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1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่ทำ จากการจัดทำและแสดงผังโครงสร้างองค์กรซึ่งมีการ

แบ่งหมวดหมู่ตามลักษณะงาน ซึ่งทำให้รู้ว่าห้องปฏิบัติการขึ้นตรงอยู่กับใครหรือหน่วยงานใด สายบังคับ

บัญชาเป็นอย่างไร มีตำแหน่งสำคัญอะไรบ้าง  ต้องประสานงานกับใคร ทีมงานหรือคณะกรรมการใด  

1.2 เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีความรับผิดชอบทางกฎหมายในการทำกิจกรรม 

1.3 เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรของห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นกลาง ยุติธรรมและเชื่อถือได้ 

และมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือต่องานทดสอบของห้องปฏิบัติการ 

1.4 เพ่ือให้มีการอำนวยการ ควบคุมกำกับการดำเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยบุคคลที่มี

ความสามารถและมีความรับผิดชอบได้     

1.5 เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและมีการมีดำเนินงานของระบบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1.6 เพ่ือทำให้มั่นใจว่าการบริการของห้องปฏิบัติการตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ป่วยและ

ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ  

1.7 เพ่ือกำหนดจุดมุ่งหมายของระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
1.8 เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์คุณภาพและการวางแผนระบบบริหารจัดการคุณภาพสอดคล้องสัมพันธ์กับ

นโยบายคุณภาพ ข้อกำหนดและความต้องการของผู้ใช้บริการ หน้าที่และระดับงานที่เกี่ยวข้อง 

1.9 เพ่ือแสดงให้เห็นตำแหน่ง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ทำให้รู้หน้าที่ รู้งานที่รับผิดชอบ ใครคือ

ผู้บังคับบัญชา รู้ว่ารับมอบงาน รายงาน ส่งมอบงาน ส่งข้อมูล และประสานงานกับใครหรือหน่วยงานใด

หรือทีมใด 
 

2. ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัตินี้ ใช้เป็นคู่มือในการจัดองค์กร และการกำหนดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบ

คุณภาพในห้องปฏิบัติการสำหรับแผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา เท่านั้น 
 

3. คำจำกัดความ 
3.1 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ หมายถึง ความรับผิดชอบในการวางแผนคุณภาพ จัดระบบ บำรุงรักษา 

และพัฒนาคุณภาพ 
3.2 นโยบายคุณภาพ(quality  policy) หมายถึง การกำหนดของผู้บริหารระดับสูง ที่ระบุความมุ่งม่ันของ

ห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพและเป็นความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องเข้าใจ ปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ การเขียนนโยบายจะใช้ถ้อยคำท่ี
เป็นแบบแผน มีอำนาจ และเป็นข้อบังคับ เช่น ใช้คำว่า “ต้อง”   “ต้องม”ี  “ไม่ได้รับอนุญาต”  “เป็น
สิ่งจำเป็น” หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “ห้าม” เพราะจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบ 
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3.3 จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อ
รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงความประพฤติและการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2553 

3.4 จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ หรือ ศีลธรรม รวมถึง กฎศีลธรรม 
3.5 การเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง การมีส่วนร่วม หรือการกระทำร่วมกับผู้อ่ืน เช่นการเข้าร่วมชมรม สมาคม 

ร่วมกระทำงานทดสอบ เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้ลดความน่าเชื่อถือ ความสามารถ ความเป็นกลาง การ
ตัดสินใจหรือการดำเนินการ ด้วยความซื่อตรงต่อวิชาชีพ 

3.6 ห้องปฏิบัติการ หมายถึง แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
3.7 ระบบคุณภาพ (Quality System) หมายถึง การดำเนินการตามกระบวนการ(Process) ต่าง ๆ 

ประกอบด้วยกิจกรรม (Activities) ซึ่งใช้ทรัพยากร (Resources) ที่มีอยู่ ภายใต้โครงสร้างขององค์การ ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นโดยการกำหนดอำนาจหน้าที่(Authorities) และหน้าที่ความรับผิดชอบ(Responsibilities) ของ
หน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งการกำหนดความสัมพันธ์ของหน่วยงานและบุคลากรในองค์การ
(Relationship) กระบวนการเหล่านี้ดำเนินไปตามข้อกำหนดขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ 
(Procedures) ที่มีอยู่โดยผ่านการจัดการ (Management) เพ่ือให้บรรลุนโยบาย(Policy) และ
วัตถุประสงค์ (Objectives) ขององค์การ ระบบคุณภาพของแต่ละองค์การ ย่อมมีข้อจำกัด และลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละองค์การได้กำหนดข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน 
สามารถประเมินและตัดสินเพ่ือที่จะพัฒนาองค์การให้เข้าสู่ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

3.8 ระบบจัดการคุณภาพ (quality management system) หมายถึง ระบบจัดการเพ่ือกำกับ ควบคุม 
วิธีดำเนินการ กระบวนการ และทรัพยากรที่จะนำไปใช้ในการจัดการคุณภาพให้มีประสิทธิผลตาม
เป้าหมายคุณภาพ ระบบจัดการคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณภาพ 

3.9 ภัยพิบัต ิหมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่อาจเกิดข้ึน
ปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆ เกิด มีผลต่อประชาชนหรือประเทศชาติ ภัยพิบัติอาจเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น อุทกภัย หรือเป็นเหตุการณ์ท่ีมนุษย์กระทำข้ึน เช่น การแพร่กระจายของ
สารเคมี เป็นต้น 

3.10 สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ กระทบกระเทือนต่อความสงบ
ของประชาชน รวมไปถึงภัยธรรมชาติที่กระทบต่อสารธารณชน ซ่ึงจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อ
คลี่คลายสถานการณ์นี้โดยเร็ว  
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4. ขั้นตอนการดำเนินการ 

4.1 การจัดทำและแสดงผังโครงสร้างองค์กร 
4.1.1 กำหนดชื่อห้องปฏิบัติการให้ถูกต้องตรงกันกับท่ีระบุไว้ในผังการจัดของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะ

รา ซึ่งปัจจุบันใช้อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ หมายเลข 8 – 565 (25 ม.ค.32)  โรงพยาบาลขนาด 
90 เตียง(อัตราลด 60 เตียง)  มีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อยู่ในผังการจัด เรียกชื่อว่า ‘แผนก
พยาธิวิทยา’ 

4.1.2 แสดงผังโครงสร้างของหน่วยเหนือบังคับบัญชา 1 ระดับของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา และ
ระบุชื่อหน่วยเหนือบังคับบัญชาตามลำดับชั้นการขึ้นตรงไปจนถึงกระทรวงกลาโหม โดยระบุไว้ใน
คู่มือคุณภาพ 

4.1.3 แสดงโครงสร้างของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราตามสายการบังคับบัญชา และสายการพัฒนา
คุณภาพ แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแผนกพยาธิวิทยากับหน่วยงานและคณะกรรมการ
ต่างๆ ในโรงพยาบาล โดยระบุไว้ในคู่มือคุณภาพ 

4.1.4 จัดทำผังโครงสร้างของแผนกพยาธิวิทยา(Organization chart) แสดงทั้งสายบังคับบัญชาและสาย
การพัฒนาคุณภาพในผังเดียวกัน โดยแสดงการจัดกลุ่มงานและงานย่อยภายในห้องปฏิบัติการทั้ง
งานบริหารจัดการ งานวิชาการ งานบริการ ตำแหน่งสำคัญในระบบคุณภาพ(ได้แก่ ผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการคุณภาพ ผู้จัดการวิชาการ ผู้จัดการความปลอดภัย 
เป็นต้น) รวมถึงสาขางานทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่เปิดให้บริการ โดยระบุไว้ในคู่มือ
คุณภาพซึ่งอนุมัติใช้โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

4.1.5 จัดทำผังบุคลากร แสดงชื่อ-สกุล รูปภาพ และตำแหน่ง (แสดงทั้งตำแหน่งปกติในระบบราชการ
และตำแหน่งในระบบคุณภาพ)  โดยจัดทำเป็นป้ายผังบุคลากรติดไว้บริเวณผนังหน้าห้องปฏิบัติการ
เพ่ือแสดงให้บุคลากรห้องปฏิบัติการและผู้ใช้บริการไดร้ับทราบ 

 
4.2 การเป็นห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล 

4.2.1 นำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการเข้ามาเป็นเอกสารสนับสนุน(Supporting Document, 
SD) ในระบบคุณภาพ ได้แก่ พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547(EX-LAB-015), 
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551(EX-LAB-017), พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(EX-LAB-019),  ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วย
ข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2553(EX-LAB-020), พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562(EX-LAB-021), พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540(EX-LAB-022),  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562(EX-
LAB-023), พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550(EX-LAB-
024), พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(EX-
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LAB-025), พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (EX-LAB-026)  พระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558(EX-LAB-027)  เป็นต้น 

4.2.2 ให้บุคลากรในห้องปฏิบัติการศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว 
 

4.3 การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 
4.3.1 ให้บุคลากรในห้องปฏิบัติการ อ่านทำความเข้าใจ และลงนามในคำประกาศแสดงเจตนาปฏิบัติตาม

หลักจริยธรรมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(IN-LAB-006) และจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

4.3.2 หัวหน้าห้องปฏิบัติการและบุคลากรทุกคนของห้องปฏิบัติการต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย การเป็นผู้ขาย การรับผลประโยชน์หรืออยู่ภายใต้

อิทธิพลจากการติดต่อทางธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของห้องปฏิบัติการ 

4.3.3 ให้บุคลากรห้องปฏิบัติการทุกระดับกรอกแบบบันทึกแสดงการเปิดเผยกิจกรรมที่ทำและ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ (FM-LAB-277) โดยระบุกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบัน และคาดว่าจะมี

ในอนาคต พร้อมทั้งตำแหน่งที่รับผิดชอบซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพนอกเหนือจากงาน

ประจำที่ทำอยู่ในแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ถ้าไม่มีกิจกรรมดังกล่าวให้

บันทึกว่า “ไม่มี” เสนอผู้จัดการคุณภาพภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

4.3.4 ผู้จัดการคุณภาพพิจารณาข้อมูลที่ได้รับ หาสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงคต์่างๆ และหาทางป้องกัน หากพบว่ามีบุคลากรของห้องปฏิบัติการคนใดเข้าร่วมกิจกรรม

อ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ หรือลดความเชื่อถือในความสามารถ 

ความเป็นกลางในการตัดสินใจหรือการดำเนินการด้วยความซื่อตรงต่อวิชาชีพ ให้พิจารณานำเรียน

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ 

4.3.5 ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ พิจารณาและสั่งการต่อไปตามความเหมาะสม 
 

4.4 การกำหนดผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ(Laboratory Director)  มีข้ันตอนดำเนินการดังนี้ 
4.4.1 ออกหนังสือคำสั่งโรงพยาบาลแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรและลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพปฏิบัติหน้าที่

ในระบบคุณภาพ ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เป็น ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ 
พร้อมระบุอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการ แต่ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการยังคงความ
รับผิดชอบในภาพรวมของการดำเนินงานและการบริหารงานของห้องปฏิบัติการ 

4.4.2 ระบุอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการใบแสดงหน้าที่และความ
รับผิดชอบงาน-Job description(FM-LAB-035) ใบมอบหมายงานรายบุคคล(FM-LAB-073) ให้
ตรงกันกับที่กำหนดไว้ในหนังสือคำสั่งโรงพยาบาลในข้อ 4.4.1 และในคู่มือคุณภาพข้อ 4.1.1.4 
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4.4.3 ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการและหัวหน้าห้องปฏิบัติการศึกษาทำความเข้าใจอำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ 

4.4.4 ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการและหัวหน้าห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.5 การแสดงความมุ่งม่ันในการจัดการ 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ต้องแสดงถึงความมุ่งม่ันในการในการบริหารจัดการโดยการดำเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
4.5.1 สื่อสารกับบุคลากรในห้องปฏิบัติการให้ทราบถึงความสำคัญของการตอบสนองความต้องการและ

ข้อกำหนดของผู้ใช้บริการ  ผ่านช่องทางวิธีการสื่อสารต่างๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็นเร่งด่วน 
ได้แก่ การโทรศัพท์และบันทึกการใช้โทรศัพท์ ระบบส่งข้อความออนไลน์ทันทีด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ LINE  การส่ง E-mail  การประชุมในห้องประชุมและบันทึกรายงานมติการประชุม  
หนังสือแจ้งเวียน การตรวจการณ์พบปะหารือที่หน้างาน เป็นต้น 

4.5.2 กำหนดนโยบายคุณภาพในคู่มือคุณภาพ 
4.5.3 กำกับติดตามการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และแผนงานคุณภาพตามรอบระยะเวลาที่กำหนด   
4.5.4 กำหนดความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ของบุคลากรทั้งหมดไว้ในใบบรรยาย

ลักษณะงานและมอบหมายงาน 
4.5.5 กำหนดวิธีการสื่อสารภายในห้องปฏิบัติการและให้มีการบันทึกสรุปข้อมูลที่สื่อสาร เช่น บันทึก

รายงานการประชุมประจำเดือน รวมถึงบันทึกอ่ืนๆ ที่สามารถช่วยจำข้อมูลที่สื่อสารและ
นำกลับมาทบทวนได้ เช่น LINE keep, LINE album  เป็นต้น 

4.5.6 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการคุณภาพและลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล/
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ 

4.5.7 ดำเนินการทบทวนระบบบริหารคุณภาพตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี บันทึก
ผลการทบทวนและสื่อสารผลการทบทวนไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้ปฏิบัติตามมติจากการ
ทบทวน และนำผลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพไปเป็นข้อมูลในการกำหนดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ ปรับปรุงระบบบริการ กำหนดความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องนำมาใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
และใช้ในการกำหนดแผนปฏิบัติการปีต่อไป 

4.5.8 ร่วมกับผู้จัดการวิชาการจัดทำแผนการอบรมบุคลากรของห้องปฏิบัติการทุกระดับ เพ่ือให้มีความรู้
อย่างเพียงพอในงานที่รับผิดชอบ และบันทึกประวัติการอบรมของบุคลากรทุกระดับใน
ห้องปฏิบัติการ 

4.5.9 ส่งเสริมให้มีการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรไม่เพียงพอพร้อมใช้ทั้งด้าน
บุคลากร ด้านสถานที่ ด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการ น้ำยาและวัสดุสิ้นเปลือง ดำเนินการแก้ไข 
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ปรับปรุงมาตรการควบคุม ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการในห้องปฏิบัติการทั้งก่อนการ
ตรวจ การตรวจวิเคราะห์ และหลังการตรวจ   

 

4.6 การตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและผู้ที่ใช้บริการ 
4.6.1 ทบทวนข้อตกลงกับผู้รับบริการ อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี 
4.6.2 ค้นหาความต้องการของผู้ใช้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการสอบถามความคิดเห็น 

สำรวจความพึงพอใจอย่างน้อย1 ครั้งใน 1 ปี  มีการรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา 
แล้วนำข้อมูลความต้องการมากำหนดกิจกรรมหรือวิธีการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4.6.3 กำหนดที่ปรึกษา บันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากท่ีปรึกษา และนำไปปฏิบัติ 
4.6.4 ให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการ แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยผู้รับผิดชอบที่มีคุณวุฒิ 

และความสามารถที่เหมาะสม และมีการบันทึกข้อมูลที่ให้บริการคำปรึกษา 
4.6.5 รับเรื่อง ประเมิน และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อ

ร้องเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ 
 

4.7 การกำหนดนโยบายคุณภาพ 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
4.7.1 กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ในคู่มือคุณภาพ เป็นเอกสารในระบบควบคุม ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มี

สาระสำคัญครอบคลุมข้อกำหนดในมาตรฐานสากล ISO 15189:2012/ISO 15190:2003 และ
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 

4.7.2 สื่อสารสาระสำคัญในคู่มือคุณภาพไปยังบุคลากรห้องปฏิบัติการทุกคนให้รับทราบ เข้าใจและปฏิบัติ
ตาม 

4.7.3 เชื่อมโยงนโยบายไปยังระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 

4.8 การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและการวางแผน 
4.8.1 กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพในภาพรวมของห้องปฏิบัติการไว้ในคู่มือคุณภาพ กำหนดตัวชี้วัดหลัก

(Key Performance Index-KPI) ที่ใช้ติดตามวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์คุณภาพซึ่งสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ บริบท และความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ/
โรงพยาบาล   

4.8.2 กำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพในแต่ละนโยบายและข้อกำหนดของแต่ละหัวข้อ/ปัจจัยคุณภาพ
ระบุไว้ในคู่มือคุณภาพ  



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การจัดองค์กร และความรับผิดชอบในการจดัการ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-01 หน้า 7 จาก 21 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 2 วันที่ประกาศใช้ : 1 สิงหาคม 2564 

 

 

4.8.3 นำนโยบายและข้อกำหนดในข้อ 4.8.2 มาวิเคราะห์เพ่ือนำไปจัดทำแผน/กิจกรรมรองรับ (เช่น 
แผนพัฒนาบุคลากร แผนสอบเทียบ แผนบำรุงรักษา แผนจัดซื้อ แผนส่งต่อ แผน IQC  แผน EQA 
เป็นต้น)  
 

4.9 การกำหนดความรับผิดชอบ อำนาจ และความสัมพันธ์ 
4.9.1 จัดทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตรและลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ในระบบ

คุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่ง ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการคุณภาพ ผู้จัดการวิชาการ 
และผู้จัดการความปลอดภัย ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย และอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ  
รวมถึงผู้รักษาการแทนในตำแหน่งสำคัญ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ 

4.9.2 จัดทำใบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบงาน (FM-LAB-035) ทุกตำแหน่งงาน ลงนามมอบหมาย
งานโดยผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ ผู้รับมอบหมายงานลงนามรับทราบ และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

4.10 การสื่อสาร 
4.10.1 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ดำเนินการ 

1) กำหนดเรื่องและข้อมูลที่จะสื่อสาร 
2) กำหนดผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
3) กำหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล  
4) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
5) กำหนดวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม ได้แก่ การประชุมร่วมกันในห้องประชุม การประชุม

ทางไกล การใช้ระบบส่งข้อความออนไลน์โต้ตอบกันได้ทันทีด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ หนังสือเวียน แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายย่อวิธี
ปฏิบัติ เว็บไซต์และอินทราเน็ตของโรงพยาบาล การตรวจการณ์พบปะหารือที่หน้างาน 

6) แจ้งกำหนดการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าหากจำเป็น เช่น ในกรณีสื่อสาร 2 ทาง
(two-way communication) 

7) สื่อสารข้อมูลตามวิธีการที่กำหนด 
8) ให้ผู้จัดการคุณภาพหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกสรุปสาระสำคัญของข้อมูลที่สื่อสาร 
9) จัดเก็บบันทึกสรุปสาระสำคัญของข้อมูลที่สื่อสาร 

4.10.2 พนักงาน หรือผู้รับสาร 
1) รับแจ้งกำหนดการสื่อสาร 
2) จัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะสื่อสาร 
3) เข้าร่วมกิจกรรมการสื่อสารที่กำหนด 
4) ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การจัดองค์กร และความรับผิดชอบในการจดัการ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-01 หน้า 8 จาก 21 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 2 วันที่ประกาศใช้ : 1 สิงหาคม 2564 

 

 

5) แสดงหลักฐานการรับทราบข้อมูลที่สื่อสาร เช่น การลงนามรับทราบในบันทึกสรุป
สาระสำคัญของข้อมูลที่สื่อสาร  หรือส่งข้อความรับทราบกรณีสื่อสารออนไลน์ เป็นต้น 

6) นำข้อมูลที่สื่อสารไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และดำเนินงานในระบบ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

4.11 การกำหนดผู้จัดการคุณภาพ และอำนาจหน้าที่ 
4.11.1 ขั้นตอนการกำหนดผู้จัดการคุณภาพ 

1) หัวหน้าห้องปฏิบัติการเสนอรายชื่อนักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ
พิจารณาเพ่ือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการคุณภาพ 

2) แจ้งงานธุรการให้ออกหนังสือคำสั่งโรงพยาบาลแต่งตั้งผู้จัดการคุณภาพ พร้อมระบุอำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

3) ระบุอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการคุณภาพในใบแสดงหน้าที่และความ
รับผิดชอบงาน-Job description(FM-LAB-035) ใบมอบหมายงานรายบุคคล(FM-LAB-
073) ให้ตรงกันกับที่กำหนดไว้ในหนังสือคำสั่งโรงพยาบาล และในคู่มือคุณภาพ 

4) ผู้จัดการคุณภาพทำความเข้าใจอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ 
5) ผู้จัดการคุณภาพปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.11.2 อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการคุณภาพ 
1) บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

วางแผนงบประมาณและทรัพยากร ควบคุมและบริหารงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากองค์กร 

2) ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำในเชิงวิชาชีพและวิชาการ 
3) วางแผน กำหนดเป้าหมาย และพัฒนางานบริหาร งานวิชาการ และงานบริการ ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากองค์กร 
4) จัดทำแผนการสอนและฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 
5) กำหนดระบบคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงาน นำมาใช้ติดตามและพัฒนาคุณภาพบริการ 
6) ร่วมคัดเลือก ประเมินผู้ขายสินค้าทางห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบและนำเสนอขออนุมัติบัญชี

รายชื่อผู้ขายที่ผ่านการประเมินแล้ว 
7) คัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภายนอกท่ีส่งต่อและรับเหมาช่วงงานทดสอบ 
8) จัดให้มีบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามความจำเป็นของภาระงาน 
9) จัดให้มีระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการที่ดี และ

สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การจัดองค์กร และความรับผิดชอบในการจดัการ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-01 หน้า 9 จาก 21 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 2 วันที่ประกาศใช้ : 1 สิงหาคม 2564 

 

 

10) รับข้อร้องเรียน หรือรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ 
11) ส่งเสริม วางแผนงานวิจัยและพัฒนา 
12) ควบคุมและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจริยธรรมองค์กร 
13) ดำเนินการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
14) เสนอรายชื่อแต่งตั้งผู้จัดการคุณภาพ ผู้จัดการความปลอดภัย ผู้จัดการวิชาการ 
15) รักษาการแทนผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการคุณภาพ และผู้จัดการความปลอดภัย 

เมื่อไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
16) รายงานโดยตรงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการในภาพรวมต่อผู้อำนวยการ

ห้องปฏิบัติการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ  คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  และคณะกรรมการในทีมนำพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ 
ของโรงพยาบาล 

หมายเหตุ   Laboratory management : person(S) who direct and manage the 
activities of laboratory 

4.12 แผนสำรองฉุกเฉินเมื่อการให้บริการทางห้องปฏิบัติการมีข้อจำกัดหรือใช้งานไม่ได้ 
เพ่ือทำให้แน่ใจว่าการให้บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นยังคงใช้ได้ในระหว่างที่มสีถานการณ์

ฉุกเฉิน หรือเงื่อนไขอ่ืนๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในการ
ทำงาน ทั้งผลกระทบต่อกระบวนการ ผลกระทบต่อพันธกิจทางกฎหมาย และผลกระทบต่อผู้รับบริการ  
ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน(contingency plan) เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อการจัดการ
กระบวนการทางห้องปฏิบัติการ และทำให้กระบวนการสำคัญที่สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติหรือ
ตามระดับการให้บริการที่กำหนดไว้  โดยมีข้ันตอนที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

4.12.1 วิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการระบุประเภทของสถานการณ์ฉุกเฉิน(อุบัติภัย, ภัยพิบัติ) 

และวเิคราะห์สิ่งที่จะเกิดข้ึนต่อปัจจัยนำเข้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทดสอบทาง

ห้องปฏิบัติการ เพ่ือใช้ในการพิจารณาประกอบการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังอย่าง

ตามตารางด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
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    ตารางที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉิน 

สถานการณ์
ฉุกเฉิน 

สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อปัจจยันำเข้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ 
เครื่องมือตรวจ
วิเคราะห ์

น้ำยาและวัสด ุ ระบบ
สารสนเทศ
(HIS/LIS) 

สถานที่และ
สภาวะ
แวดล้อม 

สิ่งอำนวยความ
สะดวก/
สาธารณูปโภค 

บุคลากร อื่นๆ 

อัคคีภัย เสียหาย ใช้งาน
ไม่ได้ 

เสียหาย 
เส่ือมสภาพ 

เสียหาย ใช้
งานไม่ได้ 

เสียหาย ใช้
งานไม่ได้ 

เสียหาย ใช้งานไม่ได้ 
เช่น ระบบ ไฟฟา้ 
น้ำประปา/DI water 
ระบบควบคุม
อุณหภูมิห้อง การ
ระบายอากาศ ฯลฯ 

ตาย บาดเจ็บ  
ต้องทำงานหลาย
หน้าที ่

 

อุทกภยั เสียหาย ใช้งาน
ไม่ได้ 

เสียหาย 
เส่ือมสภาพ 

เสียหาย ใช้
งานไม่ได้ 

เสียหาย ใช้
งานไม่ได้ 

เสียหาย ใช้งานไม่ได้ 
เช่น ระบบไฟฟ้า 
ระบบควบคุม
อุณหภูมิห้อง การ
ระบายอากาศ ฯลฯ 

ตาย บาดเจ็บ เขา้
ทำงานไม่ได้ 
ต้องทำงานหลาย
หน้าที ่

 

วาตภยั เสียหาย ใช้งาน
ไม่ได้ 

เสียหาย 
เส่ือมสภาพ 

- เสียหาย ใช้
งานไม่ได้ เช่น 
หลังคารั่ว 

เสียหาย ใช้งานไม่ได้ 
เช่น ระบบไฟฟ้า 
ระบบควบคุม
อุณหภูมิห้อง การ
ระบายอากาศ ฯลฯ 

ตาย บาดเจ็บ  
เข้าทำงานไม่ได้
ต้องทำงานหลาย
หน้าที ่

 

อุบัติเหตุ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น 
ของมีคมทิ่มตำ 

- - - - - บาดเจ็บ เจ็บปว่ย 
ทำงานไม่ได้ 
ต้องทำงานหลาย
หน้าที ่

 

การแพร่กระจาย
เช้ือจาก
ห้องปฏิบัติการ 

- - - ไม่ปลอดภัย 
อาจหยุด
ปฏิบัติงาน
ชั่วคราว 

- เจ็บป่วย 
ทำงานไม่ได้ 
ถูกกักตวั หยุด
งาน 
ต้องทำงานหลาย
หน้าที ่

 

โรคระบาด/โรค
ติดเชื้ออุบัติใหม่ 

- น้ำยาหมดอายุ
หลังเปิดใช้งาน
เนื่องจาก
ผู้รับบริการ
น้อยลง,  อาจ
ขาดแคลน
เนื่องจากมี
อุปสรรคในการ
ขนส่งหรือนำเข้า 
 

- ต้องปรับปรุง
สถานที่ 
รูปแบบ 
วิธีการ
ให้บริการ 

- เจ็บป่วย 
ทำงานไม่ได้ 
ถูกกักตวั หยุด
งาน 
ต้องทำงานหลาย
หน้าที ่
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ไฟฟ้าดับ ใช้งานไม่ได้  อาจ
ชำรุดเสียหายจาก
การกระชากของ
แรงดันไฟฟ้า 

ใช้งานไม่ได้
บางส่วน 

ใช้งานไม่ได้ สภาวะ
แวดล้อมไม่
เหมาะสมต่อ
ระบบการ
ทดสอบ 
 

ใช้งานไม่ได ้เช่น 
ระบบควบคุม
อุณหภูมิห้อง การ
ระบายอากาศ ฯลฯ 

-  

น้ำประปาไม่ไหล ใช้งานไม่ได้ เมื่อน้ำ
ในถังสำรองหมด 

- - - ขาดน้ำดิบที่ใช้ผลิต
น้ำ DI 

การย้อมสี
ตัวอยา่งต้องปรับ
วิธีการล้างด้วย
น้ำประปาโดยไม่
ใช้ก๊อกน้ำ 

 

เครื่องมือตรวจ
วิเคราะห์หลัก
ชำรุด/ใช้งาน
ไม่ได้ 

- น้ำยาและวัสดุที่
ใช้คู่กับเครื่องมือ
ตรวจวิเคราะห์ใช้
งานไม่ได้ 

- - - -  

ระบบสารสนเทศ
ล้มเหลว 

ใช้วิธีการบันทึก
และส่งต่อข้อมูล
การขอตรวจด้วย
เอกสารที่เป็น
กระดาษ และใช้
วิธีการสั่งตรวจโดย
การ Key in แทน
ระบบการอา่นจาก 
Barcode 

- - - - เหนื่อยล้าออกผล
การทดสอบไม่
ทันเวลา 

 

ความไม่สงบ
เรียบร้อยใน
บ้านเมือง 
จลาจล 

     บาดเจ็บ 
ทำงานไม่ได้ 
หยุดงาน 
ต้องทำงานหลาย
หน้าที่  

 

บุกรุก ทำร้าย
ร่างกาย 

     บาดเจ็บ 
ทำงานไม่ได้ 
หยุดงาน เป็นคด ี
ต้องทำงานหลาย
หน้าที ่

 

อื่นๆ (ระบุ)......     
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4.12.2 เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนเกิดภัย  5 ด้าน คณะกรรมการบริหาร

ห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล(หรือ

คณะกรรมการในชื่ออ่ืนที่รับผิดชอบการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน) ร่วมกันดำเนินการ ดังนี้ 

1) ด้านการจัดระบบปฏิบัติการรองรับภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้การเตรียมการป้องกันและระงับ

สถานการณ์ฉุกเฉิน/ภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

- ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการ

สร้างคุณค่าของห้องปฏิบัติการ เช่น แผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้(แผนอัคคีภัย)  แผนฉุกเฉิน

กรณีเกิดการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่  แผนฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ แผนฉุกเฉินกรณี

ระบบสารสนเทศล้มเหลว แผนฉุกเฉินกรณีบุกรุกทำร้ายร่างกาย แผนฉุกเฉินกรณี

เครื่องมือตรวจวิเคราะห์หลักชำรุด/ใช้งานไม่ได้ เป็นต้น และสรุปจากทุกแผนดังกล่าวมา

บันทึกไว้ใน แผนสำรองฉุกเฉินเมื่อการให้บริการทางห้องปฏิบัติการมีข้อจำกัดหรือใช้งาน

ไม่ได้(FM-LAB-358) 

- ร่วมจัดทำแผนภูมิองค์กรรองรับภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ สถานที่ตั้ง ตำแหน่งที่กำหนดไว้เป็น

จุดควบคุมภาวะฉุกเฉินหลัก และจุดที่สำรองไว้ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล หน่วยงาน 

เช่น ผู้รับผิดชอบอาคารสถานที่ ผู้ประสานงานกรณีฉุกเฉิน หน่วยงานและผู้ที่ควบคุมภาวะ

ฉุกเฉิน 

- จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ละประเภท 

2) ด้านบุคลากร ให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และจัดทำบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ต่างๆ หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ พร้อมเบอร์

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และการจัดเวรยามรักษาการณ์ 

3) ด้านการฝึกอบรม เป็นการให้ความรู้ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้การจัดการในสถานการณ์

ฉุกเฉินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและช่วยเหลือตนเองรวมทั้งคนอ่ืนได้ 

4) ด้านการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็น เช่น แผ่น BOOT, แผ่นติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการ, ระบบเครือข่าย, แผ่นสำรองข้อมูล/Driver, อุปกรณ์ระบบสำรองไฟฟ้า

ฉุกเฉิน, Hard disk สำรอง, ระบบดับเพลิง, PPE, เวชภัณฑ์ เป็นต้น โดยการสำรองไว้ให้

เพียงพอพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

5) ด้านการฝึกซ้อมแผน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของ

ห้องปฏิบัติการและของโรงพยาบาลเข้าใจบทบาทหน้าที่ เกิดการบูรณาการของหน่วยงาน

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และนำจุดอ่อน ที่พบจากการฝึกซ้อมแผนไป

ปรับปรุงแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินให้เหมาะสมต่อไป 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่าง รูปแบบการฝึกซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณเีกิดอัคคีภัย 
รูปแบบการฝึกซ้อม รายละเอียด หมายเหตุ 
TABLE TOP การซ้อมในลักษณะใหผู้้เกี่ยวข้องกับแผนฯ นั่งร่วม

ประชุมบนโต๊ะประชุม โดยมีการแจ้งเหตุการณ์
สมมติเข้ามาต่อเนื่อง เพื่อให้มีการอธิบายถึง
แนวทางดำเนินการปฏิบตัิการตอบโต้ต่อเหตุการณ์
สมมตินั้น 

ทำได้ง่าย และทำ
บ่อยๆ ได ้

DRY RUN การซ้อมในลักษณะให้มีการปฏิบตักิารระงับเหตุ
จริงของผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนงาน แต่ไม่มีการฉีดน้ำ/
กู้ภัยจริงในที่เกิดเหตุ มลีักษณะที่มุ่งเน้นการ
สื่อสาร, การปิดกั้นระบบ และทดสอบความเข้าใจ
ในแผนฯที่เขียนไว ้

เหมาะสำหรับพื้นท่ี
ที่ไม่สามารถฉดีน้ำ 
ดับเพลิงได้, 
ซ้อมก่อนซ้อมจริง 

FULL SCALE การซ้อมที่ดำเนินการอย่างเต็มรปูแบบตาม
เหตุการณ์ที่สมมติขึ้น โดยปฏิบัติตามแผนระงับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีกำหนดไว้ เพื่อทดสอบความ
พร้อมของการระงับด้านการปฏบิตัิการ, การสั่ง
การ, การสื่อสาร, การสนับสนุน, การช่วยชีวิต/
ปฐมพยาบาล, การหนีไฟ 

 

COMMUNICATION 
DRILL 

การซ้อมเพื่อทดสอบระบบการสื่อสาร/แจ้งเหตุที่
กำหนดไว้ในแผนฯ โดยให้ผู้เกีย่วข้องกับแผนฯ ใช้
ช่องทางการสื่อสารที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องเดินทาง
มายังสถานท่ีที่กำหนด 
(ต้องเดินทางมายังสถานท่ีที่กำหนด และต้อง
เดินทางมาปฏิบตัิงานหากเกดิเหตกุารณ์ฉุกเฉิน) 

ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
รูปแบบการสื่อสาร, 
อุปกรณ์สื่อสาร/แจ้ง
เหต ุ

ANNOUNCEMENT 
DRILL 

การซ้อมที่แจ้งให้ผู้เกีย่วข้อง(ภายใน, ภายนอก) 
ทราบถึงการซ้อมแผนฯ ที่จะดำเนนิการ เป็น
ลักษณะซ้อมที่มุ่งเน้นในเกิดการเรยีนรู้ขั้นตอน
แนวทาง/การประสานงานของแผน 

ใช้กับการซ้อมที่มี
หน่วยงานเกี่ยวข้อง
จำนวนมาก 

UN-ANNOUNCEMENT 
DRILL 

การซ้อมที่ไม่แจ้งให้ผู้เกีย่วข้องทราบล่วงหน้า เพื่อ
ทดสอบความเข้าใจ /แนวทาง /รปูแบบท่ีกำหนด
ไว ้หรือเพื่อALERT ให้พร้อมตลอดเวลา 

-อาจเกิดการเข้าใจ
ผิดได ้
-ADVANCE DRILL 
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ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การจัดองค์กร และความรับผิดชอบในการจดัการ 
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4.12.3 ปฏิบัติการขณะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการ

กระบวนการของห้องปฏิบัติการ ให้ผู้รับผิดชอบที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์

ฉุกเฉิน มีหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันระงับภัยและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็ว แล้วแจ้งผู้บริหาร

ของโรงพยาบาลและส่วนราชการที่รับผิดชอบร่วมบูรณาการทราบทันที โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล/

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่ ดังนี้ 

4.12.4 ดำเนินการควบคุมพ้ืนที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และอำนวยการปฏิบัติการทั้ง

ปวงในพ้ืนที่นั้น เพ่ือลดอันตรายและความเสียหาย 

4.12.5 เมื่อสถานการณ์รุนแรงเกินกำลังของหน่วยจะระงับเหตุได้โดยลำพัง หรือไม่อาจ

ระงับได้โดยรวดเร็วตามขีดความสามารถที่มีอยู่ ให้แจ้งขอกำลังสมทบจากส่วนราชการที่รับผิดชอบร่วม

บูรณาการหรือศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจโดยเร็ว 

4.12.6 ประกาศแนะนำแจ้งเตือนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าหน้าที่ ให้หลบ

ภัย หรือเตรียมการป้องกันอันตรายที่อาจได้รับ  

4.12.7 ปฏิบัติการฟ้ืนฟูบูรณะหลังเกิดภัย 

เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้กลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการ

ห้องปฏิบัติการ ออกคำสั่งยุติการปฏิบัติงาน ประเมินความเสียหาย และหาแนวทางดูแลให้กลับสู่สภาพ

เดิม เพ่ือให้การจัดการกระบวนการดำเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

4.12.7.1 การฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 

1) ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้รับบริการในขั้นต้นร่วมกับฝ่าย

รักษาพยาบาลของโรงพยาบาล และร่วมบูรณาการระงับภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น การปฐม

พยาบาล ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย การขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย การเลี้ยง

ดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ

ปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ การใช้ระบบ Manual ในการเปิดให้บริการในเบื้องต้น เป็นต้น 

2) สำรวจความเสียหายและบันทึกข้อมูลการเกิดภัยพิบัต ิการแก้ไขสถานการณ์

ฉุกเฉิน บัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานในการชดเชย และเพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนการในอนาคต 

3) ควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดภัยซ้ำขึ้นอีก 

4.14.4.2 การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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 เป็นการฟ้ืนฟูพ้ืนที่หรือสถานที่ประสบภัยพิบัติ จะดำเนินการภายหลังที่ภัยยุติหรือ

ผ่านพ้นไปแล้ว โดยการซ่อมแซมสภาพพ้ืนที่และบูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่ชำรุดเสียหายให้

กลับคืนสู่สภาพเดิมตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) สำรวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภค  สิ่งสาธารณประโยชน ์

สาธารณูปการ ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารสารสนเทศต่างๆ  เพ่ือซ่อมแซมส่วนที่เสียหายหรือ

ที่ได้รับผลกระทบตามที่พิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถซ่อมแซมกู้คืนได้โดยเร็ว เพ่ือให้

สามารถดำเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้จัดการรื้อถอนออกไป

เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน 

2) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วย

เหนือขึ้นไปตามลำดับ  

4.14.5 ติดตามและประเมินผล 
4.14.5.1 เมื่อภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินยุติแล้ว ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการ รับผิดชอบ ดำเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์ภัยพิบัติ ด้านการปฏิบัติในการระงับและ
บรรเทาภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ต่อหน่วยเหนือบังคับบัญชา(มณฑล
ทหารบกที่ 29) เพ่ือให้ทราบข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และเป็นแนวทางในการบริหาร
จดัการภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต  
4.14.5.2 กำหนดให้ผู้จัดการความปลอดภัยเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเตรียม
ความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนเกิดภัย  ผลการซักซ้อมตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ  รายงานปัญหาและการแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการต่อผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล/ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ อย่างน้อยทุก 3 เดือน  และรายงานต่อในภาพรวม
ของโรงพยาบาลต่อหน่วยเหนือบังคับบัญชา(มณฑลทหารบกท่ี 29) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้กำกับ
ดูแลอย่างน้อยทุก 6 เดือน  
4.14.5.3 การประเมินผล ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 2 ส่วน 

1) กระบวนการฝึกซ้อมแผนในภาพรวม 
- แบบประเมินสำหรับผู้สังเกตการณ์ 
- แบบประเมินสำหรับผู้ฝึกซ้อม 

2) กระบวนการฝึกซ้อมแผนในเชิงเทคนิค  ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 
- ด้านการสั่งการ(command) 
- ด้านการควบคุม(control) 
- ด้านการประสานงาน(coordination) 
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- ด้านการสื่อสาร(communication) 
4.14.5.4 คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานด้านการประเมินผล
การฝึกซ้อม จะต้องดำเนินการประเมินผลในภาพรวมทั้งหมดหลังการฝึกซ้อมแผนให้เสร็จสิ้น
ภายใน 7 วัน และประชุมสรุปบทเรียนผลการฝึกซ้อมภายใน 1 เดือน แล้วจัดทำเป็นเอกสาร
เผยแพร่และส่งต่อข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

5. บันทึกที่เกี่ยวข้อง 

5.1 คำประกาศแสดงเจตนาปฏิบัติตามหลักจริยธรรมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(IN-LAB-006) 

5.2 แบบบันทึกแสดงการเปิดเผยกิจกรรมที่ทำและผลประโยชน์ที่ได้รับ (FM-LAB-277) 

5.3 ใบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบงาน (FM-LAB-035) 

5.4 ใบมอบหมายงานรายบุคคล(FM-LAB-073) 

5.5 แผนสำรองฉุกเฉินเมื่อการให้บริการทางห้องปฏิบัติการมีข้อจำกัดหรือใช้งานไม่ได้ (FM-LAB-358) 
 

6. ภาคผนวก 
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6.1 ภาคผนวก 1 ตัวอย่าง คำประกาศแสดงเจตนาปฏิบัติตามหลักจริยธรรมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  

(IN-LAB-006) 

IN-LAB-006/00(01/04/2564) 

คำประกาศแสดงเจตนาปฏิบัติตามหลกัจริยธรรมหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ 

แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

เพ่ือให้การดำเนินงานของแผนพกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ที่มีการจดัตั้งระบบคุณภาพ บำรุงรักษา และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดของ
มาตรฐานสากล ISO 15189/ISO 15190  และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สำหรับห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นการประชาสัมพันธ์สู่สังคม 
จึงขอประกาศแสดงเจตนาปฏิบัติตามหลักจริยธรรมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ดังนี้ 

1. บุคลากรของห้องปฏิบัติการจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถตามข้อกำหนดของมาตรฐานใน
ระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง  ด้วยความซื่อสัตย์  เป็นกลาง  เก็บรักษาข้อมูลของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการเป็นความลับ
และไม่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 

2. บุคลากรทุกคนและทุกระดับของห้องปฏิบัติการต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่
เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย การเป็นผู้ขาย การรับผลประโยชน์หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลจากการติดต่อทาง
ธุรกิจที่จะลดความเชื่อมั่นในความสามารถ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความถูกต้องและเป็นธรรมของการ
ปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรของห้องปฏิบัติการ จะให้บริการโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยตามที่ระบุไว้ใน ‘คำประกาศสิทธิและ
ข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย’ ซึ่งออกประกาศร่วมกันโดยสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ 

4. ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องปฏิบัติตาม “ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2553” รวมถึงมีการควบคุมกำกับให้ปฏิบัติและปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องในการทำกิจกรรมในระบบคุณภาพ 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่.............เดอืน..................พ.ศ............... 

               พ.อ. 
               (..............................................) 
       ผอ.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา/ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ  
 

        ร.ต.  ................................................. 
      (............................................) 
           ผู้จัดการความเสี่ยง 

    ร.ต.หญิง 
            (........................................) 
                ผู้จัดการคุณภาพ 

    ................................................... 
   (นาย..........................................) 
          นักเทคนิคการแพทย์ 

    ................................................... 
   (นางสาว.......................................) 
          นักเทคนิคการแพทย์ 

    พ.อ. 
            (........................................) 
            หวัหน้าห้องปฏิบัติการ 
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6.2 ภาคผนวก 2  ตัวอย่าง แบบบันทึกแสดงการเปิดเผยกิจกรรมที่ทำและผลประโยชน์ที่ได้รับ(FM-LAB-277) 

FM-LAB-277/01(01/04/2564) 

บันทึกแสดงการเปิดเผยกิจกรรมที่ทำและผลประโยชน์ที่ได้รับ 

               ข้าพเจ้า..........................................................................ตำแหน่ง .................................................... 

ปฏิบัติงานที่ แผนกพยาธิวิทยา  โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ขอแจ้งรายละเอียดกิจกรรมที่ข้าพเจ้าเข้าไปมีส่วน

ร่วมในปัจจุบนัและผลประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ 

ลำดับ กิจกรรม หน่วยงาน ตำแหน่งที่
รับผิดชอบ 

วัน-เวลา
ปฏิบัติงาน 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

 ไม่มี     
      
      
      
      
      
      
              ข้าพเจ้า ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่จะลดความเชื่อม่ันในความสามารถ ความยุติธรรม  ความ
ถูกต้องและเป็นธรรมของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
              ข้าพเจ้า จะรักษาความลับของข้อมูลและปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด 
                         

                                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ............................................................... 

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

ตำแหน่ง.......................................................... 

วันที่      ..........................................................     
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     6.3 ภาคผนวก 3 ตัวอย่าง ใบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบงาน(FM-LAB-035) 

FM-LAB-035/01(01/10/2560) 

ใบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบงาน (Job description-JD) 
ลำดับ 

(JD No.) 
งาน/ตำแหน่งงาน 
ในระบบคุณภาพ 

คุณสมบัติบุคลากร 
(Job specification-JS) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ผู้ปฏิบัตงิาน/ 
รับมอบงาน 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)      .................................................... 

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

ตำแหน่ง ..................................................... 
วันท่ี..............................................................                     

                 ผู้รับมอบหมายงาน 

 

 (ลงช่ือ)     พ.อ. 

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

  ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณส์ีวะรา 

  วันท่ี           ................................................................                                     

                             ผู้มอบหมายงาน 

(ลงช่ือ)      .................................................... 

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

ตำแหน่ง ..................................................... 
วันท่ี..............................................................                     

                    ผู้รับมอบหมายงาน 



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การจัดองค์กร และความรับผิดชอบในการจดัการ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-01 หน้า 20 จาก 21 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 2 วันที่ประกาศใช้ : 1 สิงหาคม 2564 

 

 

6.3 ภาคผนวก 4  ตัวอย่าง ใบมอบหมายงานรายบุคคล(FM-LAB-073) 

FM-LAB-073/03(01/08/2564) 

ใบมอบหมายงานรายบุคคล (Job Assignment) 
เลขที่............................................... 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อ :             
1.2 วุฒิการศึกษา : ...................................  สาขา :……………………… 
1.3 ใบอนุญาต : ...............                                  
1.4 ตำแหน่งในระบบราชการ : .................................................................…………………………………….. 
1.5 ตำแหน่งในระบบราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ :- 

1.5.1………………………………………. 
2. ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น : …………………………………………………………………………………………..  
3. ผู้มอบหมายงาน :  ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ/ผอ.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา    
4. งานและตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายในระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

งาน/ตำแหน่งงาน เลขที่ใบกำหนดหน้าที่งาน  
Job Description Number 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
(ลงช่ือ)  ..........................................................ผู้รับมอบหมายงาน 

     (                                             
……………………../……………………./…………… 
 
 



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การจัดองค์กร และความรับผิดชอบในการจดัการ 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-01 หน้า 21 จาก 21 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 2 วันที่ประกาศใช้ : 1 สิงหาคม 2564 

 

 

6.4 ภาคผนวก 5  ตัวอย่างแบบบันทึกท่ีใช้จัดทำ แผนสำรองฉุกเฉินเมื่อการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ

มีข้อจำกัดหรือใช้งานไม่ได้(FM-LAB-358) 
FM-LAB-358/00(01/04/2564) 

แผนสำรองฉุกเฉินเมื่อการให้บริการทางห้องปฏิบัติการมีข้อจำกดัหรือใช้งานไม่ได้ 

ลำดับ รายการที่อาจเกิด
ข้อจำกัด หรือขาด
แคลนหรือใช้งานไมไ่ด้
ที่เกิดจากสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

แหล่งสำรอง/เครือข่าย
พันธมิตร 

หมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลและ
หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง 

การเตรียมความ
พร้อมก่อนเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

แนวทางวิธีการ
ปฏิบัติเมื่อเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

1 เครื่องมือตรวจ
วิเคราะห ์

    

2 น้ำยาและวสัด ุ     
3 โลหิตและ

ส่วนประกอบของ
โลหิต 

    

4 ระบบสารสนเทศ
(HIS/LIS) 

    

5 สถานท่ีและสภาวะ
แวดล้อม 

    

6 สิ่งอำนวยความ
สะดวก/
สาธารณูปโภค 

    

 6.1 ไฟฟ้า     
 6.2 น้ำประปา     
7 บุคลากร     
8 อื่นๆ ระบุ................... 

 
    

ผู้จัดทำ 

              …………………………………… 

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

                ผู้จัดการความปลอดภัย 

         ............/................./............... 

ผูท้บทวน 

                 ……………………………………… 

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

                  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 

            ............/................./............... 

ผู้อนุมัต ิ

                    …………………………… 

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

                ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ 

               ............/................./............... 



 
 

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

ประวัติการแก้ไข/ทบทวนเอกสารคุณภาพ 

ชื่อเอกสาร WP-LAB-01 : ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดองค์กร และความรับผิดชอบในการจัดการ 

 

แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

วัน/เดือน/ ปี 
ฉบับแก้ไข

ครั้งที่ 
รายละเอียด ลงชื่อ 

30  พ.ย. 60 0 ฉบับแรก พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 
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 
1 ส.ค. 64 2 หน้า 21 เพ่ิมหัวข้อ 6.5 ภาคผนวก 5  ตัวอย่างแบบ

บันทึกท่ีใช้จัดทำแผนสำรองฉุกเฉินเมื่อการให้บริการ
ทางห้องปฏิบัติการมีข้อจำกัดหรือใช้งานไม่ได้(FM-
LAB-358) 

พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 

    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

แบบบันทึกการอ่านเอกสาร                                   

ชื่อเอกสาร : ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดองค์กรและความรับผิดชอบในการจัดการ รหัสเอกสาร: WP-LAB-01 

 

วัน เดือน ปี หัวข้อที่อ่าน หน้า ลงนามผู้อ่าน หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


