ไข (Corrective action) 

ก. นโยบายปฏิบัติการแก้ไข : เมือ่พบสิ่งไม่สอดคล้องกำหนด ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหา วิเคราะห์
สาเหตุที่แท้จริง ประเมินระดับความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา กำหนดมาตรการ
แก้ไขและป้องกัน และดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด  บันทึกรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้องฯ
และการแก้ไขปัญหาที่ได้ดำเนินการไป  ติดตามผลการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้  นำผลการแก้ไขรายงานต่อ
ผู้จัดการคุณภาพ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการทบทวน 

ข. ข้อกำหนด 4.10 : ห้องปฏิบัติการจะต้องดำเนินการแก้ไขเพ่ือขจดัสาเหตุของสิ่งไม่สอดคล้องตาม
ข้อกำหนด  ปฏิบัติการแก้ไขต้องเหมาะสมต่อผลกระทบของสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด  มีเอกสารขั้นตอน
(documented  procedure) สำหรับ 

a) ทบทวนสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด 
b) ค้นหาและกำหนดต้นเหตุของสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด 
c) ประเมินความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข เพ่ือให้แนใ่จว่าสิ่งไม่สอดคล้องฯ ไม่ได้เกิดข้ึนอีก 
d) กำหนดและนำปฏิบัติการแก้ไขที่จำเป็นไปใช้ 
e) บันทึกผลของปฏิบัติการแก้ไขที่ทำ(ดู 4.13) 
f) ทบทวนประสิทธิผลของการดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข(ดู 4.14.5) 

 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือลดการเกิดขึ้นซ้ำอีกของสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
ง. แนวทางการดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง ปฏิบัติการแก้ไข (WP-LAB-10 )  
 

4.11 ปฏิบัติการป้องกัน (Preventive action) 

ก. นโยบายปฏิบัติการป้องกัน : คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการร่วมกันทบทวนและวิเคราะห์
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน รวมถึงข้อมูลข่าวสารในห้องปฏิบัติการ พิจารณาผลจากปฏิบัติการ
แก้ไขและอุบัติการณ์เชิงรุก(near miss) เพ่ือค้นหาโอกาสเกิดสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดและระบุสาเหตุที่
เป็นไปได้ ปรับปรุงระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นระยะ เมื่อค้นพบสิ่งไม่สอดคล้องฯ ให้ประเมินระดับความ
เสี่ยง จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนที่จะดำเนินการป้องกัน จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน กำหนดกิจกรรม 
ดำเนินงานตามแผน และติดตามผลการเกิดขึ้นสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดและเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่
เกี่ยวข้อง 

ข. ข้อกำหนด 4.11 : ห้องปฏิบัติการต้องตรวจสอบการดำเนินงานเพ่ือขจัดสาเหตุของสิ่งไม่สอดคล้องตาม
ข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้น (Potential Nonconformities, PNC ) ในการที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งไม่สอดคล้องตาม
ข้อกำหนดเกิดขึ้น การดำเนินการป้องกันจะต้องเหมาะสมกับระดับผลกระทบของปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
ห้องปฏิบัติการต้องมีข้ันตอนที่ทำเป็นเอกสาร(documented  procedure)สำหรับ 

a) ทบทวนข้อมูลและสารสนเทศในห้องปฏิบัติการเพื่อกำหนดสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่อาจเกิดข้ึน 
b) การระบุสาเหตุของสิ่งไม่สอดคล้อกับข้อกำหนดที่อาจเกิดข้ึน 
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c) ประเมินความจำเป็นในการป้องกันการเกิดซ้ำ 
d) การกำหนดและการดำเนินการป้องกันที่จำเป็น 
e) การบันทึกผลของการดำเนินการป้องกัน (ดู 4.13) 
f) ทบทวนประสิทธิผลของการดำเนินการป้องกัน 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันการเกิดข้ึนของสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
ง. แนวทางการดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง ปฏิบัติการป้องกัน (WP-LAB-11) 
 

4.12 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(Continual improvement) 

ก. นโยบายการปรับปรุงต่อเนื่อง : ห้องปฏิบัติการต้องมีการกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและโอกาส
พัฒนาจากผลการทบทวนบริหาร/ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง/แนวโน้มของปัญหาหรือระดับความเสี่ยงของ
อุบัติการณเ์ชิงรุก (near miss)  ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพร่วมกับสห
วิชาชีพ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาซึ่งมีระดับความเสี่ยงสูงสุดจะต้องได้รับการดำเนินการเป็น
ลำดับแรก  ติดตามตัวชี้วัดทัง้ KPI และ QI   เมื่อพบตัวชี้วัดที่ไม่ได้ตามเป้าหมายหรือบ่งชี้ว่ามีปัญหาหรือพบโอกาส
ที่สามารถทำให้ดีกว่าเดิมได้  ให้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  มีการติดตามและประเมินประสิทธิผลของ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพ่ือพิจารณายุติหรือยับยั้งหรือปรับเปลี่ยนกำหนดกจิกรรมใหม ่
ออกแบบระบบงานใหม ่ทดสอบทางเลือกต่างๆ เพื่อค้นหาทางเลือกท่ีได้ผลลัพธ์ดีที่สุด ปรับปรุงมาตรฐานระเบียบ
วิธีปฏิบัติใหม่ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ข. ข้อกำหนด 4.12 : ห้องปฏิบัติการต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพ รวมทั้ง
กระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการพิจารณาทบทวนจากผู้บริหาร
(management reviews) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่แท้จริงของห้องปฏิบัติการในกิจกรรมการประเมินผล 
ปฏิบัติการแก้ไข ปฏิบัติการป้องกัน  การกระทำกับความตั้งใจของตนตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ กิจกรรมการปรับปรุงต้องดำเนินการจากเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุดซึ่งจัดลำดับความสำคัญ
จากการประเมินความเสี่ยง   แผนปฏิบัติการสำหรับการปรับปรุงจะต้องจัดทำเป็นเอกสารและนำไปดำเนินการตาม
ความเหมาะสม ประสิทธิผลของการดำเนินการต้องผ่านการทบทวนเฉพาะเรื่องหรือการตรวจติดตามในงานที่
เกี่ยวข้อง (ดู 4.14.5 การตรวจติดตามภายใน) Laboratory management ต้องทำให้มั่นใจว่า ห้องปฏิบัติการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วย เมื่อ
โปรแกรมการปรับปรุงอย่ างต่อ เนื่ องระบุ โอกาส ในการปรับปรุง (Opportunities for improvement)  
Laboratory management ต้องนำมาพิจารณาโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเกิดขึ้นที่ใด และสื่อสารกับพนักงานเรื่อง
แผนพัฒนาและเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการคุณภาพ รวมทั้งกระบวนการก่อน
วิเคราะห์ ระหว่างวิเคราะห์ หลังวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง 

ง. แนวทางการดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง          
(WP-LAB-12)  
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4.13 การควบคุมบันทึก (Control of records) 

ก. นโยบายการควบคุมบันทึก :  
1) วางระบบควบคุมบันทึกคุณภาพ โดยการจัดทำเอกสารระเบียบปฏิบัติงานกำหนดวิธีการบ่งชี้  จัดเก็บ 

จัดเรียงลำดับ การเข้าถึง การเก็บรักษาบันทึก การบำรุงรักษา การแก้ไข การกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย 
และผู้รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ 

2) กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกคุณภาพแตกต่างกันไปตามประเภท/รูปแบบของบันทึก
คุณภาพ การนำมาใช้ประโยชน์ในภายหลัง ความรับผิดชอบทางกฎหมายหรือกำหนดโดยอ้างอิงตาม
ระเบียบของทางราชการ และหรือของหน่วยงาน มุ่งเน้นการเก็บสำเนารายงานผล(จัดเก็บอย่างน้อย 5 
ปี) และบันทึกการประกันคุณภาพ(จัดเก็บอย่างน้อย 2 ปี)  ข้อมูลผลคดีต้องจัดเก็บอย่างน้อย 10 ปี  
วิธีการจัดเก็บค้นหาง่าย เรียกใช้ได้สะดวก ครบถ้วน ทั้งบันทึกที่เป็นกระดาษและข้อมูลใน Electronic 
file  

3) Work sheet ที่ใช้บันทึกข้อมูลการตรวจทดสอบที่ต้องปกปิด ควรแยกบันทึกออกจากการตรวจทดสอบ
ทั่วไป เพราะระดับการปกปิดข้อมูลแตกต่างกันและระยะเวลาการจัดเก็บอาจแตกต่างกัน เช่น การ
ทดสอบสารเสพติด การตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HIV  เป็นต้น 

4) กรณีการบันทึกด้วยลายมือ ต้องบันทึกให้อ่านออก สอบกลับได้ถึงผู้บันทึกและวันเวลาที่บันทึก 
5) บันทึกคุณภาพทุกรูปแบบและชนิดสื่อ(เช่น อิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ) รวมทั้งข้อมูลในโปรแกรม

ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ(Laboratory Information System-LIS) ที่เข้าถึงได้และป้องกัน
จากการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาต ถ้ามีการแก้ไข ต้องระบุวันที่ เวลาที่แก้ไข และระบุตัวบุคคลที่
แก้ไขด้วยชื่อกำกับไว้ 

ข. ข้อกำหนด 4.13 : ห้องปฏิบัติการต้องมีเอกสารขั้นตอน(documented  procedure)สำหรับการบ่งชี้
(identification) การเก็บรวบรวม(collection)  การจัดทำดัชนี(indexing)  การเข้าถึง(access)  การ
จัดเก็บ(storage) การบำรุงรักษา(maintenance) การแก้ไข(amendment) และการกำจัดทิ้งอย่าง
ปลอดภัย(safe disposal) ของการบันทึกคุณภาพและบันทึกทางเทคนิค (quality and technical 
records)  บันทึกต้องถูกจัดทำขึ้นมาควบคู่กับการทำงานของแต่ละกิจกรรมที่มีผลต่อคุณภาพของการ
ตรวจทดสอบ 
หมายเหตุ 1 บันทึกสามารถจัดทำได้หลายรูปแบบที่เข้าถึงได้และป้องกันจากการแก้ไขโดยไม่ได้รับ
อนุญาต หากมีการแก้ไขต้องระบุวันที่  เวลาของการแก้ไขหากเกี่ยวข้อง ระบุผู้แก้ไข (ดู  5.8.6)  
ห้องปฏิบัติการต้องกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการคุณภาพ รวมทั้ง
กระบวนการก่อน ระหว่างและหลังการตรวจทดสอบ ต้องถูกเก็บรักษาไว้ ระยะเวลาเก็บบันทึกไว้อาจ
แตกต่างกันไป แต่บันทึกรายงานผลต้องเรียกคืนกลับมาใช้งานได้ตราบเท่าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทาง
การแพทย์หรือตามท่ีกฎระเบียบระบุ 
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หมายเหตุ 2  ความรับผิดตามกฎหมายบางประเภทของขั้นตอน (เช่น การตรวจทดสอบเนื้อเยื่ อ, การ
ตรวจทดสอบทางพันธุกรรม, การตรวจทดสอบในทารก) อาจจำเป็นต้องมีการเก็บรักษาบันทึกบางอย่าง
นานกว่าข้อมูลอ่ืนๆ ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับจัดเก็บบันทึก
เพ่ือป้องกันความเสียหาย เสื่อมสภาพ สูญเสีย หรือการเข้าถึง โดยไม่ได้รับอนุญาต (ดู 5.2.6) 
หมายเหตุ 3 สำหรับบันทึกบางรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบันทึกที่จัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บ
ที่ปลอดภัยที่สุดอาจจะอยู่ในรูปสื่อควบคุมความลับและจัดเก็บนอกสถานที่ตั้ง และบันทึกเหล่านี้ต้องมี
พร้อมใช้ในระหว่างการประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ(management review) 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ข้อมูลในบันทึกคุณภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วน อ่านง่าย สืบค้นง่าย เก็บรักษาได้
ปลอดภัยตามเวลาที่กำหนด นำกลับมาใช้งานได้ทุกครั้งเมื่อต้องการ  ป้องกันการเข้าถึงโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่โดย
คำนึงถึงการรักษาความลับข้อมูลและสิทธิผู้ป่วย 

ง. แนวทางการดำเนินการ : ใหด้ำเนินการตามระเบยีบปฏิบัติงานเรื่อง : การควบคุมบันทึก(WP-LAB-13)  
 

4.14 การประเมินผลและการตรวจติดตาม (Evaluation and audits) 

4.14.1 ทั่วไป 
 ผู้จัดการคุณภาพจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนประเมินผลและตรวจติดตามภายใน เพ่ือตรวจสอบ
และแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการทกุขั้นตอนโดยห้องปฏิบัติการตรงกับความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้บริการ 
และทำตามข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการคุณภาพที่วางไว้ และระบบบริหารจัดการคุณภาพได้รับการปรับปรุง
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ผลของกิจกรรมการประเมินผลและการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจะถูกนำเสนอในการประชุม
ทบทวนบริหารของห้องปฏิบัติการ 
 

4.14.2 การทบทวนคำร้องขอและความเหมาะสมของวิธีการและข้อกำหนดของตัวอย่าง ตามระยะเวลาที่
กำหนด 

ก. นโยบายการทบทวนคำร้องขอและความเหมาะสมของวิธีการและข้อกำหนดของตัวอย่าง : ผู้จัดการ
วิชาการของห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการทีมนำพัฒนาคุณภาพทางคลินิก(PCT) รว่มกันดำเนินการดังต่อไปนี้ 

a) ทบทวนวิธีวิเคราะห์ รวมถึงค่าอ้างอิงว่ามีความเหมาะสมตรงกับความต้องการ สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานและความจำเป็นทางการแพทย์   

b) ทบทวนปริมาณตัวอย่างที่ต้องการใช้ อุปกรณ์เก็บและชนิดของสารเติมแต่งหรือสารกันเสียสำหรับ
ตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ ของเหลวในร่างกายอ่ืนๆ และตัวอย่างอ่ืนๆ  

c) ทบทวนวิธีการเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจในขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์ที่ทำให้มั่นใจว่าสิ่งที่จะ
ตรวจวัดไมเ่สื่อมสภาพก่อนถูกตรวจวิเคราะห์  

d) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อ a) – c) ให้แจ้งผู้จัดเก็บตัวอย่างรับทราบ การทบทวนดังกล่าว
จัดเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนระบบบริหารคุณภาพให้ดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี  
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ข. ข้อกำหนด 4.14.2 : บุคลากรผู้มีอำนาจจะต้องทบทวนการตรวจทดสอบ (examination)โดย
ห้องปฏิบัติการในกำหนดเวลา เพ่ือให้แน่ใจว่าการตรวจทดสอบเหล่านี้มีความเหมาะสมในทางคลินิกตามที่ร้องขอ
ตรวจ หอ้งปฏิบัติการต้องทบทวนปริมาตรตัวอย่าง อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง และชนิดสารกันเสียสำหรับเลือด ปัสสาวะ 
ของเหลวในร่างกายอ่ืนๆ  และประเภทตัวอย่างอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้แน่ใจว่าปริมาตรตัวอย่างที่จัดเก็บ
รวบรวมต้องเพียงพอหรือไม่มากเกินไป และจัดเก็บอย่างเหมาะสมให้สิ่งที่จะตรวจวัดคงสภาพ 

ค. วัตถุประสงค์ : 
1) เพ่ือพิจารณาว่าทุกขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์และหลักการวิธีวิเคราะห์ที่ให้บริการตามคำร้องขอมี

ความเหมาะสมในทางคลินิก 
2) เพ่ือให้แน่ใจว่าปริมาตรตัวอย่างที่จัดเก็บและนำส่งตรวจมีปริมาณเพียงพอหรือไม่มากเกินไปจนเป็น

ภาระในการกำจัดขยะติดเชื้อ และสารที่จะตรวจยังคงสภาพได้จนถึงขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์เป็น
อย่างน้อย 

ง. แนวทางการดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง: การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
(WP-LAB-15)  

 

4.14.3 การประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ (Assessment of user feedback) 

ข. นโยบายการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ : ผู้จัดการคุณภาพ/ผู้จัดการวิชาการสิ่งส่งตรวจและ
ผู้ใช้บริการสัมพันธ์จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนเพ่ือค้นหาความต้องการของผู้ใช้บริการครอบคลุมทุกประเด็น
คุณภาพของทุกงานบริการของห้องปฏิบัติการในกลุ่มเป้าหมายได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย จากทุกหอผู้ป่วยและ
ทุกคลินิกเฉพาะโรคต่างๆ โดยการสำรวจความพึงพอใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งใน 1 ปี ใช้จำนวนแบบสอบถามที่
เพียงพอในการเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ใช้บริการและเหมาะสมเชิงสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็นผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ  ซึ่งข้อมูลความคิดเห็นและมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องจะถูก
บันทึกเก็บรักษาไว้และมีมาตรการรักษาความลับของผู้ใช้บริการที่ให้ข้อมูล  

ค. ข้อกำหนด 4.14.3 : ห้องปฏิบัติการต้องแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของผู้ใช้บริการว่าได้
ตอบสนองความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้บริการหรือไม่ วิธีการสำหรับการได้มาของข้อมูลและใช้ข้อมูลต้อง
เกิดจากความร่วมมือกับผู้ใช้บริการหรือตัวแทนของผู้ใช้บริการในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ
ห้องปฏิบัติการ โดยมีเงื่อนไขว่าห้องปฏิบัติการได้ทำให้แน่ใจว่าได้มีการรักษาความลับข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการ มาตรการที่ดำเนินการไปและบันทึกข้อมูลดังกล่าวต้องถูกเก็บเป็นข่าวสารที่ถูกจัดเก็บรักษาไว้ 

ง. วัตถุประสงค์ : เพ่ือค้นหาความต้องการของผู้ใช้บริการครอบคลุมทุกประเด็นคุณภาพของทุกงาน
บริการของห้องปฏิบัติการในกลุ่มเป้าหมายได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย จากทุกหอผู้ป่วยและทุกคลินิกเฉพาะโรค
ต่างๆ  และนำเข้าผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสู่การทบทวนระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

จ. แนวทางการดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง: การสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทางห้องปฏิบัติการ (WP-LAB-30) 

 
 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 
รหัสเอกสาร : QM–LAB-1 หน้า 37 จาก 81 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 
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4.14.4 ข้อเสนอแนะของพนักงาน (Staff  suggestions) 

ก. นโยบายข้อเสนอแนะของพนักงาน  : ห้องปฏิบัติการจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรของห้องปฏิบัติการจากการประชุมประจำเดือนของห้องปฏิบัติการ และแสดงความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะผ่าน“กล่องเสนอความคิดเห็น”  โดยใช้แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น (FR-RM-008) 
นอกจากนีย้ังสามารถแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะได้ตลอดเวลาผ่านระบบส่งข้อความออนไลน์ทันทใีนโปรแกรม
ประยุกต์ ‘LINE’   หัวหน้าห้องปฏิบัติการหรือผู้ได้รับมอบหมายนำข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะมาเข้าสู่
กระบวนการการประเมินและจัดการกับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง 
การจัดการข้อร้องเรียนและตอบสนองความต้องการ(WP-LAB-08) ข้อเสนอแนะใดที่คณะกรรมการบริหาร
ห้องปฏิบัติการพิจารณาแล้วเห็นว่าห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินการเองได้ ให้มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะแล้วรายงานสิ่งที่จะทำและผลการดำเนินการตอบสนองต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลและ/หรือคณะกรรมการทีมนำเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้สั่งการ
และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของพนักงานจะถูกบันทึกเปน็ลายลักษณ์อักษรและเก็บรักษาไว้ 

ข. ข้อกำหนด 4.14.4 : Laboratory management ต้องส่งเสริมให้พนักงานให้คำแนะนำในการปรับปรุง
บริการห้องปฏิบัติการในทุกด้าน ข้อเสนอแนะต้องได้รับการประเมินผล ดำเนินการปฏิบัติตามความเหมาะสมและ
ตอบกลับบุคลากรผู้เสนอแนะ บันทึกข้อเสนอแนะและมาตรการที่ดำเนินการจากผู้บริหารจะต้องเก็บรักษา   

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรห้องปฏิบัติการมีส่วนร่วมให้คำแนะนำในการปรับปรุงบริการ
ห้องปฏิบัติการในทุกด้าน และนำเข้าผลการประเมินข้อเสนอแนะของพนักงานสู่การทบทวนระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของห้องปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม  

ง. แนวทางการดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง: การสื่อสารในระบบคุณภาพ          
(WP-LAB-31)  และการจัดการข้อร้องเรียนและตอบสนองความต้องการ(WP-LAB-08) 

 

4.14.5 การตรวจติดตามภายใน (Internal audit) 

ก. นโยบายการตรวจติดตามภายใน : ผู้จัดการคุณภาพมีหน้าที่กำหนดแผนการตรวจติดตามภายในและ
ระบบความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี  โดยให้มีการดำเนินการตรวจติดตามภายในทุกหัวข้อทั้งด้านบริหาร
จัดการ ด้านเทคนิควิชาการ และระบบความปลอดภัย  ตามมาตรฐานสากล ISO 15189:2012/ISO 15190:2003  
และตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 ในกำหนดเวลาที่วางแผนไว้  ผู้ตรวจติดตามต้องผ่านการอบรม
เทคนิคการตรวจติดตามภายในและข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ ใช้ตรวจติดตามดังกล่าว ผู้ทำหน้าที่ตรวจติดตามไม่
ตรวจติดตามงานของตนเองรวมถึงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หากทำได้ผู้ตรวจติดตามไม่ควรเป็นบุคลากรของ
ห้องปฏิบัติการ ดังนั้นจึงควรกำหนดผู้ตรวจติดตามเป็นบุคคลภายนอกโรงพยาบาล เช่น ผู้ตรวจติดตามจาก
เครือข่ายพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของจังหวัดสกลนครและเขตสุขภาพที่ 8  ผู้ตรวจติดตามจากเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลกองทัพบก เป็นต้น เมื่อการตรวจติดตามภายในพบข้อบกพร่อง ห้องปฏิบัติการต้อง
ดำเนินการปฏิบัติแก้ไขเพ่ือป้องกันการเกิดซ้ำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แจ้งผลการตรวจติดตามภายในและผล



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 
รหัสเอกสาร : QM–LAB-1 หน้า 38 จาก 81 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 
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เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทราบเพ่ือใช้
เป็นขอ้มูลในการทบทวนระบบบริหารจดัการคุณภาพในระดับห้องปฏิบัติการและระดับโรงพยาบาลตามลำดับ 

ข. ข้อกำหนด : ห้องปฏิบัติการต้องตรวจติดตามภายในตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้เพ่ือตรวจสอบทุก
กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นในด้านระบบการจัดการคุณภาพ  รวมถึงขั้นตอน ก่อน ระหว่างและหลังการตรวจทดสอบ 

a) สอดคล้องกบัข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 15189:2012/ISO 15190:2003  และมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย์ 2560 และความต้องการที่จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการ และ 

b) จะดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและคงคุณภาพไว้ 
หมายเหตุ 1  
- วงจรสำหรับการตรวจติดตามภายในที่ปกติควรจะแล้วเสร็จใน 1 ปี   
- ไม่จำเปน็ที่การตรวจติดตามต้องครอบคลุมระยะเวลาทั้งปี 
- ไม่จำเป็นที่การตรวจติดตามต้องลงลึกในทุกองค์ประกอบของระบบการจัดการคุณภาพ 

ห้องปฏิบัติการอาจตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหนึ่งโดยไม่ละเลยกิจกรรมอ่ืนๆ อย่างสิ้นเชิง 
- การตรวจติดตามต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในการประเมินประสิทธิภาพการ

ทำงานด้านบริหารและด้านเทคนิคของระบบการจัดการคุณภาพ 
- โปรแกรมการตรวจสอบต้องคำนึงถึงสถานะและความสำคัญของกระบวนการและขอบเขต

ทางด้านเทคนิคและการจัดการที่จะตรวจติดตาม เช่นเดียวกับผลของการตรวจติดตามก่อนหน้านี้ 
- เกณฑ์การตรวจติดตาม ขอบเขต ความถี่ และวิธีการ ต้องระบุรายละเอียดและจัดทำเป็นเอกสาร 
- การคัดเลือกผู้ตรวจติดตามและการตรวจติดตามจะต้องทำให้มั่นใจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มี

ความ มีกระบวนการที่เที่ยงธรรมและยุติธรรม หากมีทรัพยากรเพียงพอผู้ตรวจติดตามต้องเป็น
อิสระจากกิจกรรมที่ถูกตรวจสอบ 

หมายเหตุ 2  
- แนะนำใหก้ารตรวจติดตามปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO 19011 
- ห้องปฏิบัติการต้องมีขั้นตอนที่ เป็นเอกสาร(documented  procedure)เพ่ือกำหนดความ

รับผิดชอบ และข้อกำหนดสำหรับการวางแผนและดำเนินการตรวจติดตาม การรายงานผล และ
การบำรุงรักษาบันทึกด้านนี้ (ดู 4.13) 

- ผู้รับผิดชอบในขอบเขตที่ถูกตรวจติดตาม ต้องทำให้แน่ใจว่ามาตรการที่เหมาะสมจะดำเนินการได้
ทันทีที่พบสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด ปฏิบัติการแก้ไขต้องดำเนินการทันทีเพ่ือกำจัดสาเหตุ
ของการไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่ตรวจพบ (ดู 4.10) 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือทวนสอบ(verification) ถึงระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ดำเนินการอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 

1) เพ่ือประเมินว่าระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่จัดตั้งขึ้นมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 
15189:2012/ISO 15190:2003  และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 หรือไม ่ 
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2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการนำระบบคุณภาพไปใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ/
เป้าหมายคุณภาพตามที่ห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาลกำหนด ว่าดีเพียงพอที่จะตอบสนองต่อ
ระดับคุณภาพท่ีต้องการหรือไม่(การให้บริการของห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมหรือไม่) 

3) เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับผู้รับตรวจได้ทราบโอกาสพัฒนาและนำไปพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดี
ยิ่งขึน้อย่างต่อเนื่อง   

4) เพ่ือช่วยเหลือ เสริมพลัง และให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบคุณภาพ 
ง. แนวทางการดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง : การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

(WP-LAB-14) 
 

4.14.6 การบริหารความเสี่ยง (Risk management) 

ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยง  : หัวหน้าห้องปฏิบัติการมอบหมายงานให้ผู้จัดการความเสี่ยงของ
ห้องปฏิบัติการเป็นผู้นำในการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการทำงานของห้องปฏิบัติการ ซึ่งการบริหารความ
เสี่ยงมี 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) การระบุความเสี่ยง 2) วิเคราะห์ความเสี่ยง 3) การจัดการความเสี่ยง 4) การ
ประเมินผล มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการในทุกรายการทดสอบที่เปิดให้บริการ โดยการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้น แล้วสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตาม
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดไว้ 

ข. ข้อกำหนด 4.14.6 : ห้องปฏิบัติการต้องประเมินผลกระทบจากกระบวนการปฏิบัติงานและแนวโน้มที่
จะเกิดความผิดพลาดของผลการทดสอบ เพราะผลการทดสอบที่ผิดมีผลกระทบความปลอดภัยของผู้ป่วย ต้องปรับ
กระบวนการเพ่ือลดหรือกำจัดความเสี่ยงที่พบ และออกบันทึกการตัดสินใจและกิจกรรมทีท่ำ 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการมีความเสี่ยงสำคัญในเรื่องใดของ
กระบวนการทำงานใด ความเสี่ยงนั้นมีระดับความเสี่ยง/ระดับความสำคัญอยู่ในระดับใด และพิจารณาว่าจะจัดการ
กับความเสี่ยงนั้นอย่างไร เมื่อจัดการความเสี่ยงแล้วต้องทำให้มั่นใจว่าความเสียหายและความผิดพลาดซึ่งมี
ผลกระทบทำให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผิดจะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
รุนแรงต่อผู้ป่วยและไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ 

ง. แนวทางดำเนินการ : ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การบริหารความเสี่ยงห้องปฏิบัติการ      
(WP-LAB-32) 
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4.14.7 ตัวช้ีวัดคุณภาพ (Quality indicators) 

ก. นโยบายตัวชี้วัดคุณภาพ : คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพหลัก
(Key Performance Index, KPI) ที่ใช้ติดตาม กำกับภาพรวมให้เป็นไปตามแผนคุณภาพ แสดงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของห้องปฏิบัติการ และกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของกระบวนการ (Quality Indicator, QI) หรือตัวชี้วัด
รองที่จะใช้ติดตามควบคุมกำกับงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน แสดงผลการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมายงานในทุกแง่มุมของกระบวนการก่อน ระหว่างและหลังการตรวจวิเคราะห์ ตัวชี้วัดคุณภาพที่
สำคัญที่มีการติดตาม เช่น จำนวนตัวอย่างที่ไม่ยอมรับ(อัตราปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ)  จำนวนข้อผิดพลาด ณ จุด
ลงทะเบียนและหรือขณะเข้าถึง (เช่น อัตราการระบุตัวผู้ป่วยผิด อัตราการคัดลอกรายการทดสอบจากใบคำขอ
ตรวจผิด) อัตราการรายงานผลผิด อัตราความพึงพอใจ ระยะเวลารอคอยผลทุกรายการทดสอบ รวมถึงตัวชี้วัด
คุณภาพด้านความปลอดภัย สภาพแวดล้อม เครื่องมือ บุคลากร ระบบการควบคุมเอกสาร เป็นต้น  จัดทำแผน
ติดตามตัวชี้วัด ดำเนินการตามแผนและบันทึกผลการติดตามตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง ทบทวนความเหมาะสมของการ
กำหนดตัวชี้วัดอย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี เมื่อข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพระบุว่ามีข้อบกพร่อง หรือพบโอกาสพัฒนา ต้อง
ค้นหาสาเหตุของปัญหา ฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงหรือกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทั้งการพัฒนา
คุณภาพภายในห้องปฏิบัติการและการพัฒนาคุณภาพร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และทำให้มั่นใจว่า
การปรับปรุงหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนั้นสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องและส่งผลดีต่อผู้รับบริการหรือการดูแล
ผู้ป่วย เช่น มีการหารือกับผู้ส่งตรวจในการกำหนดระยะเวลารอคอยผล กรณีรายงานผลล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้หรือมี
เสียงสะท้อนของผู้ส่งตรวจต้องมีการติดตาม บันทึกทบทวนวิธีการรายงานผลและปฏิบัติการแก้ไขตามความจำเป็น 

ข. ข้อกำหนด 4.14.7 : ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพที่ใช้ติดตามตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพในประประเด็นสำคัญของกระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจทดสอบ ตัวอย่างเช่น จำนวน
ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ลงทะเบียนผิด รายงานที่ถูกแก้ไข  มีการวางแผนกระบวนการติดตามตัวชี้วัดคุณภาพ ซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์ วิธีการ การแปลผล ข้อจำกัด แผนปฏิบัติการ และช่วงเวลาวัดผล  ตัวชี้วัดต้องได้รับการทบทวนเป็น
ระยะๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
หมายเหตุ 1 ตัวชี้วัด อ่ืนๆ นอกเหนือจากการตรวจทดสอบ เช่น ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและ
สภาพแวดล้อม,  ความครบถ้วนสมบูรณ์ของอุปกรณ์ บันทึกบุคลากร และประสิทธิผลของระบบการควบคุมเอกสาร  
อาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าต่อการบริหารจัดการ 
หมายเหตุ 2 ห้องปฏิบัติการควรจะสร้างตัวชี้วัดคุณภาพสำหรับใช้ตรวจสอบและประเมินผลห้องปฏิบัติการอย่าง
เป็นระบบในด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย(ดู 4.12) 
ห้องปฏิบัติการต้องกำหนดระยะเวลารอคอยผลสำหรับทุกรายการทดสอบที่ให้บริการ จากการปรึกษาหารือกับ
ผู้ใช้บริการก่อน ระยะเวลารอคอยต้องสะท้อนความจำเป็นทางคลินิก และต้องประเมินเป็นระยะว่าระยะเวลารอ
คอยผลทำได้จริงหรือไม่ 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดข้อบกพร่อง และระดับ
คุณภาพที่ทำไดเ้ปรียบเทียบกับเป้าหมาย  ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดโอกาสพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ง. แนวทางดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
คุณภาพ (WP-LAB-33)  

 

4.14.8 ทบทวนโดยองค์กรภายนอก(Reviews by external organizations) 
 ข้อกำหนด 4.14.8 : เมื่อความคิดเห็นจากองค์กรภายนอกบ่งชี้ว่า ห้องปฏิบัติการมีความไม่

สอดคล้องตามข้อกำหนด(nonconformities) หรืออาจจะมีโอกาสเกิดความไม่สอดคล้อง
(potential nonconformities) ห้องปฏิบัติการต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมในมาตรการแก้ไข
ทันที (immediate actions), ปฏิบัติการแก้ ไข (corrective action) หรือ ปฏิบัติการป้องกั น
(preventive action) ที่ ท ำ ให้ มั่ น ใจ ว่ า ได้ ท ำต าม ข้ อ ก ำห น ด ข อ งม าต รฐ าน ส ากล  ISO 
15189:2012/ISO 15190:2003) มาตรการแก้ไขและมาตรการป้องกันที่ปฏิบัติไปต้องมีการบันทึก
ไว้และได้รับการทบทวน 

 

4.15 การทบทวนการบริหาร (Management review) 

ก. นโยบายการทบทวนบริหาร : คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการดำเนินการประชุมทบทวนระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ(review the quality management system) ตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้อย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทุกหัวข้อตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน ISO 15189:2012 ในข้อ 4.15.2 a) - o) และครอบคลุมทุกหัวข้อที่
ระบุไว้ในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 ในข้อ 9.1.1  ซึ่งแต่ละหัวข้อจะได้รับการทบทวนอย่างน้อย 1 ครั้ง
ใน 1 ปี  โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯเป็นประธานในที่ประชุม บันทึกสรุปผลการทบทวนสื่อสารไปยังบุคลากร
ของห้องปฏิบัติการทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ ปฏิบัติตามมติจากการทบทวน และนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพ่ือพิจารณาให้การสนับสนุนทรัพยากรหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการ 

ข. ข้อกำหนด 4.15 :- 
4.15.1 ทั่วไป (General) : Laboratory management ต้องทบทวนระบบการจัดการคุณภาพตาม
ช่วงเวลาที่วางแผนไว้ เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบจัดการคุณภาพมีความเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล
และสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย 
4.15.2 ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน(Review input) : ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวนการบริหารต้องรวมถึง
ข้อมูลจากผลของการประเมินอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

a) การทบทวนคำร้องขอ ความเหมาะสมของขัน้ตอนและความต้องการตัวอย่าง (ดู 4.14.2) 
b) การประเมินความคิดเห็นผู้ใช้บริการ (ดู 4.14.3) 
c) ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ (ดู 4.14.4) 
d) การตรวจสอบภายใน (ดู 4.14.5) 
e) การจัดการความเสี่ยง (ดู 4.14.6) 
f) การใช้ตัวชี้วัดคุณภาพ (4.14.7) 
g) การทบทวนโดยองค์กรภายนอก (4.14.8) 
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h) ผลเข้าร่วมการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ(PT/EQA) (5.6.3) 
i) การติดตามและการแก้ไขข้อร้องเรียน (4.8) 
j) ประสิทธิภาพของผู้จำหน่ายสินค้า (4.6) 
k) การบ่งชี้และการควบคุมสิ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด(4.9) 
l) ผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (4.12) สถานะปัจจุบันของปฏิบัติการแก้ไข (4.10) และ

ปฏิบัติการป้องกัน (4.11) 
m) การติดตามกิจกรรมจากการทบทวนการจัดการครั้งก่อน 
n) การเปลี่ยนแปลงปริมาณและขอบเขตของงาน บุคลากร และสถานที่ 
o) คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงรวมทั้งข้อกำหนดทางเทคนิค 

4.15.3 กิจกรรมทบทวน(Review activities) 
การทบทวนต้องวิเคราะห์ข้อมูลของสาเหตุของสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด แนวโน้ม และ

รูปแบบที่บ่งชี้ปัญหาของกระบวนการ การทบทวนนี้จะรวมถึงการประเมินโอกาสสำหรับการปรับปรุงและ
ความจำเป็นที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการคุณภาพ รวมถึงนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์
คุณภาพที่มี   คุณภาพและความเหมาะสมของผลงานห้องปฏิบัติการที่จะดูแลผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการ
ประเมินอย่างเป็นรูปธรรมเท่าท่ีเป็นไปได้ 
4.15.4 ทบทวนผลผลิต (Review output) 

ผลการทบทวนต้องรวบรวมเข้าไว้ในบันทึกที่ระบุสิ่งที่ตัดสินใจและกิจกรรมระหว่างการทบทวน
ของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับ 

a) การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการ 
b) การปรับปรุงบริการแก่ผู้ใช้บริการ 
c) ทรัพยากรที่จำเป็น 

หมายเหตุ  ช่วงเวลาการทบทวนไม่ควรมากกว่า 12 เดือน แต่ช่วงเวลาที่สั้นกว่านี้ควรถูกนำมาใช้เมื่อเพ่ิง
เริ่มจัดทำระบบการจัดการคุณภาพ  การค้นพบและมาตรการที่เกิดขึ้นจากทบทวนของฝ่ายบริหาร 
(management review) จะต้องมีการบันทึกและรายงานไปยังพนักงานห้องปฏิบัติการ  Laboratory 
management จะต้องทำให้แน่ใจว่า มาตรการที่เกิดจากการทบทวนของฝ่ายบริหารจะแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบบริหารจัดการคุณภาพ มีความเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
สนับสนุนการบริการดูแลผู้ป่วยได้ตรงความต้องการ  ทำให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และมีผลลัพธ์ของการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ง. แนวทางการดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง: การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ           
(WP-LAB-15)  
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บทที่ 5 นโยบายและข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical requirements) 

5.1 บุคลากร(Personnel) 

ก. นโยบายบุคลากร : ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีบุคลากรจำนวนเพียงพอ คุณสมบัติเหมาะสม และพัฒนา
สมรรถนะต่อเนื่องในทุกระดับบุคลากรของห้องปฏิบัติการ บุคลากรทุกระดับต้องรู้หน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามกฎหมายวิชาชีพ  โดยการจัดทำเอกสารบรรยายลักษณะ
งานสำคัญ (job description-JD) กำหนดคุณสมบัติบุคลากร(job specification-JS) และกำหนดหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงาน(job assignment-JA) สอดคล้องกับคุณวุฒิในตำแหน่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ กำหนดผู้มีอำนาจ
หน้าที่และวิธีการควบคุมข้อมูลห้องปฏิบัติการโดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
ควบคุมดูแลผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามคำบรรยายลักษณะงาน ปฐมนิเทศ/สอนงานให้กับบุคลากรบรรจุเข้างาน
ใหม่หรือได้รับมอบหมายงานใหม่ ทบทวนการปฏิบัติงานของบุคลากร บันทึกความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
บุคลากรและมาตรการที่ดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพบริการ มีบันทึกบุคลากรทุกคนที่ได้รับการปรับปรุงให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งมีกิจกรรมวิเคราะห์ภาระงาน ประเมินสมรรถนะ และกำหนด
แผนการศึกษาต่อเนื่อง/ฝึกอบรมขณะประจำการสำหรับบุคลากรทุกระดับ บุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
คำบรรยายลักษณะงานซึ่งปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมกำกับโดยผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้
ความชำนาญต้องมีการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมเป็นระยะอย่างน้อยทุก 6 เดือน  ผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ตามข้อบังคับสภา
เทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสภาเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรอ่ืนในห้องปฏิบัติการ
อย่างต่อเนื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยทุก 1 ปี 

ข. ข้อกำหนด 5.1 :- 
5.1.1 ทั่วไป  :  ห้องปฏิบัติการจะต้องมีขั้นตอนที่จัดทำเป็นเอกสาร(documented  procedure)สำหรับ

บริหารบุคลากร และการเก็บรักษาบันทึกบุคลากรทุกคนเพ่ือบ่งบอกถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด 
5.1.2 คุณสมบตัิของบุคลากร(Personnel qualifications) 

Laboratory management ต้องออกเอกสารระบุคุณสมบัติบุคลากรแต่ละตำแหน่ง คุณสมบัติ
ดังกล่าวต้องสะท้อนให้เห็นถึงคุณวุฒิการศึกษาท่ีเหมาะสม การฝึกอบรม ประสบการณ์ และทักษะที่
จำเป็น และเหมาะสมกับงานที่ดำเนินการ บุคลากรผู้ทำหน้าที่ตัดสินใจด้านการตรวจทดสอบต้องมี
ความรู้และประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้จริง 

5.1.3 รายละเอียดงาน(Job descriptions) 
ห้องปฏิบัติการต้องมี Job descriptions ที่อธิบายถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และงานสำหรับ
บุคลากรทุกคน 

5.1.4 ความรู้เบื้องต้นของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 
ห้องปฏิบัติการต้องมีโปรแกรมที่แนะนำพนักงานใหม่ให้กับองค์กร ครอบคลุม พ้ืนที่ที่จะปฏิบัติงาน 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจ้างงาน สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงาน ข้อกำหนดด้าน
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สุขภาพและความปลอดภัย(รวมถึงข้อกำหนดกรณีเกิดอัคคีภัย และเหตุฉุกเฉิน)  และบริการด้านอา
ชีวอนามัย 

5.1.5 การฝึกอบรม(Training) 
ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทุกคน บุคลากรที่อยู่ระหว่างได้รับการ
ฝึกอบรมต้องได้รับการดูแลตลอดเวลา ต้องทบทวนประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมเป็น
ระยะๆ ซ่ึงหัวข้อการฝึกอบรมต้องครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 
a) ระบบการจัดการคุณภาพ(the quality management system) 
b) กระบวนการทำงานและข้ันตอนปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ทำ 
c) การใช้งานระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ 
d) สุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกัน หรือการควบคุมผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค(์ระบบความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติภัย) 
e) จริยธรรม (จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ) 
f)  การรักษาความลับ ข้อมูลผู้ป่วย  

5.1.6 การประเมินความสามารถ(Competence assessment) 
หลังจากการฝึกอบรมที่เหมาะสม ห้องปฏิบัติการต้องประเมินความสามารถของบุคลากรรายบุคคล
ในงานที่ได้รับมอบหมายด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิคให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด การ
ประเมินซ้ำต้องทำให้เป็นระเบียบปฏิบัติประจำตามช่วงเวลา  การสอนงานใหม่ต้องทำเมื่อเกิดความ
จำเป็น 
หมายเหตุ 1 ความสามารถของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สามารถประเมินได้โดยใช้วิธีการชุดใดหรือ
ทัง้หมดของวิธีการดังต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับสภาพแวดล้อมการทำงานโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

a) สังเกตการโดยตรงต่อกระบวนการทำงานตามปกติและวิธีการ รวมทั้งการปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยที่บังคับใช้ 

b) สังเกตโดยตรงต่อการบำรุงรักษาและตรวจสอบการทำงานเครือ่งมือ 
c) ตรวจสอบการบันทึกและการรายงานผลการทดสอบ 
d) ทบทวนบันทึกการปฏิบัติงาน 
e) การประเมินทักษะการแก้ปัญหา 
f) เตรียมตัวอย่างพิเศษให้ทดสอบ เช่น ตรวจตัวอย่างที่ทำไปแล้ว ตัวอย่างจาก EQA หรือแบ่งตัว

อย่างมาทดสอบ 
หมายเหตุ 2 การประเมินสมรรถนะสำหรับการให้คำตัดสินทางวิชาชีพควรได้รับการออกแบบเป็น
ที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

5.1.7 ทบทวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(Reviews of staff performance) 
นอกเหนือไปจากการประเมินความสามารถทางเทคนิค(technical competence) ห้องปฏิบัติการ
ต้องทำให้มั่นใจว่าการทบทวนผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(staff performance)ได้พิจารณาถึง
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ความต้องการของห้องปฏิบัติการและของแต่ละบุคคลในการที่จะรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของ
การบริการให้กับผู้ใช้ และส่งเสริมความสัมพันธ์ในการทำงานที่สำเร็จ 
เจ้าหน้าที่ผู้ทบทวนควรได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม 

5.1.8 การศึกษาต่อเนื่อง และการพัฒนาวิชาชีพ (Continuing education and professional 
development) 
ต้องมีโปรแกรมการศึกษาอย่างต่อเนื่องของให้บุคลากรที่มีส่วนร่วมในกระบวนการด้านการบริหาร
จัดการและด้านเทคนิค  บุคลากรจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ประสิทธิผลของ
โปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะๆ บุคลากรต้องมีส่วนร่วมและได้รับการ
พัฒนาด้านวิชาชีพตามปกติหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือประสานงานทางวิชาชีพ 
หมายเหตุ :- 
- การศึกษาต่อเนื่อง หมายความว่า กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาการและ

วิชาชีพ หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ และหมายความรวมถึง
การศึกษาหรือการฝึกอบรมระยะสั้นที่จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพผ้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

- คะแนน CMTE หมายความว่า จํานวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ถือเป็นเกณฑ์ในการ
ออกใบรับรอง และประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องของแต่ละกิจกรรม ซึ่งตีค่าเป็นหน่วย
คะแนนหรือเครดิตตามเกณฑ์ที่สภาเทคนิคการแพทย์กําหนด 

 

5.1.9 บันทึกประวัติบุคลากร(Personnel records) 
            บันทึกประวัติของการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และคุณสมบัติทางวิชาชีพ การฝึกอบรมและประสบการณ์ 
และการประเมินผลความสามารถของบุคลากรทั้งหมด จะได้รับการเก็บรักษาไว้ บันทึกเหล่านี้ต้องพร้อมที่จะ
ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องตรวจดูได้ และให้หมายความรวมถึงอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

a) คุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพ 
b) สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
c) ประสบการณ์ในการทำงานก่อนหน้า 
d) รายละเอียดงาน (Job descriptions) 
e) แนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ 
f) การฝึกอบรมในภารกิจงานปัจจบุัน 
g) การประเมินสมรรถนะ (competency assessments) 
h) ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง และความสำเร็จ 
i) ทบทวนผลการปฏิบัติงาน (review of staff performance) 
j) รายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสต่ออันตรายทางอาชีวอนามัย 
k) สถานะทางภูมิคุ้มกันโรค(immunization status) ที่สัมพันธ์กับหน้าที่ที่รับมอบหมาย 

       หมายเหตุ : ไม่จำเป็นต้องเก็บบันทึกเหล่านี้ในห้องปฏิบัติการ แต่ต้องเก็บรักษาให้เรียกใช้งานได้เม่ือจำเป็น 
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ค. วัตถุประสงค์ :-  
1) เพ่ือให้บุคลากรรู้ขอบเขตงานที่รับผิดผิดชอบ ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ มีความสามารถในภาระ

งานที่ได้รับมอบหมาย มีความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

2) เพ่ือการบริหารจัดการการเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถให้บริการทางเทคนิค
การแพทย์ตามมาตรฐานของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  มีคะแนน CMTE ที่เพียงพอต่อการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง 

จ. แนวทางดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การบริหารจัดการบุคลากร(WP-LAB-16) 

5.2 สถานที่และสภาพแวดล้อม (Accommodation and environmental conditions) 

ก. นโยบายสถานที่และสภาพแวดล้อม : ห้องปฏิบัติการต้องมีพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพียงพอ สภาวะแวดล้อม
ปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม ควบคุมการเข้าออกและการใช้พ้ืนทีโ่ดยคำนึงถึงความปลอดภัย การ
รักษาความลับ และผลกระทบต่อคุณภาพ  มีการไหลเวียนงานดี  แยกพ้ืนที/่แยกงาน/แยกเครื่องมือเพ่ือป้องกันการ
รบกวนและปนเปื้อนข้ามงาน ควบคุมอุณหภูมิห้องให้ถูกต้องเหมาะสมและบันทึกต่อเนื่อง  สถานที่จัดเก็บตัวอย่าง
สะดวกปลอดภัยเป็นสัดส่วนมีอุปกรณ์พร้อมใช้ได้อย่างปลอดภัย  มีระบบจัดการความปลอดภัยโดยมีผู้จัดการความ
ปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety Officer, LSO)  เฝ้าระวังและ
ตรวจติดตามความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี  

ข. ข้อกำหนด 5.2 :- 
5.2.1 ทั่วไป 

ห้องปฏิบัติการต้องจัดสรรพ้ืนที่การทำงานที่มปีระสิทธิภาพที่ถูกออกแบบมาเพ่ือให้มีคุณภาพ 
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของบริการที่ให้แก่ผู้ใช้ และการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยและผู้เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการต้องประเมินและตรวจสอบ
ความเพียงพอและความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่จัดสรรเพ่ือประสิทธิภาพของการทำงาน ข้อกำหนด
พ้ืนที่คล้ายกันนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเก็บตัวอย่างปฐมภูมิ และการตรวจที่พ้ืนที่นอกเหนือจาก
สถานที่ห้องปฏิบัติการหลัก เช่น พ้ืนที่ทดสอบที่จุดดูแลผู้ป่วย(point-of-care testing, POCT) 
ภายใต้การบริหารจัดการของห้องปฏิบัติการ 

5.2.2 ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ห้องปฏิบัติการและสำนักงานอำนวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้องต้องจัดเตรียมสภาวะแวดล้อมที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
a) ควบคุมการเข้าถึงพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการทดสอบ การควบคุมการเข้าถึงควร

คำนึงถึงด้านความปลอดภัย การรักษาความลับ คุณภาพ และการปฏิบัติงาน 
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b) ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ สิ่งส่งตรวจ และทรัพยากรของห้องปฏิบัติการโดยไม่ได้
รับอนุญาต 

c) สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทดสอบ เช่น แหล่งพลังงาน แสงสว่าง การหมุนเวียนอากาศ 
เสียงรบกวน ระบบน้ำ การกำจัดของเสีย และสภาวะแวดล้อม 

d) ระบบการสื่อสารภายในห้องปฏิบัติการ เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของหน่วยงาน 
ทำให้แน่ใจว่าการโอนถ่ายข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ 

e) ตรวจสอบระบบและเครื่องมือความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 
ตัวอย่าง  ประตูหนีไฟ  อินเตอร์คอม  ระบบเตือนภัยสำหรับห้องเย็น สัญญาณอัคคีภัย การเข้าถึง
ที่ล้างตาและฝักบัวล้างตัว 

5.2.3 สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ 
พ้ืนที่และสภาวะในการเก็บรักษา ต้องทำให้มั่นใจว่า ให้ความถูกต้องสมบูรณ์ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
ของวัสดุตัวอย่าง (sample material) เอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์  น้ำยา วัสดุสิ้นเปลือง  บันทึก 
ระเบียนผลและรายการอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของผลการทดสอบ ตัวอย่างทางคลินิก และ
วัสดุที่ใช้ในกระบวนการทดสอบ ต้องจัดเก็บไว้ในลักษณะที่จะป้องกันไม่ให้ปนเปื้อนระหว่างกัน 
(cross contamination) สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและการกำจัดวัสดุที่เป็นอันตราย
จะต้องเหมาะสมกับอันตรายของวัสดุ และเป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดที่ใช้งาน 

5.2.4 สิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงาน 
ต้องจัดให้มีใช้และเข้าถึงอย่างเพียงพอ ได้แก่ ห้องชำระล้าง  สนับสนุนน้ำดื่ม พ้ืนทีส่ำหรับเก็บของ
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและเสื้อผ้า หากเป็นไปได้ ควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการประชุมและ
การศึกษาที่เงียบสงบ และพ้ืนที่พักผ่อนหรือที่พักระหว่างปฏิบัติงาน 

5.2.5 สิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่างผู้ป่วย 
บริเวณการเก็บตัวอย่างแยกจากบริเวณต้อนรับ/รอคอย  ต้องพิจารณาให้ความสำคัญของความ
เป็นส่วนตัว ความสะดวกสบาย และความจำเป็นของผู้ป่วย(บริเวณพิเศษ เช่น นั่งรถเข็น ห้องน้ำ
คนพิการ)  บริเวณพักรอสำหรับผู้ที่มากับผู้ป่วย(เช่น ผู้ปกครอง  ล่าม)ในระหว่างการเก็บตัวอย่าง  
สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีใช้ในขั้นตอนเก็บตัวอย่างทีจ่ะดำเนินการ(เช่น การเจาะเลือด)ในลักษณะที่
ไม่ส่งผลไม่พึงประสงค์ต่อคุณภาพของการทดสอบ  มชีุดปฐมพยาบาลที่เพียงพอและตรวจสอบ
อย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 
หมายเหตุ จัดให้มีเครื่องมือช่วยชีวิตตามความเหมาะสมกับบริการ หรือตามกฎหมายกำหนด 

5.2.6 การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม 
สถานที่ห้องปฏิบัติการต้องได้รับการบำรุงรักษาให้ปฏิบัติงานไดแ้ละน่าเชื่อถือ พ้ืนที่ปฏิบัติงานต้อง
สะอาดและมีการบำรุงรักษาอย่างดี มีการตรวจสอบ ควบคุม บันทึกสภาวะแวดล้อม ตามเงื่อนไข
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหรือที่บริเวณซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพของตัวอย่าง ผลรายงานและ/หรือ
สุขภาพของบุคลากร ต้องให้ความสนใจปัจจัยต่างๆ ทีส่่งผลต่อการทดสอบ เช่น แสง สภาพปลอด
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เชื้อ ฝุ่น ควันพิษหรืออันตราย สนามแม่เหล็กไฟฟ้า รังสี ความชื้น แหล่งจ่ายไฟฟ้า อุณหภูมิ เสียง 
ระดับการสั่นสะเทือน และสภาพการไหลเวียนของการทำงานตามความเหมาะสมกับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง ต้องแยกพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการกรณมีีกิจกรรมที่เข้ากันไม่ได้ รวมถึง
แยกพ้ืนทีข่องห้องปฏิบัติการและพ้ืนที่ของกิจกรรมอ่ืนๆ ขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องอยู่ในสถานที่
เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนข้ามที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือที่ทำงานจะได้รับผลกระทบหรือได้รับ
อิทธิพลหากไม่ได้ถูกแยกออกจากกัน ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เงียบ
สงบและไม่ถูกแทรกแซงให้ยุติงานที่จะมีความจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง 
 หมายเหตุ   ตัวอย่างของพ้ืนที่ทำงานที่เงียบสงบและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจคัด
กรองทางเซลล์วิทยา การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์จำแนกชนิดเซลล์เมด็เลือดและจุลชีพ และการ
วิเคราะห์ผลพันธุศาสตร์ 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถานที่และสภาวะแวดล้อมได้รับการควบคุมให้มีพ้ืนที่ใช้งานเพียงพอ มีความ
สะดวก ไม่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการ ญาติผู้ป่วย ผู้มาติดต่อ ผู้เกี่ยวข้อง 
เอกสาร ข้อมูล ตัวอย่างผู้ป่วย เครื่องมือ น้ำยา/วัสดุ  และผลิตภัณฑ์โลหิต  

ง. แนวทางดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดสถานที่และควบคุมสภาวะ
แวดล้อม (WP-LAB-17),  การจัดการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ(WP-LAB-25)  

 

5.3 เครื่องมือห้องปฏิบัติการ น้ำยาและวัสดุสิ้นเปลือง(Laboratory equipment, reagents, 
and consumables) 
ก. นโยบายเครื่องมือห้องปฏิบัติการ น้ำยาและวัสดุสิ้นเปลือง 

1) ห้องปฏิบัติการต้องได้รับการติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ มีคุณสมบัติเหมาะสม ได้รับ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ สอบเทียบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม และทวนสอบ(verification)ให้พร้อมใช้งาน
ได ้ มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดกับเครื่องมือ ควบคุมการเข้าถึง การใช้งาน การ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลและคุณลักษณะของเครื่องมือโดยใช้รหัสส่วนบุคคลที่ได้รับสิทธิในการใช้งานต่างกัน
หรือทำเครื่องหมายเตือนหรือป้ายห้าม เก็บรักษาเครื่องมือในสถานที่สภาวะแวดล้อมเหมาะสมและ
ปลอดภัย มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาจากผู้ผลิตและจากผู้ขาย จัดทำระเบียบปฏิบัติระบุขั้นตอนใน
การจัดการความปลอดภัย/การขนส่ง/เคลื่อนย้าย/ติดต้ัง/เก็บรักษาและการใช้เครื่องมือให้พร้อมใช้เก็บ
ไว้ ณ จุดใช้งาน จัดทำป้ายชี้บง่เครื่องมือ จัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องมือและบันทึกประวัติเครื่องมือ จัดทำ
แผนสอบเทียบ แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จัดหาเครื่องมือทดแทนหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่
ตามความจำเป็น มีการสำรองข้อมูล(back up)ของเครื่องมือในระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ 

2) ห้องปฏิบัติการมีน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองจำนวนเพียงพอพร้อมใช้งาน มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านการ
ทดสอบการยอมรับก่อนใช้งาน  มีการตรวจรับตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  จัดเก็บตามข้อกำหนดของผู้ผลิต 
ชี้บ่งและบันทึกน้ำยา/วัสดุ  มีข้อมูลการสอบทวนกระบวนการวิเคราะห์(validation)  มีเอกสาร
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ประกอบชุดน้ำยา จัดทำเอกสารวิธีใช้งานให้พร้อมใช้เกบ็ไว้ ณ จุดใช้งาน  มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ท่ีเกิดกับน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลือง และมีระบบควบคุมวัสดุคงคลังที่เป็นปัจจุบัน 

3) เลือกใช้เครื่องมือ สารมาตรฐาน วัสดุอ้างอิง สารควบคุม ที่มีสมรรถนะและหรือคุณลักษณะเฉพาะเชิง
เทคนิคเหมาะสมกับภาระงานและวัตถุประสงคก์ารใช้งาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเครื่องมือ
แพทย์ พ.ศ.2551  ชุดตรวจวิเคราะห์ที่ตรวจรับนำเข้ามาใช้งานต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องมือ
แพทย์ว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยภายนอกร่างกายมนุษย์(invitro diagnostics devices) 
เครื่องมือและชุดตรวจวิเคราะห์บางประเภทให้เลือกใช้ตามมาตรฐานสากล ตามกฎหมายของประเทศ
ไทย และตามประกาศขององค์กรที่ควบคุมกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานผลการตรวจวิเคราะห์เฉพาะ
รายการทดสอบประเภทนั้นๆ เช่น HbA1c, Anti-HIV, Methamphetamine เป็นต้น 

ข. ข้อกำหนด 5.3 
หมายเหตุ 1 ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานสากล ISO 15189:2012  เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
(Laboratory equipment) รวมความถึง hardware และ software ของเครื่องมือวัด และระบบ
สารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Systems, LIS) 
หมายเหตุ 2  ชุดน้ำยา(reagent)  รวมทั้ง วัสดุอ้างอิง(reference materials)  วัสดุปรับเทียบ
(calibrators) และ วัสดุควบคุมคุณภาพ(quality control materials);  ส่วน วัสดุสิ้นเปลือง
(consumables) รวมถึงอาหารเลี้ยงเชื้อ, Pipette tip, glass slide เป็นต้น 
หมายเหตุ 3   ดูข้อกำหนด 4.6  สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเลือกและการซื้อบริการอุปกรณ์น้ำยา 
และอุปกรณ์สิ้นเปลืองจากภายนอก 
 

5.3.1 เครื่องมือ (Equipment) 
5.3.1.1 ทั่วไป 
          ห้องปฏิบัติการต้องมีเอกสารขั้นตอน(documented  procedure)สำหรับการคัดเลือก การจัดซื้อ 
และการจัดการเครื่องมือห้องปฏิบัติการต้องได้รับการติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ(รวมถึง
การเก็บตัวอย่างปฐมภูมิ การเตรียมตัวอย่าง การทดสอบ และการเก็บรักษา) ในกรณีท่ีห้องปฏิบัติการ
จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ท่ีอยู่นอกสถานที่ถาวร Laboratory management จะต้องทำให้มั่นใจว่าได้ทำตาม
ข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 ห้องปฏิบัติการจะต้องเปลี่ยนเครื่องมือตามความ
เหมาะสมเพ่ือมั่นใจว่าผลการทดสอบมีคุณภาพ 
5.3.1.2 การทดสอบเพ่ือการยอมรับเครื่องมือ(Equipment acceptance testing) 
  ห้องปฏิบัติการต้องตรวจสอบ(verify)เครื่องมือขณะที่ติดตั้งและก่อนที่จะใช้เครื่องมือ ว่ามี
ประสิทธิภาพที่จำเป็นและเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบใดๆ (ดู 5.5.1) 
หมายเหตุ ข้อกำหนดนี้นำไปใช้กับเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือที่ให้ยืมหรือเครื่องมือที่ใช้ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานเคลื่อนที่ที่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ เครื่องมือแต่ละชิ้นต้องติด
ฉลาก ทำเครื่องหมายหรือระบุอัตตลักษณ์ไว้เป็นอย่างอ่ืนที่ไม่ให้ซ้ำกันแต่ให้เป็นในรูปแบบเดียวกัน 
5.3.1.3 คำแนะนำสำหรับการใช้งานเครื่องมือ(Equipment instruction for use) 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรื่อง : คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 
รหัสเอกสาร : QM–LAB-1 หน้า 50 จาก 81 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

  เครื่องมือต้องถูกใช้งานโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมวิธีใช้งานและรับมอบสิทธิ์ให้ใช้งาน  ต้องจัดให้มี
เอกสารวิธีใช้งาน(instruction)ฉบับปัจจุบัน วิธีการใช้ให้ปลอดภัย และวิธีการบำรุงรักษา รวมถึงคู่มือการ
ใช้งานที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดสำหรับการใช้งานจากผู้ผลิต ห้องปฏิบัติการจะต้องมีข้ันในการจัดการ
ความปลอดภัย การขนส่ง การเก็บรักษา และการใช้เครื่องมือเพ่ือป้องกันไม่ให้ปนเปือ้นและการ
เสื่อมสภาพของเครื่องมือ 
5.3.1.4 การสอบเทียบเครื่องมือ และตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยา(Equipment calibration and 

metrological traceability) 
  ห้องปฏิบัติการต้องมีเอกสารขั้นตอน(documented  procedure)ในการสอบเทียบอุปกรณ์
โดยตรงหรือโดยอ้อมที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบ ขั้นตอนนี้รวมถึง 

a) คำนึงถึงเงื่อนไขของการใช้และคำแนะนำของผู้ผลิต(manufacturer’s instructions) 
b) บันทึกการสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของสารมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบ และสอบเทียบ

เครื่องมือ 
c) ตรวจสอบความถูกต้องของการวัดทีจ่ำเป็น และการทำงานของระบบการวัดในช่วงเวลาที่

กำหนดไว้ 
d) บันทึกสถานะการสอบเทียบ วันที่สอบเทียบครั้งถัดไป 
e) ทำให้มั่นใจว่า ผลการสอบเทียบหากก่อให้เกิดค่าปรับแก้(corrective factor) ต้องมีการแก้ไข

ค่าปรับแก้และทำให้เป็นปัจจุบัน 
f) ป้องกันการปรับแก้หรือปลอมแปลงเครื่องมือที่อาจทำให้ผลการทดสอบผิด การสอบกลับทาง

มาตรวิทยาต้องย้อนกลับมาถึงวัสดุอ้างอิงหรือข้ันตอนวิธีการอ้างอิงของมาตรวิทยาระดับสูง
กว่า 

          หมายเหตุ  เอกสารแสดงการสอบกลับการสอบเทียบย้อนกลับมาถึงวัสดุอ้างอิง(reference material) 
หรือขั้นตอนวิธีการอ้างอิง(reference procedure)ระดับสูงกว่าซ่ึงอาจมาจากระบบวิเคราะห์(examination 
system)โดยมีค่าสอบกลับได้(traceability)จากบริษัทผู้ผลิต เอกสารเหล่านี้ (ได้แก่ manufacturer’s 
examination system และ calibration procedure) ใช้อ้างได้หากไม่มีการดัดแปลงการทดสอบ  ในกรณีท่ี
เป็นไปไม่ได้หรือไม่สัมพันธ์กับการสอบกลับ อาจมีวิธีการอ่ืนๆ เพื่อให้เชื่อมั่นในผลการทดสอบ ได้แก่ 

- การใช้วัสดุอ้างอิงรับรอง(certified reference materials) 
- การตรวจทดสอบ(examination)หรอืสอบเทียบ(calibration) กับวิธีอ่ืน 
- ใช้สารมาตรฐาน(standard)ที่ยอมรับร่วมกันหรือวิธีการทดสอบ(method)ที่มีการจัดตั้งขึ้น ระบุอย่าง

ชัดเจน ระบุคุณสมบัติและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับร่วมกัน 
     
 
 
 
 
 

5.3.1.5 การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมเครื่องมือ(Equipment maintenance and repair) 
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  ห้องปฏิบัติการต้อง  
- มีเอกสารแสดงโปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(preventive maintenance) ซ่ึงอย่างน้อยให้

ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต(แผนการบำรุงรักษาตามที่ผู้ผลิตระบุในคู่มือ) 
- เก็บรักษาเครื่องมือไว้ในสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและตามลำดับขั้นตอนการทำงาน 
- ตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า อุปกรณ์หยุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่กิจกรรมนั้นๆ การจัดการ

ความปลอดภัยและการกำจัดสารเคมี สารกัมมันตรังสี และชีวภาพ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
- อย่างน้อยที่สุดให้ทำตาม manufacturer’s schedules และ/หรือ คำแนะนำจากผู้ผลิต 

manufacturer’s instruction ซึ่งจะต้องถูกนำมาใช้เมื่อใดก็ตามท่ีพบว่าเครื่องมือมี
ข้อบกพร่อง จะต้องถูกนำออกมาจากการให้บริการ(ไม่ใช้งานเครื่องมอืนั้นในการให้บริการ)และ
มีการระบุไว้อย่างชัดเจน(ติดป้ายบ่งชี้เครื่องมือชำรุดและไม่ใช้งาน) 

- ต้องให้ความมั่นใจว่าเครื่องมือที่ชำรุดไม่ถูกใช้จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมและทวนสอบ
(verification)ให้เห็นว่าตรงตามเกณฑ์การยอมรับที่ระบุไว้(ตรวจสอบหลังซ่อมว่าใช้งานได้ตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนด)  และต้องตรวจสอบผลกระทบจากเครื่องมือชำรุดกับผลการทดสอบ
ย้อนหลัง ดำเนินการและบันทึกหลักฐานมาตรการตอบสนองทันทีหรือปฏิบัติการแก้ไข (ด ู
4.10) 

- ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนจากการบริการก่อนที่จะส่งซ่อมแซมหรือ
เลิกใช้งาน 

- จดัให้มีพ้ืนสำหรับการซ่อมแซม และให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม 
- เมื่อเครื่องมือถูกนำออกจากการควบคุมโดยตรงของห้องปฏิบัติการ จะต้องทำให้มั่นใจว่า

ประสิทธิภาพการทำงานเครื่องมือนั้นๆ ได้รับการทวนสอบว่าใช้งานได้จริงก่อนที่จะส่งกลับไป
ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

5.3.1.6 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดกับเครื่องมือ (Equipment adverse incident reporting) 

 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์(adverse incidents) และอุบัติเหตุ (accidents) ที่เกิดกับเครื่องมือที่
เฉพาะเจาะจงจะต้องถูกสอบสวนและรายงานไปยังผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด 

5.3.1.7 บันทึกของเครื่องมือ (Equipment records) 
บันทึกของเครื่องมือต้องได้รับการรักษาทุกเครื่องมือที่มีส่วนร่วมในประสิทธิภาพของการทดสอบ 

บันทึกของเครื่องมือจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดดังต่อไปนี้ 

a) อัตตลักษณ์ของอุปกรณ ์(รหัสครุภัณฑ์) 

b) ชื่อผู้ผลิต(manufacturer’s name, รุ่น(Model)  และเลขประจำ (serial number) หรือการ

ระบุแบบอ่ืน 

c) ข้อมูลการติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิต 

d) วันที่ได้รับและวันที่เริ่มให้บริการ 
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e) สถานทีติ่ดต้ัง 

f) สภาพเมื่อได้รับ เช่น เครื่องใหม่(new used)  ใช้แล้ว ปรับแต่งสภาพ(reconditioned) 

g) คำแนะนำของผู้ผลิต(manufacturer’s instruction) 

h) บันทึกการรับเครื่องมือเพ่ือใช้งานในห้องปฏิบัติการ 

i) กำหนดการบำรุงรักษา  หรือกำหนดการในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 

j) บันทึกผลการทำงาน(performance)ทีย่ืนยันว่าเครื่องมือได้รับการยอมรับไว้ใช้งานอย่าง

ต่อเนื่อง 

k) บันทึกความเสียหาย ความผิดปกติ การปรับแก้ ซ่อมเครื่องมือ,  บันทึกผลการดำเนินงาน

ดังกล่าวใน (j) ให้หมายความรวมถึง สำเนาของรายงาน/ใบรับรองการสอบเทียบ  และ/หรือ

การทวนสอบ(verification)  รวมถึงวันเวลาและผลการปรับเปลี่ยน เกณฑ์การยอมรับ และวัน

ครบกำหนดครั้งต่อไปของการสอบเทียบและ/หรือการทวนสอบ เพื่อทำตามข้อกำหนด

บางส่วนหรือทั้งหมดของมาตรฐาน ISO 15189:2012  บันทึกเหล่านี้ต้องถูกเก็บรักษาไว้ และ

จะสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายตลอดอายุการใช้งานของเครื่องมือหรือนานกว่านั้น ดังที่ระบุ

ไว้ในการควบคุมบันทึกทางห้องปฏิบัติการ(ดู 4.13) 

5.3.2 รีเอเจน้ต์ และวัสดุสิ้นเปลือง (Reagents and consumables) 
5.3.2.1 ทั่วไป 
  ห้องปฏิบัติการต้องมีเอกสารแสดงขั้นตอนสำหรับการตรวจรับ การเก็บรักษา การทดสอบเพ่ือ
ยอมรับ และการจัดการสินค้าคงคลัง น้ำยา และวัสดุสิ้นเปลือง 
5.3.2.2 การรับและการเก็บรักษา(Reception and storage) 

หากห้องปฏิบัติการไม่ได้เป็นสถานทีต่รวจรับน้ำยา  ก็ต้องตรวจสอบว่าสถานที่ทีต่รวจรับมี
ความสามารถในการจัดเก็บและการจัดการที่เพียงพอในการเก็บรักษาน้ำยาในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ   ห้องปฏิบัติการต้องจัดเก็บน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองที่ได้รับตามข้อกำหนด 
ของผู้ผลิต 
5.3.2.3 การทดสอบการยอมรับ(Acceptance testing) 

- กรณีน้ำยาเปลี่ยนแปลงสูตร ขั้นตอน รุ่นการผลิตใหม่ หรือการจัดส่ง  ต้องถูกทวนสอบ
ประสิทธิภาพก่อนการนำไปใช้งานในการทดสอบ   

- วัสดุสิ้นเปลืองที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการทดสอบ ต้องได้รับการทวนสอบ
ประสิทธิภาพการทำงานก่อนที่จะใช้ในการทดสอบ 
 

5.3.2.4 การจัดการสินค้าคงคลัง(Inventory management) 
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- ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง สำหรับน้ำยาและอุปกรณ์สิ้นเปลือง 
- ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังจะต้องแยกน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองที่ยังไม่ถูกตรวจสอบ กับน้ำยา

และวัสดุสิ้นเปลืองท่ีไม่ยอมรับสำหรับการใช้งาน ออกจากรายการที่ผ่านการตรวจสอบและ
ยอมรับแล้ว 

5.3.2.5 คำแนะนำสำหรับการใช้งาน(Instructions for use) 
          คำแนะนำสำหรับการใช้น้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองรวมทั้งเอกสารจากผู้ผลิตต้องมีพร้อมใช้งาน 
5.3.2.6 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(Adverse incident reporting) 
  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และอุบัติเหตุที่มีผลกระทบโดยตรงต่อน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองต้อง
สอบสวนหาสาเหตุและรายงานไปยังผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามท่ีกำหนด 
5.3.2.7 การทำบันทึก (Records) 

ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำบันทึกน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองแต่ละรายการที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
การทดสอบ บันทึกเหล่านี้ จะรวมถึง แต่ไม่จำกัดต่อไปนี้ 

a) การบ่งชี้น้ำยาและวัสดุสิ้นเปลือง 
b) ชื่อผู้ผลิต(manufacturer’s name) และรหัสชุด(batch code) หรือรุ่นการผลิต(lot 

number) 
c) ข้อมูลติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิต 
d) วันที่ได้รับ,วันหมดอายุ  วันที่นำมาใช้บริการ และวันที่นำออกจากการใช้บริการ 
e) สภาพเมื่อแรกรับ (ยอมรับหรือชำรุด) 
f) คำแนะนำการใช้ของผู้ผลิต 
g) บันทึกระบุการยืนยันยอมรับการเริ่มต้นใช้งาน 
h) บันทึกผลการปฏิบัติงานที่ยืนยันการยอมรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  หากห้องปฏิบัติการใช้ชุด

น้ำยาเตรียมเอง ต้องบันทึกข้อมูลข้างต้น รวมถึงอ้างอิงถึงบุคคลหรือผู้เตรียมชุดน้ำยาและวัน
เตรียม 

ค. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ตามความจำเป็นของภาระงานอย่างเพียงพอ

ต่อเนื่อง ป้องกันการใช้เครื่องมือที่ชำรุดหรือเสื่อมประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการมีน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองที่มีคุณภาพพร้อมใช้ตามความจำเป็นของภาระงาน

อย่างเพียงพอต่อเนื่อง ป้องกันการใช้น้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมคุณภาพภาพ หมดอายุ ปนเปื้อน 
3) เพ่ือให้ระบบการจัดการเครื่องมือของห้องปฏิบัติการมีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและได้

มาตรฐาน 
ง. แนวทางดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง : การจัดการเครื่องมือ น้ำยาและวัสดุ

สิ้นเปลือง (WP-LAB-18)  

5.4 กระบวนก่อนการทดสอบ 
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ก. นโยบายกระบวนการก่อนการทดสอบ :- 
1) ห้องปฏิบัติการจัดทำคู่มือการใช้บริการและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (MN-LAB-001) เป็น

เอกสารควบคุมตามระบบเอกสารคุณภาพ แจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่ใช้บริการ  
2) คู่มือการใช้บริการและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต้องระบุวิธีการ กิจกรรม ขั้นตอนก่อนการ

วิเคราะห์ ข้อมูลสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ มีรายละเอียดที่จำเป็นครบถ้วน ได้แก่ สถานทีต้ั่งของ
ห้องปฏิบัติการ รายการทดสอบที่เปิดให้บริการ รายการทดสอบที่ส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการอ่ืน เวลา
ทำการ  คำแนะนำในการกรอกแบบคำขอตรวจที่สมบูรณ์ คำแนะนำในการเตรียมตัวของผู้ป่วยก่อน
จัดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดเก็บตัวอย่าง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่าง  ชนิด/ปริมาณ/
ข้อจำกัดของตัวอย่างตรวจ การเก็บรักษาตัวอย่าง วิธีการขนส่งตัวอย่างและสภาวะนำส่ง  ข้อกำหนด
ใดๆ สำหรับการได้รับความยินยอมของผู้ป่วย วิธีวิเคราะห์ที่ใช้  ค่าอ้างอิง/ค่าปกติ ค่าวิกฤติ 
ระยะเวลาทดสอบ วิธีการรายงานผล เกณฑ์การยอมรับและปฏิเสธตัวอย่าง ระยะเวลาที่ขอตรวจซ้ำ
ได้ ปัจจัยที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทดสอบหรือการแปลผล คำแนะนำทาง
คลินิกเก่ียวกับการสั่งขอตรวจและการแปลผล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขั้นตอนการ
ร้องเรียนห้องปฏิบัติการ มีการทบทวนรายละเอียดในคู่มือการใช้บริการฯ อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี 
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานและแก้ไขสาระสำคัญ   

3) กำหนดให้ใช้ใบคำขอตรวจเป็นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
(Hospital Information System, HIS)สำหรับแพทย์หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะสื่อสารข้อมูล
การรอ้งขอการทดสอบไปยังห้องปฏิบัติการ 

ข. ข้อกำหนด 5.4 :- 
5.4.1 ทั่วไป 

ห้องปฏิบัติการต้องมีเอกสารขั้นตอน(documented  procedures) และข้อมูล(information) 
สำหรับกิจกรรมก่อนการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลการทดสอบถูกต้อง 

5.4.2 ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยและผู้ใช้งาน 
ห้องปฏิบัติการต้องมีข้อมูลทีใ่ช้ได้สำหรับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ ข้อมูลให้หมายความ
รวมถึงเรื่องต่อไปนี้ หากเหมาะสม 
a) สถานที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ 

b) ชนิดของการให้บริการทางคลินิกโดยห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการทดสอบที่ส่งตรวจเพิ่มเติมที่

ห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ 

c) เวลาทำการของห้องปฏิบัติการ 

d) การทดสอบของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งความเหมาะสม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่จำเป็น 

ปริมาตรตัวอย่างปฐมภูมิ  ข้อควรระวังเป็นพิเศษ  ระยะเวลารอคอยผล ( ซึ่งก็อาจจะให้ไว้ใน

ประเภททั่วไปหรือสำหรับกลุ่มของการทดลอบ ) ช่วงอ้างอิงทางชีวภาพและค่าในการตัดสินใจ

ทางคลินิก 
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e) คำแนะนำสำหรับการกรอกแบบคำขอตรวจที่สมบูรณ์ 

f) คำแนะนำในการเตรียมการของผู้ป่วย 

g) คำแนะนำสำหรับการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย 

h) คำแนะนำสำหรับการขนส่งตัวอย่าง รวมถึงความจำเป็นต่อการดูแลเป็นกรณีเป็นพิเศษ 

i) ข้อกำหนดใดๆ สำหรับการได้รับความยินยอมของผู้ป่วย (ระบุว่าผู้ป่วยต้องให้การยินยอมในกรณี

ใดบา้งเมื่อใช้บริการ เช่น ได้รับความยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลทางคลินิกและประวัติครอบครัว

เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่เก่ียวข้องรับรู้ก่อนหากต้องนำส่งต่อผู้ป่วย) 

j) เกณฑ์การยอมรับและปฏิเสธตัวอย่าง 

k) รายการของปัจจัยที่รู้จักกันว่ามีวินัยสำคญัส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทดสอบหรือการ

แปลผล 

l) มีคำแนะนำทางคลินิกเกี่ยวกับการสั่งขอการทดสอบและการแปลผล 

m) ห้องปฏิบัติการมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

n) ขั้นตอนการร้องเรียนของห้องปฏิบัติการ ต้องอธิบายให้ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการทราบถึงข้อมูลที่

สามารถใช้ได้สำหรับผู้ป่วยและผู้ใช้ที่มีคำอธิบายขั้นตอนทางคลินิกท่ีจะดำเนินการเพ่ือให้ได้รับ

ความยินยอมสำคัญของการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ป่วย ครอบครัวในกรณีที่เกี่ยวข้อง (เช่น 

สำหรับการแปลผลการตรวจสอบทางพันธุกรรม) 

5.4.3 ข้อมูลแบบคำขอตรวจ (request form information) 

 แบบฟอร์มคำขอตรวจหรอืแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกจำกัด ดังต่อไปนี้ 

a) ระบุตัวผู้ป่วย รวมถึงเพศ วันเกิด และรายละเอียดสถานที่ติดต่อของผู้ป่วย/รายชื่อผู้ติดต่อของ

ผู้ป่วย และการระบุอัตตลักษณ์ 

หมายเหตุ การระบุอัตตลักษณ์รวมถึงระบุเป็นตัวเลข เช่น หมายเลขโรงพยาบาล(HN)  หรือ

หมายเลขบัตรสุขภาพส่วนตัว   

b) ชื่อหรือระบุเฉพาะอ่ืน ๆ ของแพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาล หรือบุคลากรอ่ืนๆ ผู้มีอำนาจตาม

กฎหมายที่จะขอการทดสอบ(request) หรือการใช้ข้อมูลทางการแพทย์ร่วมกับผู้รับรายงานและ

รายละเอียดการติดต่อปลายทาง 

c) ประเภทตัวอย่างปฐมภูมิที่เก่ียวข้อง ตำแหน่งกายวิภาคของตัวอย่าง 

d) การทดสอบที่สั่งทํา 

e) ข้อมูลทางคลินิกที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วย และการขอทราบประสิทธิภาพของการทดสอบ และ

วัตถุประสงค์ ในการแปลผล 

หมายเหตุ ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับประสิทธิภาพการทดสอบและการแปลผลอาจรวมถึงประวัติวงศ์ตระกูล 

ประวัติครอบครัว ประวัติการเดินทาง และการสัมผัส โรคติดต่อ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์อ่ืนๆ 
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ข้อมูลอาจรวมถึงข้อมูลทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใน การเรียกเก็บเงิน การตรวจสอบทางการเงิน การ

บริหารทรัพยากร และทบทวนการใช้ก็อาจเก็บรวบรวม  ผู้ป่วยควรจะตระหนักถึงข้อมูลและวัตถุประสงค์

ซึ่งมันจะถูกเกบ็รวบรวม 

f) วันที่และเวลาหากเกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างปฐมภูมิ 

g) วันที่และเวลาในใบรับตัวอย่าง 

หมายเหตุ รูปแบบของใบคำขอตรวจ (เช่นอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระดาษ) และลักษณะที่ร้องขอที่ต้องถูก

สื่อสาร ไปยังห้องปฏิบัติการ ควรจะถูกกําหนดโดยรับฟังความเห็นจากผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ ต้องมี

ขัน้ตอนเป็นเอกสาร(documented  procedure)ที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอด้วยวาจาสําหรับการทดสอบ 

ที่มีคํายืนยันตามแบบฟอร์มขอหรือเทียบเท่าทาง อิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาที่กําหนด  ห้องปฏิบัติการต้อง

ยินดีที่จะร่วมมือกับผู้ใช้บริการหรือตัวแทนของพวกเขา ในการทําความเข้าใจคําขอตรวจของผู้ใช้ 
 

5.4.4 การเก็บตัวอย่างปฐมภูมิและการจัดการ (Primary sample collection and handling) 

5.4.4.1 ห้องปฏิบัติการต้องมีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติ(documented  procedure) ที่เหมาะสม

ในการเก็บรวบรวม และการจัดการตัวอย่างปฐมภูมิ ขั้นตอนเอกสารต้องใช้ได้กับผู้ที่

รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมตัวอย่างปฐมภูมิ แม้ผู้นั้นไม่เป็นพนักงานห้องปฏิบัติการ  หาก

ผู้ใช้บริการจําเป็นต้องมีการเบี่ยงเบนและการยกเว้นจากขั้นตอนการจัดเก็บ เหตุการณ์

เหล่านี้ต้องบันทึกในเอกสารทุกชนิดที่เก่ียวข้องกับบันทึกผลการทดสอบ และจะมีการ

สื่อสารไปยังบุคลากรที่เหมาะสม 

หมายเหตุ 1 ทุกขั้นตอนดําเนินการในผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมของผู้ป่วย  สําหรับงาน

ประจําวันส่วนใหญ่ขั้นตอนการยินยอมสามารถสรุปได้เมื่อผู้ป่วยไดแ้สดงตัวด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการ

พร้อมแบบฟอร์มคําขอตรวจและเต็มใจที่จะรับขั้นตอนการจัดเก็บตามปกติ เช่น เจาะเลือด,  ผู้ป่วยที่นอน

เตียงในโรงพยาบาลควรจะ ได้รับโอกาสที่จะปฏิเสธการเจาะเก็บเลือด   ขั้นตอนพิเศษ รวมถึงขั้นตอนที่

เจ็บมากข้ึนหรือผู้ที่มีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นจากภาวะแทรกซ้อนจะต้องมีคําอธิบายรายละเอียดมากขึ้น และใน

บางกรณีได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร  ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ความยินยอม ไม่อาจจะเป็นไปได้

ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ เป็นที่ยอมรับให้ดําเนินการวิธีการที่จําเป็นตราบที่ประโยชน์ สูงสุดเป็นของผู้ป่วย 

หมายเหตุ 2 ควรจัดให้มีความเป็นส่วนตัวที่เพียงพอ ในระหว่างการรับและการสุ่มตัวอย่างและเหมาะสม 

กับประเภทของข้อมูลที่ร้องขอและตัวอย่างปฐมภูมิ ที่ถูกจัดเก็บ 

5.4.4.2 คําแนะนําสําหรับกิจกรรมก่อนการเก็บ ตัวอย่าง(Instructions for pre-collection 

activities) 

 คําแนะนําของห้องปฏิบัติการ สําหรับกิจกรรมก่อนการ เก็บตัวอย่างให้รวมถึงต่อไปนี้: 

a) ปิดใบคําขอจากแบบฟอร์มขอหรือคําขอทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ 
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b) จัดเตรียมผู้ป่วย (เช่น คําแนะนําของผู้ดูแลผู้ป่วยผู้เจาะเลือด ผู้เก็บตัวอย่าง และผู้ป่วย) 

c) ชนิดและปริมาณของตัวอย่างปฐมภูมิที่จะเก็บพร้อมคําอธิบายของภาชนะบรรจุตัวอย่าง

ปฐมภูมิ และสารเติมแต่งใดๆ ที่จําเป็น 

d) เวลาพิเศษของการเก็บตัวอย่างที่จําเป็น 

e) ข้อมูลทางคลินิกที่เก่ียวข้องกับหรือมีผลกระทบต่อการเก็บตัวอย่างประสิทธิภาพการ

ของการ ทดสอบและการแปลผลทดสอบ (เช่น ประวัติของ การใช้ยาเสพติด) 

5.4.4.3 คําแนะนําสําหรับการเก็บตัวอย่าง (Instructions for collection activities) 

 คําแนะนําของห้องปฏิบัติการ สําหรับการเก็บตัวอย่าง ให้รวมถึงต่อไปนี้ 

a) การบ่งชี้ผู้ป่วยที่จะถูกเก็บตัวอย่างปฐมภูมิ 

b) การทวนสอบผู้ป่วยโดยการตรวจสอบว่า สภาพผู้ป่วยตรงตามความต้องการก่อนการ

ตรวจทดสอบเช่น สถานะ การถือศีลอด สถานะยา (ช่วงเวลาของการใช้ยาครั้งล่าสุด 

การเก็บตัวอย่างที่กําหนดช่วงเวลาหรือเวลา ฯลฯ) 

c) คําแนะนําในการเก็บรวบรวมเลือดปฐมภูมิ และตัวอย่างที่ไม่ใช่เลือด ให้มีคําอธิบายของ

ภาชนะเก็บ และสารเติมแต่งใดๆ ที่จําเป็นในตัวอย่างปฐมภูมิ 

d) ในสถานการณ์ท่ีมีการเก็บตัวอย่างปฐมภูมิอยู่ในระหว่างการทำเวชปฏิบัติต้องสื่อสารให้

ผู้ทำเวชปฏิบัติทางคลินิกทราบอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับภาชนะบรรจุตัวอย่างปฐมภูมิ

และสารเติมแต่ง การประมวลผลที่จำเป็น และเงื่อนไขในการขนส่งตัวอย่าง 

e) คําแนะนําสําหรับการติดฉลากของตัวอย่างปฐมภูมิในลักษณะที่ให้การเชื่อมโยงที่ชัดเจน

กับผู้ป่วยผู้ทีถู่กเก็บตัวอย่างมา 

f) บันทึกระบุตัวตนของคนทีเ่ก็บรวบรวมตัวอย่าง ปฐมภูมิและวันที่เก็บรวบรวมและบันทึก

เวลาที่เก็บ หากจําเป็นต้องใช้ควบคุมเวลา 

g) คําแนะนําสําหรับการเก็บรักษาที่เหมาะสม ก่อนที่จะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการ 

h) วัสดุที่ใช้เก็บตัวอย่างที่ใช้แล้วต้องกําจัดทิ้งอย่างปลอดภัย 

5.4.5 การขนส่งตัวอย่าง (Sample transportation) 

 คําแนะนําจากห้องปฏิบัติการสําหรับกิจกรรมหลังการเก็บตัวอย่างให้หมายความรวมถึงการทําบรรจุ

ภัณฑ์ตัวอย่างสําหรับการขนส่ง  หอ้งปฏิบัติการจะต้องมีข้ันตอนเป็นเอกสาร(documented  

procedure)สําหรับการตรวจสอบการขนส่งตัวอย่างเพ่ือให้ แน่ใจว่า 

a) จะถูกส่งภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมกับลักษณะของการทดสอบท่ีร้องขอ และสาขาทาง

ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 

b) ภายในช่วงอุณหภูมิที่ระบุไว้สําหรับการเก็บตัวอย่างและการจัดการ และตามชนิดสารกันเสียเพ่ือ

ประกันความสมบูรณ์ของตัวอย่าง 
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c) ในลักษณะที่ทําให้มั่นใจในความสมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกําหนดของตัวอย่างและความ

ปลอดภัย สําหรับผู้ให้บริการ ประชาชนทั่วไป และห้องปฏิบัติการที่ได้รับ 

หมายเหตุ ห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีส่วนในการเก็บตัวอย่างระดับปฐมภูมิและการขนส่ง ถือว่าต้องทำตาม 

ข้อ 5.4.5 c) ข้างต้น เมื่อได้รับตัวอย่างในสภาพทีไ่ม่ความสมบูรณ์ หรือที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือที่อาจลด

ความปลอดภัยของผู้ให้บริการหรือประชาชนทั่วไป  ผู้ขนส่งได้รับการติดต่อทันทีและรับแจ้งให้ทราบ

เกี่ยวกับมาตรการที่ต้องดําเนินการที่จะกําจัดการเกิดขึ้นอีก 
 

5.4.6 การรับตัวอย่าง (Sample reception) 

 ขัน้ตอนของห้องปฏิบัติการสําหรับการรับตัวอย่าง จะต้องให้แน่ใจว่ามีเงื่อนไขต่อไปนี้ 

a) ทวนสอบตัวอย่างได้โดยใบร้องขอตรวจและฉลากที่บ่งชี้ผู้ป่วยและแหล่งที่มาของตัวอย่าง 

b) ต้องกําหนดเงื่อนไขในการยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 

c) ในกรณีที่มีปัญหาในการระบุตัวผู้ป่วย ความคงตัวของตัวอย่างอันเนื่องมาจากความล่าช้าใน

การขนส่ง หรือภาชนะไม่เหมาะสม ปริมาตรตัวอย่างไม่เพียงพอ หรือเมื่อเป็นตัวอย่างที่สําคัญ

หรือถูกแทนที่ไม่ได้ และห้องปฏิบัติการเลือกที่จะตรวจตัวอย่างนั้นๆ รายงานขั้นสุดท้ายต้อง

แสดงธรรมชาติของปัญหา และแนะนําให้ใช้ความระมัดระวังที่จําเป็นเมื่อแปลผล 

d) ตัวอย่างทั้งหมดที่ได้รับ จะถูกบันทึกรายละเอียด ระบุวัน เวลา ผู้รับตัวอย่าง ใน accession 

book , worksheet, computer หรือระบบอ่ืนๆ ที่เทียบเคียง 

e) ประเมินตัวอย่างที่รับว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการรับตัวอย่างหรือไม่โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

f) มีคําแนะนํา(instruction) สําหรับการรับ การติดฉลาก การประมวลผลและการรายงานของ

ตัวอย่าง  กรณมีีตัวอย่างด่วน มีคำแนะนำขั้นตอนการติดฉลากพิเศษที่ตัวอย่าง  ที่ใบร้องขอ

การทดสอบ กลไกของการส่งผ่านตัวอย่างไปยังพ้ืนที่ตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ใดๆ 

โหมดการประมวลผลอย่างรวดเร็วที่ใช้  มีเกณฑ์การรายงานผลที่รวดเร็วกว่าปกต ิ ทุกส่วนของ

ตัวอย่างปฐมภูมิต้องสอบกลับไปยังตัวอย่างปฐมภูมิดั้งเดิมได้อย่างชัดเจน 
 

5.4.7 การจัดการก่อนการทดสอบ การเตรียมความพร้อมและการเก็บรักษา(Pre-examination 

handling, preparation and storage) 

- ห้องปฏิบัติการต้องมีขั้นตอนวิธีการ(procedure) และสิ่งอํานวยความสะดวก(facilities)ที่

เหมาะสมสําหรับการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยและหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพ

ของการสูญเสียหรือความเสียหายระหว่างการดำเนินกิจกรรมในการจัดการก่อนการทดสอบ การ

เตรียมความพร้อม และการเก็บรักษาตัวอย่าง 

- ขั้นตอนวิธีการทางห้องปฏิบัติการดังกล่าวต้องรวมถึงการจำกัดระยะเวลาร้องขอทดสอบเพ่ิมเติม 

โดยใช้ตัวอย่างปฐมภูมิเดิม 
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ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการก่อนการวิเคราะห์เป็นไปตามข้ันตอนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน
คู่มือการใช้บริการและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (MN-LAB-001) ทำให้ห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจที่มี
คุณภาพตามข้อกำหนด 

ง. แนวทางการดำเนินงาน : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การให้บริการในกระบวนการก่อน
การทดสอบ (WP-LAB-19),  คูม่ือการใช้บริการและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (MN-LAB-001) 

 

5.5 กระบวนการทดสอบ(Examination process) 

ก. นโยบายกระบวนการทดสอบ :- 
1) ใช้วิธีวิเคราะห์เป็นไปตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานและตามความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ เป็นวิธีวิเคราะห์ที่มีข้อมูลการสอบทวน(validation)จากผู้ผลิตซ่ึงห้องปฏิบัติการต้องนำมาใช้
พิจารณาความสามารถของวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  ถ้าห้องปฏิบัติการมีการใช้นอก
ขอบเขตวัตถุประสงค์ของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ จะต้องดำเนินการสอบทวนวิธีวิเคราะห์เอง  

2) มีข้อมูลการทวนสอบ(verification)ซึ่งได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ของห้องปฏิบัติการใช้พิจารณาว่าวิธี
วิเคราะห์มีความสามารถตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ในข้อมูลการสอบทวน(validation)ก่อนนำไปใช้ในงานตรวจ
ตัวอย่างผู้ป่วยประจำวัน  

3) มีการประเมินและแสดงค่าความไม่แน่นอนของการวัด(uncertainty of measurement)ทุกรายการ
ทดสอบเชิงปริมาณวิเคราะห์ที่ให้บริการ โดยคำนวณจากความไม่แน่นอนจากสารปรับค่า(calibrators) ที่
ผู้ผลิตระบุและความไม่แน่นอนจากผลการควบคุมคุณภาพภายใน(internal quality control)ในงาน
ประจำวัน และจัดทำเป็นเอกสารกำกับไว้ ในกรณีที่ทำไม่ได้ เช่น การทดสอบที่รายงานผลเชิงคุณภาพ
หรือก่ึงปริมาณวิเคราะห์ให้มีการทวนสอบ(verification)คุณลักษณะทางประสิทธิภาพของชุดทดสอบ  
จัดทำบันทึกผลการคำนวณที่มีการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน มีค่าความไม่แน่นอนของการวัดที่พร้อมให้ผู้
ร้องขอดูได้ทันที 

4) ระบุค่าช่วงอ้างอิงทางชีวภาพหรือค่าการตัดสินใจทางคลินิก 
5) มีคู่มือวิธีปฏิบัติงานทดสอบที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ณ จุดที่ใช้ปฏิบัติการทดสอบ หรอือาจใช้ป้ายวิธียอ่

(card file) เก็บไว้ที่จุดใช้งาน ส่วนคู่มือวิธีปฏิบัติฉบับเต็มให้เก็บไว้ในตู้เก็บแฟ้มเอกสารอ้างอิงในห้องได ้ 
ทบทวนวิธีวิเคราะห์/ค่าอ้างอิง/คู่มือวิธีปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี 

6) คู่มือวิธีการปฏิบัติงานทดสอบที่จัดทำเป็นเอกสาร Work instruction สามารถจัดทำในรูปแบบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งอธิบายรายละเอียดขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน โดยมีการระบุหัวข้อเรื่อง รหัสเอกสาร 
และการชี้บ่งอ่ืนๆ รวมทั้งมีระบบการควบคุมเอกสารเช่นเดียวกันกับเอกสารที่เป็นกระดาษ 

 
 

ข. ข้อกำหนด 5.5 :- 
5.5.1 การเลือกการทดสอบ และขั้นตอนการทวนสอบ และทําให้ถูกต้อง (Selection, Verification and 
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validation of examination procedures) 

5.5.1.1 ทั่วไป  

ห้องปฏิบัติการจะต้องเลือกวิธีการทดสอบที่ได้รับการทําให้ถูกต้องสําหรับการใช้งานที่ตั้งใจ
ต้องบันทึก อัตตลักษณ์ของบุคคลที่ปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการทดสอบ  ข้อกําหนดเฉพาะ 
(ข้อมูลจําเพาะด้าน ประสิทธิภาพ) สําหรับขั้นตอนการทดสอบต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการ
ทดสอบ 
หมายเหตุ ขั้นตอนวิธีทดสอบที่เลือกเป็นวิธีทดสอบที่ระบุในเอกสารสําหรับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์
ทางการแพทย์ที่ใช้ภายนอกร่างกายหรือเป็นวิธีที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร ตํารา ของหน่วยงานมี
อํานาจหรือได้รับการยอมรับระดับนานาชาติหรือระบุไว้ในมาตรฐานหรือ ในคู่มือระดับชาติหรือ
ระดับภูมิภาค 
5.5.1.2 การทวนสอบขั้นตอนการทดสอบ(Verification of examination procedures) 

ขั้นตอนการทดสอบที่ใช้ผ่านการทําให้ถูกต้อง(validation) โดยไม่มีการดัดแปลง ต้องอยู่
ภายใต้การทวนสอบ(verification)ที่เป็นอิสระโดยห้องปฏิบัติการก่อนที่จะถูกนําเข้าสู่การ
ใช้ในงานประจําวัน(routine use)  ห้องปฏิบัติการต้องได้รับข้อมูลจากนักพัฒนาผู้ผลิต/ 
วิธีการวิเคราะห์ในการยืนยันลักษณะทางประสิทธิภาพ  การทวนสอบที่เป็นอิสระ โดย
ห้องปฏิบัติการต้องยืนยันผ่านการได้รับหลักฐานที่เป็นรูปธรรม (ในรูปแบบรายละเอียดของ 
ลักษณะทางประสิทธิภาพ) ที่ขั้นตอนวิธีการทดสอบทําได้จริงตามกล่าวอ้างคํากล่าวอ้าง
ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการทดสอบที่ได้รับการยืนยันในระหว่างข้ันตอนการทวนสอบ
จะต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงคก์ารใช้งานผลการทดสอบ  ห้องปฏิบัติการต้องออกเอกสาร 
ขั้นตอนที่ใช้สําหรับการทวนสอบและบันทึกผลที่ได้รับ บุคลากรผู้มีอํานาจที่เหมาะสมต้อง
ทบทวนผลการทวนสอบและบันทึกการทบทวน 

5.5.1.3 การทําให้ถูกต้องของขั้นตอนการทดสอบ (validation of examination procedures) 
  ห้องปฏิบัติการจะตรวจความถูกต้องขั้นตอนการทดสอบ ที่ได้มาจากแหล่งที่มาต่อไปนี้: 

a) วิธีการที่ไม่เป็นวิธีมาตรฐาน 
b) วิธีการที่ออกแบบหรือพัฒนาใช้งานเองโดยห้องปฏิบัติการ 
c) วิธีการมาตรฐานที่ใช้นอกขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งาน 
d) วิธีที่ผ่านการทําให้ถูกต้องแต่มีการแก้ไขในภายหลัง 

การทาํให้ถกูต้อง(validation) ต้องทําอย่างกว้างขวางลุ่มลึกเท่าท่ีต้องทําและต้องยืนยันตาม
วัตถุประสงค์เชิงประจักษ์  ให้หลักฐานที่เป็นรูปธรรม (ในรูปแบบของลักษณะทางประสิทธิภาพ) ที่
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดเฉพาะเจาะจงสําหรับการใช้งานที่ตั้งใจไว้ของการทดสอบ 

หมายเหตุ ลักษณะทางประสิทธิภาพ(performance characteristics) ของขั้นตอนการทดสอบควรจะรวมถึงการ
พิจารณของการวัดค่าท่ีแท้จริง(measurement  trueness)  การวัดความถูกต้อง (measurement  accuracy) 
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การวัดความแม่นยํา(measurement  precision)  ซึ่งรวมถึงการวัดซ้ำแบบ repeatability และ intermediate 
precision; ความไมแ่น่นอนของการวัด(measurement uncertainty), Analytical specificity รวมทั้งสารที่
รบกวนการวิเคราะห์,analytical sensitivity,  detection limit และ quantitation limit, Measuring interval, 
diagnostic specificity และ diagnostic sensitivity  ห้องปฏิบัติการต้องทําเอกสารขั้นตอน(documented  
procedure)ที่ใช้สําหรับการทำ validation และบันทึกผลที่ได้รับ พนักงานผู้มีอํานาจต้องทบทวนผลการทำ 
validation และบันทึกการทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องทาํเป็นเอกสารและเมื่อเหมาะสมต้องตรวจสอบความถูกต้องใหม่ 

5.5.1.4 ความไม่แน่นอนของการวัดจากค่าเชิงปริมาณ(Measurement uncertainty of 
measured quantity values) 
ห้องปฏิบัติการต้องตรวจสอบความไม่แน่นอนของการวัดสําหรับการวัดแต่ละวิธีการ
ทดสอบในขั้นตอนทีใ่ช้ในการรายงานค่าปริมาณท่ีวัดได้กับตัวอย่างของผู้ป่วย  
ห้องปฏิบัติการต้องกําหนดข้อกําหนดประสิทธิภาพการทํางานสําหรับการวัดความไม่
แน่นอนของขั้นตอนการวัดแต่ละครั้ง และทบทวนความไม่แน่นอนของการวัดอย่าง
สม่ำเสมอ 

หมายเหตุ 1 องค์ประกอบความไม่แน่นอนที่เก่ียวข้องมาจากกระบวนการการวัดที่เกดิขึ้นจริง เริ่มด้วยการนําเข้า 
ตัวอย่างสู่ขั้นตอนการวัดและลงท้ายด้วยการรายงานผล ออกของค่าท่ีวัดได้ 
หมายเหตุ 2 ความไม่แน่นอนการวัด อาจจะคํานวณโดยใช้ค่าเชิงปริมาณที่ได้จากการวัดวัสดุควบคุม(quality 
control material) ภายใต้เงื่อนไขความแมน่ยําระหว่างการทดสอบ(intermediate precision)ทีร่วมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในงานประจําวันให้มากที่สุดเท่าท่ีเป็นไปได้ที่แตกต่างจากมาตรฐานปฏิบัติการของขั้นตอนการวัด อาทิ
เช่น การเปลี่ยนแปลงของชุดน้ำยา การสอบเทียบ และผู้ปฏิบัติที่แตกต่างกัน กําหนดการการบํารุงรักษาเครื่องมือที่
กําหนด 
หมายเหตุ 3 ตัวอย่างการใช้งานในทางปฏิบัติของการประมาณการความไม่แน่นอนของการวัดอาจจะรวมถึง 
การยืนยันว่าค่าวิเคราะห์ได้จากผู้ป่วยเป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพท่ีกําหนดไว้โดยห้องปฏิบัติการและการ
เปรียบเทียบกับค่าของผู้ป่วยก่อนหน้าหรือที่มีค่าการตัดสินใจทางคลินิกก่อนหน้านี้  ห้องปฏิบัติการต้องพิจารณา
ความไม่แน่นอนของการวัดเมื่อแปลผลค่าเชิงปริมาณวิเคราะห์  เมื่อได้รับการร้องขอ  ห้องปฏิบัติการต้องประมาณ
การความไม่แน่นอนของการวัดและมีพร้อมให้ผู้ใช้บริการการทดสอบที่ไม่ได้รายงานค่าเชิงปริมาณที่วัดได้ 
หอ้งปฏิบัติการควรคํานวณความไม่แน่นอนของขั้นตอนการวัดที่มีผลต่อการใช้ประเมินความน่าเชื่อถือหรือมี
ผลกระทบต่อรายงานผล 
 
 
 
 
 
 

5.5.2 ช่วงอ้างอิงทางชีวภาพหรือค่าการตัดสินใจทางคลินิก (Biological reference intervals or 
clinical decision values) 
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ห้องปฏิบัติการต้องกําหนดช่วงการอ้างอิงทาง ชีวภาพหรือค่าการตัดสินใจทางคลินิก ต้องออก 
เอกสารระบุพืน้ฐานสําหรับช่วงการอ้างอิงหรือค่าการตัดสินใจและการสื่อสารข้อมูลนี้ให้กับผู้ใช้  เมื่อค่า
อ้างอิงหรือค่าการตัดสินใจทางชีวภาพไม่สัมพันธ์ กับประชากรที่รับการตรวจ ต้องแก้ไขค่าดังกล่าวทันที 
และตอ้งสื่อสารไปยังผู้ใช้  เมื่อห้องปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทดสอบหรือขั้นตอนก่อนการ
ทดสอบ ห้องปฏิบัติการต้องทบทวนช่วงการอ้างอิง และค่าในการตัดสินใจทางคลินิกตามความเหมาะสม 

 

5.5.3 จัดทําเอกสารขั้นตอนการทดสอบ(Documentation of examination procedure) 
ขั้นตอนการทดสอบต้องออกเป็นเอกสารและต้องถูกเขยีนในภาษาท่ีเข้าใจกันโดยทั่วไปโดย

เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการและมีไว้ใช้ได้ในสถานที่ที่เหมาะสม  รูปแบบเอกสารแบบย่อ (เช่น แผ่นบันทึก
หรือระบบท่ี ใช้ในทํานองเดียวกัน) ให้สอดคล้องกับข้ันตอนที่เป็นเอกสาร 

หมายเหตุ 1 คําแนะนําการทํางาน(Work instructions) เอกสารอย่างย่อ(Card files)หรือระบบที่คล้ายกันที่สรุป
ข้อมูลสําคัญ ยอมรับให้ใช้เป็นการอ้างอิงอย่างรวดเร็วหากมีขั้นตอนที่เป็นเอกสารฉบับเต็มรูปแบบสําหรับการอ้างอิง 
หมายเหตุ 2 ข้อมูลทีไ่ด้จากคําแนะนําผลิตภัณฑ์(product instructions) สําหรับการใช้งานอาจจะรวมอยู่ใน
ขัน้ตอนการทดสอบในส่วนการอ้างอิง(references)  เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการทดสอบ 
รวมทั้งขั้นตอนกระบวนงาน(procedure)  บทสรุป(summary documents), รูปแบบเอกสารแบบย่อ
(condensed document format)  และคําแนะนําผลิตภัณฑ์(product instructions)สําหรับการใช้งาน ต้อง
นำเข้าสู่การควบคุมเอกสาร(document control)  เอกสารในที่นี้ให้หมายความรวมถึง เอกสารที่ใช้แสดงขั้นตอน
การทดสอบ(examination procedure) ที่มรีายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้: 

b) วัตถุประสงค์ของการทดสอบ 
c) หลักการและวิธีการของขั้นตอนที่ใช้สําหรับการทดสอบ 
d) ลักษณะทางประสิทธิภาพ (ดู 5.5.1.2 และ5.5.1.3) 
e) ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง (เช่น พลาสม่า ปัสสาวะ); 
f) การเตรียมผู้ป่วย 
g) ประเภทของภาชนะ และสารเติมแต่ง 
h) เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจําเป็น และสารเคมี 
i) สิ่งแวดล้อม และการควบคุมความปลอดภัย 
j) ขั้นตอนการสอบเทียบ (ตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยา) 
k) ขั้นตอนของกระบวนงาน 
l) ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ 
m) สิ่งรบกวน (เช่น ipaemia, haemolysis, bilirubinemia ยา) และปฏิกิริยาข้าม; 
n) หลักการของขั้นตอนการคํานวณเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ รวมทั้งที่เกี่ยวข้อง อาทิความไม่แน่นอนของการวัด 
o) ช่วงอ้างอิงทางชีวภาพหรือค่าการตัดสินใจทางคลินิก 
p) ช่วงที่รายงานผลการทดสอบได้ 
q) คําแนะนํา สําหรับการพิจารณาผลเชิงปริมาณเม่ือผลไม่ได้อยู่ในช่วงการวัด 
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r) ค่าวิกฤต/ค่าแจ้งเตือน / ที่เหมาะสม 
s) การแปลผลทางคลินิกของห้องปฏิบัติการ 
t) แหล่งที่มาของค่าแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้น 
u) เอกสารอ้างอิง  

ถ้าห้องปฏิบัติการตั้งใจที่จะเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจทดสอบ(examination procedure) ที่มีอยู่ซึ่ง
อาจมีผลหรือการแปลผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญต้องอธิบายให้ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการหลังจาก
ขั้นตอนนั้นๆ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

หมายเหตุ 3 ข้อกาํหนดนี้สามารถทําได้ในรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายใน วิธีการ บางอย่าง
รวมถึงการส่งจดหมายโดยตรง, จดหมายข่าวทางห้องปฏิบัติการหรือส่วนหนึ่งของใบรายงานการทดสอบ 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือประเมินความสามารถของวิธีวิเคราะห์ แสดงถงึความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์  
แล้วเลือกใช้กฎในการควบคุมคุณภาพให้เหมาะสมกับความสามารถของวิธีวิเคราะห์ ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะของ
ผู้ตรวจวิเคราะห์และความสามารถของวิธีการตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ที่กำหนดไว้ในคู่มือวิธีปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ 

ง. แนวทางการดำเนินงาน : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง: การจัดการกระบวนการทดสอบ   
(WP-LAB-20) 

 

5.6 สร้างความมั่นใจในคุณภาพผลการทดสอบ(Ensuring quality of examination results) 

ก. นโยบายการสร้างความม่ันใจในคุณภาพการทดสอบ 

1) ต้องมีการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ(internal  quality control, IQC) ให้ครบถ้วนทุก
รายการทดสอบที่เปิดให้บริการ และติดตามเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยใช้สารวัสดุควบคุมคุณภาพอย่าง
น้อย 2 ระดับความเข้มข้น  ควบคุมคุณภาพด้วยการตรวจวิเคราะห์สารวัสดุควบคุมครบทุกระดับที่
กำหนดในรอบการตรวจเดียวกัน ความถี่เหมาะสมตามความสามารถของวิธีวิเคราะห์สอดคล้องกับ
ปริมาณงาน  อาจพิจารณาเลือกใช้สารวัสดุควบคุมคุณภาพจากผู้ผลิตอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับ
ผู้ผลิตเครื่องมือวิเคราะห์โดยการเลือกใช้แทนหรือใช้เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม สารวัสดุควบคุม
คุณภาพควรมีคุณสมบัติทางกายภาพ(physical properties)เหมือนกับตัวอย่างส่งตรวจให้มากที่สุด
เท่าท่ีมใีห้เลือกใช้ได้และมีความคงตัวอยู่ได้นาน ( เช่น สารวัสดุควบคุมคุณภาพทางเคมีคลินิกควรมี
อายุการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี เป็นต้น)    เลือกค่าวิเคราะห์ของวัสดุสารควบคุมคุณภาพในระดับที่
ใกล้เคียงกับ clinical decision values  กรณีใช้สารใดเป็นสารมาตรฐานแล้ว ห้ามนำมาใช้เป็นสาร
วัสดุควบคุมคุณภาพเพราะจะทำให้ถูกลวงให้เข้าใจผิดว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องดีแล้ว การแปลผล
การตรวจวิเคราะห์วัสดุสารควบคุมคุณภาพทดสอบเชิงปริมาณวิเคราะห์ให้พิจารณาเลือกใช้กฎในการ
ตรวจสอบความผิดพลาดในระบบควบคุมคุณภาพ(QC rules) โดยใช้หลายๆ กฎร่วมกัน(Multi-rules) 
ห้องปฏิบัติการต้องปฏิเสธผลตรวจตัวอย่างผู้ป่วยตามวิธีการปฏิบัติที่ระบุเป็นเอกสารไว้เมื่อพบว่าผล
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การควบคุมคุณภาพภายในไม่ผ่านเกณฑ์และแสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบมีแนวโน้มที่จะมีความผิด
พลาดทางคลินิกอย่างมีนัยสำคัญ 

2) ต้องมีการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ(Inter laboratory comparison) ให้ครบถ้วนทุก
รายการทดสอบที่เปิดให้บริการ และติดตามเฝ้าระวังต่อเนื่อง  โดยเลือกเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบ
ความสามารถระหว่างห้องปฏิบัติการ(Proficiency Testing, PT) การประเมินคุณภาพระหว่างองค์กร
(External Quality Assessment Schemes, EQAS) กับองค์กร(EQA/PT Provider) ทีด่ำเนินการ
ตามข้อกำหนดหรือผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043:2010 ห้องปฏิบัติการ
ต้องทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากโครงการเหล่านี้เองโดยผู้ตรวจวิเคราะห์ที่อยู่ในหน้าที่
ประจำการขณะนั้นด้วยวิธีการเดยีวกันกับที่ปฏิบัติต่อตัวอย่างผู้ป่วย  ห้องปฏิบัติการควรสร้างความ
ท้าทายในการติดตามผลการประเมินระหว่างห้องปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ตรวจทดสอบ(examination system performance) โดยการกำหนดเป้าหมายด้านประสิทธิภาพที่
ต้องการสูงกว่าเกณฑ์ที่ใช้ในโปรแกรมการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ 

3) กรณีไม่มีองค์กรที่ให้บริการ EQA/PT  ให้ดำเนินการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการกับ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายภายในจังหวัดสกลนครที่ใช้หลักการเดียวกันรวมอย่างน้อย 3 แห่ง(ควรเป็น
เลขคี่) โดยใช้กลวิธีการแลกเปลี่ยนตัวอย่าง (exchange of sample with other lab) ความถี่อย่าง
น้อย 2 รอบต่อปี ใช้วัสดุที่ทวนสอบกลับได้เป็นตัวอย่างที่ใช้แลกเปลี่ยน หรือใช้วิธีการทางเลือกอื่นที่
เหมาะสม 

4) เลือกใช้ระบบการวิเคราะห์  วัสดุอ้างอิง ที่สอบกลับได้ (traceable) ถึงค่ามาตรฐานสากล 
คุณลักษณะเหมาะสม 

5) เปรียบเทียบวิธีวิเคราะห/์เครื่องมือ กรณีใช้วิธีการวิเคราะห์หลายวิธี หรือใช้เครื่องมือหลายเครื่อง
ให้บริการในรายการทดสอบชนิดเดียวกัน ความถี่ 1-2 ครั้งต่อปี ตามความเหมาะสมกับคุณลักษณะ
ของวิธีการทดสอบหรือเครื่องมือที่ใช้อยู่  จัดทำเอกสารกำหนดรายละเอียดและบันทึกการปฏิบัติ
เปรียบเทียบผลการทดสอบ ควรใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบผลอย่างน้อย 40 ตัวอย่าง(กรณีเป็นเครื่องมือ
และน้ำยาเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน รุ่นเดียวกัน สามารถกำหนดใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างน้อย 20 
ตัวอย่าง) ตัวอย่างเปรียบเทียบครอบคลุมช่วงค่าที่ตรวจวิเคราะห์ในผู้ป่วยเชิงคลินิก ใช้สถิติ 
correlation analysis(R2) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ ควบคู่กับ paired t-test หรอืสถิติอ่ืนที่ใช้
พิสูจน์ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มีบันทึกการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเมื่อการ
เปรียบเทียบผลพบความแตกต่างและหารือกับแพทย์ผู้ใช้บริการเกี่ยวกบัการใช้ผลและผลกระทบต่อ
ข้อปฏิบัติทางคลินิก การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการตามผลลัพธ์ที่ได้จากการ
เปรียบเทียบผลการทดสอบต้องทำบันทึกรายละเอียดที่กระทำและออกเอกสารแจ้งให้ผู้ใช้ผลการ
ทดสอบและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

6) ผู้จัดการวิชาการและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวน วิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขปรับปรุงเมื่อผลการ
ดำเนินกิจกรรมประกันคุณภาพผลการทดสอบที่ดำเนินการในข้อ 1)-5) ดังกล่าวข้างต้นได้ผลไม่เป็นไป
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ตามเกณฑ์ยอมรับคุณภาพหรือพบปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการบริหารปัจจัยหลัก 4Ms 
(Material, Machine/ Equipment, Method, Man) ทำการบันทึกและ/หรือรายงานปัญหา และ
ปฏิบัติการแก้ไขในสิ่งที่ได้ดำเนินการ โดยใช้แบบบันทึกท่ีเหมาะสมกับเรื่องที่ดำเนินการ เช่น แบบ
บันทึกปฏิบัติการแก้ไขกรณีผล IQC ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยอมรับคุณภาพ(FM-LAB-025),  แบบ
บันทึกปฏิบัติการแก้ไขเม่ือผล EQA/PT/ILC ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยอมรับคุณภาพ(FM-LAB-020) 
เป็นต้น ควรพิจารณาเปลี่ยนวิธีการทดสอบหากผลการดำเนินการในข้อ 1) – 5) ชี้ชัดว่าประสิทธิภาพ
ของการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ 

ข. ข้อกำหนด 5.6 
5.6.1 ทั่วไป  

ห้องปฏิบัติการต้องทําให้มั่นใจในคุณภาพของการทดสอบโดยการดําเนินการวิเคราะห์ภายใต้
เงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ กระบวนการก่อนและหลังการตรวจทดสอบที่เหมาะสมจะต้องดําเนินการ (ดู 4.14.7, 
5.4, 5.7 และ 5.8) ห้องปฏิบัติการต้องไม่ตกแต่งข้อมูลใดๆ 

 

5.6.2 การควบคุมคุณภาพ (Quality control) 
5.6.2.1 ทัว่ไป 

ห้องปฏิบัติการต้องออกแบบขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ(quality control procedure)
ที่ตรวจทาน(verify) ความสําเร็จของคุณภาพของผลตรวจทีต่ั้งใจไว้ 

หมายเหตุ: ในหลายประเทศการควบคุมคุณภาพที่อ้างถึง ใน subclause นี้ ถูกเรียกว่า "การ
ควบคุมคุณภาพภายใน(Internal Quality Control)” 
 

5.6.2.2 วัสดุควบคุมคุณภาพ (Quality control material) 
- ห้องปฏิบัติการต้องใช้วัสดุควบคุมคุณภาพท่ีตอบสนองต่อระบบการทดสอบในลักษณะ

ที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างผู้ป่วยที่สุดเท่าที่เป็นไปได ้  
- ต้องตรวจวิเคราะห์วัสดุควบคุมคุณภาพเป็นระยะๆ ด้วยความถี่ที่อยู่บนพ้ืนฐานของ

ความมีเสถียรภาพของวิธีการและความเสี่ยงของการเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจากผลที่
ผิดพลาด 

หมายเหตุ 1 ห้องปฏิบัติการควรเลือกความเข้มข้นของวัสดุควบคุมเท่าที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งที่ระดับหรือใกล้เคียงกับค่าการตัดสินใจทางคลินิก(clinical decision values)ที่สร้างความ
มั่นใจในความถูกต้องของการตัดสินใจทํา 
หมายเหตุ 2 การใช้วัสดุควบคุมจากบุคคลที่สาม(third party control material) ที่เป็นอิสระ 
ควรจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งแทนหรือนอกเหนือไปจากการใช้วัสดุควบคุมจากผู้ผลิตชุดน้ำยา
หรือผู้ผลิตเครื่องมือวิเคราะห์ 

 

5.6.2.3 ข้อมูลการควบคุมคุณภาพ(Quality control data)  
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- ห้องปฏิบัติการต้องมีข้ันตอน(procedure) เพ่ือป้องกันการออกผลผู้ป่วยในกรณีการ
ควบคุมคุณภาพล้มเหลว  

- เมื่อมีการละเมิดกฎการควบคุมคุณภาพและแสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบมีแนวโน้มที่
จะมีความผิดพลาดทางคลินิกอย่างมีนัยสําคัญ  ต้องปฏิเสธผล(ไมร่ายงานผลนั้น)และ
ตรวจตัวอย่างผู้ป่วยอีกครั้งหลังจากท่ีเงื่อนไขข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขและลักษณะ
ประสิทธิภาพถูกทวนสอบแล้ว ห้องปฏิบัติการต้องประเมินผลวิเคราะห์ที่ได้จากตัวอย่าง
ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจทดสอบหลังจากท่ีผ่านการควบคุมคุณภาพท่ีประสบความสําเร็จ
ในรอบก่อนหน้านี้   

- ข้อมูลการควบคุมคุณภาพต้องได้รับการทบทวนเป็นประจําในช่วงเวลาปกติ  หากตรวจ
พบแนวโน้มที่อาจบ่งบอกถึงปัญหาในระบบการตรวจทดสอบ แนวโน้มดังกล่าวต้อง
บันทึก ต้ังข้อสังเกตและบันทึกมาตรการป้องกัน(preventive actions) ที่ทําไป 

หมายเหตุ เทคนิคทางสถิติและไม่ใช่ทางสถิติสําหรับการควบคุมกระบวนการควรจะใช้ที่ใดก็ตามที่
เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือตรวจติดตามประสิทธิภาพของระบบการตรวจทดสอบ 

 

5.6.3 การเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory comparisons) 
5.6.3.1 การเข้าร่วม(Participation) 

- ห้องปฏิบัติการต้องเข้าร่วมในโปรแกรมการเปรียบเทียบระหว่างกัน (เช่น โปรแกรม
ประเมินคุณภาพภายนอก หรือโปรแกรมทดสอบความชํานาญ) ที่เหมาะสมกับการ
ทดสอบและการแปลผลการทดสอบ  

- ห้องปฏิบัติการต้องตรวจติดตามผลของโปรแกรมการเปรียบเทียบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการและมีส่วนร่วมในการดําเนินการเมื่อทําไม่ได้ตามกําหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 

 

หมายเหตุ ห้องปฏิบัติการควรมีส่วนร่วมในโปรแกรม การเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการที่
ทําตามข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17043  ห้องปฏิบัติการต้องออกเอกสารสําหรับการ
เข้าร่วมการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการที่รวมถึงระบุความรับผิดชอบที่กําหนดไว้และ
คําแนะนําสําหรับการเข้าร่วม และมีเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพที่แตกต่างจากเกณฑ์ที่ใช้ใน
โปรแกรมการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ  โปรแกรมการเปรียบเทียบที่รับการคัดเลือก
จากห้องปฏิบัติการจะต้องให้ความท้าทายและความสัมพันธ์ทางคลินิกเท่าที่เป็นไปได้ที่
เลียนแบบตัวอย่างของผู้ป่วยและมีผลของการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการทดสอบ รวมทั้ง
ขัน้ตอนก่อนและหลังการทดสอบที่เป็นไปได้ 
 
 
 
 

5.6.3.2 วิธีการทางเลือก (Alternative approaches) 
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เมื่อใดก็ตามที่การเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ ไม่สามารถใช้ได้ ห้องปฏิบัติการ
จะต้องพัฒนาวิธีการอ่ืน และให้หลักฐานที่เป็นรูปธรรมในการพิจารณาการยอมรับจากผลการ
ทดสอบ เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้กลไกนี้ต้องใช้วัสดุที่เหมาะสม 

หมายเหตุ ตัวอย่างของวัสดุดังกล่าวอาจรวมถึง: 
- วัสดุอ้างอิงรับรอง (certified reference materials) 
- ตัวอย่างผ่านการทดสอบก่อนหน้านี้  
- วัสดุจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากแหล่งเก็บตัวอย่าง  
- ตัวอย่างแลกเปลี่ยนกับห้องปฏิบัติการอื่นๆ  
- วัสดุควบคมุที่ทดสอบทุกวันในโปรแกรมการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ 

5.6.3.3 การวิเคราะห์ตัวอย่างการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ (Analysis of 
interlaboratory comparison samples) 

- ห้องปฏิบัติการต้องบูรณาการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการเข้ากับการ
ทดสอบในงานประจําวันในลักษณะทีใ่กล้เคียงกับการจัดการตัวอย่างผู้ป่วยให้มาก
ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  ตัวอย่างการเปรียบเทียบต้องตรวจวิเคราะห์โดยบุคลากรใน
งานประจําวันที่ตรวจตัวอย่างผู้ป่วยโดยใช้วิธีการเดียวกับท่ี ใช้สําหรับตัวอย่าง
ผู้ป่วย  

- ห้องปฏิบัติการต้องไม่สื่อสารกับผู้เข้าร่วมอืน่ๆ ในโปรแกรมการเปรียบเทียบ
ระหว่างห้องปฏิบัติการเก่ียวกับข้อมูลตัวอย่างจนกระทั่งหลังจากวันที่ส่งข้อมูล  

- ห้องปฏิบัติการต้องไม่ส่งตัวอย่างการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการไปตรวจ
เพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันผลทดสอบก่อนที่ส่งข้อมูลถึงแม้ว่าเคยทําเช่นนี้ เป็นประจํากับ
ตัวอย่างผู้ป่วย 

5.6.3.4 การประเมินประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ (Evaluation of laboratory 
performance) 

- ต้องทบทวนประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ และหารือกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเมื่อทําตามกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพได้ไม่ครบถ้วน(เช่น 
เกดิสิ่งไม่เป็นตามข้อกำหนดที่มีอยู่) พนักงานต้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการและ
บันทึกมาตรการแก้ไข  

- ประสิทธิผลของแก้ไขต้องได้รับการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องได้รับการ
ประเมินแนวโน้มที่บ่งชี้สิ่งไม่เป็นตามข้อกําหนดที่อาจเกิดขึ้น และต้องทํามาตรการ
ป้องกัน 
 
 

5.6.4 การเปรียบเทียบผลการทดสอบ (comparability of examination results) 
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ต้องมีวิธีการกําหนดการเปรียบเทียบขั้นตอน เครื่องมือ และวิธีการที่ใช้ และการเปรียบเทียบ
ผลสําหรับตัวอย่างผู้ป่วยตลอดช่วงค่าที่เหมาะสมในทางคลินิก การเปรียบเทียบผลการทดสอบนี้เป็นที่
ใช้บังคับกับขัน้ตอนทดสอบทีเ่หมือนกันหรือแตกต่างกัน เครื่องมือ สถานที่ที่แตกต่างกันหรือท้ังหมดนี้ 

 

หมายเหตุ  ในกรณีของผลการวัดที่มีผลสอบทวนทางมาตรวิทยาไปยังสารอ้างอิงเดียวกัน ผลลัพธ์ได้
อธิบายไว้ว่ามีการเปรียบเทียบทางมาตรวิทยาหาก calibrator คำนวณทางมาตรวิทยาได้ 
ห้องปฏิบัติการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการใหท้ราบความแตกต่างใดๆ ในการเปรียบเทียบของผลและหารือ
เกี่ยวกับผลกระทบใดๆ ต่อข้อปฏิบัติทางคลินิกเมื่อระบบการวัดให้ช่วงการวัดที่แตกต่างกันสําหรับสาร
ที่จะวัดตัวเดียวกัน (เช่น กลูโคส) และเม่ือวิธีการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลง ห้องปฏิบัติการต้องออก
เอกสาร ทําบันทึกและดําเนินการตามผลลัพธ์ที่ ได้จากการเปรียบเทียบตามความเหมาะสมอย่าง
รวดเร็ว ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่ระบุไว้ต้องดําเนินการ และ มีการบันทึกการกระทําเก็บไว้ 

ค. วัตถุประสงค์ 
1) ทำ IQC เพ่ือประเมินความแม่นยำของผลการตรวจวิเคราะห์ และติดตามแนวโน้ม ความเสี่ยงที่จะเกิด

ความคลาดเคลื่อนขึ้นในกระบวนการวิเคราะห์ เพ่ือจะได้แก้ไข ป้องกัน ก่อนการทดสอบตัวอย่าง
ผู้ป่วยหรือทำไปพร้อมกัน 

2) ทำ EQA/PT เพ่ือประเมินคุณภาพด้านความถูกต้องของผลการตรวจวิเคราะห์ และประเมนิ
ความสามารถของห้องปฏิบัติการว่าเป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือนำผลการประเมินมาใช้ในการวินิจฉัย
ทบทวนปัญหาภายในห้องปฏิบัติการและนำมาใช้แก้ไขปรับปรุงพัฒนา  และองค์กรที่ให้บริการ 
EQA/PT นำผลลัพธ์การประเมินมาใช้เสริมความรู้ให้กับสมาชิก   

3) ทำกิจกรรมประกันคุณภาพผลการทดสอบทั้งหมดตามนโยบายที่ระบุไว้เพ่ือสร้างความมั่นใจใน
คุณภาพและความเชื่อถือได้ของผลการตรวจวิเคราะห์ 

ง. แนวทางดำเนินการ :   ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง : การสร้างความมั่นใจในคุณภาพผล
การทดสอบ(WP-LAB-21) 

 

5.7 กระบวนการหลังการทดสอบ(Post-examination process) 

ก. นโยบายกระบวนการหลังการทดสอบ : มีระบบตรวจสอบผล เก็บรักษาตัวอย่าง และทำลายตัวอย่าง 
โดยใช้แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1) ระบบทบทวนผล : กรณีมีผู้ปฏิบัติงานหลายคน การตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจ

วิเคราะห์ให้กระทำโดยบุคคลอย่างน้อย 2 คนได้แก่ ‘ผู้ทดสอบ’ และ ‘ผู้รับรองผลการทดสอบ’ 
ตามลำดับ ผู้ทดสอบต้องเป็นคนละคนกับผู้รับรองผลการทดสอบ ยกเว้นกรณีมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคน
เดียวให้มกีารตรวจสอบผลซ้ำต่างเวลากันและตรวจสอบผลย้อนหลังอีกครั้งโดยผู้จัดการวิชาการซึ่ง
เป็นผู้รับรองผลการทดสอบอีกคน ดำเนินการตรวจสอบผลโดยใช้วิธีการทวนสอบผลการทดสอบ
(result verification) ด้วยเทคนิค patient-derived quality control และประเมินผลร่วมกับการ
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พิจารณาผลการควบคุมคุณภาพภายใน(internal quality control-IQC) กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นผู้ลงนามรับรองผลการทดสอบก่อนออกผล 

2) ระบบจัดเก็บตัวอย่างหลังการทดสอบ : ตัวอย่างเริ่มต้น และตัวอย่างอ่ืนๆ หลังการทดสอบ ต้องถกู
เก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาและสภาวะที่กำหนดตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับผู้ใช้บริการในคู่มือการใช้
บริการฯ โดยคำนึงถึงข้อจำกัดด้านพื้นที่จัดเก็บท่ีมีอยู่ อุณหภูมิที่ใช้เก็บ ตามธรรมชาติของตัวอย่าง 
ตามข้อกำหนดเฉพาะตัวอย่าง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโอกาสที่จะมีการขอตรวจซ้ำหรือเกิด
ปัญหา กรณีทีม่ีการตรวจซ้ำต้องมั่นใจว่ามีการควบคุมสภาวะที่จัดเก็บให้ตัวอย่างคงตัวจนถึง
ระยะเวลาที่ใช้ทดสอบซ้ำหรือตรวจเพิ่ม 

3) ระบบทำลายตัวอย่างที่เหลือจากการทดสอบ : วางระบบการจัดการขยะโดยมีการทิ้งขยะแยกตาม
ประเภทขยะตามนโยบายของโรงพยาบาล ตัวอย่างที่เหลือจากการวิเคราะห์จัดอยู่ในประเภทขยะติด
เชื้อ ให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายทำการหีบห่อขยะ เคลื่อนย้ายไปจัดเก็บที่โรงพักขยะของ
โรงพยาบาลวันละ 1 ครั้ง เพื่อรอทำลายต่อไป 

ข. ข้อกำหนด 5.7 :- 
5.7.1 การทบทวนผล(Review of results) 

ห้องปฏิบัติการต้องมีข้ันตอนเป็นเอกสาร(documented  procedure)เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้มีอํานาจ
ได้ทบทวนผลของการทดสอบก่อนที่จะปล่อยออก และประเมินผลกับการควบคุมคุณภาพภายในและตาม
ความเหมาะสมทางคลินิกกับข้อมูลและผลการตรวจสอบก่อนหน้านี้  เมื่อขั้นตอนการทบทวนผล
เกี่ยวข้องกับการเลือกและการรายงานโดยอัตโนมัติ เกณฑ์ที่ต้องทบทวนที่จัดตั้งขึน้ต้องได้รับการอนุมัติ
และออกเอกสาร (ดู 5.9.1) 

 

5.7.2 การจัดเก็บรักษา และการกำจัดของตัวอย่างทางคลินิก(Storage, retention and disposal 
of clinical samples) 
การจัดเก็บเก็บรักษา และการกําจัดของตัวอย่างทางคลินิก ห้องปฏิบัติการต้องมีข้ันตอนเป็น
เอกสาร(documented  procedure)สําหรับการระบุ การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การจัดทํา
ดัชนี การเข้าถึง การกําจัดการจัดเก็บข้อมูล การบํารุงรักษา และความปลอดภัยของตัวอย่างทาง
คลินิก ห้องปฏิบัติการต้องกําหนดระยะเวลาเก็บรักษาตัวอย่างทางคลินิก กําหนด ระยะเวลาเก็บ
รักษาตามธรรมชาติของตัวอย่าง การทดสอบ และข้อกําหนดให้จัดเก็บ 
หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาเก็บรักษาตัวอย่างบางประเภทอาจนานกว่าที่ปฏิบัติทั่วไปเพราะมี
ความกังวลเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย (เช่น การตรวจสอบ เนื้อเยื่อ ตรวจทางพันธุกรรม 
การตรวจในเด็กเล็ก) การกําจัดตัวอย่างให้ปลอดภัยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบ
ข้อบังคับของท้องถิ่นหรือคําแนะนําสําหรับการจัดการของเสีย 
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ค. วัตถุประสงค์   
1) มีระบบทบทวนผล เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้มีอำนาจหน้าที่ทบทวนผลได้ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ก่อนที่

จะส่งมอบรายงานผลให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการรายงานผลผิดพลาดได้
โดยเฉพาะความผิดพลาดจากการสลับตัวอย่างผู้ป่วยและคุณภาพของตัวอย่างไม่ตรงข้อกำหนด 

2) มีระบบจัดเก็บตัวอย่างหลังการทดสอบ  เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการควบคุมสภาวะจัดเก็บที่ทำให้คุณสมบตัิ
ของตัวอย่างไม่เปลี่ยนไป สามารถนำตัวอย่างมาทดสอบซ้ำหรือเพ่ิมรายการทดสอบไดต้ามข้อจำกดัด้าน
ความคงตัวของตัวอย่างในแต่ละรายการทดสอบ และเพ่ือใช้ทวนสอบหรือชี้บ่งตัวอย่างได้หากเกดิ
ปัญหาตามระยะเวลาจัดเก็บที่กำหนดไว้ 

3) มีระบบทำลายตัวอย่างท่ีเหลือจากการวิเคราะห์ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการทิ้งขยะโดยแยกประเภทขยะได้
ถูกต้อง ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากตัวอย่างสู่สิ่งแวดล้อมและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
ขยะ 

ง. แนวทางดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง: การทบทวนผล และการจัดการ
ตัวอย่างหลังการทดสอบ(WP-LAB-22) 

5.8 การรายงานผล(Reporting of results) 

ก. นโยบายการรายงานผล :  ผลของการทดสอบทุกรายการต้องถูกรายงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 
ใช้ศัพท์ การเรียกชื่อ และหน่วยที่เป็นสากลนิยม ใช้ใบรายงานผลในรูปแบบกระดาษเป็นหลักซึ่งพิมพ์
ออกมาจากรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใน LIS ยกเว้นรายงานผลที่บันทึกลงในใบขอโลหิตซึ่งบันทึกด้วยลายมือ 
ใบรายงานผลเป็นเอกสารตามกฎหมาย มีคุณสมบัตแิละเนื้อหาตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 
15189:2012 ในข้อ 5.8.2 a)-d) เป็นอย่างน้อย และในข้อ 5.8.3 a)-p)ไม่จำกัดแค่นี้  กรณีใบรายงานผล
มีหลายหน้าให้ระบุชื่อ-สกุล-HN ของผู้ป่วย ผู้ทดสอบ ผู้รับรองผลการทดสอบ หน้าที่/จำนวนหน้าทั้งหมด 
และวันเดือนปีที่ออกรายงานในทุกหน้า แจ้งให้ผู้ร้องขอตรวจทราบทางโทรศัพท์หากการทดสอบล่าช้า
กว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาบริการซึ่งอาจทำให้การดูแลผู้ป่วยไม่เป็นไปตามแผน 

ข. ข้อกำหนด 5.8 :- 
5.8.1 ทั่วไป 

ผลของการทดสอบทุกรายการต้องถูกรายงานอย่างถูกต้องชัดเจนอย่างไม่น่าสงสัยและสอดคล้อง
กับคําแนะนําเฉพาะในขัน้ตอนการทดสอบ ห้องปฏิบัติการต้องกําหนดรูปแบบและชนิดสื่อของรายงาน 
(เช่น อิเล็กทรอนิกส์หรือ กระดาษ) และลักษณะที่จะสื่อสารจากห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการจะต้องมี
ขั้นตอนเพ่ือให้แน่ใจว่าการคัดลอกถอดความจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการถูกต้องรายงานให้
หมายความรวมถึงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการแปลความหมายของผลทดสอบ ห้องปฏิบัติการต้องมี
กระบวนการในการแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบหากการทดสอบล่าช้าทีอ่าจทําให้ต้องมีอันตรายในการดแูล
ผู้ป่วย 
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5.8.2 คุณสมบัติของรายงาน(Report attributes) 
ห้องปฏิบัติการต้องทําให้มัน่ใจว่า รายงานมีคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารผลทาง

ห้องปฏิบัติการ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
a) ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพตัวอย่างที่อาจลดคุณภาพผลการทดสอบ 
b) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวอย่างที่เก่ียวกับ เกณฑ์การยอมรับ/ปฏิเสธ 
c) ผลวิกฤติ หากใช้งานได้ 
d) ความเห็นเกี่ยวกับการแปลผล หากใช้งานได้ ซึ่งอาจรวมถึงการสอบทวนของการแปลผลในการ
รายงานผลการเลือกรายงานโดยอัตโนมัติ (ดู 5.9.1) ในรายงานฉบับสุดท้าย 

5.8.3 เนื้อหารายงาน(Report content) 
a) การจําแนกการทดสอบที่ชัดเจนไม่กํากวม รวมถึงขั้นตอนการทดสอบหากเหมาะสม 
b) ระบุอัตตลักษณ์ของห้องปฏิบัติการที่ออกรายงาน 
c) ระบุอัตตลักษณ์ของการทดสอบทั้งหมดที่ได้รับการดําเนินการโดยห้องปฏิบัติการตรวจ

เพ่ิมเติม) 
d) ระบุอัตตลักษณ์ผู้ป่วยและ สถานที่ผู้ป่วยในแต่ละหน้า; 
e) ชื่อหรือระบุเฉพาะอ่ืนๆ ของผู้ร้องขอและรายละเอียดการติดต่อ 
f) วันที่ที่เก็บตัวอย่างปฐมภูมิ (และเวลา หากมีข้อมูลและมีความเก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วย); 
g) ประเภทของตัวอย่างปฐมภูมิ 
h) ขั้นตอนการวัดหากเหมาะสม 
i) ผลการทดสอบให้รายงานในหน่วย SI หนว่ยที่สอบกลับไปยังหน่วย SI หรือหน่วยอื่นๆ ที่ใช้งาน

ได้ 
j) ช่วงอ้างอิงทางชีวภาพคา่การตัดสินใจทางคลินิกหรือแผนภาพกราฟอ่านค่าที่สนับสนุนการ

ตัดสินใจทางคลินิก 
หมายเหตุ ภายใต้สถานการณ์บางอย่างก็อาจจะเหมาะสมที่จะเผยแพร่รายการหรือตารางของ
ค่าอ้างอิงทางชีวภาพให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งหมดของห้องปฏิบัติการ ณ สถานที่ที่ได้รับรายงาน 

k) การแปลผล หากเหมาะสม 
หมายเหตุ การแปลผลที่สมบูรณ์ต้องใช้บริบทของข้อมูลทางคลินิกที่อาจใช้ไม่ได้กับ
ห้องปฏิบัติการ 

l) ความเห็นอื่นๆ เช่นบันทึกเตือนหรืออธิบาย (เช่นคุณภาพหรือความเพียงพอของตัวอย่างปฐม
ภูมิ ซึ่งอาจมีผลลดคุณภาพ ผล/การแปลผลจาก ห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติม การใช้วิธี
ทดสอบ ที่ยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนา) 

m) ระบุอัตตลักษณ์ของการทดสอบที่ทําในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยหรือการพัฒนาที่
ยังไม่มีคําอ้างด้านคุณลักษณะทางประสิทธิภาพ 
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n) ระบุอัตตลักษณ์ของบุคคลผู้ทบทวนผลและมีอํานาจการออกรายงาน (ถ้าไม่มีในใบรายงาน ให้
มีพร้อมใช้งานได้เมื่อจําเป็น) 

o) วันที่ในใบรายงานและเวลาแห่งการออกผล(ถ้าไม่มีในใบรายงาน ให้มีพร้อมใช้งานได้เมื่อ
จําเป็น); 

p) หน้าที่จากจํานวนหน้าทั้งหมด (เช่น “หน้า 1 จาก 5 หน้า”, “หน้า 2 จาก 5 หน้า” ฯลฯ ) 
ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มั่นใจว่า รายงานผลมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ทันเวลา มีวิธีการรายงานที่

เหมาะสม 
ง. แนวทางดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง : การรายงานผล (WP-LAB-23) 

 

5.9 การออกผล(Release of results) 

ก. นโยบายการออกผล  
1) กำหนดระยะเวลาส่งมอบรายงานผลที่สะท้อนความจำเป็นทางคลินิกสำหรับทุกรายการทดสอบโดยการ

หารือกับแพทย์ผู้ส่งตรวจ และพยาบาลที่รับมอบรายงานผลตรวจ 
2) ห้องปฏิบัติการสามารถแจ้งผลด่วน แจ้งผลทางโทรศัพท์และแจ้งผลทางคอมพิวเตอรไ์ด้  
3) ผลการตรวจวิเคราะห์ทุกรายการทดสอบรวมถึงข้อมูลการแปลผล/ความคิดเห็น/สภาพปัญหาของ

ตัวอย่าง/ข้อควรระวังและข้อจำกัดที่จำเป็นสำหรับการแปลความหมายของผลการตรวจวิเคราะห์ต้อง
ได้รับการตรวจสอบก่อนพิมพ์ใบรายงานผลว่าได้ถูกระบุไว้ในรายงานผลอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่มี
ข้อผิดพลาดในการคัดลอก และส่งมอบรายงานผลไปยังผู้มีอำนาจในการรับและใช้ข้อมูลรายงานผลนั้น 

4) เมื่อผลการทดสอบมีค่าในช่วงค่าวิกฤติหรือค่าเตือน ต้องแจ้งพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยทันที โดยไม่ต้องรอ
ตรวจซ้ำ บันทึกวันเวลาแจ้ง ผู้แจ้ง ผู้รับแจ้ง ปัญหาอุปสรรคที่พบ 

5) การแจ้งผลทางโทรศัพท์หรือทางวาจาทุกครั้งต้องบันทึกข้อมูลที่แจ้งแล้วรีบส่งใบรายงานผลฉบับจริง
ตามไปทันที 

6) ไมแ่จ้งผลทางโทรศัพท์และไม่ส่งมอบรายงานผลให้ผู้ป่วยโดยตรงสำหรับผลการทดสอบบางอย่าง เช่น 
ผลตรวจทางพันธุกรรม เอดส์ เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องให้คำปรึกษาเป็นพิเศษอย่างเพียงพอ 

7) ไม่มีนโยบายเลือกผลทดสอบและรายงานผลโดยอัตโนมัติ 
ข. ข้อกำหนด 5.9 :- 

5.9.1 ทั่วไป 
ห้องปฏิบัติการต้องสร้างเอกสารระเบียบวิธีปฏิบัติ(documented procedures)สําหรับการออกผล

การทดสอบ รวมถึงรายละเอียดของผู้ที่อาจออกผลและผู้ที่รับผล ขั้นตอนต้องทําให้แน่ใจว่าได้ทําตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้ 

a) เมื่อคุณภาพของตัวอย่างปฐมภูมิที่ได้รับไม่เหมาะสมสําหรับการทดสอบหรืออาจจะลดคุณภาพ
ผลที่ได้ ซึ่งต้องระบุในรายงาน 

b) เมื่อผลการทดสอบมีค่าในช่วงวิกฤติ(critical)หรือค่าเตือน(alert) 
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- แพทย์ (หรือบุคคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพผู้ได้รับ อนุญาต) จะได้รับแจ้งทันที [รวมถึงผล
ตรวจที่ได้รับ จากห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติม (ดู4.5); 

- บันทึกมาตรการในระเบียนที่ถูกเก็บรักษาไว้ระบุวันที่ออกเอกสาร, เวลา, ห้องปฏิบัติการที่
รับผิดชอบ พนักงานคนที่รับการแจ้งเตือนและผลการทดสอบ ที่สื่อและปัญหาใดๆ ที่พบใน
การแจ้งเตือน 

c) ผลอ่านได้ชัดเจนไม่มีข้อผิดพลาดในการคัดลอกและรายงานไปยังผู้มีอํานาจในการรับและใช้
ข้อมูล 

d) เมื่อผลส่งเป็นรายงานเบื้องต้น รายงานขั้นสุดท้ายจะถูกส่งให้ผู้ร้องขอตรวจเสมอ 
e) มีกระบวนการเพ่ือให้มั่นใจว่าการแจ้งผลทางโทรศัพท์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะไปยังผู้มี

อํานาจรับผลเท่านั้น การแจ้งผลด้วยวาจาต้องตามมาด้วยการเขียนเป็นรายงาน ต้องมีบันทึก 
รายงานผลด้วยวาจาทุกครั้ง 

หมายเหตุ 1 สําหรับผลของการทดสอบบางอย่าง (เช่น ทางพันธุกรรมหรือโรคติดเชื้อ) อาจจะ
จําเป็นต้องให้คําปรึกษาพิเศษ ในกรณีผลตรวจอาจทําให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการ
ควรพยายามที่จะไม่รายงานผลให้ผู้ป่วยโดยตรงโดยไม่ได้รับคําแนะนําเป็น พิเศษอย่างเพียงพอ 
หมายเหตุ 2 ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ไม่เชื่อมโยงกับตัวบุคคลผู้ป่วยอาจจะใช้สําหรับ 
บางวัตถุประสงค์เช่นระบาดวิทยาประชากรหรือการ วิเคราะห์ทางสถิติอ่ืนๆ ดูเพ่ิมเติมใน 4.9 
 

5.9.2 การเลือกผลทดสอบ และการรายงานผลโดยอัตโนมัติ (Automated selection and reporting of 
results) 

ถ้าห้องปฏิบัติการดําเนินการระบบอัตโนมัติสําหรับการเลือกและการรายงานผลต้องจัดทําเอกสาร
ขั้นตอน(documented procedure) เพ่ือให้แน่ใจว่า 

a) เกณฑ์สําหรับการเลือกผลและการรายงานโดยอัตโนมัติที่กําหนดไว้ได้รับการอนุมัติให้บริการได้ 
อย่างง่ายดายและเป็นที่เข้าใจโดยเจ้าหน้าที่ 

หมายเหตุ เมื่อใช้ระบบเลือกผลและรายงานโดยอัตโนมัติ ให้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงค่าผู้ป่วยก่อน 
หน้านี้ที่ต้องการการทบทวนและค่าที่จําเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมโดยบุคลากรทาง
ห้องปฏิบัติการ เช่น ค่า ผลตรวจที่ไร้เหตุผล ค่าท่ีเป็นไปได้ยาก หรือ ค่าวิกฤติ 
b) เกณฑ์ต้องถูกตรวจสอบความถูกต้องสําหรับการทํางานที่เหมาะสมก่อนการใช้งานและตรวจสอบ 

หลังจากการเปลี่ยนแปลงระบบที่อาจส่งผลกระทบ ต่อผลตรวจ 
c) มีกระบวนการในการบ่งชี้บอกถึงการปรากฏตัวของสารรบกวนตัวอย่าง (อาทิ เม็ดเลือดแดง 

แตก ตัวอย่างเขียวจากดีซ่าน ขุ่นจากมีไขมันมาก) ที่อาจเปลี่ยนแปลงผลของการทดสอบ 
d) มีกระบวนการสําหรับเพิ่มข้อความเตือนลงในระบบการเลือกผลและการรายงานโดยอัตโนมัติ

จากเครื่องมือเมื่อเหมาะสม 
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e) ผลที่เลือกสําหรับการรายงานอัตโนมัติจะระบุช่วงเวลาของการทบทวนก่อนที่จะออกผลและ
รวมถึงวันที่และเวลาของการเลือก มีกระบวนการในการระงับอย่างรวดเร็วของระบบการเลือก
ผลและการรายงานโดยอัตโนมัติจากเครื่องมือ 
 

5.9.3 รายงานฉบับแก้ไข (revised reports) 
เมื่อรายงานต้นฉบับถูกปรับแก้ไข ต้องมีการเขียนคำแนะนำ(instructions) เกีย่วกับการปรับปรุง

แก้ไขเพ่ือให้  
a) รายงานฉบับปรับปรุงจะถูกระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นฉบับแก้ไขรวมถึงอ้างอิงถึงวันที่และตัวตนของ

ผู้ป่วยในรายงานต้นฉบับ 
b) ผู้ใช้จะถูกเตือนให้รับรู้ถึงการแก้ไข 
c) รายงานฉบับปรับปรุงแสดงให้เห็นถึงวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงและชื่อของบุคคลที่รับผิดชอบในการ

เปลี่ยนแปลง 
d) รายงานฉบับเดิมต้องเก็บรักษาเพ่ือการตัดสินใจทางคลินิกและการทบทวน จะต้องเก็บรักษาไว้

ในรายงานสะสมและระบุไว้อย่างชัดเจนว่าได้รับการแก้ไข เมือ่ระบบการรายงานไม่สามารถ
ตรวจจบัการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ ต้องบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าว 

ค. วัตถุประสงค ์ : เพ่ือให้ผู้ร้องขอตรวจไดร้ับการส่งมอบมอบรายงานผลการทดสอบที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
รวดเร็วทันเวลาที่กำหนดสอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนทางคลินิก  ป้องกันการสูญหายของรายงานผล 
และรักษาข้อมูลความลับของผู้ป่วย 

ง. แนวทางดำเนนิการดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง: การออกผล(WP-LAB-24) 
 

5.10 การจัดการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ(Laboratory information management) 
ระบบสารสนเทศ(information systems) ตามข้อกำหนดในคู่มือคุณภาพนี้ รวมถึง การจัดการข้อมูลและ

สารสนเทศที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์และระบบที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ และการจัดการข้อมูลในโปรแกรม
ระบบงานห้องปฏิบัติการ(Laboratory Information System; LIS) ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของโปรแกรม
ระบบงานโรงพยาบาล(Hospital Information System; HIS)   ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่เป็น
ส่วนประกอบสำคัญในการทำงานกับเครื่องมือและเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แยกส่วนแต่ใช้ซอฟแวร์
ทั่วไปในการประมวลผลข้อมูล ทำรายงาน เก็บข้อมูลผู้ป่วย และรายงาน 

ก. นโยบายการจัดการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ :- 
- ห้องปฏิบัติการต้องมีการควบคุมบุคลากรและวิธีการ การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง/แก้ไข การ

รายงานผล การขอสำเนา การเก็บรักษา การทำลายข้อมูลในระบบสารสนเทศในทุกรูปแบบข้อมูล
(ได้แก่ เอกสารกระดาษ  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์) และทุกประเภทข้อมูล(ข้อมูลทั่วไป/ประวัติ ข้อมูลการ
สั่งตรวจ ข้อมูลผลตรวจทุกรายการทดสอบ) โดยคำนึงถงึการรักษาความลับของข้อมูลและสิทธิผู้ป่วย  
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- กำหนดให้ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการเอกสารคุณภาพร่วมกับพนักงาน
คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบการจัดการระบบข้อมูล บำรุงรักษา 
และปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศ  

- บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก(เช่นโปรแกรมเมอร์ของบริษัทผู้ให้บริการระบบสารสนเทศทาง
ห้องปฏิบัติการ)ที่จะเข้าใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศต้องได้รับอนุญาตและถูกควบคุมเพ่ือป้องกันการ
เสียหาย สูญหายของข้อมูล   

- กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในห้องปฏิบัติการทุกคนที่ใช้ระบบสารสนเทศไว้
ในใบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบงาน-Job description (FM-LAB-035)และระเบียบปฏิบัติงาน
เรื่องการจัดการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ(WP-LAB-25)  

- จัดทำเอกสารแผนฉุกเฉินกรณีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล่ม  
- มีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ที่ส่งผ่านจากเครื่องวิเคราะห์

อัตโนมัติเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการและระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล บันทึกการ
บำรุงรักษาการเปลี่ยนแปลงในระบบสารสนเทศซึ่งลงนามอนุญาตและรับทราบโดยหวัหน้า
ห้องปฏิบัติการ 

- มีบันทกึการบำรุงรักษา การเปลี่ยนแปลงในระบบสารสนเทศ ลงนามทบทวนโดยผู้บริหาร 
- ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒, 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นต้น 

 

ข. ข้อกำหนด 5.10 :- 
 

5.10.1 ทั่วไป 
ห้องปฏิบัติการจะต้องมีการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลที่จําเป็นในการให้บริการที่ตรงตามความ

ต้องการและข้อกําหนดของผู้ใช้ ห้องปฏิบัติการจะต้องมีขั้นตอนการจัดทําเอกสาร(documented 
procedure) เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลผู้ป่วยตลอดเวลา 
หมายเหตุ: ในมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 “ระบบสารสนเทศ(information systems)” รวมถึง
การจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ ข้อกําหนด
บางส่วนอาจจะใช้บังคับได้กับระบบคอมพิวเตอร์มากกว่าไปใช้กับระบบที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในการทํางานของเครื่องมือ และเครื่องมือที่
ไม่ได้มีระบบคอมพิวเตอร์แยกส่วนแต่ใช้ซอฟแวร์ทั่วไป เช่น word processing, spreadsheet  และ
โปรแกรมฐานข้อมูลที่สร้าง, ทํารายงาน และเก็บข้อมูลผู้ป่วยและรายงาน 
 

5.10.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ(Authorities and responsibilities) 
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   ห้องปฏิบัติการต้องทําให้มั่นใจว่า หน้าที่และความรับผิดชอบสําหรับการจัดการระบบข้อมูลมี 

การกําหนด รวมทั้งการบํารุงรักษาและการปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดูแล

ผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการต้องกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนที่ใช้ระบบ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผู้ที่: 

a) การเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารของผู้ป่วย 

b) ป้อนข้อมูลผู้ป่วยและผลการทดสอบ 

c) เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ป่วยหรือผลการทดสอบ 

d) อนุมัติการออกผลการทดสอบและรายงาน 

5.10.3 การจัดการระบบข้อมูล(Information system management) 
ระบบที่ใช้ในการเก็บรวบรวมผล การประมวลผลการบันทึก การรายงาน การจัดเก็บข้อมูลหรือ

ดึงข้อมูล การทดสอบ และข่าวสารจะต้อง 
a) ตรวจสอบความถูกต้อง(validation)โดยผู้ผลิต และทวนสอบการทํางาน(verification) โดย

หอ้งปฏิบัติการก่อนที่จะนําเข้ามาใช้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระบบอนุญาต ให้ออกเป็นเอกสาร
และตรวจสอบก่อนการใช้งาน 

หมายเหตุ ตรวจสอบความถูกต้องและทวนสอบการทํางานรวมถึงในกรณีท่ีมีการเชื่อมต่อ
ระหว่างสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการและระบบอื่นๆ เช่นกับ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ระบบ
การบริหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลและระบบในการรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น 
b) ออกเอกสารและบันทึกเอกสาร รวมทั้งการทํางานวันต่อวันของระบบที่มีให้ผู้มีอํานาจใช้ได้

สะดวก 
c) ได้รับการป้องกันจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
d) ป้องกันการปลอมแปลงหรือการสูญเสีย 
e) ทํางานในสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของผู้ผลิตหรือในกรณีท่ีไม่ใช่ระบบ

คอมพิวเตอร์ ให้มีระบบปกป้องความถูกต้องของการบันทึกและการถอดความ 
f) การบํารุงรักษาในลักษณะที่ทําให้มั่นใจว่า ข้อมูลและข่าวสารและรวมถึงการบันทึกความ

ล้มเหลวของระบบ มีความถูกต้องสมบูรณ์และมีมาตรการแก้ไขแบบทันทีที่เหมาะสม 
g) ปฏิบัติตามข้อกําหนดระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล

ห้องปฏิบัติการ ต้องทวนสอบผลของการทดสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความเห็น ได้ทําซ้ำได้อย่างถูกต้อง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และในเอกสาร ในกรณีที่เก่ียวข้อง โดยระบบสารสนเทศภายนอกไปยัง
ห้องปฏิบัติการ ที่ตั้งใจที่จะได้รับข้อมูลโดยตรง (เช่น ระบบ คอมพิวเตอร์ เครื่องแฟ็กซ์ E-mail เว็บไซต์ 
อุปกรณ์เว็บส่วนตัว) เมื่อมีการทดสอบใหม่หรือ ออกความเห็นโดยอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการต้องทวนสอบ
ว่าการเปลี่ยนแปลงทําซ้ำได้อย่างถูกต้องตามระบบขอ้มูลภายนอกของห้องปฏิบัติการที่ตั้งใจที่จะได้รับ
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ข้อมูลโดยตรงจากห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการต้องมีเอกสารแผนฉุกเฉินในกรณีระบบสารสนเทศท่ีมีผล
ต่อความสามารถในการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จะให้บริการ เกิดล้มเหลว หรือหยุดทํางาน เมื่อระบบ
ข่าวสารมีการจัดการ และการบํารุงรักษานอกสถานที่หรือรับเหมาช่วง บํารุงรักษา ผู้บริหาร
ห้องปฏิบัติการต้องรับผิดชอบ ในการสร้างความมั่นใจว่าผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัตทิําตามข้อกําหนดที่
บังคบัใช้ในมาตรฐานสากล 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ข้อมูลในระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ มีความถูกต้องน่าเชื่อถือเป็นปัจจุบัน(day 
to day functioning of the system) ใช้บริหารจัดการระบบคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว รักษาความลับได ้
เป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ 

ง. แนวทางดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ(WP-
LAB-25) 
 

5.11 ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัตกิาร 

ก. นโยบายความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ : วางระบบ และดำเนินการเรื่องความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล  ปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ
มาตรฐานสากล ISO 15190:2003 (Medical Laboratories Requirements for Safety)  ตรวจติดตาม
ระบบความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี โดยใช้แบบสำรวจความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนด 
ISO 15190(EX-LAB-031)  บุคลากรมีสิทธิร่วมแสดงความคิดเห็นและได้รับการอบรมความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการทุกคน  โดยมีผู้จัดการความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory Safety Officer-LSO) 

ข. ข้อกำหนด 5.11 : ให้ทำตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล ISO 15190:2003  ห้องปฏิบัติการต้อง
ตรวจสอบการทำตามข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโดยใช้แบบสำรวจที่เหมาะสม เช่น แบบ กว.10 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เกิดความปลอดภัยต่อ
บุคลากร การปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม ผู้ใช้บริการ ทรัพย์สิน และผู้เกี่ยวข้อง 

ง. แนวทางดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามคำแนะนำในคู่มือความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทาง
การแพทย(์SM-LAB-1)    
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บทที่ 6 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

ก. นโยบายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ : หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ควบคุม ส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับของห้องปฏิบัติการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรม ดำเนินงานในห้องปฏิบัติการภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓   

ข. ข้อกำหนด : พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่า
ด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์พ.ศ. ๒๕๕๓   

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรม  รับผิดชอบไดท้างกฎหมาย มีความ
น่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ 

ง. แนวทางดำเนินการ  
1) ห้องปฏิบัติการให้บริการผู้ป่วยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่เก็บข้อมูลผู้ป่วยเกินความจำเป็น  คำนึง

ความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน  หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการแต่อาจมีอันตรายต่อชีวิตหรือสุ่มเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยก่อนเสมอ(คุณธรรมเป็นลักษณะความรู้สึกนึกคิดทาง
จิตใจ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในแต่ละบุคคล ส่วน จริยธรรมเป็นลักษณะการแสดงออกของร่างกาย
ทางการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนคุณธรรมภายในให้เห็นเป็นรูปธรรม)  ไม่ให้ข้อมูลหรือรายงานผล
การทดสอบที่กระทบความรู้สึกรุนแรงแก่ผู้ป่วยโดยตรง  จดัสถานทีเ่ป็นสัดส่วนสำหรับผู้ป่วย  ทำลาย
ตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม หรือแจ้งแพทย์ผู้สั่งเก็บตัวอย่างส่งตรวจก่อนทำลาย ใช้วิธีที่เหมาะสมในการ
ตรวจวิเคราะห์ บุคลากรมีความสามารถ/ชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ มีการรักษาความลับของรายงาน
ผล กรณีส่งผลให้ผู้อ่ืนต้องได้รับการยินยอมจากผู้สั่งตรวจ/ผู้ป่วย  ข้อมูล/รายงานผลเก็บในที่ปลอดภัย 
ป้องกันการแก้ไขนำไปใช้ผิดทาง และไม่นำตัวอย่างของผู้รับบริการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยไม่ได้รับ
ความยินยอม 

2) มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้  
2.1 ไม่แสวงหาการเข้าถึง ทบทวน อภิปราย ทำสำเนา เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม ในระหว่างหรือหลังจากการทำหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ยกเว้นต่อเม่ือได้รับมอบหมาย หรือเมื่อต้องใช้ดำเนินการในการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาวะปกติทั่วไปของหน่วยงาน  
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2.2 ในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล ต้องไม่เปิดเผยผลการตรวจหรือข้อมูลอื่นๆ 
ของผู้ป่วย ทั้งในทางวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมาย
ใดๆ  

2.3 ในฐานะผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลปกป้องข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ไม่ให้มีการทำสำเนา การดัดแปลง 
การทำลาย การเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลโดยผู้ไม่ได้รับมอบหมายหรือผู้ไม่เก่ียวข้อง และหาก
พบว่ามีการวางแผนเพื่อการกระทำดังกล่าว หรือมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ต้องรายงาน
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทันที 

3) ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องประกอบวิชาชีพภายใต้ข้อบังคับและเงื่อนไข ได้แก่ สิ่งที่
ทำได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้ที่ระบุไว้ใน ‘ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขใน
การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓’ และคำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของ
ผู้ป่วย 

3.1 สิ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทำได้ ได้แก่   
(๑) การเจาะหลอดเลือดดำและหลอดเลือดฝอย 
(๒) การป้าย การขูดและกรรมวิธีใด ๆ ที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
(๓) การตรวจด้วยเครื่องอิเล็คโทรคาร์ดิโอกราฟ (E.K.G.) 
(๔) การตรวจประสิทธิภาพการใช้น้ำตาลของร่างกาย (Glucose tolerance test) 
(๕) การตรวจด้วยเครื่องอิเล็คโทรเอนเซฟาโลกราฟ (E.E.G.) 
(๖) การตรวจทดลองกับผิวหนัง (Skin test) 
(๗) การเก็บน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารผู้ป่วย 
(๘) การเจาะเลือดจากผู้บริจาคโลหิต 
(๙) การทำพลาสม่าเฟเรซีส (Plasmapheresis) ลูโคเฟเรซีส (Leucopheresis) และ

เพลทเลทเฟเรซีส (Plateletpheresis) 
ในการปฏิบัติตาม (๔) (๕) ต้องมีใบขอตรวจจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และในการปฏิบัติ
ตาม (๖) (๗) (๘) (๙) ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมร่วมปฏิบัติงาน 

3.2 ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สามารถดำเนินการโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การตรวจทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยและรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปนี้ 

(๑) โลหิตวิทยาภูมิคุ้มกัน 
(๒) ธนาคารเลือด 
(๓) โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 
(๔) เคมีคลินิก 
(๕) ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 
(๖) จุลชีววิทยาคลินิก 
(๗) ปรสิตวิทยา 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
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รหัสเอกสาร : QM–LAB-1 หน้า 80 จาก 81 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 
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(๘) พิษวิทยา 
(๙) นิติวิทยาศาสตร์ 

(๑๐)  ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษย์พันธุศาสตร์ 
(๑๑)  เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) 
(๑๒)  เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ 
(๑๓)  การทดสอบทางสรีรวิทยา 
(๑๔)  การทดสอบทางห้องปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่มีลักษณะงานคล้ายกับ (๑) ถึง 

(๑๓) ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน 
3.3 สิ่งท่ีผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทำไม่ได้ ได้แก่ การเจาะหลอดเลือดแดง, การเจาะน้ำ

หรือหนองจากช่องเยื่อหุ้มปอด ช่องท้อง ช่องไขสันหลังหรือโพรงต่าง ๆ ภายในร่างกาย  การป้ายจากมดลูกหรือ

ภายในช่องคลอดโดยตรง การเจาะตับ  การทำไบโอปซี่ (Biopsy)   และการสวนปัสสาวะ การฉีดสารใดๆ เข้า

หลอดเลือดดำ 

จ. เอกสารอ้างอิง 

1) เอกสารสนับสนุนเรื่องพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 (EX-LAB-001) 
2) เอกสารสนับสนุนเรื่องพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 (EX-LAB-002) 
3) เอกสารสนับสนุนเรื่องพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2531 (EX-LAB-003) 
4) เอกสารสนับสนุนเรื่องข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ พ.ศ. 2553 (EX-LAB-004) 
5) เอกสารสนับสนุนเรื่อง คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย(EX-LAB-005) 
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บทที่ 7 บริการโลหิต 

ก. นโยบายบริการโลหิต 
1) ใช้แนวทางปฏิบัติในการให้บริการโลหิตที่ชัดเจนเหมาะสม  ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดหาโลหิตและ

การให้บริการโลหิตต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยการนำมาตรฐานธนาคารเลือดและ
งานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ฉบับปรับปรุงปีล่าสุดในหัวข้อที่จำเป็นกับ
บริบทมาประเมินและปรับปรุงในส่วนขาด  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายบริการโลหิตภายใน
จังหวัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

2) อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการจัดหาโลหิต และการ
ให้บริการโลหิตและวิธีปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ
และวิธีปฏิบัติงานดังกล่าวของผู้เกี่ยวข้องทุกคนเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ข. ข้อกำหนดด้านบริการโลหิต : มาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย ที่ประกาศใช้ฉบับล่าสุด 

ค. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์โลหิตที่เพียงพอ ปลอดภัยและทันต่อความต้องการใช้  มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างเครือข่ายบริการโลหิต 

ง. แนวทางดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง: การจัดหาโลหิต และการให้บริการโลหิต 

(WP-LAB-47)  และมาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 (EX-LAB-006) 
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แผนกพยาธิวทิยา โรงพยาบาลคา่ยกฤษณส์ีวะรา 

วัน/เดือน/ ปี 
ฉบับแก้ไข

ครั้งที่ 
รายละเอียด ลงช่ือ 

1 ต.ค.50 0 ฉบับแรก  

1 ธ.ค.51 1 ปรับปรุงรายละเอียดในหัวข้อตัวชี้วัดคุณภาพ และจัดพิมพ์ใหม่เป็นฉบับ B พ.ท.ฉัตรมงคลฯ 

12 ก.พ.55 2 ปรับปรุงรายละเอียดในหัวข้อบุคลากร คุณวุฒิ และการพัฒนาบุคลากร 

ให้สอดคล้องกับบริบท และจัดพิมพ์ใหม่เป็นฉบับ C 

พ.ท.ฉัตรมงคลฯ 

1 มิ.ย.55 3 - ยกเลิกหัวข้อประวัติพอสังเขปของห้องปฏิบัติการ   
- นำรายละเอียดในหัวข้อหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร การระบุชื่อ

บุคลากร การกำหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิของบุคลากร นำไปจัดทำ
เป็นระเบียบปฏิบัติการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ และระเบียบ
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการ 

- แก้ไขคำว่าผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และเพ่ิมเติมระยะเวลาการแก้ไขหลังได้รับ
รายงานโอกาสพัฒนาจากการตรวจติดตามภายใน  

- แก้ไขรหัสเอกสารจาก QM-LAB-001-001-02 เป็น  QM-FKS-LAB-
001-03 

- แก้ไขผังองค์กร โดยเปลี่ยนคำว่า "หัวหน้างาน" เป็น "เจ้าหนา้ที่" 
- จัดพิมพ์คู่มือคุณภาพใหม่เป็นฉบับ D 

 

พ.ท.ฉัตรมงคลฯ 

1 ธ.ค.58 4 ปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 

1 ธ.ค.59 5 - แก้ไขรหัสเอกสาร จากเดิม QM-FKS-LAB-001-04 เป็น QM-LAB-
001  

- เพ่ิมเติมนโยบายหัวข้อ 7.1.5 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่าย 
กฤษณ์สีวะรา ไม่รับให้บริการตรวจวิเคราะห์และไม่รับส่งตรวจต่อสิ่ง
ส่งตรวจที่เกี่ยวข้องกับคดี ได้แก่ คดีล่วงละเมิดทางเพศ และคดียาเสพ

พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 
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แผนกพยาธิวทิยา โรงพยาบาลคา่ยกฤษณส์ีวะรา 

วัน/เดือน/ ปี 
ฉบับแก้ไข

ครั้งที่ 
รายละเอียด ลงช่ือ 

ติดให้โทษ 
- เพ่ิมเติมหัวข้อการทบทวนระบบบริหารคุณภาพให้ครอบคลุมทุก

หัวข้อตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 
1 ต.ค.60 - ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 

1 ต.ค.61 - ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 

11 พ.ย.62 6 ปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ  

- แก้ไขรูปแบบหน้าปก QM 
- แก้ไขรหัสเอกสาร จากเดิม QM-LAB-001  เป็น QM-LAB 
- ที่หน้าปกและหัวกระดาษ ยกเลิก ‘ฉบับที’่  เนื่องจากมีความหมาย

เดียวกันกับ ‘แก้ไขครั้งที่...’ 
- ที่หน้าปกและหัวกระดาษยกเลิกคำว่า ‘ต้นฉบับ’  และ ‘แก้ไขครั้งที่

...’ 
- เพ่ิมตำแหน่งผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการในระบบคุณภาพและผัง

โครงสร้างองค์กร 

พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 

1 พ.ย.63 7 ปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 

   
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

แผนกพยาธิวิทยา  
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

 

คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 

QM-LAB-1 
แก้ไขครั้งที่ 7 

                                               เอกสารควบคุม                        

 

     ผู้จัดทำ                         พ.อ.               
           (ฉัตรมงคล  คนขยัน) 
         ประจำ มทบ.29   
                           ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา/หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 

                        พฤศจิกายน  2563 
 

  ผู้ทบทวน        ร.ต.หญิง  
                               (อรกัญญา  ทรงทอง) 

                               นายทหารทะเบียนการแพทย์  
                              ปฏบิัติหน้าที่ นายทหารเทคนิคการแพทย์ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา /ผู้จัดการคุณภาพ 

   พฤศจิกายน  2563 
 

 
   ผู้อนุมัต ิ                        พ.อ.      
                                                     (อภิชาต  สุวาส) 

     ผอ.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา/ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ 
                           พฤศจิกายน  2563 

                                  

วันที่ประกาศใช ้:        พฤศจิกายน  2563 



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

แบบบันทึกการอ่านเอกสาร                                   

ชื่อเอกสาร : คูมื่อคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทยต์ามมาตรฐานสากล ISO 15189  รหัสเอกสาร  QM-LAB-1 

                                                

วัน เดือน ปี หัวข้อที่อ่าน หน้า ลงนามผู้อ่าน หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


