
 
 

 
 
 

แผนกพยาธิวิทยา  
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน 
เรื่อง 

การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
 WP-LAB-15  

แก้ไขครั้งที่ 1 

 

           ผู้จัดทำ      พ.อ.   
                 ( ฉัตรมงคล   คนขยัน ) 
                 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 

              1  พฤศจิกายน  2563 
 

             ผู้ทบทวน   ร.ต.หญิง  
                   ( อรกัญญา  ทรงทอง ) 

                  ผู้จัดการคุณภาพ 
               1  พฤศจิกายน  2563 
 

             ผู้อนุมัติ          พ.อ.    
                     (ฉัตรมงคล  คนขยัน) 

                หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 
                 1  พฤศจิกายน  2563 

 
 

     วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 



 
 
 

แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (WP-LAB-15) แก้ไขครั้งที่ 1 

สารบัญ 
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ขอบเขต                           2                        

คำจำกัดความ 

ขั้นตอนดำเนินการ 

บันทึกที่เกี่ยวข้อง 

ภาคผนวก 
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แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
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1. วัตถุประสงค์  
เพื่อให้มั ่นใจว่าระบบบริหารจัดการคุณภาพของห้องปฏิบัติการ มีความเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
สนับสนุนการบริการดูแลผู้ป่วยได้ตรงความต้องการ   ทำให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และมีผลลัพธ์ของการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 

2. ขอบเขต 
ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ใช้สำหรับการทบทวนระบบริหารคุณภาพในแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่าย 
กฤษณ์สีวะรา 

 

3. คำจำกัดความ 
 

3.1 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ(quality management system) หมายถึง ระบบบริหารเพ่ือกำกับ ควบคุม 

วิธีดำเนินการ กระบวนการ และทรัพยากรที่จะนำไปใช้ในการจัดการคุณภาพให้มีประสิทธิผลตามเป้าหมาย

คุณภาพ 

3.2 คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ หมายถึง บุคลากรห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ

ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ เช่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ)  ผู้จัดการ

คุณภาพ ผู้จัดการวิชาการ ผู้จัดการความปลอดภัย ผู้จัดการความเสี่ยง หัวหน้าห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

3.3 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการบริหาร โรงพยาบาลค่าย 

กฤษณ์สีวะราในระดับสูง และระดับรองลงมา ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล  รองผู้อํานวยการโรงพยาบาล  

หัวหน้าแผนก  หัวหน้าตึก  ผู้ตรวจการ  และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เป็นต้น 
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4. ขั้นตอนการดำเนินการ 

4.1 ผู้จัดการคุณภาพจัดทำแผนการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ โดยกำหนดหัวข้อที่จะนำเข้ามาทบทวนลง

บันทึกในแผนการทบทวนระบบบริหารคุณภาพประจำปี (FM-LAB-202) ครอบคลุมทุกหัวข้อตามที่ระบุไว้ใน

มาตรฐาน ISO 15189:2012 ในข้อ 4.15.2 a)-o) และครอบคลุมทุกหัวข้อที่ระบุไว้ในมาตรฐานงานเทคนิค

การแพทย์ 2560 ในข้อทรัพยากรนำเข้า(MT 9.1.1.1), กิจกรรม(MT 9.1.1.2), ผลลัพธ์(MT 9.1.1.3) และ

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ(MT 9.1.1.4)  พร้อมระบุวันเวลาที่จะทบทวน และทุกหัวข้อต้องได้รับการทบทวน

อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี         

4.2 ทบทวนระบบบริหารคุณภาพตามแผน ผู้จัดการคุณภาพจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ห้องปฏิบัติการ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราเป็นประธานที่ประชุม เพ่ือดำเนินการทบทวน

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (review the quality management system) ตามชว่งเวลาที่วางแผนไว้อย่าง

ต่อเนื่องครอบคลุมทุกหัวข้อตามท่ีระบุไว้ในแผน ระบุสิ่งที่พบจากการทบทวนทั้งในส่วนที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานหรือเป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์คุณภาพ และสิ่งที่ไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้อง พร้อมทั้งกำหนด

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป 

4.3 บันทึกสรุปรายงานผลการทบทวน  โดยการระบุรายละเอียดที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดกิจกรรม

คุณภาพในส่วนขาดลงในแบบบันทึกสรุปผลการทบทวนระบบบริหารจัดการ (FM-LAB-064) 

4.4 สื่อสารผลจากการทบทวนไปยังบุคลากรของห้องปฏิบัติการทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ โดยการแจ้งใน

ประชุมประจำเดือนของห้องปฏิบัติการ จัดทำรายงานการประชุม ลงนามรับทราบ และปฏิบัติตามมติจากการ

ทบทวน 

4.5 นำบันทึกสรุปผลการทบทวนบริหาร(FM-LAB-064) เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโรงพยาบาล เพ่ือพิจารณาให้

การสนับสนุนทรัพยากรหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการ 

 

5. บันทึกที่เกี่ยวข้อง 

5.1 แผนการทบทวนระบบบริหารคุณภาพประจำปี(FM-LAB-202) 

5.2 บันทึกสรุปผลการทบทวนระบบบริหารจัดการ(FM-LAB-064) 

 

6. ภาคผนวก 
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6.1 ภาคผนวก 1 ตัวอย่าง แผนการทบทวนระบบบริหารคุณภาพประจำปี(FM-LAB-202) 

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา  FM-LAB-202/02 (01/10/2560) 

แผนการทบทวนระบบบริหารคุณภาพประจำปี      .......................... 
 
 
 
ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้จัดเตรียม

รายละเอียดที่
นำมาทบทวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

a,  
9.1,1.
1ค. 

ทบทวนคำร้องขอ ความ
เหมาะสมของวิธีการ
ทดสอบ และข้อกำหนด
ของตัวอย่าง 

คู่มือการใช้บริการ
และเก็บสิ่งส่ง
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
(MN-LAB-001) 

มีรายละเอียดเชิง
เทคนิค พร้อม
สอบถามผู้ใช้คู่มือฯ 

 
 

            

บันทึกการทบทวน
วิธีวิเคราะห ์

 
 
 

             

บันทึกการทบทวน
ค่าอ้างอิง 

 
 
 

             

บันทึกการทบทวน
ค่าวิกฤติ 

 
 

             

b,  การประเมินความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการ/

ระยะเวลาบริการ
จากผลสำรวจ

              



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
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ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้จัดเตรียม

รายละเอียดที่
นำมาทบทวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9.1,1.
4ช. 

ผลประเมินงานบริการ
และระบบงานสำคญั 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

              

การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง
กระบวนการ
ทำงาน 

              

c,  
9.1,1.
4ก. 

คำแนะนำของพนักงาน ผลการสำรวจ
ข้อเสนอแนะของ
พนักงาน 

มีการตอบสนองต่อ
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงบริการ
ห้องปฏิบัติการ 

 
 

            

d, 
9.1,1.
4ฉ. 

การตรวจติดตามภายใน สรุปผลการตรวจ
ติดตามภายในและ
ระบบความ
ปลอดภัยประจำปี 
2560 ตาม
มาตรฐานงาน

แก้ไขโอกาสพัฒนา
ทุกข้อแล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน 

             



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-15 หน้า 5 จาก 46 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

 
 
 
ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้จัดเตรียม

รายละเอียดที่
นำมาทบทวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เทคนิคการแพทย์ 
2560 
สรุปผลการตรวจ
ติดตามภายในและ
ระบบความ
ปลอดภัยในปี 
2560 ตาม
มาตรฐานสากล 
ISO 15189/ISO 
15190 

              

e, 
9.1.1.
4ข. 

การบริหารความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้นกับผลการ
ทดสอบ 

รายงานเหตุการณ์
เกือบพลาด(near 
miss) : 
- ตัวอย่างไม่
เป็นไปตามเกณฑ ์
- ออกรายงานผล
ผิด(ยังไม่ส่งมอบ
รายงานผลให้
ผู้รับบริการ) 

              



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-15 หน้า 6 จาก 46 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

 
 
 
ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้จัดเตรียม

รายละเอียดที่
นำมาทบทวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ออกผลผิด(ผู้ร้อง
ขอตรวจยังไม่ใช้
ข้อมูลผลการ
ทดสอบ) 
รายงานอุบัติการณ์
(miss) : ออกผล
ผิด(ผูร้้องขอตรวจ
ใช้งานผลการ
ทดสอบแล้ว) 

              

f,  
9.1,1.
1ข. 

การใช้ตัวช้ีวัดคุณภาพ
(ผลการดำเนินการตาม 
KPI และ QI) 

บันทึกผลการ
ติดตามข้อมูล
ตัวช้ีวัดหลัก(KPI) 
และตัวช้ีวัดรอง
(QI) 

เป้าหมายในแต่ละ
ตัวช้ีวัด 

             

KPI:อัตราการ
ประกันคณุภาพ
ครบถ้วนถูกต้อง 

100%              



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-15 หน้า 7 จาก 46 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

 
 
 
ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้จัดเตรียม

รายละเอียดที่
นำมาทบทวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

KPI:อัตราการ
รายงานผล
ผิดพลาด 

              

KPI:อัตราการ
รายงานผลในกลุ่ม
ผู้ป่วยนอกภายใน 
90 นาที 

              

KPI:อัตราการจา่ย
เลือดผิดพลาด 

              

KPI:อัตราความ
ปลอดภัยของ
เจ้าหน้าท่ี 
 

              

KPI:อัตราความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

              

QI :อัตราการ
ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 

              



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-15 หน้า 8 จาก 46 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

 
 
 
ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้จัดเตรียม

รายละเอียดที่
นำมาทบทวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

QI: อัตรารายงาน
ผลผิด(near miss) 

              

QI:อัตราความ
ผิดพลาดในการช้ี
บ่งสิ่งส่งตรวจ(ER) 

              

QI: อัตราการเจาะ
เลือดครั้งเดียวไม่
สำเรจ็(ห้องเจาะ
เลือด) 

              

QI: อัตราการสอบ
เทียบเครื่องมือ
ตามแผน 
 

              

QI: อัตราความ
พร้อมใช้งาน
เครื่องมือหลักทาง
โลหิตวิทยา(ADVIA 
2120i) 

              



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-15 หน้า 9 จาก 46 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

 
 
 
ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้จัดเตรียม

รายละเอียดที่
นำมาทบทวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

g,  
9.1,1.
4ฉ. 

การทบทวนโดยองค์กร
ภายนอก/ผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพจาก
ภายนอก 

ผลการตรวจ
ประเมินตาม
มาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ 
2560 โดยสภา
เทคนิคการแพทย ์

              

ผลการตรวจ
ประเมินตาม
มาตรฐาน HA โดย 
สรพ. 

              

ผลการตรวจ
ประเมินตาม
มาตรฐานสากล 
ISO 15189/ISO 
15190 โดย...... 

              

ผลการตรวจ
ประเมิน....โดย.... 

              



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-15 หน้า 10 จาก 46 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

 
 
 
ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้จัดเตรียม

รายละเอียดที่
นำมาทบทวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

H, 
9.1.1.
2จ. 

ผลการเข้าร่วมใน
โปรแกรมการ
เปรียบเทยีบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ
(EQA/PT/ILC) 

ผลการเข้าร่วม 
EQA/PT/ILC 
สาขาเคมีคลินิก 

-อัตราการทำ 
EQA/PT/ILC ทาง
เคมีคลินิกครบถ้วน 
100% 
-อัตราผลประเมิน 
EQA/PT/ILC ทาง
เคมีคลินิกผ่านเกณฑ์
ยอมรับคณุภาพ 
100% 

             

ผลการเข้าร่วม 
EQA/PT/ILC 
สาขาภูมคิุ้มกัน
วิทยาคลินิก 

-อัตราการทำ 
EQA/PT/ILC 
ภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิกครบถ้วน 
100% 
-อัตราผลประเมิน 
EQA/PT/ILC ทาง
ภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิกผ่านเกณฑ์

             



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-15 หน้า 11 จาก 46 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

 
 
 
ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้จัดเตรียม

รายละเอียดที่
นำมาทบทวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ยอมรับคณุภาพ 
100% 

ผลการเข้าร่วม 
EQA/PT/ILC 
สาขาโลหิตวิทยา
คลินิก 

              

ผลการเข้าร่วม 
EQA/PT/ILC 
สาขาจุลทรรศน
ศาสตร์คลินิก 

              

  ผลการเข้าร่วม 
EQA/PT/ILC 
สาขาจุลชีววิทยา
คลินิก 

              

ผลการเข้าร่วม 
EQA/PT/ILC 
สาขาธนาคาร
โลหิต 

              



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-15 หน้า 12 จาก 46 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

 
 
 
ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้จัดเตรียม

รายละเอียดที่
นำมาทบทวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9.1.1.
2จ. 

ผลการควบคุมคณุภาพ
ภายใน(IQC) 

ผลการทำ IQC 
สาขาเคมีคลินิก 

-อัตราการทำ IQC 
ทางเคมีคลินิก
ครบถ้วน 100% 
-อัตราผลประเมิน
ความแม่นยำทาง
เคมีคลินิกผ่านเกณฑ์
ยอมรับคณุภาพ 
100% 

             

ผลการทำ IQC 
สาขาภูมคิุ้มกัน
วิทยาคลินิก 

              

ผลการทำ IQC 
สาขาโลหิตวิทยา
คลินิก 
 

              

ผลการทำ IQC 
สาขาจุลทรรศน
ศาสตร์คลินิก 

              



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-15 หน้า 13 จาก 46 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

 
 
 
ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้จัดเตรียม

รายละเอียดที่
นำมาทบทวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผลการทำ IQC 
สาขาจุลชีววิทยา
คลินิก 

              

ผลการทำ IQC 
สาขาธนาคาร
โลหิต 

              

i, 
9.1.1.
4ก. 

ผลตรวจตดิตามและการ
แก้ไขข้อร้องเรียน 

การตอบสนองต่อ
ข้อเสนอแนะ ข้อ
ร้องเรียนจาก
ผู้ใช้บริการและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

              

J, 
9.1.1.
1จ. 

ประสิทธิภาพการ
ทำงานของผู้ขาย 

ระบบจัดซื้อ : 
ระเบียบปฏิบัติการ
จัดซื้อ 

สอดคล้องกับ
ระเบียบพสัดุฉบับปี 
2560 

             

ผลการประเมิน
ผู้ขาย 

ประเมินผู้ขายอยา่ง
น้อย 1 ครั้งใน 1 ปี 
นำผลประเมินมา
สื่อสารให้ผู้ขาย

             



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-15 หน้า 14 จาก 46 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

 
 
 
ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้จัดเตรียม

รายละเอียดที่
นำมาทบทวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

นำไปปรับปรุง
บริการ 

  ผลการควบคุมวสัดุ
คงคลัง 

มีน้ำยาและวัสดุ
เพียงพอต่อการใช้
งาน ไม่หมดอาย ุ
 

             

k, 
9.1.1.
4ข. 

การระบุและการควบคุม
สิ่งไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนด 

ระเบียบปฏิบัติ
เรื่องการระบุและ
การควบคุมสิ่งไม่
เป็นไปตาม
ข้อกำหนด 

-ระบุความหมาย
ของ NC 
-ระบุระดับความ
เสี่ยงตามระบบของ 
รพ. 
- กำหนดหลักเกณฑ์
การแก้ไข ผู้แกไ้ข 
วิธีการแก้ไข 
สอดคล้องกับระบบ
ของ รพ. ผู้ปฏิบัติ
เข้าใจ ปฏิบัติตาม มี
การรายงาน NC 
เมื่อตรวจพบ 

             



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-15 หน้า 15 จาก 46 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

 
 
 
ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้จัดเตรียม

รายละเอียดที่
นำมาทบทวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

บันทึกสรุปรายงาน
การตรวจพบข้อ
ปฏิบัติที่ไม่
สอดคล้องตาม
ข้อกำหนด 

มีการค้นหา 
รวบรวม และระบุ 
NC ลงในบันทึก
รายงาน NC จาก
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
-คำร้องเรียน 
-ผลการตรวจ
ติดตามทั้งภายใน
และภายนอก 
-ผลการตรวจสอบ
งาน 
-ผลจากการตรวจ
ประเมิน 
-บันทึกอุบัติการณ ์

             

  รายงานอุบัติการณ์
ที่มีสาเหตุจากการ
ปฏิบัติที่ไม่
สอดคล้องกับ
ข้อกำหนด 

มีการพิจารณาและ
ระบุ NC ที่เป็น
สาเหตุของการเกิด
อุบัติการณ์ทุกเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ Lab 

             



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-15 หน้า 16 จาก 46 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

 
 
 
ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้จัดเตรียม

รายละเอียดที่
นำมาทบทวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

l, 
9.1.1.
4ค., 

9.1.1.
4ง. 

ผลการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง/สถานะปัจจุบัน
ของการดำเนินการ
แก้ไขและการ
ดำเนินการป้องกัน 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องเรื่อง.... 

- มีกิจกรรม CQI 
ครบขั้นตอน 
PDCA 

- มี CQI ภายใน 
Lab สอดคล้อง
กับอุบัติการณ/์
ปัญหาที่พบตาม 
KPI, QI 

- มี CQI สหวิชาชีพ 
เช่น IQC BGM, 
เปรียบเทยีบค่า 
Hct ที่ป่ันใน Lab 
กับ ward 

             

ผลการดำเนินการ
แก้ไขเรื่อง..... 

              

ผลการดำเนินการ
ปฏิบัติการแกไ้ข
เรื่อง........ 

              



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-15 หน้า 17 จาก 46 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

 
 
 
ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
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ผลการดำเนินการ
ปฏิบัติการป้องกัน
เรื่อง...... 

              

m ติดตามมาตรการจาก
การประชุมทบทวน
บริหารครั้งท่ีแล้ว 

บันทึกสรุปผลการ
ทบทวนบริหารปี 
2560 

ทุกโอกาสในการ
ปรับปรุง(OFI) หรือ
กิจกรรมทีร่ะบุในมติ
และมาตรการที่ได้
จากการทบทวน
บริหารปี 2560 
ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขหรือกำหนดไว้
ในแผน ปฏิบัติการปี 
2561และ
ดำเนินการตามแผน  

             

n, 
9.1.1.
1ง. 

การเปลีย่นแปลงใน
ปริมาณและขอบเขต
ของงาน การ
เปลี่ยนแปลงบุคลากร

- ทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 

 

MT=4 
ส.พยาธิ =3 
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และสถานท่ีที่อาจมีผล
ต่อระบบจดัการคณุภาพ 

ผลการวิเคราะห์
ภาระงาน 

              

ผลการประเมิน
สมรรถนะ 

              

ผลการประเมินผล
งาน 

              

แผนฝึกอบรม               
บุคลากรที่เข้ามา
ใหม/่ย้ายงาน
.........คน 

ได้รับการปฐมนเิทศ
และสอนงานก่อน
ประจำการทุกคน 

             

สถานท่ีที่มี
ปรับเปลีย่นหรือ
โยกย้าย...... 

              

o, 
9.1.1.
4จ. 

คำแนะนำสำหรับการ
ปรับปรุงรวมทั้ง
ข้อกำหนดทางเทคนิค 
(ข้อกำหนดในข้อ 5. 

รายงานของฝ่าย
จัดการและที่
ปรึกษา/บันทึก
ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากท่ี
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Technical 
requirements)  

ปรึกษา และการ
นำไปปฏิบตั ิ
 
 

9.1.1
ก. 

นโยบาย พันธกิจ แผน 
กลยุทธ์ วัตถุประสงค ์

นโยบายคณุภาพ
ในคู่มือคุณภาพ 

มีนโยบายประกัน
คุณภาพ, นโยบายการ
เลือกใช้เครื่องมือให้
เหมาะสมกับภาระงาน, 
นโยบายการตอบสนอง
ความพึงพอใจ, นโยบาย
เฝ้าระวังอุบัติการณ์ 

             

พันธกิจ(เจตจำนง
และขอบข่ายงาน
บริการ) 

ระบุหน้าที่ของ
ห้องปฏิบัติการตาม
ข้อตกลงในการปฏบิัติ
ราชการ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล 

             

แผน นำนโยบายคณุภาพ
มาเป็นข้อมูลในการ
วางแผนและกำหนด
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โครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
 

กลยุทธ์ -              
วัตถุประสงค์
คุณภาพ 
 
 

สอดคล้องกับ
นโยบายของ
ห้องปฏิบัติการและ/
หรือของ
โรงพยาบาล 

             

9.1.1
1จ. 

เครื่องมือ ความเพียงพอ  
แผนและผลการสอบ
เทียบ บำรุงรักษา ซ่อม
บำรุง ซ่อมบำรุง 
เครื่องมือชำรุด 

บัญชีรายการ
เครื่องมือ บันทึก
ครุภณัฑ์/เครื่องมือ
หลักท่ีใช้งานทุก
เครื่อง แผน PM 
โดยช่างเทคนิค
และ/หรือผู้ใช้งาน 

มีแผนสอบเทียบ
ระบุข้อมูลครบ
ครอบคลมุเครื่องมือ
ที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพ มผีลสอบ
เทียบ พิจารณาผล
สอบเทียบและ มี
ป้ายช้ีบ่งสอบเทียบ 
ตัดสินใจ บำรุงรักษา

             



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-15 หน้า 21 จาก 46 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

 
 
 
ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้จัดเตรียม

รายละเอียดที่
นำมาทบทวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตามแผน PM 
บันทึกรายละเอียด
ประวัติการซ่อม
บำรุง(เฉพาะ
เครื่องมือสำคญั) 

9.1.1
1ฉ. 

วัสดุ น้ำยา บัญชีรายชื่อ
รายการน้ำยาและ
วัสดุ บัญชีควบคุม
วัสดุคงคลัง 

มีใช้เพียงพอ ไม่
หมดอายุ คณุภาพ
เหมาะสมกับงาน 

             

9.1.1.
2ก. 

สถานท่ี สภาวะ
แวดล้อม และความ
ปลอดภัย 

ห้องเจาะเลือด เป็นสัดส่วน คำนึงถึง
สิทธิผู้ป่วย ไม่อยู่ใน
ห้อง Lab ไม่มีเครื่อง
วิเคราะห์ ไม่มเีครื่อง
ปั่นแยก เข้าถึง
สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย อุปกรณ์
เจาะเลือดไม่วางปน
กับถังขยะ 
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  พื้นที่เก็บเสมหะ โล่ง อากาศถ่ายเท 
แสงแดดส่องถึง มี
อ่างล้างมือ ถังขยะ
ติดเชื้อ ป้ายแนะนำ
วิธีเก็บ ไม่เก็บใน
ห้องน้ำ 

             

  พื้นที่ขูดเช้ือรา ไม่ใช้พื้นที่ร่วมกันกับ
การเจาะเลือด 
ควบคุมการฟุ้ง
กระจายและการ
ปนเปื้อนเชื้อรา 

             

  ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ 

มีการควบคุมการเข้า
ออก, ระบายอากาศ
เหมาะสม, บันทึก
อุณหภูมหิ้องอย่าง
น้อยวันละ 1 ครั้ง
ควบคุมให้ได้ 22-25 

C, มรีะบบไฟฟ้า 
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น้ำ แสงสว่าง
เพียงพอ เสียงการ
ทำงานเครื่องมือไม่
ดัง ไม่มีกลิ่นสารเคม ี
 

  พื้นที่เก็บรักษา
น้ำยาและวสัด ุ

ควบคุมอุณหภูมิ 15-

30 C 

             

  ตู้เย็นน้ำยา ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 

C 

             

  ตู้เย็นเก็บ
ผลิตภณัฑ์โลหิต 

ควบคุมอุณหภูมิ 1-6 

C 

             

  ตู้แช่เข็งที่ใช้เก็บ 
calibrator, 
Control 
material 

อุณหภูมิ <-20 C              

9.1.1.
2ค. 

ระบบเอกสารและการ
ควบคุมเอกสารคณุภาพ 

ระเบียบปฏิบัติ
เรื่องโครงสร้างและ
การควบคุม
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เอกสารคณุภาพ 
(WP-LAB-03)  

9.1.1.
2ง. 

คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอน
การดำเนินการ เอกสาร 
ป้ายย่อ แบบบันทึก 

WP, WI, CF, FM ทบทวนให้ทันสมัย
อย่างน้อย 1 ครั้งใน 
1 ปี 

             

9.1.1.
3ก. 

ระบบทบทวนผลก่อน
ออกผล 

ระเบียบปฏิบัติการ
ทบทวนผล(WP-
LAB-022) 

มีการลงนามรับรอง
ผลโดยผู้ตรวจสอบ
ผลซึ่ง First choice
ต้องเป็น MT, กรณี
ปฏิบัติงานเพียงคน
เดียวให้เว้น
ระยะเวลาตรวจสอบ
ผลกับรายงานผล 
และมีการตรวจสอบ
ผลย้อนหลัง, ใช้ 
Patient derived 
quality control 

             

9.1.1.
3ข. 

ระบบรายงานผล/ออก
ผล 

ระเบียบปฏิบัติการ
รายงานผล(WP-

ขั้นตอนการรายงาน
และการออกผลไม่มี
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LAB-023), การ
ออกผล(WP-LAB-
024) 

ความเสีย่งต่อการ
ปกป้องข้อมูล
ความลับผู้ป่วย ผู้
ปฏิบัติรับทราบและ
ปฏิบัติตาม ใช้ศัพท์ 
หน่วยวัดถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ข้อมูล
รายงานผล
สอดคล้องตรงกันทั้ง
ในใบรายงานผล-
LIS-HIS, ไม่ใช้รหัส
แทนช่ือ test/
ผลทดสอบ 

9.1.1.
3ค. 

ผลดำเนินการของ
ห้องปฏิบัติการส่งต่อ 
ระบบรายงานผลจาก
ห้องปฏิบัติการส่งต่อ 

ผลประเมิน
ห้องปฏิบัติการ
รับส่งต่อ, บันทึก
การส่งต่อที่ระบุ
ระยะเวลารอคอย
ผล, บันทึกความ

แสดงหลักฐานความ
น่าเชือ่ถือของผล
การทดสอบ มี
บริการรบัตัวอย่าง 
ส่งมอบรายงาน
ผลได้ตามระยะเวลา
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ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) พ.ศ. ...........  พ.ศ. ........... 
หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่

นำมาทบทวน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้จัดเตรียม

รายละเอียดที่
นำมาทบทวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

คิดเห็นของแพทย์
ผู้ใช้บริการถึง
ความเชื่อถือได้ของ
ผลการทดสอบจาก 
Out lab 

ที่กำหนด ตรวจสอบ
ผลก่อนส่งมอบให้
ผู้ใช้บริการ ไม่
คัดลอกผลเป็นของ
ห้องปฏิบัติการ เก็บ
สำเนารายงานผล
เป็น E-file ใน LIS 
มีการปกป้องข้อมูล
ความลับ 

 
(ลงช่ือ)....................................................... ผู้บันทึก 
         ........................................................ 
             ผู้จัดการวิชาการ 
วันท่ี...................................................................... 
 
 

 
(ลงช่ือ)....................................................... ผู้ทบทวน 
         ........................................................ 
             ผู้จัดการคณุภาพ 
วันท่ี...................................................................... 
 

 
(ลงช่ือ)....................................................... ผู้อนุมัติ 
         ........................................................ 
             ผู้อำนวยการห้องปฏิบตัิการ 
วันท่ี...................................................................... 
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6.2 ภาคผนวก 2 ตัวอย่าง แบบบันทึกสรุปผลการทบทวนระบบบริหารจัดการ(FM-LAB-064) 
โรงพยาบาลค่ายกฤษณส์ีวะรา  FM-LAB-064/01(01/10/2560) 

บันทึกสรุปผลการทบทวนระบบบริหารจัดการ (The output from the management  review) 

 
 
 
ลำดับ 

ข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวน (review input) สิ่งที่พบ มติและมาตรการที่เกดิจากการประชุมทบทวนบรหิารโดย
คณะกรรมการบรหิารห้องปฏิบตัิการ  

มติและมาตรการรวมทั้ง
คำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขท่ี
เกิดจากการประชุม
ทบทวนบริหารของคณะ
กรรมการบริหาร
โรงพยาบาล/วันท่ีลงมต ิ

กำหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียดที่
นำมาทบทวน 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด วันท่ีจะ
ประชุม
ทบทวน/
วันท่ีทบทวน
จริง 

ผลดำเนินการที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานหรือ
สิ่งที่ทำได ้

สิ่งไมส่อดคล้องตาม
ข้อกำหนดหรือสิ่งที่ไม่
ครบถ้วน/ทำไม่ได้ตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
คุณภาพ และสาเหต ุ

โอกาสในการ
ปรับปรุง(OFI) 
หรือกิจกรรมที่จะ
กำหนดไว้ในแผน 
ปฏิบัติการปีถัดไป 

a,  
9.1,1.
1ค. 

ทบทวนคำร้องขอ ความ
เหมาะสมของวิธีการ
ทดสอบ และข้อกำหนด
ของตัวอย่าง 

คู่มือการใช้บริการ
และเก็บสิ่งส่ง
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
(MN-LAB-001) 

   -     

ข้อตกลงกับ
ผู้รับบริการ 

       

บันทึกการทบทวน
วิธีวิเคราะห ์
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บันทึกการทบทวน
ค่าอ้างอิง 

       

บันทึกการทบทวน
ค่าวิกฤติ 

       

b,  
9.1,1.
4ช. 

การประเมินความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการ/
ผลประเมินงานบริการ
และระบบงานสำคญั 

ระยะเวลาบริการ
จากผลสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

       

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

       

การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง
กระบวนการ
ทำงาน 

       

c,  
9.1,1.
4ก. 

คำแนะนำของพนักงาน ผลการสำรวจ
ข้อเสนอแนะของ
พนักงาน 

       

d, 
9.1,1.
4ฉ. 

การตรวจติดตามภายใน สรุปผลการตรวจ
ติดตามภายในและ
ระบบความ
ปลอดภัยประจำปี 
2560 ตาม
มาตรฐานงาน
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เทคนิคการแพทย์ 
2560 
สรุปผลการตรวจ
ติดตามภายในและ
ระบบความ
ปลอดภัยในปี 
2560 ตาม
มาตรฐานสากล 
ISO 15189/ISO 
15190 

       

e, 
9.1.1.
4ข. 

การบริหารความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้นกับผลการ
ทดสอบ 

รายงานเหตุการณ์
เกือบพลาด(near 
miss) : 
- ตัวอย่างไม่
เป็นไปตามเกณฑ ์
- ออกรายงานผล
ผิด(ยังไม่ส่งมอบ
รายงานผลให้
ผู้รับบริการ) 
-ออกผลผิด(ผู้ร้อง
ขอตรวจยังไม่ใช้
ข้อมูลผลการ
ทดสอบ) 
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รายงานอุบัติการณ์
(miss) : ออกผล
ผิด(ผูร้้องขอตรวจ
ใช้งานผลการ
ทดสอบแล้ว) 

       

f,  
9.1,1.
1ข. 

การใช้ตัวช้ีวัดคุณภาพ
(ผลการดำเนินการตาม 
KPI และ QI) 

บันทึกผลการ
ติดตามข้อมูล
ตัวช้ีวัดหลัก(KPI) 
และตัวช้ีวัดรอง
(QI) 

       

KPI:อัตราการ
ประกันคณุภาพ
ครบถ้วนถูกต้อง 

       

KPI:อัตราการ
รายงานผล
ผิดพลาด 

       

KPI:อัตราการ
รายงานผลในกลุ่ม
ผู้ป่วยนอกภายใน 
90 นาที 

       

KPI:อัตราการจา่ย
เลือดผิดพลาด 
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KPI:อัตราความ
ปลอดภัยของ
เจ้าหน้าท่ี 
 

       

KPI:อัตราความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

       

QI :อัตราการ
ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 

       

QI: อัตรารายงาน
ผลผิด(near miss) 

       

QI:อัตราความ
ผิดพลาดในการช้ี
บ่งสิ่งส่งตรวจ(ER) 

       

QI: อัตราการเจาะ
เลือดครั้งเดียวไม่
สำเรจ็(ห้องเจาะ
เลือด) 

       

QI: อัตราการสอบ
เทียบเครื่องมือ
ตามแผน 
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QI: อัตราความ
พร้อมใช้งาน
เครื่องมือหลักทาง
โลหิตวิทยา(ADVIA 
2120i) 

       

g,  
9.1,1.
4ฉ. 

การทบทวนโดยองค์กร
ภายนอก/ผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพจาก
ภายนอก 

ผลการตรวจ
ประเมินตาม
มาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ 
2560 โดยสภา
เทคนิคการแพทย ์

       

ผลการตรวจ
ประเมินตาม
มาตรฐาน HA โดย 
สรพ. 

       

ผลการตรวจ
ประเมินตาม
มาตรฐานสากล 
ISO 15189/ISO 
15190 โดย...... 

       

ผลการตรวจ
ประเมิน....โดย.... 
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H, 
9.1.1.
2จ. 

ผลการเข้าร่วมใน
โปรแกรมการ
เปรียบเทยีบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ
(EQA/PT/ILC) 

ผลการเข้าร่วม 
EQA/PT/ILC 
สาขาเคมีคลินิก 

       

ผลการเข้าร่วม 
EQA/PT/ILC 
สาขาภูมคิุ้มกัน
วิทยาคลินิก 

       

ผลการเข้าร่วม 
EQA/PT/ILC 
สาขาโลหิตวิทยา
คลินิก 

       

ผลการเข้าร่วม 
EQA/PT/ILC 
สาขาจุลทรรศน
ศาสตร์คลินิก 

       

  ผลการเข้าร่วม 
EQA/PT/ILC 
สาขาจุลชีววิทยา
คลินิก 

       

ผลการเข้าร่วม 
EQA/PT/ILC 
สาขาธนาคาร
โลหิต 
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9.1.1.
2จ. 

ผลการควบคุมคณุภาพ
ภายใน(IQC) 

ผลการทำ IQC 
สาขาเคมีคลินิก 

       

ผลการทำ IQC 
สาขาภูมคิุ้มกัน
วิทยาคลินิก 

       

ผลการทำ IQC 
สาขาโลหิตวิทยา
คลินิก 
 

       

ผลการทำ IQC 
สาขาจุลทรรศน
ศาสตร์คลินิก 

       

ผลการทำ IQC 
สาขาจุลชีววิทยา
คลินิก 

       

ผลการทำ IQC 
สาขาธนาคาร
โลหิต 

       

i, 
9.1.1.
4ก. 

ผลตรวจตดิตามและการ
แก้ไขข้อร้องเรียน 

การตอบสนองต่อ
ข้อเสนอแนะ ข้อ
ร้องเรียนจาก
ผู้ใช้บริการและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
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J, 
9.1.1.
1จ. 

ประสิทธิภาพการ
ทำงานของผู้ขาย 

ระบบจัดซื้อ : 
ระเบียบปฏิบัติการ
จัดซื้อ 

สอดคล้องกับ
ระเบียบพสัดุฉบับปี 
2560 

      

ผลการประเมิน
ผู้ขาย 

ประเมินผู้ขายอยา่ง
น้อย 1 ครั้งใน 1 ปี 
นำผลประเมินมา
สื่อสารให้ผู้ขาย
นำไปปรับปรุง
บริการ 

      

  ผลการควบคุมวสัดุ
คงคลัง 

มีน้ำยาและวัสดุ
เพียงพอต่อการใช้
งาน ไม่หมดอาย ุ
 

      

k, 
9.1.1.
4ข. 

การระบุและการควบคุม
สิ่งไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนด 

ระเบียบปฏิบัติ
เรื่องการระบุและ
การควบคุมสิ่งไม่
เป็นไปตาม
ข้อกำหนด 

-ระบุความหมาย
ของ NC 
-ระบุระดับความ
เสี่ยงตามระบบของ 
รพ. 
- กำหนดหลักเกณฑ์
การแก้ไข ผู้แกไ้ข 
วิธีการแก้ไข 
สอดคล้องกับระบบ
ของ รพ. ผู้ปฏิบัติ
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เข้าใจ ปฏิบัติตาม มี
การรายงาน NC 
เมื่อตรวจพบ 

บันทึกสรุปรายงาน
การตรวจพบข้อ
ปฏิบัติที่ไม่
สอดคล้องตาม
ข้อกำหนด 

มีการค้นหา 
รวบรวม และระบุ 
NC ลงในบันทึก
รายงาน NC จาก
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
-คำร้องเรียน 
-ผลการตรวจ
ติดตามทั้งภายใน
และภายนอก 
-ผลการตรวจสอบ
งาน 
-ผลจากการตรวจ
ประเมิน 
-บันทึกอุบัติการณ ์

      

  รายงานอุบัติการณ์
ที่มีสาเหตุจากการ
ปฏิบัติที่ไม่
สอดคล้องกับ
ข้อกำหนด 

มีการพิจารณาและ
ระบุ NC ที่เป็น
สาเหตุของการเกิด
อุบัติการณ์ทุกเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ Lab 
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l, 
9.1.1.
4ค., 

9.1.1.
4ง. 

ผลการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง/สถานะปัจจุบัน
ของการดำเนินการ
แก้ไขและการ
ดำเนินการป้องกัน 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องเรื่อง.... 

- มีกิจกรรม CQI 
ครบขั้นตอน 
PDCA 

- มี CQI ภายใน 
Lab สอดคล้อง
กับอุบัติการณ/์
ปัญหาที่พบตาม 
KPI, QI 

- มี CQI สหวิชาชีพ 
เช่น IQC BGM, 
เปรียบเทยีบค่า 
Hct ที่ป่ันใน Lab 
กับ ward 

      

ผลการดำเนินการ
แก้ไขเรื่อง..... 

       

ผลการดำเนินการ
ปฏิบัติการแกไ้ข
เรื่อง........ 

       

ผลการดำเนินการ
ปฏิบัติการป้องกัน
เรื่อง...... 
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m ติดตามมาตรการจาก
การประชุมทบทวน
บริหารครั้งท่ีแล้ว 

บันทึกสรุปผลการ
ทบทวนบริหารปี 
2560 

ทุกโอกาสในการ
ปรับปรุง(OFI) หรือ
กิจกรรมทีร่ะบุในมติ
และมาตรการที่ได้
จากการทบทวน
บริหารปี 2560 
ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขหรือกำหนดไว้
ในแผน ปฏิบัติการปี 
2561และ
ดำเนินการตามแผน  

      

n, 
9.1.1.
1ง. 

การเปลีย่นแปลงใน
ปริมาณและขอบเขต
ของงาน การ
เปลี่ยนแปลงบุคลากร
และสถานท่ีที่อาจมีผล
ต่อระบบจดัการคณุภาพ 

- ทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 

 

MT=4 
ส.พยาธิ =3 

 MT=1 
ส.พยาธิ =1 

ขาด MT =3 
ขาด ส.พยาธิ = 2 

ประกาศสอบ
คัดเลือกลูกจ้าง 
MT อีก 3 และ
สำรวจความ
ต้องการบรรจุลง
ตำแหน่งท่ีว่างของ 
ส.พยาธ ิ

  

ผลการวิเคราะห์
ภาระงาน 

       

ผลการประเมิน
สมรรถนะ 
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ผลการประเมินผล
งาน 

       

แผนฝึกอบรม        
บุคลากรที่เข้ามา
ใหม/่ย้ายงาน
.........คน 

ได้รับการปฐมนเิทศ
และสอนงานก่อน
ประจำการทุกคน 

 หัวข้อการอบรม
ครอบคลมุ
กระบวนการ
ทำงานในระบบ
คุณภาพ, พ้ืนท่ี
สภาวะแวดล้อม, 
ระบบความ
ปลอดภัย 

ขาดจัดทำบันทึกการอบรม
และการประเมินผล 

   

สถานท่ีที่มี
ปรับเปลีย่นหรือ
โยกย้าย...... 

       

o, 
9.1.1.
4จ. 

คำแนะนำสำหรับการ
ปรับปรุงรวมทั้ง
ข้อกำหนดทางเทคนิค 
(ข้อกำหนดในข้อ 5. 
Technical 
requirements)  

รายงานของฝ่าย
จัดการและที่
ปรึกษา/บันทึก
ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากท่ี
ปรึกษา และการ
นำไปปฏิบตั ิ
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9.1.1
ก. 

นโยบาย พันธกิจ แผน 
กลยุทธ์ วัตถุประสงค ์

นโยบายคณุภาพ
ในคู่มือคุณภาพ 

มีนโยบายประกัน
คุณภาพ, นโยบายการ
เลือกใช้เครื่องมือให้
เหมาะสมกับภาระงาน, 
นโยบายการตอบสนอง
ความพึงพอใจ, นโยบาย
เฝ้าระวังอุบัติการณ์ 

  ขาดนโยบายเฝ้าระวัง
อุบัติการณ,์  

   

พันธกิจ(เจตจำนง
และขอบข่ายงาน
บริการ) 

ระบุหน้าที่ของ
ห้องปฏิบัติการตาม
ข้อตกลงในการปฏบิัติ
ราชการ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล 

      

แผน นำนโยบายคณุภาพ
มาเป็นข้อมูลในการ
วางแผนและกำหนด
โครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการ 
 

      

กลยุทธ์        
วัตถุประสงค์
คุณภาพ 
 
 

สอดคล้องกับ
นโยบายของ
ห้องปฏิบัติการและ/

   ขาดวัตถุประสงค์
คุณภาพด้านความ
ปลอดภัย 
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หรือของ
โรงพยาบาล 

9.1.1
1จ. 

เครื่องมือ ความเพียงพอ  
แผนและผลการสอบ
เทียบ บำรุงรักษา ซ่อม
บำรุง ซ่อมบำรุง 
เครื่องมือชำรุด 

บัญชีรายการ
เครื่องมือ บันทึก
ครุภณัฑ์/เครื่องมือ
หลักท่ีใช้งานทุก
เครื่อง แผน PM 
โดยช่างเทคนิค
และ/หรือผู้ใช้งาน 

มีแผนสอบเทียบ
ระบุข้อมูลครบ
ครอบคลมุเครื่องมือ
ที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพ มผีลสอบ
เทียบ พิจารณาผล
สอบเทียบและ มี
ป้ายช้ีบ่งสอบเทียบ 
ตัดสินใจ บำรุงรักษา
ตามแผน PM 
บันทึกรายละเอียด
ประวัติการซ่อม
บำรุง(เฉพาะ
เครื่องมือสำคญั) 

   ขาดการบันทึก
ประวัติการเปลี่ยน
ช้ินส่วนอะไหล่
เครื่องมือหลัก 

  

9.1.1
1ฉ. 

วัสดุ น้ำยา บัญชีรายชื่อ
รายการน้ำยาและ
วัสดุ บัญชีควบคุม
วัสดุคงคลัง 

มีใช้เพียงพอ ไม่
หมดอายุ คณุภาพ
เหมาะสมกับงาน 

      

9.1.1.
2ก. 

สถานท่ี สภาวะ
แวดล้อม และความ
ปลอดภัย 

ห้องเจาะเลือด เป็นสัดส่วน คำนึงถึง
สิทธิผู้ป่วย ไม่อยู่ใน
ห้อง Lab ไม่มีเครื่อง
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วิเคราะห์ ไม่มเีครื่อง
ปั่นแยก เข้าถึง
สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย อุปกรณ์
เจาะเลือดไม่วางปน
กับถังขยะ 

  พื้นที่เก็บเสมหะ โล่ง อากาศถ่ายเท 
แสงแดดส่องถึง มี
อ่างล้างมือ ถังขยะ
ติดเชื้อ ป้ายแนะนำ
วิธีเก็บ ไม่เก็บใน
ห้องน้ำ 

      

  พื้นที่ขูดเช้ือรา ไม่ใช้พื้นที่ร่วมกันกับ
การเจาะเลือด 
ควบคุมการฟุ้ง
กระจายและการ
ปนเปื้อนเชื้อรา 

      

  ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ 

มีการควบคุมการเข้า
ออก, ระบายอากาศ
เหมาะสม, บันทึก
อุณหภูมหิ้องอย่าง
น้อยวันละ 1 ครั้ง
ควบคุมให้ได้ 22-25 
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C, มรีะบบไฟฟ้า 
น้ำ แสงสว่าง
เพียงพอ เสียงการ
ทำงานเครื่องมือไม่
ดัง ไม่มีกลิ่นสารเคม ี
 

  พื้นที่เก็บรักษา
น้ำยาและวสัด ุ

ควบคุมอุณหภูมิ 15-

30 C 

      

  ตู้เย็นน้ำยา ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 

C 

      

  ตู้เย็นเก็บ
ผลิตภณัฑ์โลหิต 

ควบคุมอุณหภูมิ 1-6 

C 

      

  ตู้แช่เข็งที่ใช้เก็บ 
calibrator, 
Control 
material 

อุณหภูมิ <-20 C       

9.1.1.
2ค. 

ระบบเอกสารและการ
ควบคุมเอกสารคณุภาพ 

ระเบียบปฏิบัติ
เรื่องโครงสร้างและ
การควบคุม
เอกสารคณุภาพ 
(WP-LAB-03)  
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9.1.1.
2ง. 

คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอน
การดำเนินการ เอกสาร 
ป้ายย่อ แบบบันทึก 

WP, WI, CF, FM ทบทวนให้ทันสมัย
อย่างน้อย 1 ครั้งใน 
1 ปี 

      

9.1.1.
3ก. 

ระบบทบทวนผลก่อน
ออกผล 

ระเบียบปฏิบัติการ
ทบทวนผล(WP-
LAB-022) 

มีการลงนามรับรอง
ผลโดยผู้ตรวจสอบ
ผลซึ่ง First choice
ต้องเป็น MT, กรณี
ปฏิบัติงานเพียงคน
เดียวให้เว้น
ระยะเวลาตรวจสอบ
ผลกับรายงานผล 
และมีการตรวจสอบ
ผลย้อนหลัง, ใช้ 
Patient derived 
quality control 
 
 
 

      

9.1.1.
3ข. 

ระบบรายงานผล/ออก
ผล 

ระเบียบปฏิบัติการ
รายงานผล(WP-
LAB-023), การ
ออกผล(WP-LAB-
024) 

ขั้นตอนการรายงาน
และการออกผลไม่มี
ความเสีย่งต่อการ
ปกป้องข้อมูล
ความลับผู้ป่วย ผู้
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ปฏิบัติรับทราบและ
ปฏิบัติตาม ใช้ศัพท์ 
หน่วยวัดถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ข้อมูล
รายงานผล
สอดคล้องตรงกันทั้ง
ในใบรายงานผล-
LIS-HIS, ไม่ใช้รหัส
แทนช่ือ test/
ผลทดสอบ 
 
 
 

9.1.1.
3ค. 

ผลดำเนินการของ
ห้องปฏิบัติการส่งต่อ 
ระบบรายงานผลจาก
ห้องปฏิบัติการส่งต่อ 

ผลประเมิน
ห้องปฏิบัติการ
รับส่งต่อ, บันทึก
การส่งต่อที่ระบุ
ระยะเวลารอคอย
ผล, บันทึกความ
คิดเห็นของแพทย์
ผู้ใช้บริการถึง
ความเชื่อถือได้ของ

แสดงหลักฐานความ
น่าเชื่อถือของผล
การทดสอบ มี
บริการรบัตัวอย่าง 
ส่งมอบรายงาน
ผลได้ตามระยะเวลา
ที่กำหนด ตรวจสอบ
ผลก่อนส่งมอบให้
ผู้ใช้บริการ ไม่
คัดลอกผลเป็นของ
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ผลการทดสอบจาก 
Out lab 

ห้องปฏิบัติการ เก็บ
สำเนารายงานผล
เป็น E-file ใน LIS 
มีการปกป้องข้อมูล
ความลับ 
 
 
 

 
(ลงช่ือ)....................................................... ผู้บันทึก 
         ........................................................ 
             ผู้จัดการวิชาการ 
วันท่ี...................................................................... 
 
 

 
(ลงช่ือ)....................................................... ผู้ทบทวน 
         ........................................................ 
             ผู้จัดการคณุภาพ 
วันท่ี...................................................................... 
 

 
(ลงช่ือ)....................................................... ผู้อนุมัต ิ
         ........................................................ 
             ผู้อำนวยการห้องปฏิบตัิการ 
วันท่ี...................................................................... 
 



 
 

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

ประวัติการแก้ไข/ทบทวนเอกสารคุณภาพ 

ชื่อเอกสาร WP-LAB-15 : ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 

 

แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

วัน/เดือน/ ปี 
ฉบับแก้ไข

ครั้งที่ 
รายละเอียด ลงชื่อ 

14 ก.พ. 61 0 ฉบับแรก นางสาวอนันทิตาฯ 
1  พ.ย. 61 - ทบทวนแล้ว ไม่มีการแก้ไข พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 
1  พ.ย 62 - ทบทวนแล้ว ไม่มีการแก้ไข พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 
1 พ.ย. 63 1 แก้ไขท้ังฉบับ พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


