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คู่มือคุณภาพ แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
                                   นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค ์

‘ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ’ 
แผนกพยาธิวทิยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณส์ีวะรา 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. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพให้เกิดการบริการเก็บสิ่งส่งตรวจ การตรวจวนิิจฉยัทางห้องปฏิบตัิการ 
และการบริการโลหิต ที่ตรงกับความต้องการ เคารพสิทธิของผู้ใช้บริการ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี  ให้ได้ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ รายงานผลตรวจวิเคราะห์และส่งมอบผลิตภัณฑ์โลหิตได้รวดเร็วทนัต่อความ
ต้องการใช้  มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่เป็นความลบัของผู้ป่วยได้รับการปกป้อง
ทุกขั้นตอน ผู้ใชบ้ริการพึงพอใจ เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล  

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

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2510  กองทัพภาคที่ 2 ได้รับมอบภารกิจในการ
ป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพ้ืนที่ 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 
ตามคำสั่งกองทัพบก ลับ (เฉพาะ) ที่ 36/58  ลง 24 ก.ย. 2558 เรื่อง แก้อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์กองทัพบก
(ครั้งที่ 1)   มีโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เป็นหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 29 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นตน้
ไป โดยมีแผนกพยาธิวิทยา เป็นห้องปฏิบัติการทางการทางการแพทย์ที่ข้ึนตรงต่อโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เป็นหน่วยงานระดับแผนกที่ข้ึนตรงต่อโรงพยาบาลค่าย 
กฤษณ์สีวะรา ซ่ึงถูกจัดตั้งตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 227/33 เรื่อง ปรับการจัดหน่วยโรงพยาบาลมณฑล



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรือ่ง : คู่มือคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
รหัสเอกสาร : QM–LAB-2 หน้า 3 จาก 54 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 
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ทหารบก และจังหวัดทหารบก ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2533 ตามคำสั่งดังกล่าวแผนกพยาธิวิทยาอยู่ในผังการจัด
โรงพยาบาลขนาด 90 เตียง (อัตราลด 60 เตียง) ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) หมายเลข 8-565 (25 
ม.ค.2532)  มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา(ต่อไปนี้เรียกว่า‘ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ’) เป็นผู้บริหาร
สูงสุดของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา   
 เนื่องจากโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ถูกกำหนดให้จัดหน่วยเป็นโรงพยาบาลขนาดอัตราลด 60 เตียง 

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

รองรับการบรรจุกำลังพลในแผนกพยาธิวิทยาเหลืออยู่รวมทั้งหมด 4 อัตรา  ได้แก่ นายทหารเทคนิคการแพทย์ 

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

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

ปัจจุบันมีการบรรจุจริงทั้ง 4  อัตรา ดังนั้นการจัดให้มีบุคลากรเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ในอัตราการจัดและ

ยุทโธปกรณด์ังกล่าวนั้น สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม เช่น การจ้างนักเทคนิคการแพทย์เป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว การขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากฝ่าย/แผนกอ่ืน เป็นต้น เพ่ือให้มีเพียงพอสำหรับการดำเนินงานอย่าง

มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
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                                       วัตถุประสงค์และขอบเขต 

1. วัตถุประสงค์  
คูม่ือคุณภาพฉบับนี้ แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ได้จัดทำข้ึนโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้มี

การดำเนินการ และการปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
3.1.1 เพ่ืออธิบายและบ่งบอกถึงเอกสารระบบคุณภาพที่ถือปฏิบัติภายในแผนกพยาธิวิทยาฯ 
3.1.2 เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ  สร้างความปลอดภัย ทำให้เกิดความพึงพอใจและความมั่นใจของ

ผู้ใช้บริการว่าจะได้รับบริการในกระบวนการที่ถูกต้อง และทันเวลา 
3.1.3 เพ่ือเป็นการกำหนดกฎ ระเบียบ และหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการระบบคุณภาพของ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามข้อกำหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560  สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ข้อกำหนดของทุกมาตรฐานที่แผนกพยาธิวิทยา และโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราขอการรับรองและได้รับการ
รับรอง 

 

2. ขอบเขต  
2.1 คู่มือคุณภาพนี้ กำหนดขึ้นให้เป็นเอกสารควบคุม มีเนื้อหาสาระครอบคลุมการบริหารจัดการระบบ

คุณภาพในทุกปัจจัยหลักตามข้อกำหนดของมาตฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใน
ห้องปฏิบัติการของแผนกพยาธิวิทยา  โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา และผู้เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดในคู่มือคุณภาพฉบับนี้ตลอดเวลา และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับงานทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆ ได้แก่ เคมีคลินิก  โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก ธนาคารโลหิต จุลชวีวิทยาคลินิก  
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และการทดสอบทางห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งตัวอย่างของมนุษย์ 

2.2 กรณีท่ีนโยบายและข้อกำหนดในคู่มือคุณภาพฉบับนี้ขัดแย้งกับเอกสารในระบบคุณภาพอ่ืนๆ จะต้อง
พิจารณาประเด็นขัดแย้งกับข้อกำหนดตามลำดับความสำคัญของเอกสารดังต่อไปนี้ 

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

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

2.3 เมื่อมีข้อขัดแย้งตามข้อ 3.2.2 ให้ผู้จัดการด้านคุณภาพ เสนอแนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งต่อคณะ
กรรมการบริหารของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงนโยบายและ
ข้อกำหนดให้สอดคล้องกัน 
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บทที่ 1 องค์กรและการบริหาร 
1.1 องค์กร (Organization) 

 

1.1.1 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ต่อไปนี้เรียกว่า 
‘ห้องปฏิบัติการฯ’) ดำเนินการภายใต้โครงสร้างของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา(ต่อไปนี้เรียกว่า ‘โรงพยาบาลฯ’) 
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 ทุกข้อ ในทุกสถานที่ที่ทำการ  ตามวิธีการที่ระบุใน
เอกสารคุณภาพหลักที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ  และคู่มือความปลอดภัย ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือคุณภาพฉบับนี้  ห้องปฏิบัติการมีความเป็นกลาง ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พรบ.
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 และ พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เป็นต้น ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีนัก
เทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และนายสิบพยาธิวิทยาอย่างเพียงพอสำหรับ
ปฏิบัติงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการและความปลอดภัย
ต่อผู้ป่วย รับผิดชอบได้ทางกฎหมายในการทำกิจกรรมตามเจตจำนงของแผนกพยาธิวิทยาและพันธกิจของ
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา  มีการจัดทำผังโครงสร้างองค์กรที่แสดงการจัดหน่วยงานย่อยภายในองค์กรของ
โรงพยาบาลกองทัพบกขนาด 90 เตียง(อัตราลด 60 เตียง)ขึ้นไปถึงหน่วยเหนือบังคับบัญชาของโรงพยาบาลอีก 1 
ระดับ(มณฑลทหารบกที่ 29) และแสดงเฉพาะชื่อหน่วยเหนือบังคับบัญชาในลำดับถัดไปได้แก่ กองทัพภาคที่  2 
กองทัพบก และกระทรวงกลาโหม ส่วนผังโครงสร้างองค์กรของห้องปฏิบัติการแสดงตำแหน่งของผู้รับผิดชอบหลักที่
สำคัญของห้องปฏิบัติการซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างระบบงานปกติกับงานในระบบคุณภาพ  การจัดองค์กรใน
ส่วนปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์มีลักษณะเป็นห้องปฏิบัติการรวมเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ตรวจวิเคราะห์สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนตำแหน่งกันได้ตลอดเวลา      จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพจากผู้อำนวย
โรงพยาบาลฯ   วิสัยทัศน์   เจตจำนง(พันธกิจ)  ขอบข่ายงานบริการรวมงานออกหน่วยในพ้ืนที่ชุมชน และ
เครื่องหมายรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ(LA) ติดแสดงไว้ที่หน้าห้องปฏิบัติการ เพ่ือแสดงความมุ่งม่ัน
ในการพัฒนาบริการตามข้อกำหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 อย่างต่อเนื่อง 

 

1.1.2 ให้มีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการโดยการวางแผนคุณภาพ จัดระบบ บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพ  
มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1.2.1 กำหนดหัวหน้าห้องปฏิบัติการที่มีคุณวุฒิและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ซึ่งมีทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานห้องปฏิบัติการ(เช่น มีประสบการณ์การทำงานใน
ห้องปฏิบัติการมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยเป็นผู้จัดการคุณภาพมาก่อน เป็นต้น) มีหนังสือคำสั่งโรงพยาบาลฯ 
แต่งตั้งพร้อมกำหนดหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร  

1.1.2.2 กําหนดผู้จัดการคุณภาพ ที่มีคุณวุฒิและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ซึ่งมีความรู้วิชาการและวิชาชีพ มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี(เช่น เคย
ทำหน้าที่ผู้จัดการวิชาการมาก่อน เป็นต้น) มีอํานาจและหน้าที่ในการดูแล กํากับงาน ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
ระบบคุณภาพ ที่ระบุไว้ในคู่มือคุณภาพฉบับที่เป็นปัจจุบัน ผู้จัดการคุณภาพรายงานตรงต่อผู้บริหาร(หัวหน้า



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรือ่ง : คู่มือคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
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            เอกสารควบคมุ                           

ห้องปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล) 
ซึ่งมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและทรัพยากร  กำหนดผู้จัดการวิชาการโดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์คนใดที่ใช้เวลาประจำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสาขาใดเป็นส่วนใหญ่จะถูกกำหนดให้
เป็นผู้จัดการวิชาการสาขานั้น ได้แก่ สาขาเคมีคลินิก สาขามิคุ้มกันวิทยาคลินิก สาขาโลหิตวิทยาคลินิก สาขาจุล
ทรรศนศาสตร์คลินิก  สาขาจุลชีววิทยาคลินิก และสาขาธนาคารโลหิต นักเทคนิคการแพทย์ 1 คนอาจเป็นผู้จัดการ
วิชาการมากกว่า 1 สาขาได้ ทําหน้าที่รับผิดชอบและพัฒนาด้านเทคนิควิชาการรวมทั้งเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการ 
โดยมีผู้จัดการคุณภาพเป็นหัวหน้าทีมผู้จัดการวิชาการ รวมทั้งระบุผู้จัดการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ และ
ตำแหน่งสำคัญอ่ืนๆ  ซึ่งทุกตำแหน่งดังกล่าวมีหนังสือคำสั่งโรงพยาบาลแต่งตั้งพร้อมกำหนดหน้าที่รับผิดชอบเป็น
ลายลักษณ์อักษร ผู้ได้รับมอบหมายลงนามรับทราบ มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ให้มีผลงานเป็นรูปธรรม 

1.1.2.3 วางแผนและดําเนินการให้ได้มาซึ่งงบประมาณดําเนินงานและทรัพยากรนําเข้าอย่างเหมาะสม 
เช่น ทำแผนจัดซื้อน้ำยาและวัสดุ  แผนจัดหาเครื่องมือ  และแผนจ้างนักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น  

1.1.2.4 สนับสนุนบุคลากรให้ดําเนินกิจกรรมตรวจวิเคราะห์โดยอิสระปราศจากภาวะกดดันจากภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง
การจัดองค์กรและความรับผิดชอบในการจัดการ(WP-LAB-01) ข้อ 4.3 การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม   

1.1.2.5 จัดทำแผนคุณภาพ กําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทั้งภายในห้องปฏิบัติการและร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หอผู้ป่วย  ห้องฉุกเฉิน  ห้องตรวจสุขภาพ ห้องไตเทียม และแผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
เป็นต้น 

1.1.2.6 กำหนดอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงของบุคลากรทุกคุณวุฒิและทุก
ระดับที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งกําหนดผู้รักษาการแทน ในตําแหน่งที่สําคัญกรณีท่ีไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้  ทั้งหมดนี้ให้ระบุไว้ในใบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบงาน-Job description(FM-LAB-035) ใบ
มอบหมายงานรายบุคคล(FM-LAB-073) และหนังสือคำสั่งโรงพยาบาลแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรและลูกจ้าง
ชั่วคราววิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ในระบบคุณภาพ  

1.1.2.7 กําหนดความรับผิดชอบของบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่ส่งผลกระทบต่อการ
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เช่น การจัดการ ตัวอย่างเริ่มต้น (primary sample) เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส
ปราศจากผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องใดๆ เป็นต้น  

1.1.2.8 สนับสนุนการฝึกอบรมอย่างพอเพียงและให้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ระดับตามความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบัติ และผลการประเมินความสามารถของ 
บุคลากรในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรนั้น 

1.1.2.9 กําหนดระบบ ควบคุม ป้องกัน และติดตามความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ  
1.1.2.10 กําหนดวิธีการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ป่วย 

1) ครอบคลุมทั้งประเภทข้อมูล(ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป/ประวัติ ข้อมูลการสั่งตรวจ ข้อมูลผลการ
ตรวจทุกรายการทดสอบ)  และรูปแบบข้อมูล(ได้แก่ เอกสารกระดาษ เอกสารอิเล็กทรอนิคส์หรือระบบ
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ) 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรือ่ง : คู่มือคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
รหัสเอกสาร : QM–LAB-2 หน้า 7 จาก 54 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

2) สามารถปกปิดข้อมูลให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องในการใช้รายงานผล ตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ส่วนผู้ไม่เกี่ยวข้องในการใช้รายงาน
ผลให้เข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลผู้ป่วยที่เก่ียวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

3) ระบุเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติของห้องปฏิบัติการเรื่องการปกป้องข้อมูลความลับ
ผู้ป่วย(WP-LAB-27) ครอบคลุมวิธีการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การทําลายข้อมูล รวมถึงการ
บันทึกและการรายงานผลด้วยวิธีพิเศษ เช่น เอดส์ สารเสพติด และคดี เป็นต้น ครอบคลุมรายงานผล
ที่มาจากห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ  
1.1.2.11 การดําเนินการของห้องปฏิบัติการฯ พึงยึดถือและปฏิบัติตามคําประกาศว่าด้วยสิทธิและข้อ

พึงปฏิบัติของผู้ป่วย โดยมีการประกาศให้รับทราบทั้งผู้ให้และผู้รับบริการในห้องปฏิบัติการ 
 

1.1.3 กําหนดตัวชี้วัดคุณภาพหลัก (Key Performance Index - KPI) ที่ใช้ติดตามประสิทธิภาพประสิทธิผล
การปฏิบัติงานครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์คุณภาพ กําหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสม กําหนดความถี่ในการติดตาม
ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ(อาจเป็นรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน รายปี ตามความจำเป็นและจุดเน้นในการพัฒนา
ของแต่ละห้วงเวลา) และใช้เป็นข้อมูลกําหนดโอกาสพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง KPI กับ
แผนปฏิบัติการพัฒนาประจำปี  ห้องปฏิบัติการฯ ควรกำหนดตัวชี้วัดหลักอย่างน้อยได้แก่  

1) อัตราการประกันคุณภาพครบถ้วนและถูกต้อง  
2) อัตราการรายงานผลผิดพลาด  
3) อัตราการรายงานผลในกลุ่มผู้ป่วยนอกตามเวลาที่กําหนด  
4) อัตราการจ่ายเลือดผิดพลาด (ถ้ามี)  
5) อัตราความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  
6) อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

1.1.4 เงื่อนไขการนำเครื่องหมายรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ(LA)ไปใช้งาน 
1) เมื่อห้องปฏิบัติการฯ ผ่านการรับรอง LA แล้ว สามารถนำเครื่องหมายรับรองนี้ไปใช้แสดงในสถาน

บริการได้ เช่น ติดไว้ที่หน้าห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ รับรอง คู่มือใช้บริการ หน้าซองจดหมาย ของที่ระลึก เป็นต้น 
โดยจะต้องระบุช่วงระยะเวลาที่ได้รับการรับรองและระยะเวลาที่สิ้นสุดการรับรองไว้ที่ข้างใต้เครื่องหมายรับรองด้วย
เสมอ (ห้ามใช้แต่เครื่องหมายรับรองเพียงอย่างเดียว) 

2) ห้ามนําเครื่องหมายรับรองไปแสดงไว้ในใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์(ทั้งที่เป็นเอกสารกระดาษและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์) 

3) เมื่อห้องปฏิบัติการฯ ขาดสถานภาพการรับรอง LA แล้ว ห้ามนําเครื่องหมายรับรองไปใช้โดย
เด็ดขาด  

4) ห้ามดัดแปลง/แก้ไขรายละเอียดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ สีของเครื่องหมายรับรองนี้ 
 
 

 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรือ่ง : คู่มือคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
รหัสเอกสาร : QM–LAB-2 หน้า 8 จาก 54 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

1.1.5 โครงสร้างโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราตามการบังคับบัญชาหน่วยข้ึนตรงและหน่วยงานข้างเคียง 
 
 
 
                  

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มณฑลทหารบกที่ ๒๙ 

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

กองทัพภาคที่ ๒ 

กองทัพบก 

กระทรวงกลาโหม 

แผนกพยาธิวิทยา  PATHO BR 

แผนกเภสัชกรรม  PHARM BR 

 

 

แผนกศัลยกรรม  GEN  SURG  BR 

 

 

แผนกรังสีกรรม  RADIO BR 

 แผนกอายุรกรรม  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) 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรือ่ง : คู่มือคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
รหัสเอกสาร : QM–LAB-2 หน้า 9 จาก 54 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

1.1.6 โครงสร้างองค์กร แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                            สายการบงัคบับญัชา                 สายการประสานงาน/พฒันาคณุภาพ/การควบคมุก ากบัการประกอบวิชาชีพ 

ผู้จัดการวิชาการเคมีคลินิก 

 

 

ผู้จัดการความปลอดภัย 

 

 

ผู้จัดการความเสี่ยง 

 

 

ผู้จัดการเคร่ืองมือ 

ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการวิชาการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

 

       ผู้จัดการวิชาการโลหิตวิทยาคลินิก 

 

ผู้จัดการวิชาการภูมิคุ้มกนัวิทยาคลินิก 

 

ผู้จัดการเอกสารคุณภาพ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
คณะกรรมการทีมนำพัฒนาคณุภาพเฉพาะด้านฯ 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
(ผอ.รพ. เป็นประธาน) 

 

ห้องปฏิบัตกิารเทคนิคการแพทย์ 
นายทหารเทคนิคการแพทย์/ผู้จัดการคุณภาพ 

 

ผู้จัดการวิชาการจุลชีววิทยาคลนิิก 

 

แผนกพยาธิวิทยา 
หัวหน้าแผนก/หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

ผู้จัดการวิชาการธนาคารโลหิต 

 

ผู้จัดการวิชาการสิ่งส่งตรวจ 

และผู้ใช้บริการสัมพันธ ์
 

ผู้จัดการส่งตรวจต่อ ห้องปฏิบัติการ

ธนาคารโลหิต 

 

 

ห้องปฏิบัติการกลาง 

- เคมีคลินิก 

- ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 
- โลหติวิทยาคลินิก 
- จุลทรรศนศาสตร ์

  คลินิก 

- จลุชีววิทยาคลินิก 

ห้องเจาะเลือด 

และเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรือ่ง : คู่มือคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
รหัสเอกสาร : QM–LAB-2 หน้า 10 จาก 54 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

1.1.7 วิสัยทัศน์โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา: เป็นโรงพยาบาลชั้นนำขนาด 60 เตียง ที่ทันสมัย มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน เป็นที่เชื่อม่ันของกำลังพล ครอบครัว และประชาชน 

1.1.8 วิสัยทัศน์ของแผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา: เป็นห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ชั้นนำใน
โรงพยาบาลกองทัพบกขนาด 60 เตียงทีท่ันสมัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการยอมรับในระดบั
สากล 

1.1.9 เจตจำนง  แผนกพยาธิวิทยาฯ มีความมุ่งหมายที่จะให้ผลการตรวจวิเคราะห์ บริการโลหิต เก็บสิ่งส่ง
ตรวจผู้ป่วย และให้ข้อมูลวิชาการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ(ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วทันเวลา 
ปลอดภัย และเป็นที่พึงพอใจ) แก่แพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัยโรค  การรักษา 
ติดตามการรักษา พยากรณ์โรค ป้องกันโรค ประเมินสภาวะทางสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค และการวิจัย  

1.1.10 ขอบข่ายของงานบริการ :  แผนกพยาธิวิทยาฯ ให้บริการทางเทคนิคการแพทย์  ตลอด 24 ชั่วโมง 
ในขอบเขตดังนี้ 

1) ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ ด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการสาขาเคมีคลินิก  โลหิตวิทยา  จุลทรรศน
ศาสตร์คลินิก  จุลชีววิทยาคลินิก  ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ธนาคารโลหิต และการทดสอบทางห้องปฏิบัติการอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งตัวอย่างของมนุษย์ รวมทั้งสิ่งตัวอย่างอ่ืนๆ  

2) จัดหาและเตรียมโลหิตสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่ดูแลรักษาผู้ป่วย 
3) เก็บสิ่งส่งตรวจ และเจาะเลือด ภายใต้ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขใน

การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2553 
4) ส่งต่อตัวอย่างตรวจไปยังห้องปฏิบัติการภายนอกในกรณีที่ต้องการตรวจเพิ่มเติมเนื่องจากไม่

สามารถเปิดให้บริการได้เองหรือเพ่ือยืนยันผลวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ 
5) ให้ข้อมูลวิชาการทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
6) ให้การสนับสนุนศูนยส์ุขภาพชุมชน หอผู้ป่วยต่างๆ ด้านงานเทคนิคการแพทย์ และการประกัน

คุณภาพกระบวนการวิเคราะห์ที่ดำเนินการภายนอกห้องปฏิบัติการหรือจุดดูแลผู้ป่วย 
1.1.11 วัตถุประสงค์คุณภาพของห้องปฏิบัติการ 

1) พัฒนางานตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจที่
ถูกต้องแม่นยำ  รวดเร็ว และพึงพอใจ 

2) พัฒนางานบริการโลหิตให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับผลิตภัณฑ์โลหิตที่มีคุณภาพ  ปลอดภัย และ
ทันเวลา 

3) พัฒนางานบริการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ผู้ตรวจวิเคราะห์ได้สิ่งส่ง
ตรวจที่มีคุณภาพและชี้บ่งถูกต้องตรงผู้ป่วย  เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว  ผู้ป่วยและผู้ให้บริการมีความปลอดภัย
และพึงพอใจ 

4) พัฒนาระบบริหารจัดการคุณภาพและระบบความปลอดภัย เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560  และมาตรฐานสากล ISO 
15189:2012/ISO 15190:2003  เพ่ือทำให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้บริการ



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรือ่ง : คู่มือคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
รหัสเอกสาร : QM–LAB-2 หน้า 11 จาก 54 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 
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ไดด้้วยวิธีการดำเนินงานและการควบคุมกระบวนการทีม่ีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดบริการที่มคีวามปลอดภัยต่อผู้ป่วย 
เจ้าหน้าที่และสิ่งแวดล้อม  ให้ข้อมูลเพ่ือการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องน่าเชื่อถือและมีการรักษาความลับข้อมูล 

 

1.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ(Quality management system) 
1.2.1 ห้องปฏิบัติการต้องวางระบบบริหารจัดการคุณภาพในระบบคุณภาพ เพ่ือกำกับ ควบคุม วิธีดำเนินการ 

กระบวนการและทรัพยากรที่จะนำไปใช้ในการจัดการคุณภาพให้มีประสิทธิผลตามเป้าหมายคุณภาพ  
1.2.2 กำหนดกระบวนการหลัก(Key Process) ที่จำเป็นสำหรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ และวิธีการ

ควบคุมกระบวนการสำคัญเหล่านั้น มีการวิเคราะห์กระบวนการหลักครอบคลุมขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ ขั้นตอน
การวิเคราะห์  ขั้นตอนหลังวิเคราะห์ เช่น การเก็บสิ่งส่งตรวจ การรับและลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ การวิเคราะห์ 
กระบวนการหลังการวิเคราะห์ และการรายงานผล เป็นต้น 

1.2.3 จัดทำเอกสารคุณภาพตามระบบเอกสารที่กำหนดขึ้นเองโดยห้องปฏิบัติการ มีการควบคุมเอกสาร
คุณภาพและบันทึก ทั้งนี้เพ่ือลดการใช้เอกสารและบันทึกที่เป็นกระดาษในระบบบริหารจัดการคุณภาพ  จึงส่งเสริม
ให้จัดทำ เก็บรักษา แจกจ่าย แก้ไข เปลี่ยนแปลง และแสดงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบสื่อข้อมูล electronics   สามารถ
ส่งข้อมูล(upload) และ รับข้อมูล(download) ระหว่างผู้จัดทำกับผู้ใช้งานผ่าน website หรือ Application ของ
โรงพยาบาลได้   ให้พยายามใช้เอกสารในรูปแบบที่เป็นกระดาษเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่จำเป็นต้องเก็บไว้ใน
ห้องควบคุมเอกสารและใช้เพ่ือการลงนามของผู้จัดทำ ผู้ทบทวน และผู้อนุมัติใช้เอกสารเท่านั้น อนุญาตให้ใช้
กระดาษจัดทำเอกสารและบันทึกคุณภาพเท่าที่จำเป็น   

1.2.4 หัวหน้าห้องปฏิบัติการร่วมกับผู้จัดการคุณภาพและคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการร่วมกันจัดทำ
คู่มือคุณภาพ เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นส่วนหนึ่งของระบบเอกสารคุณภาพที่ต้องควบคุม ได้รับอนุมัติให้
ประกาศใช้โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 

1.2.5 คู่มือคุณภาพ ระบุนโยบายคุณภาพและข้อกำหนดครอบคลุมการบริหารจัดการคุณภาพในทุกปัจจัย
หลักตามข้อกำหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560   เชื่อมโยงนโยบายคุณภาพในคู่มือคุณภาพไปยัง
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  สื่อสารสาระสําคัญไปยังบุคลากรทุกคนให้รับทราบ เข้าใจและปฏิบัติตาม เนื้อหาสาระ
ให้ครอบคลุมถึง  

1.2.5.1 มาตรฐานของงานบริการ เช่น กําหนดเจตจํานงและขอบข่ายของงานบริการ   
1.2.5.2 ความมุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  พัฒนาคุณภาพงานตรวจวิเคราะห์

และงานบริการสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ   
1.2.5.3 กําหนดวัตถุประสงค์คุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของห้องปฏิบัติการและ/หรือของ

โรงพยาบาล  ในแต่ละวัตถุประสงค์คุณภาพสามารถแสดงตัวชี้วัดคุณภาพ(KPI)และกิจกรรม
คุณภาพ ติดตามวัดผลดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดอย่างสม่ำเสมอ   

1.2.5.4 บุคลากรทุกคนในห้องปฏิบัติการต้องศึกษา ทําความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อกําหนดในคู่มือ
คุณภาพ   

1.2.5.5 กำหนดระบบควบคุมเอกสารคุณภาพและบันทึก 
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1.2.6 ในระบบบริหารจัดการคุณภาพ ต้องกำหนดนโยบายคุณภาพและข้อกำหนดที่สำคัญระบุไว้ในคู่มือ
คุณภาพ ดังต่อไปนี้ 

1) กําหนดนโยบายระบบประกันคุณภาพ (ดูบทที่  5) 
2) กําหนดนโยบาย เลือกใช้เครื่องมือ สารมาตรฐาน วัสดุอ้างอิง สารควบคุม ให้เหมาะสมกับภาระงาน 

รวมถึงดําเนินการสอบเทียบ บํารุงรักษา และตรวจสอบความ พร้อมใช้งานของเครื่องมือ (ดูบทที่  3) 
3) กําหนดนโยบายการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ (ดูบทที ่ 10) 
4) กําหนดระบบ เฝ้าระวัง ตรวจติดตาม บันทึก อุบัติการณ์ สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกําหนด(ดูบทที ่7)  
5) กําหนดวิธีการสื่อสารภายในห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดําเนินงานในระบบ

คุณภาพ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง(ดูในบทที ่11) กำหนดนโยบายการปกป้องข้อมูลความลับผู้ป่วย(ดูบทที่  6) 
6) กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร(ดูบทที่  2) 
7) กำหนดนโยบายการจัดซื้อและนโยบายการส่งต่อ(ดูในบทที่ 4) 
 

1.3 การตรวจติดตามระบบคุณภาพ(Quality System Audits) 
1.3.1 มีนโยบายในการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 ระบุไว้ในบทที่ 8 ว่า

ต้องดำเนินการตรวจติดตามภายในฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยใช้ผู้ตรวจประเมินจากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการของจังหวัดสกลนครและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลกองทัพบก เพ่ือ
ประเมินระบบคุณภาพและความเหมาะสมในการให้บริการของห้องปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม 

1.3.2 มีนโยบายในการตรวจติดตามระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ระบุไว้ในบทที่ 8 ว่าต้อง
ดำเนินการตรวจติดตามระบบความปลอดภัยฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และควรเป็นห้วงเวลาเดียวกันกับข้อ 1.3.1 
โดยใช้ผู้ตรวจประเมินที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยร่วมกับคณะกรรมการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและ/หรือผู้ตรวจประเมินชุดเดียวกันกับข้อ 1.3.1   

 1.3.3 แสดงผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามนโยบายในข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ในบทที่ 8  นำผลการตรวจติดตาม
ภายในและการตรวจติดตามระบบความปลอดภัยมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงให้ดีขึ้น และนำสรุปผลการตรวจ
ติดตามระบบคุณภาพมาใช้ในการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 

 

1.4 การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ(Management review) 
ก. มีนโยบายในการทบทวนระบบบริหารคุณภาพในบทที่ 9 การทบทวนระบบริหารคุณภาพต้อง

ดําเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็น
ประธาน  มีการรวบรวมข้อมูลสําคัญในระบบบริหารคุณภาพเพ่ือนํามาใช้ในการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
จัดทําบันทึกผลจากการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ รวมทั้งการกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ การปรับปรุง
ระบบบริการและกําหนดความจําเป็นของทรัพยากรที่ต้องนํามาใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และนําผลการทบทวนไปเป็น
ข้อมูลในการกําหนดแผนปฏิบัติการปีต่อไป 

ข. แสดงผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ในบทที่ 9 ข้อ 9.1 
 
 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรือ่ง : คู่มือคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
รหัสเอกสาร : QM–LAB-2 หน้า 13 จาก 54 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 
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1.5 การทบทวนข้อตกลงกับผู้รับบริการ(Review of service agreements) 
ห้องปฏิบัติการมีระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดตั้งและทบทวนสัญญาบริการ (WP-LAB-04) เป็นเอกสาร

ขั้นตอนการจัดตั้งและทบทวนข้อตกลงสำหรับการให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  ห้องปฏิบัติการต้อง
ทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

1.5.1 ก่อนจัดตั้งข้อตกลงกับผู้รับบริการ ห้องปฏิบัติการต้องทบทวนศักยภาพและทรัพยากรว่ามีเพียงพอ 
รวมถึงทักษะและความชำนาญของบุคลากรที่จะดำเนินการตามข้อตกลง จัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นเอกสารยืนยัน
ข้อตกลงที่เข้าใจง่ายเพ่ือแจกจ่ายและหรือสื่อสารให้คู่สัญญาทราบ ลงนามอนุมัติข้อตกลงโดยผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล ได้แก่ เอกสารคู่มือการใช้บริการและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(MN-LAB-001) 
ข้อตกลงการตรวจสุขภาพให้หน่วยงานต่างๆ ข้อตกลงในทีมสหวิชาชีพ/องค์กรแพทย์(เช่น บัญชีรายการค่าวิกฤติ)  
ซึ่งระบุรายละเอียดข้อกำหนดของผู้ให้บริการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและข้อกำหนดสำหรับ
ผู้รับบริการ เช่น  ขอบเขตงาน ราคาค่าตรวจ รวมถึงรายการทดสอบ วิธีการที่ใช้ทดสอบ การเตรียมตัวก่อนเก็บ
ตัวอย่าง ระยะเวลาเปิดให้บริการและระยะเวลารอคอยบริการ/รายงานผล ขั้นตอนการใช้บริการ เป็นต้น 

1.5.2 ห้องปฏิบัติการทบทวนข้อตกลงกับผู้รับบริการอย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี จัดทำบันทึกการทบทวน
ข้อตกลง เมื่อมีการแก้ไขข้อตกลงต้องสื่อสารให้ทราบอย่างเป็นทางการ และปรับปรุงคู่มือการใช้บริการฯ(MN-LAB-
001) ให้เป็นปัจจุบันแล้วเรียกคืนฉบับเก่าพร้อมกับการแจกจ่ายฉบับใหม่ รายละเอียดข้อตกลงที่ควรมีการทบทวนมี
ดังต่อไปนี้ 

1.5.2.1 รายละเอียดในข้อตกลงที่เป็นเอกสารและรับทราบร่วมกันระหว่างห้องปฏิบั ติการกับ
ผู้รับบริการ เช่น ข้อตกลงในคู่มือการใช้บริการฯ(MN-LAB-001) ระยะเวลาในการให้บริการ ค่าวิกฤต ภาชนะบรรจุ
สิ่งส่งตรวจ ปริมาณงานที่รับตรวจได้ต่อวัน และการออกให้บริการนอกห้องปฏิบัติการ เป็นต้น  

1.5.2.2 ศักยภาพและทรัพยากรของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ โครงสร้างเชิงกายภาพ ความสามารถ 
และทักษะ ความชํานาญของบุคลากรตามความจําเป็น มีเพียงพอต่อการดําเนินการตามข้อตกลง การทบทวนอาจ
พิจารณาจากผลจากการประชุมระหว่างห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการ  

1.5.2.3 เลือกวิธีการวิเคราะห์ ค่าอ้างอิง ที่เหมาะสมตรงตามข้อตกลงและความจําเป็นทาง
การแพทย์ เช่น วิธีวิเคราะห์ที่มีทางเลือกด้าน Detection limit หรือ Sensitivity สำหรับการทดสอบ Urine 
pregnancy test, Urine methamphetamine, Fecal Immunochemical test(FIT) เป็นต้น 

1.5.3 จัดทําบันทึกการทบทวนข้อตกลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ และข้อหารือ เช่น บันทึกการ
ประชุมกับผู้ใช้บริการ(ประชุมนายทหารประจำสัปดาห์, ประชุมสหวิชาชีพ-PCT)  บันทึกข้อตกลงใหม ่เป็นต้น 

1.5.4 การทบทวนนี้ครอบคลุมถึงภาระงานการส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก  เช่น การพิจารณาเปิด
ให้บริการเองแทนการส่งต่อ  การปิดให้บริการบางรายการทดสอบเพื่อใช้วิธีการส่งต่อแทน เป็นต้น 

1.5.5 มีการแจ้งให้ผู้รับบริการ เช่น แพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับทราบ กรณีมีเหตุที่เบี่ยงเบนไป
จากข้อตกลง เช่น การเปลี่ยนแปลงค่าอ้างอิง เป็นต้น 

1.5.6 หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขข้อตกลง ต้องมีกระบวนการทบทวนข้อตกลงซ้ำ และแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์ การปิด test เป็นต้น 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรือ่ง : คู่มือคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
รหัสเอกสาร : QM–LAB-2 หน้า 14 จาก 54 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 
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                               บทที่ 2 บุคลากร 
2.1 นโยบายบุคลากร :- 

หัวหน้าห้องปฏิบัติการจัดทำระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการบริหารจัดการบุคลากร(WP-LAB-16) และเก็บรักษา
บันทึกบุคลากรเพ่ือบ่งบอกถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 ห้องปฏิบัติการมี
นโยบายและแผนด้านการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

2.1.1 ดำเนินการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload analysis) ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ภาระงานทาง
ห้องปฏิบัติการ(WLA-LAB-001)อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลปริมาณงาน 3 ปีย้อนหลัง
ต่อเนื่อง และใช้ประโยชน์ข้อมูลจากการวิเคราะห์ภาระงานมาบริหารจัดการบุคลากรเพ่ือให้มีจำนวนบุคลากร
เพียงพอกับงานในหน้าที่และงานด้านคุณภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบขออนุมัติเพ่ิมบุคลากรหรือขอเปลี่ยนแปลงระบบเครื่องมือและเทคโนโลยี   

2.1.2 บรรยายลักษณะงานสําคัญที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงาน ( job description - JD) ระบุ
รายละเอียดในทุกสาขางานที่ให้บริการ กําหนดคุณสมบัติบุคลากร ( job specication-JS) และมอบหมายงาน 
(job assignment-JA)  สอดคล้องกับคุณวุฒิการศึกษา ทักษะและประสบการณ์ในตําแหน่งที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพ เช่น เจาะเลือด ตรวจวิเคราะห์  ใช้เครื่องมือพิเศษ รายงานผล ตรวจสอบผล ตามข้อจํากัดและเง่ือนไขใน
การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ข้อมูลเหล่านี้ให้ระบุ เป็นภาพรวมไว้ในใบแสดงหน้าที่และความ
รับผิดชอบงาน-Job description(FM-LAB-035)   กำหนดหน้าที่รับผิดชอบงานและตำแหน่งงานซึ่งระบุชื่อ
และคุณวุฒิของผู้รับมอบหมายงานแยกเป็นรายบุคคลในใบมอบหมายงานรายบุคคล(FM-LAB-073)  ผู้ได้รับ
มอบหมายงานลงนามรับทราบ(sign & date)และปฏิบัติตาม ห้ามมอบหมายงานเจาะเลือดและงานตรวจ
วิเคราะห์ให้ผู้บรรจุเข้างานใหม่ท่ีไม่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์   

2.1.3 กำหนดชื่อและตำแหน่งบุคลากรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมทั้งนักเทคนิคการแพทย์ 
นายสิบพยาธิวิทยา ผู้ช่ วยห้องปฏิบัติการ ระบุ ไว้ ใน ใบแสดงหน้าที่ และความรับผิดชอบงาน -Job 
description(FM-LAB-035) และในใบมอบหมายงานรายบุคคล(FM-LAB-073) โดยคํานึงถึงอํานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล ให้มีอํานาจแตกต่างกันในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย, แก้ไขผลตรวจ, แก้ไขกฎระเบียบ, 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขค่าปกติ,  ค่า parameter ของการทดสอบ, ข้อมูล control material /standard /reagent, 
คุณสมบัติของเครื่องมือ /correction factor ฯลฯ  ห้องปฏิบัติการมีระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการปกป้องข้อมูล
ความลับผู้ป่วย(WP-LAB-27) ระบุวิธีการป้องกันการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การทําลายข้อมูล ครอบคลุมข้อมูล
ทั้งที่เป็นเอกสาร บันทึก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศ(HIS/LIS) และระบบข้อมูลเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ 
กรณีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติ มีระบบ Password รายบุคคล(ตามสิทธิ์การ
เข้าถึง)   ให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายในอำนาจหน้าที่ดังกล่าวลงนามรับทราบ (sign & date) 

2.1.4 ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามคําบรรยายลักษณะงานที่มีผลกระทบสูงต่อความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย หรือมีผลกระทบต่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลการตรวจวิเคราะห์  และเกี่ยวข้องกับความ
รับผิดชอบได้ทางกฎหมาย เช่น นายสิบพยาธิวิทยา ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ นักศึกษาฝึกงาน 
บุคลากรบรรจุเข้างานใหม่ และผู้ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น หากจำเป็นต้อง



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรือ่ง : คู่มือคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
รหัสเอกสาร : QM–LAB-2 หน้า 15 จาก 54 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 
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มอบหมายงานให้บุคลากรเหล่านี้ จะต้องถูกควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ เช่น กรณีมอบหมายให้นายสิบพยาธิวิทยา
และผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบทำหน้าที่เจาะเลือดต้องระบุว่าอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เลขที่ ท.น. ใด โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์ อักษรในใบแสดงหน้าที่และความ
รับผิดชอบงาน-Job description(FM-LAB-035)  และใบมอบหมายงานรายบุคคล(FM-LAB-073) ผู้ได้รับ
มอบหมายงานและผู้ควบคุมดูแลลงนามรับทราบ  มีการสอนงานหรืออบรมความรู้เชิงปฏิบัติการในงานที่
มอบหมายและประเมินประสิทธิผลของการอบรมเป็นระยะอย่างน้อย 1 ครั้งใน 6 เดือน  

2.1.5 มีการปฐมนิเทศ สอนงาน อบรม หรือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรบรรจุเข้างานใหม่ก่อน
ประจําการ  รวมถึงผู้ย้ายงาน(เช่น เจ้าหน้าที่เจาะเลือดย้ายมาทำงานตรวจวิเคราะห์)  ผู้ปรับย้ายมาจากฝ่าย/
แผนกอ่ืนหรือโรงพยาบาลอื่น การสอนหรือหัวข้ออบรมต้องครอบคลุมกระบวนการทํางานในระบบคุณภาพ พื้นที่
สภาวะแวดล้อม ระบบความปลอดภัย จัดทําบันทึกการอบรมและประเมินผลในแบบบันทึกการประเมินหลังจาก
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกงาน(FM-LAB-074) ให้ทำการประเมินผลหลังการปฏิบัติงานครบ 3  
เดือนโดยผู้จัดการวิชาการและหัวหน้าห้องปฏิบัติการ นำผลการประเมินมาประกอบการจัดทำแผนการพัฒนา
บุคลากรตามความเหมาะสมต่อไป   

 

2.2 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 
2.2.1 คุณสมบัติของหัวหน้าห้องปฏิบัติการ 

2.2.1.1 ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และไม่ขาดสถานภาพของ
ใบอนุญาตฯ  

2.2.1.2 มีความรู้วิชาการและวิชาชีพด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  มีประสบการณ์การทํางานใน
ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า  5 ปี มีทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานห้องปฏิบัติการ 

2.2.1.3 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา หรือมีหนังสือคำสั่ง
โรงพยาบาลให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา 

2.2.1.4 มีหนังสือคำสั่งโรงพยาบาลให้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบคุณภาพเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ 
2.2.2 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  

2.2.2.1 บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
วางแผนงบประมาณและทรัพยากร ควบคุมและการบริหารงบประมาณ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากองค์กร  

2.2.2.2 ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําในเชิงวิชาชีพและวิชาการ  
2.2.2.3 วางแผน กําหนดเป้าหมาย และพัฒนางานบริหารงานวิชาการ และงานบริการ ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากองค์กร  
2.2.2.4 จัดทําแผนการสอนและฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง  
2.2.2.5 กําหนดระบบคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงาน นํามาใช้ติดตามและพัฒนาคุณภาพบริการ 
2.2.2.6 คัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภายนอกท่ีส่งต่อ 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรือ่ง : คู่มือคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
รหัสเอกสาร : QM–LAB-2 หน้า 16 จาก 54 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 
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2.2.2.7 จัดให้มีบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามความจําเป็นของภาระงาน  
2.2.2.8 จัดให้มีระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกําหนดของห้องปฏิบัติการที่ดี และ

สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
2.2.2.9 รับข้อร้องเรียน หรือรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ 
2.2.2.10 ส่งเสริม วางแผนงานวิจัยและพัฒนา  
2.2.2.11 ควบคุม และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และ

จริยธรรมองค์กร 
หมายเหตุ 1: หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ไม่จาํเป็นต้องปฏิบตัิตามหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ดังกล่าวทั้งหมด อาจมอบอํานาจ

หน้าท่ีบางส่วนให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการบริหารระบบคณุภาพเพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้ป่วยได้รับบริการที่มคีุณภาพ 

 

2.3 การพัฒนาบุคลากร 
2.3.1 กําหนดแผนการศึกษาต่อเนื่อง และ/หรือแผนฝึกอบรมประจำปีขณะประจําการ ในแบบบันทึก

แผนพัฒนาบุคลากร(FM-LAB-066) สําหรับบุคลากรทุกระดับ โดยจัดให้มีทั้งดำเนินการภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล โดยมีเงื่อนไขในการจัดทำแผนดังนี้ 
2.3.1.1 หัวข้อการฝึกอบรม ต้องครอบคลุมระบบบริหารจัดการคุณภาพ กระบวนการปฏิบัติงานหรือ

งานที่ได้รับมอบหมาย(เทคนิคการปฏิบัติงานหรือให้บริการ) ระบบประกันคุณภาพ ระบบ
รายงานผลทางห้องปฏิบัติการและสารสนเทศ ระบบความปลอดภัย และการป้องกันอุบัติภัย 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การรักษาความลับผู้ป่วย และประชุมวิชาการของวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์   

2.3.1.2 แผนฝึกอบรมสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ คำนึงถึงการเก็บคะแนน CMTE ให้ได้อย่างน้อย
ตามเกณฑ์ของการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  

2.3.1.3 สำหรับผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ ผู้ช่วยพยาบาล ที่ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์(ห้องปฏิบัติการกลาง ห้องปฏิบัติการธนาคารโลหิตและห้อง
เจาะเลือด) อย่างน้อยควรมีการอบรมเรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อ ความปลอดภัยจากการ
ปฏิบัติงาน การป้องกันอุบัติภัย(อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว) และความรู้ในงานที่
ได้รับมอบหมาย ต้องมีการประเมินประสิทธิผลของการอบรมเป็นระยะอย่างน้อยทุก 6 เดือน 

2.3.1.4 ประมาณการชั่วโมงอบรมไม่ควรน้อยกว่า 80 ชั่วโมง/คน/ปี 
2.3.2 มีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) โดยประเมินสมรรถนะหลัก (Core 

Competency)ตามที่โรงพยาบาลกำหนด และประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance) สําหรับ
บุคลากรทุกตำแหน่ง 1 ครั้งใน 6 เดือน ในโปรแกรมบันทึกการประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะ
บุคลากร(PCE-LAB-001) และเพ่ิมการประเมินสมรรถนะตามภาระงาน (functional competency) 
ในแบบประเมิน Specific Functional Competency ด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน(FM-LAB-122) 
อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี เพ่ือใช้ข้อมูลจากการประเมินเป็นแนวทางในการกําหนดความจําเป็นในการ



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
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ฝึกอบรมเพ่ิมเติมรายบุคคล (training needs) เพ่ือให้มั่นใจในความสามารถของผู้ปฏิบัติงานตามงานที่
ได้รับมอบหมาย วิธีการประเมินสมรรถนะในด้านเทคนิคการปฏิบัติงานอาจใช้หลายวิธีประกอบกัน เช่น 
การสังเกตจากงานที่ปฏิบัติ สังเกตจากผลวิเคราะห์ ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน ประเมินทักษะการ 
แก้ปัญหา ทดสอบด้วยตัวอย่าง สอบข้อเขียน ซักถาม เป็นต้น สรุปผลการประเมินสมรรถนะตามภาระ
งานแยกเป็น 6 สาขา ผลการประเมินต้องผ่านเกณฑ์ที่กําหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของ
ห้องปฏิบัติการมีความสามารถในดำเนินกิจกรรมตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย อาจวิเคราะห์ความ
จำเป็นในการอบรมจากข้อมูลอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น ปัญหาจากการทำงาน ข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ งาน
ในความรับผิดชอบ(ปัจจุบัน/อนาคต) วิทยาการใหม่ ๆ แนวโน้มหรือความต้องการของหน่วยงาน การ
สำรวจความต้องการการอบรมและการประเมินตนเองว่าขาดทักษะใด 

2.3.3 มีการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (Continuing Medical Technology 
Education Center, CMTE) ตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสภาเทคนิค
การแพทย์ เช่น การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย การประชุม
วิชาการ Thailand LA Forum และการประชุม/อบรมวิชาการทางการแพทย์อ่ืนๆ ที่มีคะแนน CMTE
รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรอ่ืนในห้องปฏิบัติการคู่ขนานไปอย่างต่อเนื่อง 

2.3.4 จัดทำแฟ้มประวัติเก็บบันทึกบุคลากร ประกอบด้วย สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ประวัติการศึกษา การ
อบรม ความสามารถเชิงวิชาชีพ บันทึกติดตามผลการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ผลการ
ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การอบรมเพ่ิมเติมต่อเนื่อง บันทึกผลการตรวจสุขภาพประจําปีทาง
ห้องปฏิบัติการและผลการตรวจรังสีวินิจฉัย รวมถึง ประวัติอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ประวัติการ
ได้รับวัคซีนและสถานะภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี(มีใบรายงานผลการตรวจ HBsAb  รวมถึงวัคซีน
อ่ืนๆ ในแฟ้มประวัติบุคลากรทุกคน)  มีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มประวัติให้เป็นปัจจุบัน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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บทที่ 3 เคร่ืองมือห้องปฏิบัติการ 
นโยบายเครื่องมือห้องปฏิบัติการ :-  
1) ห้องปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกและกำหนดความต้องการเครื่องมือห้องปฏิบัติการจากผู้ขายทีแ่สดง

รายละเอียดครบถ้วนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 
2) ห้องปฏิบัติการเลือกใช้เครื่องมือ สารมาตรฐาน วัสดุอ้างอิง สารควบคุมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึง

ความเพียงพอและความเหมาะสมกับภาระงาน ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการและวัตุถประสงค์ในการใช้
งาน  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความประหยัดพลังงาน ขนาดพ้ืนที่ในการติดตั้งหรือจัดเก็บ  มีข้อมูลทาง
วิชาการอ้างอิง เป็นที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน  แหล่งผลิตน่าเชื่อถือ  ผู้ขายผ่านการคัดเลือกและ
อนุมัติให้ซื้อได้พร้อมมีช่างและ/หรือผู้เชี่ยวชาญดูแลบริการหลังการขาย  มีการดำเนินการสอบเทียบ บำรุงรักษา 
และตรวจสอบความพร้อมใช้งาน เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

3) การดำเนินการที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือห้องปฏิบัติการให้ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบุไว้ระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การ
จัดการเครื่องมือ น้ำยา และวัสดุสิ้นเปลือง(WP-LAB-18) 

หมายเหตุ 2 :- 
ก. เครื่องมือห้องปฏิบัติการ(laboratory equipment) ตามข้อกำหนดในคู่มือคุณภาพนี้ หมายถึง เครือ่งมือรวมถึงฮารด์แวร์

และซอฟแวร์ของเครื่องมือ  อุปกรณ์ วัสดุอ้างอิง วัสดุควบคุมคณุภาพ วัสดุสิ้นเปลือง น้ำยาตรวจ ระบบการวิเคราะห์ และ

ระบบสารสนเทศห้องปฏิบตัิการ ครอบคลมุเครื่องมือที่เช่า-ยืม และเครื่องมือท่ีออกหน่วยบริการนอกสถานท่ี 

ข. น้ำยา (reagent) ที่กล่าวถึงในคู่มือคุณภาพน้ีมีความหมายรวมถึงวัสดุอ้างอิง (reference materials) วัสดุปรับเทียบ

(calibrators) และ วัสดุควบคุมคณุภาพ(control materials) 

ค. วัสดุสิ้นเปลือง (consumables) ที่กล่าวถึงในคู่มือคุณภาพนี้มีความหมายรวมถึง อาหารเลี้ยงเช้ือ(culture media) 

pipette tip, glass slides เป็นตน้ 

3.1 เครื่องมือห้องปฏิบัติการ 
3.1.1 ความพร้อมใช้งาน 

3.1.1.1 มีเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ พรบ.เครื่องมือแพทย์ ในจำนวนที่
เพียงพอตามปริมาณงานและรายการทดสอบที่เปิดให้บริการ  ใช้น้ำยาเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่องที่ใช้และไม่
หมดอายุ กำหนดเกณฑ์ในการเลือกใช้เครื่องมือ น้ำยาและวัสดุ  กรณีไม่มีเครื่องมือสำรอง(back up) มีระบบ
รองรับโดยการส่งตรวจต่อไปยังห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร   

3.1.1.2 มีระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการเครื่องมือ น้ำยา และวัสดุสิ้นเปลือง(WP-LAB-18) ระบุ
วิธีการขนส่ง เคลื่อนย้าย ติดตั้ง เก็บรักษา และการใช้เครื่องมือ มีคู่มือการใช้เครื่องมือที่จุดใช้งานเป็นเอกสาร
ควบคุม นำคู่มือการใช้งานเครื่องมือจากผู้ผลิตและผู้ขายนำมาข้ึนทะเบียนเอกสารควบคุมในระบบคุณภาพ 

3.1.1.3 บันทึกตรวจสอบความพร้อมใช้งานและบำรุงรักษาประจำวัน(maintenance check) โดย
ผู้ใช้เครื่องมือที่รับผิดชอบเครื่องมือนั้น อย่างสม่ำเสมอ เนื้อหาในบันทึกสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ผู้ผลิตระบุไว้ใน
คู่มือการใช้เครื่องมือ 
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3.1.1.4 กรณีมีการเคลื่อนย้ายเครื่องมือออกไปนอกเหนือการควบคุมของห้องปฏิบัติการ หรือส่งไปซ่อม 
หรือรับบริการอ่ืนๆ ให้ลงบันทึกประวัติการเคลื่อนย้ายหรือส่งซ่อม รวมถึงความเสียหายบกพร่อง/ขัดข้อง/ชำรุด/
อาการผิดปกต/ิการดัดแปลง/ปรับแต่ง ค่าปรับเทียบ การซ่อมบำรุง/เปลี่ยนอะไหล่ การใช้งานนอกเหนือไปจากท่ีใช้
ตามปกติ ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในทะเบียนประวัติเครื่องมือ (FM-LAB-121) ก่อนนำกลับมาใช้งานต้องมีการ
ตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้งานของเครื่องมือตามความเหมาะสม เช่น ทำ calibration และ IQC ร่วมกับการ
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผู้ป่วยที่ทราบค่าแล้วเปรียบเทียบค่าระหว่างก่อนกับหลังเคลื่อนย้าย/ซ่อม หรืออาจทำการ
ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือ(method performance)  เป็นต้น  

 

3.1.2 การสอบเทียบเครื่องมือ(Calibration) 
3.1.2.1 มีแผนการสอบเทียบ(FM-LAB-103) ครอบคลุมเครื่องมือที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ เช่น 

เครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ ปิเปตอัตโนมัติ  เทอร์โมมิเตอร์ ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ เป็นต้น ระบุ
วัตถุประสงค์ใช้งาน จุด/ช่วงใช้งาน  จุดที่ใช้สอบเทียบ  แหล่งสอบเทียบ ความถี่สอบเทียบ(สอดคล้องกับข้อกำหนด
ของผู้ผลิตและปริมาณงาน) กำหนดสอบเทียบ กรณีท่ีนำ Standard used มาทำ in-house calibration ต้องมี
หลักฐานเป็นเอกสารวิธีปฏิบัติการ( work instruction), ใบรับรองของ Standard used และใบรับรองผู้สอบเทียบ 
มาแสดงประกอบใบรายงานผลการสอบเทียบ 

3.1.2.2 มีรายงานผลการสอบเทียบในจุด/ช่วงที่ใช้งานจากแหล่งสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน ISO 17025 
หรืออย่างน้อย Standard used ต้องผ่านการสอบเทียบมาตรฐาน ISO 17025 เมื่อห้องปฏิบัติการได้รับรายงานผล
การสอบเทียบแล้ว ให้ผู้จัดการเครื่องมือ ดำเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาผลสอบเทียบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือ โดยใช้แบบบันทึกการทวนสอบ
ผลสอบเทียบ(FM-LAB-305)และบันทึกสรุปการพิจาณาผลสอบเทียบและประเมิน
ประสิทธิภาพเครื่องมือ(FM-LAB-328)  

2) กรณีสอบเทียบไม่ผ่านหรือไม่ได้สอบเทียบ ให้พิจารณานำไปใช้ในงานอื่นๆที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพการรายงานผล  

3) มีป้ายหรือฉลากชี้บ่งการสอบเทียบติดไว้ที่เครื่องมือระบุวันสอบเทียบ กำหนดการสอบ
เทียบครั้งต่อไป  

4) จัดเก็บรายงานผลการสอบเทียบไว้ที่แฟ้มเก็บเอกสารสอบเทียบในห้องเก็บเอกสารคุณภาพ
ของห้องปฏิบัติการ     

 

3.1.3 มีแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive maintenance-PM) โดยช่างเทคนิค ตามท่ีผู้ผลิต
กำหนด ความถี่ในการ PM สอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตและปริมาณงาน ดำเนินการตามแผนให้ครบถ้วนและ
บันทึกไว้  ผู้รับผิดชอบเครื่องมือตรวจสอบความครบถ้วนของการทำ PM ทุกครั้ง  

 

3.1.4 การชี้บ่งเครื่องมือ 
3.1.4.1 มีบัญชีรายชื่อเครื่องมือ(FM-LAB-005) ทุกเครื่องที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อยต้องมี

ข้อมูลระบุ ชื่อเครื่องมือ รุ่น(model)  รหัสเครื่อง(serial number)  รหัสครุภัณฑ์ประจำเครื่อง  แหล่งที่มา  วันที่
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รับ/ติดต้ัง/เริ่มใช้งาน  สถานที่ติดตั้ง/จัดเก็บ  สถานะความพร้อมใช้  วงรอบการสอบเทียบหรือการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ วงรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยช่าง  ผู้รับผิดชอบหลัก   

3.1.4.2 ติดป้ายชี้บ่งเครื่องมือ(FM-LAB-063) ไว้ที่ตัวเครื่องมือหลัก ระบุข้อมูลที่สำคัญอย่างน้อย ได้แก่ 
รหัสครุภัณฑ์ของหน่วย และแหล่งที่มา(เช่น จัดซื้อ  บริจาค เช่า ยืมหรือวางเครื่อง ฯลฯ) โดยอาจระบุข้อมูลอื่นๆ 
เพ่ิมเติม เพ่ือใช้สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องมือ  เช่น  ชื่อเครื่องมือ รุ่น(Model)  รหัสเครื่อง(serial 
number)  วัตถุประสงค์ของการใช้งาน  จุด/ช่วงใช้งาน  จุดสอบเทียบ ผู้มีสิทธิใช้งาน ผู้มีสิทธิเปลี่ยนแปลงระบบ
ข้อมูลเครื่องมือ  บริษัทผู้แทนจำหน่าย  ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก  ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ช่างเทคนิค   ชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานเครื่องมือ   ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้แทนขายเครื่องมือ  และวันที่
ติดตั้ง  เป็นต้น   

3.1.4.3 มีป้ายชี้บ่งสถานะและวันที่สอบเทียบ บํารุงรักษา รวมถึงกําหนดการสอบเทียบ ปรับเทียบ 
บํารุงรักษา ครั้งต่อไปสําหรับเครื่องมือหลักที่ใช้งานทุกเครื่อง(เช่น Hematocrit centrifuge, Thermometer, 
Automatic pipette ที่ใช้ทำ dilution และอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ) 

3.1.4.4 เครื่องมือที่มีผลกระทบต่อคุณภาพมีการระบุรายละเอียดการซ่อมบำรุงในทะเบียนประวัติ
เครื่องมือ(FM-LAB-121) 

3.1.4.5  ในกรณีที่พบว่าเครื่องมือชํารุดและรอการส่งซ่อม ต้องติดฉลาก เช่น“ชํารุด ห้ามใช้ ” จนกว่า
การ ซ่อมแล้วเสร็จ 

 

3.1.5 ติดต้ังเครื่องมือในสถานที่ปลอดภัย ระยะการจัดวางเหมาะสม มีพ้ืนที่ให้สามารถเข้าปฏิบัติงานและซ่อม
บำรุงได้โดยสะดวกโดยไม่จำเป็นต้องขยับเครื่อง(ถ้ามีพ้ืนที่เพียงพอ) มีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินเชื่อมติอมายังระบบ
ไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการ มีเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) ครอบคลุมเครื่องมือหลักทุกเครื่อง และมีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการสำรองไฟฟ้าอย่างน้อยทุก 6 เดือน  มี ground line ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไม่มีปลั๊กไฟที่ใช้ร่วมกัน
หลายเครื่อง 

 

3.1.6 มีคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาที่เป็นเอกสารควบคุมฉบับปัจจุบัน  มีรายชื่อช่างซ่อมบำรุงที่สามารถ
ติดต่อได้อย่างรวดเร็วระบุไว้ในป้ายชี้บ่งเครื่องมือ(FM-LAB-063) 
 

3.1.7 การปรับเทียบ 
3.1.7.1 กรณีท่ีมีค่าปรับเทียบ (Correction factors) ที่ใช้ปรับผลการทดสอบที่คลาดเคลื่อนในเชิง

ระบบ (systemic error) เพ่ือชดเชยผลการทดสอบที่ได้ให้ถูกต้อง เช่น ข้อมูลการเปลี่ยนหน่วยนับจากระบบ เดิม
เป็นระบบสากล (SI unit) ให้ปรับแก้ในเอกสารคุณภาพ(Work Instruction) บันทึกคุณภาพที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
รวมทั้งในระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ/โรงพยาบาลและระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องอัตโนมัติ 

3.1.7.2 มีระบบการป้องกันการปรับเปลี่ยน (safeguards) คุณลักษณะของเครื่องมือที่มีผลต่อการ
รายงานผลวิเคราะห์ รวมทั้ง hardware software วัสดุอ้างอิง วัสดุสิ้นเปลือง น้ำยาตรวจ และระบบการวิเคราะห์ 
เช่น กําหนดรหัสบุคคล(Password) ในการเข้าถึงระบบข้อมูล สารสนเทศ  การกำหนดผู้รับผิดชอบเครื่องมือทีม่ี
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สิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบเครื่องมือระบุไว้ในป้ายชี้บ่งเครื่องมือและในใบมอบหมายงาน  การใช้ที่ครอบปุ่มเพ่ือ
ห้ามปรับหมุนปุ่มควบคุมความเร็วรอบ หรือ ปุ่มปรับอุณหภูมิ ปุ่มปรับตั้งเวลา เป็นต้น  

 

3.1.8 มีทะเบียนประวัติเครื่องมือ(FM-LAB-121) ซึ่งเป็นแบบบันทึกครุภัณฑ/์เครื่องมือหลักฉบับปัจจุบัน ระบุ
รายละเอียดดังนี้ รหัสครุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ รุ่น รหัสเครือ่ง คุณลักษณะเครื่องมือ มีประวัติเครื่องมือ ระบุชื่อ
บริษัทผู้ผลิต บริษัทผู้แทนจําหน่าย เบอร์โทรศัพท์ช่างเทคนิค/ผู้เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ  วันเดือนปีที่รับและเริ่ม
ใช้เครื่อง สถานที่ติดตั้งหรือ วางเครื่อง สภาพเครื่องเมื่อเริ่มรับ ชื่อคู่มือการใช้งานจากผู้ผลิต มีตารางสำหรับบันทึก
ความเสียหาย บกพร่อง การดัดแปลงหรือการซ่อมบํารุง การใช้งาน การบํารุงรักษา กําหนดอายุการ ใช้งาน (หาก
ระบุได้) 

 

3.1.9 มีระบบการป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การ
ทำลายขอ้มูลจากการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องอัตโนมัติ  และของระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการและ
โรงพยาบาล(LIS & HIS) ในขั้นตอนการชี้บ่งตัวอย่าง วิเคราะห์ บันทึก รายงาน เก็บผลหรือเรียกผลการวิเคราะห์ให้
แสดงข้อมูล โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น กำหนดผู้มีสิทธิเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายงานผลทางคอมพิวเตอร์  มี
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่สอบกลับได้ถึงข้อมูลเดิมก่อนแก้ไขและผู้แก้ไข   กรณี LIS/HIS มีการใช้รหัสแต่
ละบุคคลที่มีสิทธิไม่เท่ากัน และการ log off เมื่อเลิกใช้งาน  LIS/HIS   มีการตรวจสอบความถูกต้องของการส่งต่อ
ข้อมูลระหว่างเครื่องมือ-LIS-HIS  แล้วบันทึกไว้ในแบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารหรือข้อมูลในระบบสารสนเทศท่ี
โอนถ่าย บันทึกและเก็บรักษาไว้(FM-LAB-080)  เป็นต้น     
3.1.10 เครื่องมือในระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ มีข้อมูลการใช้ บํารุงรักษา  คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)ของ 
LIS  มีระบบการสํารองข้อมูล (Back up) อย่างน้อย 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง ส่วน HIS สำรองข้อมูลแบบ real time  

 

3.2 น้ำยาและวัสดุ 
ห้องปฏิบัติการจัดให้มีวิธีการ ตรวจรับ จัดเก็บ ควบคุมวัสดุคงคลัง ดังนี้ 
3.2.1 มีการตรวจรับน้ำยาและวัสดุ(รวมถึงผลิตภัณฑ์โลหิต)  โดยใช้พื้นที่หน้าห้องเก็บน้ำยาและวัสดุของ

ห้องปฏิบัติการเป็นจุดตรวจรับและเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่พัสดุของห้องปฏิบัติการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ประจำเดือนของโรงพยาบาลทำหน้าที่ตรวจรับน้ำยาและวัสดุ โดยการตรวจสอบอุณหภูมินำส่ง การบรรจุหีบห่อ 
ระยะเวลาส่งสินค้า จำนวนนำส่ง รุ่นที่ผลิต(Lot)และอายุการใช้งาน(Expired date)ซ่ึงน้ำยาหรือวัสดุรายการ
เดียวกันควรเป็นLot เดียวกันทั้งหมด(เพ่ือลดต้นทุนในการตรวจสอบคุณภาพและลดความถ่ีในการทำ calibration)
และมีอายุการใช้งานมากกว่า Lot ที่จัดหามาในครั้งก่อน ใช้ห้องเก็บน้ำยาและวัสดุของห้องปฏิบัติการเป็นคลัง

จัดเก็บน้ำยาและวัสดุซ่ึงควบคุมสภาวะจัดเก็บโดยการควบคุมอุณหภูมิห้องด้วยเครื่องปรับอากาศให้ได้ 21-24 C   
มีตู้เย็นและตู้แช่แข็งที่ผ่านการสอบเทียบซึ่งควบคุมอุณหภูมิได้ตามเกณฑ์ของช่วงใช้งานเพ่ือรักษาคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์โลหิต น้ำยาและวัสดุตามท่ีผู้ผลิตกําหนด 

3.2.2 มีการตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลที่อาจมีการปรับเปลี่ยนตามรุ่นที่ผลิต(Lot)  เช่น 
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3.2.2.1 ข้อมูลที่ระบุในเอกสารประกอบชุดตรวจ หากมีผลกระทบต่อคุณภาพการวิเคราะห์จะทําการ
ทดสอบหรือพิสูจน์ก่อนนํามาใช้ เช่น อาหารเลี้ยงเชื้อ  น้ำยาตรวจหมู่เลือดทางธนาคารเลือด  เป็นต้น 

3.2.2.2 ข้อมูลชุดตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ที่
ใช้ในการวินิจฉัยภายนอกร่างกายมนุษย์ (Invitro Diagnostic Devices)  

3.2.2.3 ไม่มีนโยบายในการเตรียมน้ำยาหรือชุดตรวจขึ้นมาใช้เอง แต่ถ้ามีการเตรียมน้ำยาตรวจ
วิเคราะห์เพื่อใช้เองในห้องปฏิบัติการ  จะมีบันทึกรายละเอียดการเตรียม เช่น สารเคมีที่ใช้ วันเดือนปีที่ผลิต สภาวะ
แวดล้อมขณะเตรียม ผู้เตรียม  

3.2.3 มีระบบควบคุมวัสดุคงคลัง ให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ลดการจัดซื้อเร่งด่วน 
รวมทั้งการบริหารไม่ใช้น้ำยาที่หมดอายุ โดยการตรวจสอบ/ตรวจนับพร้อมรายงานวัสดุคงคลังให้ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลและกรมแพทย์ทหารบกทราบทุก 6 เดือน  ตรวจนับน้ำยา/วัสดุคงเหลือทุกครั้งก่อนกำหนดความ
ต้องการจัดหา กำหนดจำนวนคงคลังต่ำสุด(minimum stock)ไม่น้อยกว่าอัตราการใช้ต่อ 1 เดือน กำหนดจำนวน
คงคลังสูงสุด(maximum stock) ไมเ่กินอัตราการใช้ 3 เดือน  มีระบบแจ้งเตือนเข้ากลุ่ม LINE ของห้องปฏิบัติการ
จากโปรแกรมคลังวัสดุเมื่อจำนวนน้ำยา/วัสดุในคลังวัสดุมีอยู่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดหรือเกินกว่าระดับสูงสุดที่กำหนดไว้
หรือใกล้วันหมดอายุ และกำหนดระบบ First Expired- First Out โดยการกำหนดเกณฑ์ ไมต่รวจรับน้ำยา/วัสดุ 
Lot ที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า Lot ที่เคยตรวจรับไว้ในครั้งก่อน(มีการแจ้ง Lot & Expired date ที่กำลังใช้อยู่ให้
บริษัทผู้ขายทราบทุกครั้งที่มีการจัดซื้อรอบใหม่) จัดวางน้ำยา Lot ที่หมดอายุก่อนให้อยู่ในจุดที่หยิบใช้ก่อนได้
สะดวกกว่า 

3.2.4  มีการชี้บ่งวัสดุ โดยจัดทำเป็นฉลากหรือเขียนลงในภาชนะบรรจุน้ำยา/วัสดุหรือป้ายแจ้งเตือนในบริเวณ
ที่เก็บน้ำยา/วัสดุ ระบุข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน เช่น ชื่อน้ำยา/วัสดุ Lot ผู้เปิดใช้หรือแบ่งมาหรือกระทำต่อน้ำยา/
วัสดุนั้น วันหมดอายุท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเปิดใช้หรือแบ่งมา เพ่ือสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในกรณีต่างๆ 
ดังนี้ 

1) เมื่อเปิดใช้งานหรือเตรียมให้เป็นสารละลาย เช่น สารควบคุมคุณภาพ สารมาตรฐาน น้ำยาตรวจ
วิเคราะห์ เป็นต้น 

2) เมื่อแบ่งมา เช่น สีย้อม  น้ำยาKOH เป็นต้น 
3) เมื่อนำออกมาจากสถานที่จัดเก็บท่ีมีการควบคุมสภาวะจัดเก็บดีกว่า เช่น ผลิตภัณฑ์โลหิต  สาร

ควบคุมคุณภาพ เป็นต้น 
4) การชี้บ่งอื่นๆ เช่น โลหิตรอจ่าย  น้ำยาเสื่อมสภาพรอส่งคืน ผลิตภัณฑ์โลหิตหมดอายุ เป็นต้น 

3.2.5 มีการจัดเก็บเอกสารประกอบชุดตรวจ(package insert) หรอืใบรับรองจากผู้ผลิตของน้ำยาตรวจ
วิเคราะห์ สารควบคุมคุณภาพ สารมาตรฐาน สีย้อม ที่เป็นปัจจุบันครบถ้วน แยกอันเก่าไปเก็บในแฟ้มอ่ืนนอกจุดใช้
งาน  ใน log book หรือ บันทึก IQC ที่มีการใช้งานน้ำยา/วัสดุใดต้องระบุข้อมูลให้สามารถสอบกลับน้ำยา/วัสดุนั้น
ได้อย่างถูกต้องตรงกัน และกรณีน้ำยาตรวจวิเคราะห์ที่ใช้กับเครื่องอัตโนมัติ ต้องแสดงหลักฐานการประเมินความ
ถูกต้องแม่นยําและมีข้อมูลการสอบทวนกระบวนการวิเคราะห์(validation) ของน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทั้งระบบ
ร่วมกันจากผู้ผลิตทุกการทดสอบที่นํามาใช้ว่าสามารถใช้กับเครื่องอัตโนมัตินั้นได้  
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3.3 เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
3.3.1 มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) ในจำนวนที่เพียงพอ พร้อมใช้งาน  นำมาใช้อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วนทุกคนที่ปฏิบัติงานต่อตัวอย่างส่งตรวจ สารเคมี และสิ่งก่ออันตราย(Hazards) อ่ืนๆ ใน
ห้องปฏิบัติการ 

3.3.2 จัดให้มีจำนวนเสื้อกาวน์ยาวแขนยาวจั้มแขน มากกว่า 1 ตัวต่อคน มีรองเท้าชนิดหุ้มปลายเท้าไม่มีรูใน
ส่วนที่หุ้มเท้า 

3.3.3 เลือกใช้ PPE ให้เหมาะสมกับสิ่งก่ออันตราย(Hazards) 
3.3.4 การใช้งาน การถอด การส่งซักรีด การกำจัดทิ้ง PPE ต้องไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนไปยังภายนอก 
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บทที่ 4 การจัดซื้อและใช้บริการภายนอก 
นโยบายการจัดซื้อและใช้บริการภายนอก :- 
1) นโยบายทั่วไป : การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและใช้บริการภายนอก การส่งต่อห้องปฏิบัติการอ่ืน ให้

ห้องปฏิบัติการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เป็น
ต้น ให้หน่วยงานพัสดุของโรงพยาบาล ได้แก่ พลาธิการ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา เป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และ การเช่า 

2) นโยบายจัดซื้อ : ทรัพยากรนำเข้า(อุปกรณ์ น้ำยา และวัสดุสิ้นเปลือง) มีคุณภาพ  มีเกณฑ์คุณภาพในการ
คัดเลือก จัดซื้อ ตรวจรับ และประเมินผู้ขาย  น้ำยาตรวจวิเคราะห์และวัสดุที่ใช้ในกลุ่มการทดสอบพ้ืนฐานและ
กลุ่มการทดสอบพิเศษท่ีมีจำนวนการตรวจวิเคราะห์มาก คุ้มค่าในการที่จะเปิดให้บริการ ควรพิจารณาใช้วิธีการ
จัดหาร่วมกับวิธีการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ 

3) นโยบายส่งต่อห้องปฏิบัติการอ่ืน : ผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพ มีเกณฑ์คุณภาพในการคัดเลือก ส่งต่อ และ
ประเมินห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ การทดสอบใดรอได้ ตัวอย่างตรวจไม่เสื่อมสภาพง่าย มีจำนวนผู้ใช้บริการไม่
มาก เปิดให้บริการแล้วไม่คุ้มค่า ควรพิจารณาใช้วิธีการส่งต่อตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล
จังหวัดสกลนครหรือจ้างบริการตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการของเอกชน 
 

4.1 การจัดซื้อและใช้บริการภายนอก 
4.1.1 มีระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก(WP-LAB-06) ซึ่งระบุขั้นตอน

วิธีการที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อและใช้บริการภายนอก กําหนดหลักเกณฑ์และคุณลักษณะเชิงเทคนิคในการจัดซื้อ
น้ำยา วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงานบริการเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่  การจัดซื้อ 
การตรวจรับ และการประเมินผู้ขาย  โดยมีการบันทึกที่เก่ียวข้องดังนี้ 

- แบบบันทึกเกณฑ์ท่ีใช้ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ (FM-LAB-179) ซึ่งจะใช้
ระบุหลักเกณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะเชิงเทคนิคท่ีต้องการ 

- แบบคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ (FM-LAB-028) ซ่ึงกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกในด้านคุณสมบัติของ
น้ำยาวิเคราะห์ ความจําเพาะ ความไว แหล่งอ้างอิง และราคา ที่ผู้ขายมีไว้จำหน่าย 

- แบบกำหนดความต้องการสิ่งอุปกรณ์ (FM-LAB-007) สำหรับให้ผู้ใช้ระบุรายการน้ำยา วัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ต้องการใช้  

- แบบบันทึกเกณฑ์การจัดซื้อ ตรวจรับ และประเมินผู้ขาย (FM-LAB-178)  ระบุข้อมูลเกณฑ์การ
ตรวจรับและประเมินผู้ขาย  

4.1.2 มีการตรวจสอบ ตรวจรับ วัสดุอุปกรณ์ หรือการบริการว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์ และคุณลักษณะเฉพาะ
ตามท่ีกําหนด ในข้อ 4.1.1 โดยใช้แบบบันทึกเกณฑ์การจัดซื้อ ตรวจรับ และประเมินผู้ขาย (FM-LAB-178) 

4.1.3 มีบัญชีรายชื่อผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการอนุมัติให้จัดซื้อได้-AVL (FM-LAB-006)  มีบัญชี
ควบคุมวัสดุ ได้แก่ ทะเบียนคุมยาและเวชภัณฑ์ รพ.5 (FM-LAB-051)  แบบบันทึกการนำออกมาใช้งานน้ำยา สาร



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรือ่ง : คู่มือคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
รหัสเอกสาร : QM–LAB-2 หน้า 25 จาก 54 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

มาตรฐาน วัสดุอ้างอิง สารควบคุม และสิ่งอุปกรณ์อ่ืนๆ (FM-LAB-187) และแบบบันทึกรับพัสดุ ชื่อผู้ขายและ
ประเมินผู้ขายในรอบปีงบประมาณ(FM-LAB-205) ซ่ึงบันทึกรายการวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งหมายเลขรุ่นที่ผลิตของ
นำ้ยาวิเคราะห์ วัสดุควบคุมคุณภาพและวัสดุ สอบเทียบ วันที่รับวัสดุ และวันที่นําออกมาใช้  บันทึกคุณภาพเหล่านี้
จะถูกจัดเก็บสําหรับเป็นข้อมูลในการทบทวนระบบคุณภาพประจําปี 

4.1.4 มีการประเมินผู้ขายน้ำยาวิเคราะห์ วัสดุวิทยาศาสตร์และบริการภายนอก ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามเกณฑท์ี่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อ(WP-LAB-06) โดยใช้แบบ
ประเมินผู้ขาย(FM-LAB-026) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลเชิงเทคนิคจากการตรวจรับวัสดุในข้อ 4.1.2 (ซ่ึงสอดคล้องกับข้อ 
4.1.1)รวมกันทุกครั้ง ใน 1 รอบปีงบประมาณที่ประเมินแยกแต่ละบริษัทผู้ขายไว้แล้วในแบบบันทึกรับพัสดุ ชื่อ
ผู้ขายและประเมินผู้ขายในรอบปีงบประมาณ(FM-LAB-205)  เก็บรักษาบันทึกผลการประเมินรายการ และรายชื่อ
ผู้ขายที่ผ่านการประเมิน เพ่ือนําผลการประเมินมาสื่อสารให้ผู้ขายนําไปปรับปรุงบริการด้วยใบร้องขอให้ผู้ขายหรือ
ห้องปฏิบัติการส่งต่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง (FM-LAB-032) 

หมายเหตุ 3:- 
1) เกณฑ์การคัดเลือกผู้ขาย วัสดุ อุปกรณ์ สามารถกําหนดในด้าน คณุสมบัติของนำ้ยาวเิคราะห์ ความจาํเพาะ ความไว แหล่ง

อ้างอิง ราคา  
2) ส่วนเกณฑ์ประเมิน ผู้ขาย พิจารณาคุณภาพ วันหมดอายุ ระยะเวลาการส่งของ และบริการหลังการขาย 

 

4.2 การส่งต่อห้องปฏิบตัิการอื่น 
4.2.1 ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อต้องมีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล 

และให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล รับผิดชอบได้ทางกฎหมาย 
4.2.2 ระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การคัดเลือกและประเมินห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติม (WP-LAB-05)  ระบุ

ขั้นตอนวิธีการคัดเลือกห้องปฏิบัติการส่งต่อ และทําการประเมินผลดําเนินการเป็นระยะปีละ 1 ครั้ง  เพ่ือพิจารณา
ความสามารถของห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา เพ่ือให้แน่ใจว่าคุณภาพงานบริการของ
ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ หรือ ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา เป็นไปตามท่ีกําหนด 

4.2.3 จัดทำ“บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการส่งต่อที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการอนุมัติ(Approved Referral 
Laboratory List; ARLL) (FM-LAB-027) ระบุ ชื่อห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ รายการทดสอบ ระยะเวลารายงาน
ผล  หลักการวิเคราะห์ และแจ้งผู้ใช้บริการทราบโดยวิธีการแสดงบัญชี ARVLใว้ในคู่มือการใช้บริการฯ(MN-LAB-
001)  ในกรณีท่ีห้องปฏิบัติการรับส่งต่อมีการส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการอ่ืนอีกทอดหนึ่ง จะต้องแจ้งให้ผู้รับบริการ
ทราบ โดยระบุว่าตรวจจากที่ใด และส่งรายงานผลโดยไม่มีการคัดลอก ตามข้อ 4.2.4  

4.2.4 รายงานผลที่มาจากห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ เป็นเอกสารตามกฎหมาย มีเอกลักษณ์ของห้องปฏิบัติการ
ส่งต่อท่ีชัดเจน มีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ส่งรายงานต้นฉบับให้ผู้ใช้บริการ หรือส่งข้อมูลเข้าระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาล(HIS) โดยไม่มีการแก้ไข และ/หรือไม่มีการคัดลอกข้อมูล จัดทําสําเนาถูกต้องเก็บไว้ที่
หอ้งปฏิบัติการ 1 ชุดร่วมกับการจัดเก็บเป็น PDF file ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องปฏิบัติการ มีการปกป้อง
ข้อมูลความลับของรายงานผลจากห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ เช่นเดียวกันกับรายงานผลที่ตรวจวิเคราะห์เอง 

 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรือ่ง : คู่มือคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
รหัสเอกสาร : QM–LAB-2 หน้า 26 จาก 54 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

หมายเหตุ 4 :-  
1) ความสามารถของห้องปฏิบัติการรบัส่งต่อท่ีนํามาพิจารณาในการคัดเลือก เช่น การไดร้ับรองระบบคณุภาพห้องปฏิบัติการ 

ผลการควบคุมคณุภาพภายใน ผลการเปรยีบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ผลการทดสอบความสามารถระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ 

2) เกณฑ์การประเมินห้องปฏิบตัิการส่งต่อ ควรพิจารณา ความถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการรายงานผล 

4.2.5 มีการทบทวนข้อตกลงที่มีกับห้องปฏิบัติการรับส่งต่อตามช่วงเวลาที่เหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
เช่น การประชุมทบทวนกับแพทย์หรือสหวิชาชีพ(PCT) ฯลฯ และเก็บรักษาบันทึกการทบทวนตามข้อกําหนดของ
ห้องปฏิบัติการ เช่น รายงานการประชุมที่มีวาระการทบทวนข้อตกลงที่มีต่อห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ ฯลฯ เพ่ือให้ 
มั่นใจว่า  

4.2.5.1 ข้อกําหนดรวมถึงขั้นตอนก่อนวิเคราะห์และหลังวิเคราะห์ มีการระบุเป็นเอกสารที่ชัดเจน ยังคง
ถูกต้อง เหมาะสม ได้รับการทบทวน เป็นปัจจุบัน มีการแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไข เช่น มีคู่มือการใช้บริการและบัญชีแจ้งค่าบริการ(Service manual & Price list)  และใบเสนอราคาของ
ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ เป็นต้น  

4.2.5.2 ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อมีคุณภาพตามข้อกําหนด  โดยพิจารณาอายุการรับรองจากสำเนาใบ
ประกาศนียบัตรและขอบเขตการได้รับการรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการ ISO 15189/มาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย ์ และสำเนาผลการทำ EQA/PT/ILC ในรายการที่ส่งตรวจ เป็นต้น 

4.2.5.3  การเลือกวิธีวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการรับส่งต่อมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้
ส่งตรวจ โดยการพิจารณาจากความถูกต้องของรายงานผลเชิงคลินิกจากการสอบถามความเห็นของแพทย์ในการ
ประชุมสหวิชาชีพและผลการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้รายงานผลของห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ 

4.2.5.4 ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อมีความรับผิดชอบต่อการแปลผลการวิเคราะห์ เช่น การแปลผลการ
ตรวจชิ้นเนื้อ 
หมายเหตุ 5: ห้องปฏิบัติการรบัส่งต่ออาจเพิ่มเติมการแปลผลในหมายเหตุ ให้กับผูส้่งตรวจ โดยต้องระบุช่ือผู้แปลผลและเลขท่ีใบ
ประกอบวิชาชีพ   
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                                 บทที่ 5 การควบคุมกระบวนการ 
                         5.1 สถานที่ สภาวะแวดล้อมและความปลอดภัย 

นโยบายสถานที่ สภาวะแวดล้อมและความปลอดภัย  :- 
1) สถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงพ้ืนที่จัดเก็บตัวอย่าง พื้นที่ปฏิบัติงานทดสอบ พ้ืนที่จัดเก็บเอกสาร พื้นที่พัก ได้รับการ

ควบคุมสภาวะแวดล้อมและความปลอดภัย ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้อง การไหลเวียนของ
งานคํานึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพ  มีการแยกพ้ืนที่ แยกงาน แยกเครื่องมือที่
ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้  กําหนดให้พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการเป็นพ้ืนที่ควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายนอก 

2) กำหนดอุณหภูมิให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งอุณหภูมิห้อง และตู้ควบคุมอุณหภูมิต่างๆ  มีการบันทึก ควบคุมอย่าง
ต่อเนื่อง 

3) สถานที่จัดเก็บตัวอย่าง สะดวก ปลอดภัย เป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์พร้อมใช้  
4) มีระบบความปลอดภัย เฝ้าระวัง ตรวจติดตามระบบความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

5.1.1 พ้ืนที่ปฏิบัติงาน  

5.1.1.1 จัดให้มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพียงพอ  มีความสะดวกในการปฏิบัติงานทดสอบ ซ่อมบำรุง เดินสวนกัน
ไปมาได้สะดวก ไม่มีมด แมลง  ไม่ใช้ม่านผ้า สภาวะแวดล้อมเหมาะสม สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพของการทดสอบ 

5.1.1.2 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานไม่ให้มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ของกระบวนการตรวจวิเคราะห์ เช่น มีแหล่งพลังงานกระแสไฟฟ้า น้ำ แสงสว่าง เสียงการทำงาน
ของเครื่องมือต้องไม่ดังเกินมาตรฐาน ไม่มีกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์อ่ืนๆ  มีการระบาย
อากาศ  ทิศทางการไหลเวียนอากาศเหมาะสมปลอดภัย ไหลจากพ้ืนที่สะอาดมากไปยังพ้ืนที่

สะอาดน้อย จากเจ้าหน้าที่สู่ผู้ป่วย  มีการควบคุมอุณหภูมิห้องให้อยู่ในเกณฑ์ 21-24 C และ
บันทึกติดตามอุณหภูมิห้องและความชื้นสัมพัทธ์อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งในแบบบันทึกความชื้น
และอุณหภูมิห้อง(FM-LAB-176) 

5.1.1.3 ควบคุมการเข้าออกและควบคุมการใช้พื้นที่ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพ โดยใช้วิธีการให้
บุคคลภายนอกลงชื่อเข้าออกในแบบบันทึกการเข้าถึงพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการของบุคคลภายนอก
(FM-LAB-271) การติดป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต  การใช้ Digital door lock  การกั้นห้อง
และแบ่งแยกพ้ืนที่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ยากข้ึน 

5.1.1.4 มีการออกแบบและ/หรือบริหารจัดการการไหลเวียนของงานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย โดย พิจารณาถึงความเสี่ยงหรืออันตรายจากการปฏิบัติงาน ที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่ออาจได้รับ มีวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจ
เกิดข้ึน เช่น แยกพ้ืนที่ปฏิบัติการทดสอบออกจากพ้ืนที่และห้องทำงานด้านเอกสาร จัดห้อง
ต้อนรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อแยกออกมาจากพ้ืนที่ปฏิบัติการทดสอบและพ้ืนที่ควบคุม
เอกสาร 
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5.1.1.5 จัดห้องพักเจ้าหน้าที่สําหรับให้ผู้ปฏิบัติงานพักผ่อน ดื่มน้ำ ทานอาหาร แยกจากพ้ืนที่ปฏิบัติการ
ทดสอบ  

5.1.1.6 แยกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน หรือแยกกิจกรรมที่ไม่สามารถปฏิบัติในพื้นที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ เช่น ออกแบบให้ห้องธนาคารโลหิตออกให้ห่างจากพ้ืนที่ปฏิบัติการ
ทดสอบทางจุลชีววิทยา  แยกพ้ืนที่เตรียมส่วนประกอบโลหิตออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติการทดสอบ
ความเข้ากันได้ของเลือด  โต๊ะวางกล้องจุลทรรศน์และเครื่องชั่งต้องไม่วางใช้งานใกล้กับเครื่องปั่น
หรือเครื่องเขย่า เป็นต้น  

5.1.2 ติดตาม ควบคุม และบันทึก สภาวะแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประเภทของการ
ทดสอบ โดยมีเงื่อนไขท่ีควรพิจารณาดังนี้  

5.1.2.1 ควบคุมอุณหภูมทิี่เกี่ยวข้องให้อยู่ในช่วงใช้งานอย่างเหมาะสม บันทึกติดตามอุณหภูมิโดยใช้แบบ
บันทึกอุณหภูมิ(FM-LAB-102)  ความถี่ในการตรวจสอบและบันทึกต้องสอดคล้องกับระดับ
คุณภาพงาน เช่น อุณหภูมิตู้เย็นที่เก็บรักษาตัวอย่าง น้ำยา สารควบคุมคุณภาพ สารมาตรฐาน ให้
บันทึกติดตามการควบคุมอุณหภูมิอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ตู้เย็นเก็บผลิตภัณฑ์โลหิตให้บันทึก
อุณหภูมิอย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง เป็นต้น 

5.1.2.2 เทอร์โมมิเตอร์ ต้องผ่านการสอบเทียบในช่วงใช้งาน มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับเครื่องมือที่ถูกวัด 
5.1.2.3 มีผังแนวทางปฏิบัติที่ปฏิบัติได้จริงทันทีเมื่อไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามเกณฑ์ ติดไว้ที่จุดใช้

งาน เช่น แนวทางปฏิบัติเมื่อตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ตามช่วงที่กำหนด(CF-LAB-
012) ที่เชื่อมโยงไปยังขั้นตอนวิธีปฏิบัติในคู่มือความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ( 

5.1.3 กําหนดสถานที่ทีใ่ช้ในการจัดเก็บตัวอย่างให้เหมาะสม แยกออกจากส่วนปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ เป็น
สัดส่วนเพื่อรักษาสิทธิของผู้รับบริการ  สะดวกสําหรับผู้ป่วยหรือ ผู้รับบริการ ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ของตัวอย่าง และการแพร่เชื้อ  เช่น   
5.1.3.1 พ้ืนที่เจาะเลือดต้องไม่อยู่ในห้องตรวจวิเคราะห์  ไม่ใช้โต๊ะเจาะเลือดขูดเชื้อรา เป็นห้องมิดชิดพ้น

จากสายตาผู้ไม่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การไหลเวียนของอากาศปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ป่วย จัดวางอุปกรณ์เจาะเลือดและถังขยะไม่ปนกัน  ไม่จัดให้ผู้ป่วยมานั่งรอคิวเข้าโต๊ะเจาะ
เลือดในห้องเจาะเลือด 

5.1.3.2 ห้องเก็บเสมหะมีระบบฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่เชื้อ มีอ่างล้างมือ กระดาษเช็ดมือ  ถังขยะติด
เชื้อ และป้ายแนะนำวิธีเก็บ  

5.1.3.3 ห้องขูดเชื้อราแยกกันกับห้องเจาะเลือดและห้องตรวจวิเคราะห์ 
5.1.3.4 ห้องเก็บปัสสาวะและอุจจาระ มีป้ายบอกวิธีเก็บที่อ่านเข้าใจง่าย 

5.1.4 มีสถานที่เก็บ สไลด์ เชื้อจุลชีพ เครื่องมือ น้ำยาวิเคราะห์ วัสดุวิทยาศาสตร์ เอกสาร ข้อมูล คู่มือ บันทึก
คุณภาพและรายงาน 

5.1.5 มีการรักษาพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อย อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
5.1.6 มีวิธีจัดเก็บและทําลายสารอันตราย ขยะติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ มีชุดเก็บขยะติดเชื้อฉุกเฉิน(spill kit) 
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5.1.7 มีแนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบุไว้ในคู่มือความปลอดภัย(SM-LAB-1) และในแผนผังรับ
สถานการณ์ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์(IN-LAB-001)  ซึ่งเป็นภาคผนวกของคู่มือความปลอดภัย 

5.1.8 มีวิธีการแจ้งเหตุ(เช่น ผู้ป่วยเป็นลม/หมดสติ) หรือแจ้งข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือความปลอดภัย 
ภายในห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กดปุ่มสัญญาณเตือนภัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  การตะโกน
แจ้งเหตุ(เช่น ไฟไหม้ๆๆ, คนไข้เป็นลมๆๆ)  และการเป่านกหวีดสองจังหวะ(สั้นสลับยาว 3 ครั้งติดต่อกัน)   
เป็นต้น 

5.1.9 มีคู่มือหรือแนวปฏิบัติความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ(SM-LAB-1) เกี่ยวกับการปฏิบัติตนปลอดภัย การ
แก้ไข และป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจติดตามและการบันทึก มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการให้กับบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งการปฐมนิเทศบุคลากรเข้าปฏิบัติงานใหม่ และ/หรือ
นักศึกษาฝึกงาน 

5.1.10 มีกิจกรรมการตรวจติดตามระบบความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบ
ประเมินระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ(EX-LAB-005) ซึ่งเป็น Checklist 60 ข้อ ของสภาเทคนิค
การแพทย์  ผู้ตรวจติดตามฯอาจเป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(ENV) และ
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ(IC) หรือผู้ตรวจติดตามระบบความปลอดภัยของเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการจังหวัด/เขต  ดำเนินการแก้ไขข้อที่ไม่ผ่าน  บันทึกและรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาล เพ่ือการพัฒนาระบบความ ปลอดภัย ลดความเสี่ยง และป้องกันการเกิดซ้ำ 
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5.2 การประกันคุณภาพกระบวนการวิเคราะห์ 
นโยบายการประกันคุณภาพกระบวนการวิเคราะห์ : ห้องปฏิบัติการต้องมีระบบประกันคุณภาพเพ่ือให้มั่นใจว่าการ
ตรวจวิเคราะห์ ดําเนินการภายใต้สภาวะควบคุมตามที่กําหนด  ทุกรายการทดสอบที่เปิดให้บริการมีการควบคุม
คุณภาพภายใน(IQC) ถูกต้องตามหลักวิชาการ ครบถ้วนทุกรายการทดสอบที่เปิดให้บริการเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องแม่นยำของผลการตรวจวิเคราะห์  มีการติดตามเฝ้าระวังต่อเนื่อง ไม่ออกผลการตรวจตัวอย่างผู้ป่วยเมื่อ
พบว่าผล IQC ไม่ผ่านเกณฑ ์ และมีการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของผล
การตรวจวิเคราะห์ โดยการเข้าร่วมโครงการ EQA/PT ครบถ้วน ถูกต้อง มีการติดตามเฝ้าระวัง ความถีใ่นการ
เปรียบเทียบผลอย่างน้อยทุก 6 เดือน  เลือกใช้ระบบการวิเคราะห์ วัสดุอ้างอิงที่สอบกลับได้ คุณลักษณะเหมาะสม  
และทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพเครื่องมือเมื่อมีการใช้หลายเครื่องทำ test เดียวกัน 

 

5.2.1 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ 
5.2.1.1 มีการจัดทําระบบควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal Quality Control, IQC) 

ครอบคลุมทุกรายการตรวจวิเคราะห์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือการทวนสอบ (verification) 
กระบวนการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ก. เลือกใช้สารควบคุม (quality control materials) ที่ทำปฏิกิริยาใกล้เคียงกับตัวอย่างตรวจ 
จากมนุษย์ เป็นวัสดุที่แตกต่างจากวัสดุที่ใช้ผลิต calibrator ความถ่ีของการใช้สารควบคุมให้
พิจารณากําหนดตามวงรอบการทํางาน ข้อกำหนดของผู้ผลิต และ Performance ของ test 
นั้นๆ สอดคล้องกับโอกาสของการเกิดคลาดเคลื่อนแปรปรวนที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพผล
วิเคราะห์ตัวอย่างผู้ป่วย  

ข. ระดับความเข้มข้นของสารควบคุม ต้องครอบคลุมช่วงค่าวิเคราะห์ที่ใช้งานสอดคล้องกับการใช้
งานเชิงคลินิก  

ค. การใช้สารควบคุมจากแหล่งที่ไม่ใช่ผู้ผลิตเครื่องมือหรือวิธีการหรือน้ำยากําหนด เช่น สาร
ควบคุมท่ีห้องปฏิบัติการเตรียมเองจากตัวอย่างผู้ป่วย,  Unassayed Third Party Control  
ต้องระวังในการอ่านและแปลผล 

5.2.1.2 ผู้ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ต้องผ่านการอบรมความรู้ให้มีความเข้าใจระบบควบคุมคุณภาพ เกณฑ์
การตัดสินผลการควบคุมคุณภาพภายใน ข้อมูลเชิงเทคนิคและเกณฑ์การตัดสินทางการแพทย์  
ก. มีการติดตามผลการควบคุมคุณภาพภายในอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลที่เป็นกราฟ

(กรณีเป็นการตรวจเชิงปริมาณวิเคราะห์) หรือรูปแบบที่สะดวกต่อการติดตามแนวโน้ม ความ
เสี่ยงที่จะเกิดความคลาดเคลื่อน  

- กรณีการตรวจเชิงปริมาณวิเคราะห์ ให้หา mean, SD ของห้องปฏิบัติการ เพ่ือติดตาม 
%CV และพัฒนาไปใช้ 6-sigma  เพ่ือใช้ค่า sigma metric ในการประเมิน 
performance ของแต่ละรายการทดสอบ  
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- กำหนดเกณฑ์การตัดสินผล IQC ตาม performance ของแต่ละรายการทดสอบและ
เป้าหมายระดับคุณภาพที่ต้องการ  เช่น รายการตรวจเชิงปริมาณวิเคราะห์อาจพิจารณา
จากค่า sigma metric แล้วเลือกกฎการควบคุมคุณภาพ(QC rules)จาก  Westgard 
sigma rules เป็นการเตรียมการแก้ไขและป้องกันก่อนการทําการทดสอบตัวอย่างผู้ป่วย 

ข. จะไม่มีการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของผู้ป่วยเมื่อผลการควบคุมคุณภาพภายในไม่
ผ่านเกณฑ์ ให้วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง(root cause analysis) มีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ผู้ป่วยซ้ำเมื่อทําการแก้ไขสาเหตุของความคลาดเคลื่อนแล้ว รวมทั้งย้อนกลับไปพิจารณารายงาน
ผลวิเคราะห์ที่ออกผลไปแล้วนับตั้งแต่การทําการควบคุมคุณภาพภายในรอบก่อนหน้านี้  

5.2.1.3 ให้บันทึกการติดตามและการแก้ไขเม่ือผลการควบคุมคุณภาพภายในไม่อยู่ในเกณฑ์ในแบบบันทึก
ปฏิบัติการแก้ไขกรณีผล IQC ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยอมรับคุณภาพ(FM-LAB-025) 

5.2.1.4 มีการบันทึกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพและผลการควบคุมคุณภาพ ดังนี้  
- บันทึกข้อมูลสารควบคุมคุณภาพท่ีใช้ พร้อมรายละเอียด Lot, Expired date, วันที่เปิดใช้ ค่าท่ี

กำหนด ช่วงที่ยอมรับได้ 
- รูปแบบการบันทึก อาจเป็นเอกสารที่เป็นกระดาษ หรือบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่อง

วิเคราะห์อัตโนมัติ หรือของ LIS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในจุดปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ 
- บันทึกผลการควบคุมคุณภาพลงในแบบบันทึกท่ีมีข้อมูลของสารควบคุมคุณภาพตรงกัน  

 

5.2.2 การเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (interlaboratory Comparison) เช่น การ
ทดสอบความสามารถระหว่างห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing, PT) การประเมินคุณภาพระหว่าง
องค์กร (External Quality Assessment Schemes, EQAS) 
5.2.2.1 ห้องปฏิบัติการต้องทําการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากโครงการด้วยวิธีการเดียวกับที่ปฏิบัติต่อ

ตัวอย่างผู้ป่วย ทําการตรวจวิเคราะห์โดยผู้ที่อยู่ในหน้าที่ประจําการในระหว่างตรวจวิเคราะห์ ต้องไม่
สื่อสารกับห้องปฏิบัติการอ่ืนเกี่ยวกับโครงการหรือผลวิเคราะห์  ไม่ส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการส่ง
ต่อทําการวิเคราะห์แทน  

5.2.2.2 ติดตามผลการประเมินระหว่างห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันวิเคราะห์ผล เมื่อ
ได้ผลประเมินอยู่นอกเกณฑ์ ให้วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ให้ปฏิบัติการแก้ไข ติดตามผลการแก้ไข และ
บันทึกไว้ในแบบบันทึกปฏิบัติการแก้ไขเมื่อผล EQA/PT/ILC ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยอมรับคุณภาพ(FM-
LAB-020) 

หมายเหตุ 6: โครงการสอบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการได้แก่ EQAS ระดับสากล หรือ ระดับประเทศ ที่สอดคล้องตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17043-2010 ควรเลือกโครงการที่มีกระบวนการครอบคลุมขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ และหลัง
การวิเคราะห์ และผลสะท้อนถึงสภาวะทางคลินิกของผู้ป่วย (หากเป็นไปได้) 

5.2.3 กรณีท่ีไม่มีโครงการ EQA /PT สําหรับรายการวิเคราะห์นั้นหรือมีหน่วยงานที่ให้บริการ EQA/PT แต่ไม่
สามารถเข้าร่วมได้  ให้ทำการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (interlaboratory Comparison) 
อย่างน้อย 3 แห่ง ความถี่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เช่น การแลกเปลี่ยนตัวอย่างกับห้องปฏิบัติการอ่ืนที่ใช้
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หลักการวิเคราะห์เหมือนกัน หากเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการที่ใช้หลักการวิเคราะห์ต่างกัน ต้องมี
วิธีการเปรียบเทียบเพื่อทวนสอบค่าที่ได้ในเชิงคลินิก ได้แก่ รายงานผลอยู่ในเกณฑ์ตัดสินใจว่าค่าผิดปกติ 
หรือปกต ิ ตามค่าอ้างอิง ตัวอย่างที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ อาจใช้สารมาตรฐาน 
หรือ ตัวอย่างที่วิเคราะห์ และรู้ผลแล้วครอบคลุมค่าปกติ และ ค่าผิดปกติ(กรณีใช้สิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ห้าม
ระบุชื่อผู้ป่วยเพื่อรักษาความลับ ควรมีข้อมูลอาการทางคลินิกประกอบ) หรือตัวอย่างจากโครงการ EQA 
/PT การแปลผลจะต้องดําเนินการโดยห้องปฏิบัติการเอง กําหนดความถี่ของการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ และมีการติดตามประเมินผลการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ เมื่อผลประเมินไม่อยู่ใน
เกณฑ์  ให้วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ร่วมกันแก้ไขปัญหา ติดตามผลการแก้ไขและบันทึกไว้ในแบบบันทึก
ปฏิบัติการแก้ไขเมื่อผล EQA/PT/ILC ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยอมรับคุณภาพ(FM-LAB-020)  ผลการ
เปรียบเทยีบระหว่างห้องปฏิบัติการ ต้องคํานึงถึงวิธีวิเคราะห์ เครื่องมือ วัสดุ น้ำยาที่ใช้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อรายงานผล 

5.2.4 เลือกวิธีวิเคราะห์ที่เป็นวิธีสากลนิยม ซึ่งระบบการวิเคราะห์ต้องสอบกลับได้ (traceable) ถึงค่า
มาตรฐานสากล (SI unit) โดยมีการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของวัสดุอ้างอิงที่ใช้ถึงระดับสากล หรือ
ระดับประเทศ หรือค่าอ้างอิงอ่ืนๆ กรณีทําไม่ได้อาจใช้ผลจากการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ 
หรือใช้วัสดุอ้างอิงที่มีใบรับรองคุณลักษณะ หรือมีข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิต หรือ ใช้มาตรฐานหรือวิธีการ
ทดสอบท่ีกําหนดขึ้นอย่างชัดเจนเป็นที่ตกลงยอมรับ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจัดทําเอกสารระบุ
รายละเอียดของน้ำยา วิธีปฏิบัติการวิเคราะห์ หรือระบบวิเคราะห์ โดยมีค่าสอบกลับได้ (traceability) จาก
ผู้ผลิต 

5.2.5 การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ / เครื่องมือ กรณีที่ใช้วิธีการวิเคราะห์หลาย วิธี หรือใช้เครื่องมือหลายเครื่อง
เช่น เครื่อง Immunology analyzer เพ่ือให้บริการในรายการทดสอบชนิดเดียวกันในสถานที่เดยีวกัน หรือ
ในองค์กรเดียวกัน มีกลไกการเปรียบเทียบผลเพื่อทวนสอบ โดยใช้ค่าวิเคราะห์ที่สะท้อนค่าในช่วงที่ตรวจ
วิเคราะห์ในผู้ป่วยเชิงคลินิกและเก็บบันทึกการเปรียบเทียบนั้นไว้ ดําเนินการแก้ไขทันทีหากพบปัญหาที่
เกีย่วข้องกับการเปรียบเทียบผล และมีบันทึกในแบบบันทึกปฏิบัติการแก้ไขฯ(FM-LAB-020)  หรือรายงาน
ปัญหาและรายละเอียดการแก้ไข ในแบบบันทึกการเฝ้าระวังและปฏิบัติการแก้ไขป้องกันสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดกําหนด(FM-LAB-056) ระยะเวลาการทวนสอบนี้ตามความเหมาะสมกับคุณลักษณะของวิธีการ
ทดสอบหรือเครื่องมือที่ใช้  ถ้าต้องการปรับค่า ต้องระบุให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบชัดเจน และตรวจสอบ
การดำเนินการ  สำหรับเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วกับเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอัตโนมัติไม่ต้อง
ทำการเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ 

หมายเหตุ 7: กรณีที่เครื่องมือและน้ำยาผลิตภณัฑต์่างกัน ควรใช้ตัวอย่างเปรียบ เทียบอยา่งน้อย 40 ตัวอย่าง ทดสอบในแต่ละ
เครื่องห่างกันไมเ่กิน 2 ช่ัวโมง เก็บรวบรวมค่าภายใน 5-20 วัน(วันละ 2-5 ราย) ครอบคลุมช่วงค่าที่ใหบ้ริการทางคลินิก กรณีที่
เครื่องมือและน้ำยาผลติภณัฑ์เดยีวกัน รุ่นเดียวกัน ใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างน้อย 20 ตัวอย่าง ครอบคลุมช่วงค่าที่ให้บริการ
ทางคลินิก สถิติที่ใช้ควรใช้ correlation analysis (R2) เพื่อพิจารณาความสมัพันธ์ ควบคู่กับ paired t-test , หรือสถิติอื่นที่ใช้
พิสูจน์ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เช่น  difference plot, comparison plot, regression line, TE calc <TEa 
 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรือ่ง : คู่มือคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
รหัสเอกสาร : QM–LAB-2 หน้า 33 จาก 54 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

5.3 ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ 
นโยบาย : ห้องปฏิบัติการต้องมีระเบียบปฏิบัติระบุวิธีการและกิจกรรมขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ เพ่ือให้มั่นใจว่า 
กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนด  สิ่งส่งตรวจมีคุณภาพและชี้บ่งสิ่งส่งตรวจถูกต้องตรงกับผู้ป่วย  
  

5.3.1 คู่มือใช้บริการและจัดเก็บตัวอย่าง 
5.3.1.1 ห้องปฏิบัติการ มีคู่มือใช้บริการและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (MN-LAB-

001) ที่จัดทําเป็นเอกสารควบคุมตามระบบเอกสารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ใช้ฉบับที่เป็น
ปัจจุบันแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ข้อมูลในคู่มือระบุ สถานที่ห้องปฏิบัติการ 
รายการทดสอบที่ให้บริการ รวมถึงรายการทดสอบที่ส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการอื่น ระบุเวลาทําการ 
วิธีการจัดเก็บตัวอย่าง ชนิด ปริมาณ ข้อจํากัดของตัวอย่างส่งตรวจ วิธีการและสภาวะนําส่ง  วิธี
วิเคราะห์ที่ใช้ ค่าอ้างอิง/ค่าปกติ และระยะเวลาทดสอบ เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง ค่าวิกฤต วิธีการ
รายงานผล  

5.3.1.2  ดำเนินการทบทวนรายละเอียดในคู่มือการจัดเก็บตัวอย่าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขในสาระสําคัญ  

5.3.1.3 ระบุวิธีการรับทําการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ขอส่งตรวจด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ เมื่อมีการขอส่งตรวจ
ด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ให้บันทึกรายละเอียดการขอส่งตรวจในแบบบันทึกการรับโทรศัพท์และ
การรายงานผลทางโทรศัพท์(FM-LAB-022) 

5.3.1.4 มีการอธิบาย หรือแนะนําการเตรียมตัวของผู้ป่วย ก่อนการจัดเก็บตัวอย่าง เช่น การงดอาหาร  
หมายเหตุ 8: ห้องปฏิบัติการดำเนนิการในขั้นตอนจัดเก็บและนำส่งตัวอย่างเองเฉพาะผู้ป่วยที่ใช้บริการแบบผู้ป่วยนอก ส่วนผู้ป่วย
ที่มาใช้บริการที่ห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน ตรวจสุขภาพประจำปี ห้องปฏบิัติการไม่ได้เก็บสิ่งส่งตรวจเอง จึงมีระบบตรวจสอบสภาพเมื่อ
รับตัวอย่าง เพื่อให้มั่นใจว่าตัวอย่าง มีการจัดเก็บและนําส่งอย่างถูกตอ้ง 

5.3.2 การนําส่งตัวอย่าง  
5.3.2.1 ใบนําส่งตัวอย่าง หรือใบส่งตรวจในระบบสารสนเทศ ต้องมีข้อมูลเพียงพอเพ่ือการชี้บ่งผู้ป่วย 

ระบุชนิดการทดสอบที่ชัดเจน และแพทย์ผู้ขอให้ตรวจ ห้ามนําเวชระเบียน ผู้ป่วยมาใช้เป็นใบ
นําส่งตัวอย่าง เพ่ือการปกป้องข้อมูลความลับผู้ป่วยที่อาจถูกเผยแพร่และเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ ข้อมูลทางคลินิก เช่น ชื่อ นามสกุล HN  เพศ อายุ การ วินิจฉัยของแพทย์
ในเบื้องต้น เป็นต้น รวมทั้งผู้ส่งตรวจ สถานที่ส่ง หรือต้องการให้ส่งรายงาน ในกรณีที่ใบส่งตรวจ
ระบุไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ห้องปฏิบัติการต้องประสานงานไปยังผู้ส่งตรวจโดยตรง  

5.3.2.2 มีการชี้บ่งตัวอย่างและใบส่งตรวจให้สามารถสอบกลับไปยังผู้ป่วยแต่ละคนได้  การชี้บ่งตัวอย่าง
ต้องครอบคลุมตัวอย่างเริ่มต้น ก่อน-ระหว่าง-หลังวิเคราะห์ ใช้ตัวชี้บ่งอย่างน้อย 2 รายการ เช่น 
ชื่อ-สกุล กับ Lab number (LN) อาจเพิ่ม วันเดือนปีเกิดหรือ HN  กรณีส่งตรวจทางธนาคาร
โลหิตเพ่ือขอผลิตภัณฑ์โลหิต ให้ระบุชื่อผู้เจาะเลือดด้วย  กรณีที่เป็นคดี ต้องมีบันทึกยินยอม 
หรือยืนยันตัวอย่างจากเจ้าของตัวอย่าง  
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5.3.2.3  ตัวอย่างที่แบ่งมาต้องสามารถสอบกลับไปยังตัวอย่างเริ่มต้น(primary sample) ได้ โดยการใช้
ตัวชี้บ่งอย่างน้อย 2 รายการ เช่น ชื่อ-สกุล กับ Lab number (LN)   

5.3.2.4 ควบคุมวิธีการนําส่งตัวอย่างปลอดภัยต่อผู้นำส่งและสิ่งแวดล้อม ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของ
ตัวอย่าง ทั้งการนำส่งภายในโรงพยาบาล และการนําส่งห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ ดังนี้ 
- ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจและอุณหภูมิที่เหมาะสม นำส่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ 
- มีการควบคุมระยะเวลานำส่งขวด Hemo culture ไม่เกิน delay entry ของแต่ละเครื่อง 
- การขนส่งเลือดในงานธนาคารโลหิต มีการควบคุมแบบ Blood cold chain 

5.3.3 การรับและเก็บรักษาตัวอย่าง  
5.3.3.1 กําหนดหลักเกณฑ์การรับหรือการปฏิเสธตัวอย่าง ระบุในคู่มือใช้บริการฯ(MN-LAB-001) และ

ระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการให้บริการในกระบวนการก่อนการวิเคราะห์(WP-LAB-19 )  ลงบันทึก
หลักฐานระบุรายละเอียดของปัญหากรณีท่ีสภาพตัวอย่างไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในแบบบันทึกการ
ปฏิเสธและตรวจรับสิ่งส่งตรวจที่ไม่ตรงข้อกำหนด(FM-LAB-014) 

5.3.3.2 กําหนดแนวปฏิบัติในการรับตัวอย่างกรณีเร่งด่วน-ฉุกเฉิน ไว้ในระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการให้บริการ
ในกระบวนการก่อนการวิเคราะห์(WP-LAB-19 )   

5.3.3.3 กําหนดบุคลากรทําหน้าที่ตรวจสอบใบส่งตรวจและตัวอย่างเริ่มต้น โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
ทีง่านตรวจรับสิ่งส่งตรวจ(JD-LAB-023) ของใบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบงาน -Job 
description(FM-LAB-035)  

5.3.3.4 ลงทะเบียนรับตัวอย่างในระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ(LIS)  ระบุเวลา วัน เดือน ปี ชนิดตัวอย่าง
และผู้รับตัวอย่าง  

5.3.3.5 มีวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ ไว้ในช่วงเวลาและสภาวะที่เหมาะสม โดยการควบคุม

อุณหภูมิห้องไม่ให้สูงเกิน 24 C  รีบนำตัวอย่างเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์
ทันทีท่ีผ่านขั้นตอนการตรวจรับตัวอย่าง กรณีไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ภายใน 1 ชั่วโมง  อาจ
เตรียมตัวอย่างก่อนให้พร้อมตรวจวิเคราะห์ (เช่น ปั่นแยก serum) หรือเก็บตัวอย่างในตู้เย็นควบคุม

อุณหภูมิ 2-8 C (ยกเว้น test ที่มีข้อห้ามเก็บที่อุณหภูมินี้)  กรณีรอตรวจเกิน 24 ชั่วโมง อาจ

เตรียมอย่างให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเก็บรักษาในตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิได้ต่ำกว่า  -20 C  เพ่ือ
นํามาวิเคราะห์ หรือเพ่ิมรายการทดสอบได้อย่างมีคุณภาพ  

5.3.3.6 หากพบปัญหาในการชี้บ่งตัวอย่างเริ่มต้น หรือสารที่จะวิเคราะห์ไม่คงตัว และไม่สามารถเก็บ
ตัวอย่างใหม่ได้ หรือมีความสําคัญมากข้ันวิกฤติ ห้องปฏิบัติการอาจนําตัวอย่างเริ่มต้นมาทดสอบได้ 
แต่ยังไมร่ายงานผลจนกว่าผู้ขอส่งตรวจหรือผู้เก็บสิ่งส่งตรวจสามารถชี้บ่ง ให้ถูกต้องยอมรับได้ และ
บันทึกผู้รับผิดชอบเก็บสิ่งส่งตรวจไว้เป็นหลักฐานเพื่อทวนสอบไปยังใบส่งตรวจได้  

5.3.3.7 มีการทบทวนปริมาณตัวอย่างที่ต้องการใช้สําหรับการตรวจวิเคราะห์เป็นระยะ เพ่ือแจ้งให้ผู้จัดเก็บ
ตัวอย่างส่งในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการวิเคราะห์  ลดภาระในการกำจัดตัวอย่างที่เหลือจากการ
วิเคราะห์ 
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5.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
นโยบายขั้นตอนการวิเคราะห์ : วิธวีิเคราะห์เป็นไปตามหลักวิชาการ ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เหมาะสมกับ
งานบริการ  ทบทวนวิธีวิเคราะห์และค่าอ้างอิงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีคู่มือวิธีปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ที่จุด
ปฏิบัติงาน 
5.4.1 วิธีวิเคราะห์  

5.4.1.1 ใช้วิธีวิเคราะห์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับหรืออ้างอิงในเอกสารทางวิชาการระดับสากล 
หรือระดับประเทศ  ไม่มีการดัดแปลง parameter ขนาดตัวอย่าง ชนิดตัวอย่าง และขั้นตอนการ
วิเคราะห์อื่นๆ ที่ต่างไปจากข้อกำหนดของผู้ผลิตที่ผ่านการสอบทวน (validation)แล้ว    มีข้อมูล
การสอบทวนจากผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาวิธีวิเคราะห์ที ่แสดงถึงความเที่ยงตรง ถูกต้อง แม่นยํา สามารถ
ระบุความคลาด เคลื่อน ความจําเพาะ ความไว ช่วงวิเคราะห์ และความสอดคล้อง กับอาการทาง
คลินิกได้ ข้อมูลสอดคล้องตามข้อ 3.2.5  มีการทวนสอบ (verification) วิธีวิเคราะห์โดย
ห้องปฏิบัติการก่อนเริ่มใช้งานเพ่ือยืนยันได้ว่าเหมาะสมกับการใช้งานในงานบริการ เก็บเอกสาร
ข้อมูลผลการสอบทวนและเก็บบันทึกผลการทวนสอบนั้นไว้ จัดทําคู่มือวิธีปฏิบัติการวิเคราะห์เป็น
เอกสาร Work Instruction(WI)อย่างครบถ้วน 

5.4.1.2 มีการทบทวนวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ว่ายังคงเหมาะสมกับงานที่ให้บริการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
บันทึกการทบทวนนั้นไว้  

5.4.1.3 มีการทบทวนค่าอ้างอิงที่ใช้อยู่ว่ายังคงเหมาะสมกับงานบริการเชิงคลินิก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
หรือกรณหี้องปฏิบัติการเปลี่ยนวิธีวิเคราะห์ หากพบว่าค่าอ้างอิงไม่เหมาะสมกับกลุ่มประชากร ต้อง
มีการปฏิบัติการแก้ไขตามความจําเป็น  

5.4.1.4 แจ้งวิธีวิเคราะห์ที่ใช้แก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งชนิดและปริมาณของตัวอย่างที่ต้องการ  
5.4.1.5 ถ้ามีการเปลี่ยนวิธีวิเคราะห์ต้องแจ้งผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์ ก่อนเปลี่ยนวิธีวิเคราะห์  วิธีการแจ้ง

ผู้ใช้บริการ เช่น แจ้งในใบรายงานผล บันทึกข้อความ การประชุมสหวิชาชีพ กลุ่มLINE  เป็นต้น 
5.4.2 คุณลักษณะของแต่ละวิธีวิเคราะห์ต้องเหมาะสมสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และตามความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยห้องปฏิบัติการทำตามเงื่อนไขอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
5.4.2.1 คุณลักษณะของวิธีวิเคราะห์เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ เช่น screening test, Confirm test 

หรือ Supplementary test 
5.4.2.2 สอบถามความคิดเห็นความต้องการของผู้ส่งตรวจ เช่น การเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ anti-HIV ในราย

ขอผลด่วน 
5.4.2.3 การตรวจ glucose โดยเครื่อง POCT ในคลินิกเบาหวาน ห้ามนำมาใช้วินิจฉัยโรค 
5.4.2.4 การตรวจ HIV ต้องปฏิบัติตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข และเลือกวิธีทดสอบท่ี 1 เหมาะสม

ตามหลักวิชา 
5.4.2.5 คุณลักษณะของวิธีตรวจ Infectious Markers ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมสำหรับ Blood Safety 

หรือ Individual Diagnosis 
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5.4.3 มีคู่มือวิธีการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์(Work Instruction, WI) ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นกระดาษและ 
electronic file ณ จุดปฏิบัติงาน อาจมีแผ่นป้ายย่อวิธีทํางาน(Card file, CF) ซึ่งอ้างอิงและสอดคล้องกับ
คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน และแผ่นป้ายย่อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารควบคุม  คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(WI) 
อาจเป็นทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของข้อแนะนําการใช้หรือเอกสารประกอบชุดน้ำยาโดยผู้ผลิต หากมีการ
เปลี่ยนแปลงน้ำยาทดสอบหรือวิธีการทดสอบ ต้องมีการตรวจสอบรายงานผลและความเหมาะสมในการใช้
งาน มีการแก้ไขคู่มือวิธีการปฏิบัติงานให้ตรงกับที่ปฏิบัติจริงถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง
แจ้ง อธิบาย สื่อสารข้อมูลวิธีวิเคราะห์(method) ที่เลือกใช้ให้ผู้ใช้บริการรับทราบในคู่มือการใช้บริการฯ
(MN-LAB-001) และในใบรายงานผล 

หมายเหตุ 9: คู่มือวิธีการปฏิบัติงานอาจจัดทําอยู่ในรูปแบบข้อมลูคอมพิวเตอร์ ซึ่งอธิบายรายละเอียดวธิีปฏิบัติงาน โดยมีการ
ระบุหัวข้อเรื่อง รหสัเอกสาร และการชี้บ่ง อ่ืนๆ รวมทั้งมีระบบการควบคุมเอกสารเช่นเดียวกับเอกสารที่เป็นกระดาษ หัวข้อใน 
คู่มือปฏิบัติการ ไดแ้ก่ วัตถุประสงค์การตรวจวิเคราะห์ หลักการ วิธกีารชนิดตัวอย่าง การเตรียมผู้ป่วย ภาชนะจัดเก็บตัวอย่าง 
สารกนัเลือดแข็ง เครื่องมือ วัสดุ น้ำยาที่ใช้ สภาวะและความปลอดภัยในขณะทําการวิเคราะห์ การสอบเทียบเครื่องมือ ข้ันตอน 
ดําเนินการ การควบคุมคณุภาพ สาร หรือสิ่งรบกวนปฏิกิรยิา (เช่น ไขมันในเลือด hermolysis, bilirubinenia, ยา เป็นต้น) 
การคํานวณผล ช่วงค่าอ้างอิงจุดตดัสินเชิงคลินิก ค่าวิกฤติ การแปลผล เอกสารอ้างอิง 
หมายเหตุ 10: หัวหน้าห้องปฏิบัติการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาทางวิชาการของคู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน และ
เป็นฉบับปัจจุบัน รวมทั้งเป็นผู้ทบทวนวิธีวิเคราะห์ดังกล่าวด้วย 
หมายเหตุ 11 : อาจเก็บรักษาต้นฉบับคู่มือวิธีการปฏิบตัิงานตรวจวเิคราะห์(Work Instruction, WI) ที่อยู่ในรูปแบบเอกสารที่
เป็นกระดาษไว้ในแฟ้มเอกสารในห้องพัฒนาคุณภาพและควบคุมเอกสารของห้องปฏิบัติการ  ส่วนในจุดปฏิบัติงานมีไว้เฉพาะ
ป้ายย่อและ WI ที่จัดทำสำเนาในรปูแบบ electronic file 
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5.5 ขั้นตอนหลังการวิเคราะห์ 
นโยบายขั้นตอนหลังการวิเคราะห์ : หลังการวิเคราะห์ตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการต้องมขีั้นตอนการตรวจสอบผลการ
ตรวจวิเคราะห์ก่อนออกผลการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าการทบทวนผล(review of results)โดยผู้มีอำนาจ
หน้าที่ มีการเก็บรักษาและทำลายตัวอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและปลอดภัย  ให้ใช้ระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการ
ทบทวนผลและการจัดการตัวอย่างหลังการทดสอบ(WP-LAB-22) เป็นแนวทางดำเนินการในขั้นตอนหลังการ
วิเคราะห์ 
5.5.1 กําหนดให้ผู้ตรวจวิเคราะห์เป็นผู้ทบทวนผลขั้นต้น ให้นักเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ มีอํานาจในการทบทวนผลวิเคราะห์ขั้น
สุดท้ายและ/หรือรับรองผลการวิเคราะห์  ซึ่งระบุไว้ในใบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบงาน-Job 
description(FM-LAB-035) และใบมอบหมายงานรายบุคคล(FM-LAB-073) 

5.5.1.1 การทบทวนผล ให้ตรวจสอบความสอดคล้องกับรายงานผลวิเคราะห์อื่นๆ และตรวจดูบันทึกที่
เกี่ยวข้อง เช่น ดูผลวิเคราะห์ในครั้งที่ผ่านมา(previous result), กรณี HBV profile ดูความ
สอดคล้องกันร่วมกับการตรวจดูบันทึกปฏิกิริยาใน work sheet ที่ผู้ตรวจวิเคราะห์เห็นเพ่ือดู
ขั้นตอนการอ่านผลและแปลผล, ผลการทดสอบ HbA1c กับ FPG, Hb กับ Hct, การตรวจหมู่
เลือด ABO ดู cell grouping กับ serum grouping เป็นต้น 

5.5.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วย ความถูกต้องของข้อมูลผลการวิเคราะห์  
5.5.1.3 กรณีท่ีมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวให้มีระบบตรวจสอบผลย้อนหลัง(ทบทวนผล) ในเวรถัดไป โดย

สุ่มทวนสอบอย่างน้อย 5% ของจำนวนผู้ป่วยที่ส่งตรวจ แต่ไม่น้อยกว่า 10 รายต่อต่อเวร ถ้า
จำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าเท่ากับ 10 ราย หรือเป็นรายการตรวจ Anti-HIV และ Compatibility 
test ในงานธนาคารโลหิต ใหท้บทวนผลทุกราย(100%) 

5.5.2 ใหเ้ก็บตัวอย่างเริ่มต้น และตัวอย่างอ่ืนๆ หลังการวิเคราะห์ไว้ตามระยะเวลาและภาวะที่กําหนดตามนโยบาย
ของหน่วยงานเพ่ือทวนสอบหรือชี้บ่งตัวอย่างหากเกิดปัญหา หรือนํามาตรวจวิเคราะห์ซ้ำได้หากต้องการ 
กรณ ี test ที่มโีอกาสถูกตรวจวิเคราะห์ซ้ำ ต้องควบคุมสภาวะที่จัดเก็บเพ่ือมั่นใจว่าคุณสมบัติของตัวอย่างไม่
เปลี่ยนไปในระยะเวลาที่กําหนด กรณีตัวอย่างที่เป็นคดีต้องชี้บ่ง ทวนสอบ และเก็บรักษาไว้นานไม่น้อยกว่า 
10 ปี แจ้งให้ผู้ปฏิบัติรับทราบ ปฏิบัติตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการ
ทบทวนผลและการจัดการตัวอย่างหลังการทดสอบ(WP-LAB-22)   

5.5.3 ตัวอย่างที่เหลือจากการวิเคราะห์ มีการทําลายอย่างถูกวิธีตามประเภทของตัวอย่าง โดยบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายและผ่านการอบรมระบบความปลอดภัยและการป้องกันโรคติดเชื้อ ห้องปฏิบัติการต้องตรวจสอบ
ระบบเคลื่อนย้าย จัดเก็บ ทําลาย ขยะจากห้องปฏิบัติการ เป็นระยะ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย วิธีการทุก
ขั้นตอนต้องมีความเสี่ยงต่ำต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรือ่ง : คู่มือคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
รหัสเอกสาร : QM–LAB-2 หน้า 38 จาก 54 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

5.6 การรายงานผล 
นโยบายการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  :- 
1) ผลของการทดสอบทุกรายการที่ส่งตรวจต้องถูกรายงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน รวดเร็ว ในทุกรูปแบบ

และชนิดสื่อที่ใช้รายงานผล   
2) กำหนดอัตราการรายงานผลได้ภายในระยะเวลาต่างๆ เช่น  30, 45, 60, 90, 120 นาที ฯลฯ  เป็นตัวชี้วัด

คุณภาพของห้องปฏิบัติการ บันทึกระยะเวลารายงานผลในระบบสารสนเทศ( LIS & HIS ) นำบันทึกตัวชี้วัดใน
ประเด็นคุณภาพด้านความรวดเร็วทันเวลาของการรายงานผลมาวิเคราะห์ผลรายเดือน  กรณีต้องรายงานผล
ล่าช้ากว่าระยะเวลารายงานผลที่กำหนดไว้หรือได้รับเสียงสะท้อนของผู้ส่งตรวจว่าล่าช้า ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบก่อนและบันทึกเหตุการณ์ไว้  นำบันทึกเหล่านี้มาประกอบการทบทวนวิธีการรายงานผล และปฏิบัติการ
แก้ไขเพ่ือตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3) การแก้ไขรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้ผู้ตรวจวิเคราะห์ที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์เท่านั้นมีสิทธิใน
การแก้ไขรายงานผลฯ  มีระเบียบปฏิบัติวิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ต้องครอบคลุม
ทั้งขั้นตอนก่อนส่งมอบและหลังส่งมอบรายงานผลฯ ที่มรีายงานผลเกี่ยวข้องในกระบวนการทำงาน  หากมีการก้
ไขรายงานผลที่เป็นกระดาษ ต้องระบุวันเวลา บุคคลผู้มีอำนาจเปลี่ยนแปลง  ห้ามลบทิ้ง  ให้ขีดฆ่า และเขียนผล
ที่แก้ไขไว้ข้างๆ ลงนามกำกับด้วยชื่อผู้เปลี่ยนแปลงแก้ไข 

5.6.1  วิธีการรายงานผล   
          มีวิธีการรายงานผล ที่มั่นใจได้ว่า รายงานผลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา  

5.6.1.1 มีระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การรายงานผล(WP-LAB-23) และการออกผล (WP-LAB-24) ระบุ
ขั้นตอนเกี่ยวกับ วิธีการรายงาน ผู้รายงาน ผู้รับรายงาน ทั้งการรายงานผลตามปกติ การรายงานผลด่วน รายงานผล
ปกปิด การรายงานผลทางโทรศัพท์ การรายงานผลทางระบบสารสนเทศ(LIS & HIS) และการรายงานผลที่ส่งตรวจ
ไปยังห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ วิธีการรายงานคำนึงถึงการปกป้องข้อมูลความลับผู้ป่วยและตรงผู้ป่วย 

5.6.1.2 รายงานผลโดยใช้คําศัพท์  การเรียกชื่อการทดสอบ ชื่อเชื้อ และหน่วยวัด ที่เป็นสากลนิยม 
ถูกต้องตรงกันทั้งในระบบสารสนเทศ  ใบรายงานผลที่ห้องปฏิบัติการ และใบรายงานผลที่หอผู้ป่วยต่างๆ 

5.6.1.3 มีนโยบายกําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ต้องรายงานผลล่าช้า  กําหนดระยะเวลารายงานผล 
(turnaround time) บันทึกระยะเวลารายงานผลในระบบสารสนเทศ(LIS/HIS) สําหรับรายการทดสอบทุกชนิดโดย
การหารือกับผู้ส่งตรวจในการประชุมสหวิชาชีพ(PCT)  และแจ้งผู้ใช้บริการ ระยะเวลารายงานผลต้องสะท้อนความ
จําเป็นทางคลินิก กำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของห้องปฏิบัติการเช่น อัตราการรายงานผลภายใน 90 นาที ทำได้ไม่น้อย
กว่า 80 % เป็นต้น นํามาใช้ ติดตาม บันทึกและทบทวนวิธีการรายงานผล และปฏิบัติการแก้ไขตามความจําเป็น  

5.6.1.4 เพ่ือให้การรายงานผลตอบสนองต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการต้องกําหนด “ค่า
วิกฤติ” หรือ “ช่วงของค่าวิกฤติ” โดยทําความตกลงกับแพทย์ผู้ส่งตรวจในที่ประชุมสหวิชาชีพและจากการสอบถาม
แพทย์ผ่านระบบสอบถามความพึงพอใจของแพทย์ต่อบริการของห้องปฏิบัติการ 
หมายเหตุ 12 : รายการ ค่าวิกฤติ กําหนดในรายการวิเคราะห์ที่หากเกิดความลา่ช้าจะมผีลกระทบต่อกระบวนการรักษาผู้ป่วย ควร
กําหนดวิธีปฏิบัตดิ้วยการหารือกับแพทย์ผู้ใช้รายงานผลการตรวจ 
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5.6.1.5 วิธีการรายงานผลสําหรับกรณีผล “ค่าวิกฤติ” และต้องส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ตามไปยังผู้ส่ง
ตรวจโดยเร็วที่สุด มีบันทึกปฏิบัติการเกี่ยวกับรายงานผลค่าวิกฤติ รวมทั้ง วัน เวลา ผู้รายงานผล ชื่อผู้รับผลใน LIS 
หากมีข้อผิดพลาดจากการรายงานผลฉุกเฉินเกิดข้ึน ต้องบันทึกข้อผิดพลาด นำผลการรายงานค่าวิกฤติรายผู้ป่วยมา
ทบทวนเป็นระยะ และนํามาเข้าท่ีประชุมสหวิชาชีพ(PCT) และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนระบบคุณภาพ/ทบทวนบริหาร  

5.6.1.6 กําหนดวิธีปฏิบัติในกรณีรายงานผลทางโทรศัพท์ หรือทางระบบคอมพิวเตอร์ในระเบียบ
ปฏิบัติงานเรื่องการออกผล (WP-LAB-24) เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานผลได้ส่งถึงผู้ส่งตรวจที่ถูกต้อง กรณีรายงานผล
ทางโทรศัพท์ต้องส่งรายงานผลฉบับจริง ตามไปโดยเร็ว 

 

5.6.2 ใบรายงานผล 
5.6.2.1 รายงานผลเป็นเอกสารตามกฎหมาย 
5.6.2.2 รายงานผลมีข้อมูลครบ มีรูปแบบใบรายงานผลที่เหมาะสม ชี้บ่งเอกลักษณ์ ระบุ สถานที่

ห้องปฏิบัติการ กรณีส่งต่อต้องระบุสาขา/สถานที่ห้องปฏิบัติการส่งต่อ ชื่อผู้ป่วย HN ชื่อหน่วยงานที่ส่งตรวจ ชื่อ
แพทย์ผู้สั่งตรวจ(Request Doctor)  วัน เดือน ปี เวลาที่จัดเก็บและรับตัวอย่าง ชนิด ตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ ผล
วิเคราะห์ ค่าอ้างอิง การแปลผล ข้อคิด เห็น ข้อเสนอแนะ ข้อควรระวัง ข้อจํากัดในการใช้ผลวิเคราะห์ ผู้ทําการ
วิเคราะห์/ออกรายงาน  ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติออกผล วัน เดือน ปี เวลา ที่ออกรายงาน/ออกผล  หน้าที่จากจํานวน
หน้าทั้งหมด (กรณีมีหลาย หน้า ต้องระบุชื่อผู้ป่วย ผู้ทําการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบอนุมัติออกรายงานผลในทุกหน้า)  

5.6.2.3 กรณีท่ีจําเป็นต้องวิเคราะห์ตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับตัวอย่างที่กําหนด ต้องระบุสภาพ
ปัญหา เช่น Hemolysis, Icteric, Lipemic serum หรือปริมาณน้อย หรือรอนำส่งนานกว่าที่กำหนด และข้อควร
ระวังในการแปลผลวิเคราะห์ของตัวอย่างนั้นลงในใบรายงานผล และในแบบบันทึกการปฏิเสธและตรวจรับสิ่งส่ง
ตรวจที่ไม่ตรงข้อกำหนด(FM-LAB-014) 

5.6.2.4 เก็บรักษาสําเนาข้อมูลรายงานผล ให้สามารถเรียกกลับมาใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งในรูปแบบที่
เป็นกระดาษ  LIS/HIS และ electronic file อ่ืนๆ  เข้าถึงรายงานได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เรียกกลับมาใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบการจัดเก็บเป็นระยะและบันทึกไว้ในบันทึกการตรวจสอบเอกสารหรือข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศที่โอนถ่าย บันทึก และเก็บรักษาไว้(FM-LAB-080) 

 

5.6.3 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานผล  
5.6.3.1 มีระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การออกผล (WP-LAB-24) ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ รวมกรณีผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด ครอบคลุมการแก้ไขรายงาน
ผลฯ ทั้งกรณียังไม่ส่งมอบรายงานผลฯ(เป็นอุบัติการณ์เชิงรุก near miss)  กรณสี่งมอบรายงานผลฯไปแล้วแต่
แพทย์ยังไม่ได้ใช้รายงานผลฯสั่งการดูแลรักษา(เป็นอุบัติการณ์เชิงรุก near miss)  และกรณีมีการส่งมอบรายงาน
ผลฯโดยแพทย์ได้ใช้รายงานผลฯสั่งการดูแลรักษาไปแล้ว(เป็นอุบัติการณ์ miss)  ภายใต้เงื่อนไขท่ีห้องปฏิบัติการมี
ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ(LIS) เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล( HIS)  แต่ยังใช้ใบรายงานผล
เป็นกระดาษท่ีพิมพ์ออกมาจาก LIS   โดย LIS ที่ใช้งานอยูซ่ึ่งสามารถสอบกลับได้ถึงผู้แก้ไขรายงานผล ผลเดิมที่
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แก้ไข และวันเดือนปีที่แก้ไข ผู้ตรวจวิเคราะห์ที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์เท่านั้นที่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
รายงานผล  กรณีผู้ตรวจวิเคราะห์ไม่ใช่นักเทคนิคการแพทย์(เช่น นายสิบพยาธิวิทยา) ให้ผู้ตรวจวิเคราะห์แจ้งนัก
เทคนิคการแพทย์มาเป็นผู้แก้ไขข้อมูลรายงานผล  โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

5.6.3.1.1 กรณียังไม่ส่งข้อมูลรายงานผลเข้าสู่ HIS ไม่จำเป็นต้องมีการบันทึกแก้ไขในเอกสาร แต่
ยังคงบันทึกในใบรายงานอุบัติการณ์เพ่ือบริหารความเสี่ยงตามระบบของโรงพยาบาล  

5.6.3.1.2 ถ้ามีการส่งข้อมูลรายงานผลเข้าสู่ HIS แล้ว ผู้ตรวจวิเคราะห์ต้องลงบันทึกใบแจ้งขอ
แก้ไขข้อมูลรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(FM-LAB-329) แนบไปกับใบรายงานผลฉบับใหม่ที่
ผู้ตรวจวิเคราะห์แก้ไขและผู้รับรองผลการทดสอบลงนามอนุมัติออกผลแล้ว ส่งมอบให้หน่วยงานที่ส่งตรวจ พร้อม
ติดตามเรียกรายงานผลฉบับผิดพลาดกลับคืนมาแนบไว้กับสำเนาใบแจ้งขอแก้ไขฯ เก็บไว้ที่ห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้
ประกอบในการเขียนรายงานอุบัติการณ์และบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดอุบัติการณ์ดังกล่าว  

5.6.3.1.3 กรณใีช้ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่เป็นกระดาษแต่ไม่ได้เกิดจาก LIS/HIS หาก
มีการแก้ไขรายงานผลฯ ต้องระบุวันเวลาแก้ไข บุคคลผู้มีอำนาจแก้ไข ห้ามลบทิ้ง ให้ขีดฆ่าเส้นเดียวตามแนวนอน 
เขียนข้อมูลที่แก้ไขไว้ข้างๆ ลงนามผู้แก้ไขกำกับไว้ จัดทำสำเนาใบรายงานผลนี้เก็บไว้ ส่งคืนต้นฉบับให้หน่วยงานที่
ใช้บริการ 

5.6.3.2 กรณโีรงพยาบาลมีนโยบายลดการใช้กระดาษและเพ่ือลดอุบัติการณ์แนบใบรายงานผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการกับใบนัดหรือใบสั่งการรักษาผิดคน ห้องปฏิบัติการจะใช้ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ
(LIS)ทีเ่ชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HIS) ในการรายงานผลโดยไม่ใช้กระดาษ เมื่อจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
รายงานผล ให้ดำเนินการดังนี้ 

5.6.3.2.1 กรณี LIS มีคุณสมบัติสอบกลับได้ถึงผู้แก้ไขรายงานผล ผลเดิมที่แก้ไข และวันเดือนปีที่
แก้ไข ผู้ตรวจวิเคราะห์สามารถแก้ไขข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ใน LIS ซึ่งจะทำให้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ใน 
HIS เปลี่ยนตาม แต่ต้องตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลรายงานผลระหว่าง LIS กับ HIS ทุกรายที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานผล โดยไม่จำเป็นต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเอกสาร 

5.6.3.2.2 ในกรณีใช้ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่
สามารถสอบกลับข้อมูลประวัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ถ้ายังไม่ได้ส่งรายงานผลเข้าสู่ HIS ให้บันทึกการแก้ไขใน
แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานผล(FM-LAB-002)  

5.6.3.2.3 ถ้ามีการส่งข้อมูลรายงานผลเข้าสู่ HIS แลว้ ให้บันทึกการแก้ไขในใบแจ้งขอแก้ไข
ข้อมูลรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(FM-LAB-329) ซึ่งระบุข้อมูลผู้แก้ไขรายงานผล ผลเดิมที่
แก้ไข และวันเดือนปีที่แก้ไข แล้วส่งมอบให้หน่วยงานที่ส่งตรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้รายงานผลที่ผ่าน
การแก้ไขใน HIS 

5.6.3.2.4 เก็บสำเนาข้อมูลในในบันทึก FM-LAB-002 และ FM-LAB-329 ไว้ที่ห้องปฏิบัติการ
เพ่ือใช้ประกอบประกอบการเขียนรายงานอุบัติการณ์ และดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันตามแนวทางระบบ
บริหารความเสี่ยงต่อไป 
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                                       บทที่ 6 เอกสารคุณภาพ 
นโยบาย : ผู้จัดการเอกสารมีหน้าที่รับผิดชอบระบบเอกสาร บันทึก และระบบสารสนเทศ มีการจัดตั้งระบบและ
ควบคุมเอกสารคุณภาพท่ีจำเป็นต้องใช้ในระบบบริหารจัดการคุณภาพ และให้ความมั่นใจว่ามีการป้องกันการใช้งาน
เอกสารล้าสมัย มีแบบบันทึกที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเพียงพอพร้อมใช้ในการบันทึกข้อมูลการดำเนินกิจกรรมที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพ  กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกคุณภาพทุกรายการบันทึกที่ใช้ในระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ รวมถึงบันทึกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตามความเหมาะสมกับประเภทของ
บันทึกคุณภาพ 
6.1 เอกสารคุณภาพ และการควบคุม 

6.1.1 กําหนดชนิด ลําดับชั้นของเอกสารคุณภาพ ตามระบบของห้องปฏิบัติการ ระบุผู้ออกเอกสาร ผู้ถือ
ครองเอกสาร ผู้มีอำนาจทำลายเอกสาร เป็นลายลักษณ์อักษรในระเบียบปฏิบัติงานเรื่องโครงสร้างและการควบคุม
เอกสาร (WP-LAB-03) 

6.1.2 กําหนดเอกลักษณ์ของเอกสารคุณภาพ อย่างน้อยที่สุดต้องประกอบด้วย หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศใช้ 
ฉบับที(่แก้ไขครั้งที่...) วันที่ทบทวน หน้าจากจํานวนหน้าทั้งหมด ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ และรหัสของเอกสาร
ครบถ้วนในทุกชนิดของเอกสารคุณภาพ แสดลเอกลักษณ์ของเอกสารคุณภาพในระบบเอกสารของห้องปฏิบัติการ
ทุกสาขาในระบบเดียวกัน(ไม่แยกสาขา) 

6.1.3 มีวิธีการควบคุมเอกสารคุณภาพ ดังนี้ 
6.1.3.1 มีการตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้เอกสารในระบบคุณภาพ  
6.1.3.2 มีบัญชีเอกสารคุณภาพ(Master list) ครอบคลุมเอกสารคุณภาพที่ใช้ในกระบวนการ

ปฏิบัติงานและแบบบันทึก  
6.1.3.3 เอกสารฉบับที่ใช้งาน ณ จุดปฏิบัติงานจัดไว้ให้มีเฉพาะฉบับปัจจุบัน ไม่มีเอกสารเก่าปะปนอยู่  
6.1.3.4 มีการทบทวนและปรับปรุงเอกสารเป็นระยะโดยผู้มีอํานาจที่กำหนดไว้ใน WP-LAB-03  
6.1.3.5 เอกสารเก่าท่ีเตรียมจะทำลายหรือยกเลิกแล้ว  ต้องทําเครื่องหมายให้ชัดเจน เช่น 

ประทับตรา“ยกเลิก วันที่.../.../...” ด้วยหมึกสีแดงบริเวณก่ึงกลางด้านบนหัวกระดาษทุก
หน้า พร้อมระบุวันที่ยกเลิก และนําออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการนํากลับมาใช้
โดยไม่ตั้งใจ  

6.1.3.6 กรณีมีการแก้ไขเอกสารคุณภาพที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ กําหนดวิธีการแก้ไขเอกสาร
และการควบคุม เช่น กำหนดสิทธิ์การใช้งาน(Password & User name) และกำหนดให้
ผู้จัดทำเอกสารนั้นและเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการเอกสารเท่านั้นที่มีอำนาจหน้าที่ใน
แก้ไขข้อมูลและรูปแบบของเอกสารคุณภาพได้ 

6.1.3.7 การแก้ไขเอกสารโดยการเขียนแก้ด้วยลายมือ ต้องได้รับการอนุมัติการแก้ไขดังกล่าวตาม
แนวทางและวิธีการที่ระบุไว้ใน WP-LAB-03 ข้อ 4.8 การแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงเอกสาร/ การ
ทบทวน 
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6.2 บันทึกคุณภาพ 
6.2.1 กําหนดวิธีการและขั้นตอนในการจําแนกชนิดของบันทึกคุณภาพ วิธีการจัดเก็บ จัดเรียง ลําดับ การ

เข้าถึง การเก็บรักษาบันทึก ผู้รับผิดชอบ และวิธีการทําลาย โดยคํานึงถึงการรักษาความลับ ซ่ึงระบุไว้ในระเบียบ
ปฏิบัติงานเรื่องการควบคุมบันทึก (WP-LAB-13) 

6.2.2 ข้อมูลในบันทึกต้องมีความถูกต้องครบถ้วน อ่านง่าย สืบค้นง่าย และมีระบบการเก็บรักษาท่ีปลอดภัย 
ป้องกันการเสียหาย และป้องกันการเข้าถึงโดยผู้ไม่มีอํานาจหน้าที่ 

6.2.3 มีนโยบายให้กําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกคุณภาพทุกรายการรวมถึงข้อมูลใน electronic 
file ทีใ่ช้ในระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งอาจกําหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกับประเภทของบันทึกคุณภาพแต่ละชนิด 
อ้างอิงตามระเบียบของทางราชการ เช่น  

- ข้อมูลผลการตรวจเกี่ยวกับคดี ข้อมูลการบริการโลหิต จัดเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปี 
- สำเนารายงานผลการตรวจ/ข้อมูลผู้ป่วย รวมถึงข้อมูลการให้บริการใน LIS จัดเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี 
- ข้อมูลการเบิกจ่ายเครื่องมือ น้ำยา และวัสดุ จัดเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี 
- ข้อมูลประกนัคุณภาพ IQC EQA/PT จัดเก็บไว้อย่างน้อย 2 ปี 
- ข้อมูลอ่ืนๆ จัดเก็บไว้อย่างน้อย 6 เดือน หรือกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในแต่ละรายการบันทึก 
- บันทึกประวัติบุคลากร เครื่องมือ ตลอดอายุการใช้งาน  เป็นต้น 

6.3 ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System -LIS) 
6.3.1 หอ้งปฏิบัติการกําหนดระเบียบปฏิบัติการใช้งาน LIS และ HIS ควบคุม บุคลากรและวิธีการ การเข้าถึง 

การใช้ การเปลี่ยนแปลง การทําลาย ข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยคํานึงถึงความลับ และสิทธิผู้ป่วย ซึ่งระบุไว้ใน
ระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดการระบบข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ (WP-LAB-25)  และนำคู่มือการใช้งาน LIS/HIS 
ที่จัดทำโดยบริษัทผู้ให้บริการLIS/HISมาจัดทำเป็นเอกสารควบคุมของระบบเอกสารคุณภาพในกลุ่มเอกสาร
สนับสนุน 

6.3.2 ข้อมูลใน LIS/HIS สามารถเก็บข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี  LIS มีการ Back up 
ข้อมูลอย่างน้อยวัน 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง(กำหนดไว้ในเวลา 24.00 น.) ส่วน HIS มีการ Back up ข้อมูลแบบ real 
time 

6.3.3 LIS สามารถประมวลผลข้อมูลในห้องปฏิบัติการได้ตามความจำเป็นและความต้องการในระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ เช่น ประมวลผลตัวชี้วัดสำคัญ  ภาระงานของบุคลากรแต่ละคนที่ทำได้ เป็นต้น 

6.3.4 ลงบันทึกการสุ่มตรวจความถูกต้องตรงกันของข้อมูลที่โอนถ่ายระหว่างระบบสารสนเทศ(FM-LAB-080) 

6.3.5 มีการป้องกันการเสียหาย สูญหายของข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
หมายเหตุ 13 : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ หมายความรวมถึง ขอ้มูลในระบบหอ้งปฏิบัติการที่เช่ือมต่อกับฐานขอ้มูลองค์กรหลัก การอนุญาตให้หนว่ยงาน
ภายนอกเข้าใช้ขอ้มูลระบบ สารสนเทศ ต้องมีการป้องกัน การเสียหาย การสูญหายของข้อมูล การจัดเก็บอปุกรณ์ เครื่องมืออย่างเหมาะสม 
หมายเหตุ 14 : คุณลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ เปน็ โปรแกรมระบบงานห้องปฏบิัติการ โดยสามารถติดต้ังฐานข้อมูลที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ที่ทาํหน้าทีแ่ม่ข่าย (Server) และคอมพวิเตอร์ลูกขา่ย (Client) มีระบบจัดการขอ้มูล ก่อนทําการตรวจวิเคราะห์ (Pre-analytic) ขั้นตอน
การตรวจวิเคราะห์ (Analytic) เช่น การเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจอัตโนมัต ิ และมีระบบจัดการข้อมูลขั้นตอนหลังการตรวจ วิเคราะห ์ (Post-Analytic) 
พร้อมทั้งมีระบบประมวลผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ในภาพรวมของห้องปฏิบัติการ เพือ่ใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพ และคุณลักษณะ เฉพาะที่
เป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ตามขอ้เสนอแนะของสภาเทคนิคการแพทย ์ 
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บทที่ 7 การควบคุมส่ิงที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 
นโยบายการควบคุมสิ่งท่ีไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด :- 
1) สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด เป็นความเสี่ยงที่ต้องมีการควบคุมโดยดำเนินการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบ

บริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล 
2) กำหนดระบบ เฝ้าระวัง ตรวจติดตาม บันทึก สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด เหตุการณ์เกือบพลาดหรือ

อุบัติการณ์เชิงรุก(near miss) และอุบัติการณ์(miss)   นำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงสถิติ หาสาเหตุ แก้ไข 
ปฏิบัติการแก้ไข ปฏิบัติการป้องกัน  

3) การระบุสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดให้พิจารณาจากข้อร้องเรียน ผลการตรวจติดตามภายใน ผลการ
ตรวจสอบงาน ผลจากการตรวจประเมิน การทบทวนบริหาร การตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง และบันทึก
อุบัติการณ์ เป็นต้น 

4) ให้เรียกคืนผลการทดสอบที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด  
5) ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ดำเนินการตอบสนองทันที มีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบคุณภาพและ

ผู้ใช้บริการ 
6) ผู้จัดการคุณภาพมีอำนาจยุติกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด เช่น ยุติการทดสอบและการรายงานผล และ

อนุญาตให้ดำเนินการได้เมื่อปฏิบัติการแก้ไขแล้วเสร็จ 
7) คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ กำหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ไขเบื้องต้น ปฏิบัติการแก้ไขและปฏิบัติการ

ป้องกัน 
 

7.1 สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 
7.1.1 สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด หมายถึง ข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน                  

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

7.1.2 ห้องปฏิบัติการมรีะเบียบปฏิบัติงานเรื่องการระบุและควบคุมสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด         
(WP-LAB-09) ซึ่งระบุ 

7.1.2.1 ความหมายสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด  
7.1.2.2 ให้ผู้จัดการคุณภาพ มีความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในการจัดการและเฝ้าระวังสิ่งที่ไม่

สอดคล้องกับข้อกำหนด โดยมีผู้จัดการความเสี่ยงเป็นผู้ประสานงานและให้คำแนะนำในการ
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด  และ
กรรมการบริหารห้องปฏิบัติการกำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหา 

7.1.2.3 หลักเกณฑ์การแก้ไข ผู้แก้ไขหรือจัดการกับปัญหา ขั้นตอนวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่
สอดคล้องกับข้อกำหนด เชื่อมโยงกับระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล 

7.1.2.4 ระดับความเสี่ยง ใช้ตามระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล 
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7.1.3 มีการบันทึกอุบัติการณ์ และบันทึกการแก้ไขเบื้องต้น ทั้งที่เป็น อุบัติการณ์เชิงรุก(near miss) และ
อุบัติการณ์(miss) จากทุกกระบวนการในห้องปฏิบัติการ ซ่ึงส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกำหนด 

7.1.4 ระบสุิ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ซึ่งตรวจพบได้จากการพิจาณาข้อร้องเรียน  ผลการตรวจติดตาม  ผล
การตรวจสอบงาน  การตรวจสอบน้ำยา/วัสดุสิ้นเปลือง  ตัวชี้วัดคุณภาพภายใน การปรับค่าสอบเทียบเครื่องมือ  
ผลการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ  คำแนะนำจากพนักงาน  การตรวจสอบใบรายงานผลการทดสอบ  การ
ตรวจสอบใบเกียรติบัตร  ผลการตรวจติดตามทั้งภายในและภายนอก  ผลการตรวจประเมินรับรองระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ  บันทึกอุบัติการณ์  

7.1.5 ติดตามจัดเก็บข้อมูลสิ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ  นําข้อมูลมาวิเคราะห์ เชิงสถิติ เพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและกำหนดปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันได้อย่างตรงประเด็น  

7.1.6 มีการกำหนดรายละเอียดมาตรการตอบสนองทันที เพื่อเตรียมใช้ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
(correction) 

7.1.7 กำหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ปฏิบัติการแก้ไข และปฏิบัติการป้องกัน 
หมายเหตุ 15  : อุบัติการณ์ในห้องปฏิบัติการควรมีการบันทึกรายละเอียดและตดิตาม วิเคราะห์ผลกระทบท้ังในเชิง Clinic และ 
Non Clinic 

 

7.2 ปฏิบัติการแก้ไข(Corrective Action) 
ห้องปฏิบัติการมีระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง ปฏิบัติการแก้ไข (WP-LAB-10)  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า สิ่งที่ไม่สอดคล้อง

กับข้อกำหนดได้รับการแก้ไขตรงกับสาเหตุที่แท้จริง  ปฏิบัติการแก้ไขประกอบไปด้วย 
7.2.1 ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาทั้งการแก้ไขเบื้องต้น และปฏิบัติการแก้ไข ลงนามรับทราบ 
7.2.2 ลงมือแก้ไขเบื้องต้น(correction) ที่หน้างาน หรือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปเฉพาะราย อาจต้องยุติ

กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อกําหนด และอาจต้องยับยั้งการรายงานผลตามความจําเป็น กรณีท่ีรายงานผลถูกส่งไป
แล้วต้องเรียกกลับคืน หรือมีการชี้บ่งตามความเหมาะสม (ถ้ามีความจําเป็น) ถ้าข้อผิดพลาดกระทบต่อนโยบาย 
วิธีการ หรือระบบบริหารคุณภาพ ต้องมีวิธีการตรวจประเมินกิจกรรมที่เก่ียวข้อง โดยการตรวจติดตามภายใน และ
แจ้งผลการตรวจประเมินต่อผู้บริหาร 

7.2.3 กำหนดมาตรการแก้ไขและลงมือแก้ไข(corrective action) โดยทําการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหา ผลกระทบต่อระบบคุณภาพและผู้ใช้บริการ  ใช้ข้อมูลย้อนหลังมาร่วมพิจารณา ดำเนินการแก้ไขให้ตรงกับ
สาเหตุที่แท้จริงเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการเกิดซ้ำของสิ่งที่ไม่สอดคล้องฯ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  

7.2.4 ผู้จัดการคุณภาพเป็นผู้มีอํานาจในการอนุญาต ให้ดําเนินการบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการต่อไป
เมื่อปฏิบัติการแก้ไขแล้วเสร็จ 

7.2.5 ในกรณีที่ปฏิบัติการแก้ไขนั้นมีผลกระทบทําให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเปลี่ยน ไป ต้องทบทวนขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและ ปฏิบัติตาม 

7.2.6 บันทึกรายละเอียดของสิ่งที่ไม่สอดคล้อง และการแก้ไขปัญหา เพ่ือนํามาทบทวนในระยะเวลาที่กําหนด 
โดยคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ  
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7.2.7 ติดตามผลหลังการแก้ไขเพ่ือให้มั่นใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหมดแล้ว ได้แก่ ความถี่ แนวโน้ม 
ผลกระทบของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น บันทึกแสดงผลก่อนและหลังการแก้ไข 
หมายเหตุ 16 : การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น (Correction) คือปฏิบตัิการรับต่อสถานการณ์ ควรนำอบุัติการณ์มาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ที่แท้จริง (root cause analysis, RCA) เพื่อกําหนดปฏิบัติการแก้ไข (Corrective action)  Correction เป็นการดำเนินการเพื่อ
กำจัดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด สามารถกระทำร่วมกับ corrective action ได้  ตัวอย่างของ Correction เช่น rework หรือ 
regrade  ส่วน Corrective Action เป็นการดำเนินการเพื่อกำจดัสาเหตุของการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์(adverse event)  สาเหตุของการเกิดการไมเ่ป็นไปตามข้อกำหนดอาจมไีด้มากกว่าหนึ่งสาเหตุ  RCA เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
ใช้ในการวิเคราะหส์าเหตุเชิงระบบ โดยปกติจะดำเนินการทำ RCA เฉพาะอุบัติการณ์ทีส่ำคัญที่มผีลกระทบหรือมคีวามรุนแรงมาก 
หรือมีความถี่ในการเกิดสูง 
 

7.3 ปฏิบัติการป้องกัน(preventive action) 
7.3.1 ห้องปฏิบัติการดำเนินการปฏิบัติการป้องกัน(preventive action) ตามข้ันตอนที่ระบุไว้ในระเบียบ

ปฏิบัติงานเรื่องปฏิบัติการป้องกัน(WP-LAB-11) กำหนดปฏิบัติการป้องกันตามความจำเป็น  โดยการกำหนดสิ่งไม่
สอดคล้องกับข้อกำหนดที่อาจจะข้ึน(potential nonconformities, PNC) ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหารุนแรงได้ใน
อนาคต  จากการพิจารณาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

7.3.1.1 ระบสุิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด จากการทบทวนข้อมูลในห้องปฏิบัติการและข้อมูลข่าวสาร
ที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 
- ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน 
- อุบัติการณ์เชิงรุก (near miss)  
- ผลจากปฏิบัติการแก้ไข(corrective action) 

7.3.1.2 ระบตุ้นเหตุของสิ่งไม่สอดคล้องฯ ที่อาจเกิดข้ึน 
7.3.1.3 ประเมินความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการป้องกันการเกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด

หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์  
7.3.1.4 กำหนดมาตรการป้องกันให้ตรงกับต้นเหตุ  

7.3.2 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน กําหนดกิจกรรม ดําเนินการตามแผน ติดตามผลการพัฒนาและการ
เกิดข้ึนของอุบัติการณ์และสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด  

7.3.3 บันทึกผลของการดำเนินการปฏิบัติการป้องกัน เพ่ือใช้ในการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
7.3.4 ทบทวนประสิทธิผลของการดำเนินการการปฏิบัติการป้องกัน โดยพิจาณาผลดำเนินการเปรียบเทียบกับ

เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
หมายเหตุ 17 : Corrective Action เป็นการดำเนินการเพือ่ป้องกนัการเกิดซำ้(Prevent recurrence) แต่ Preventive Action 
เป็นการดำเนินการเพือ่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น (Prevent occurrence)  Preventive Action ใช้เป็นโอกาสพัฒนามากกว่าการระบุ
ปัญหาหรือข้อร้องเรียน การวเิคราะห์สาเหตุเชิงระบบเป็นกิจกรรมทีม่ีความสำคัญในการพัฒนาคณุภาพ เพื่อให้สามารถปรับระบบ
หรือกระบวนการใหม่ตามวงล้อคณุภาพ PDCA ที่นำไปสูเ่ป้าประสงค์ที่ต้องการ 
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บทที่ 8 การตรวจติดตามภายใน 
นโยบายการตรวจติดตามภายใน :- 
1) ห้องปฏิบัติการมีการตรวจติดตามภายในระบบบริหารจัดการคุณภาพตามข้อกำหนดในมาตรฐานงานเทคนิค

การแพทย์ 2560(MT-STD2017)  และตรวจติดตามระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ(Lab safety) อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

2) ห้องปฏิบัติการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือโอกาสพัฒนาจากการตรวจติดตามภายในและระบบความ
ปลอดภัย ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันได้รับรายงานแจ้งผลการตรวจติดตาม 
 

8.1 วางแผนการตรวจติดตามภายใน 
8.1.1 ผู้จัดการคุณภาพ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบ กำหนดและจัดทำแผนการตรวจติดตาม

ภายในและระบบความปลอดภัย(FM-LAB-077) 
8.1.2 ในแผนการตรวจติดตามภายในและระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  ระบุรายชื่อผู้ตรวจติดตาม 

ความถี่ วิธีการ รวมถึงติดตามผลการแก้ไข และการป้องกันเพ่ือให้สามารถทวนสอบถึง ระบบบริหารคุณภาพที่
ดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง  

8.1.3 คุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามฯ 
8.1.3.1 ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร MTC-LA 02 เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงาน

เทคนิคการแพทย์ และหลักสูตร MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์และเครื่องมือ
สำคัญในการพัฒนาคุณภาพ  Version 2551 หรือ 2555 หรือ 2560  

8.1.3.2 ไม่เป็นบุคคลที่รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการที่จะรับตรวจติดตาม ควร
เป็นนักเทคนิคการแพทย์ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพของจังหวัดสกลนครหรือเขตสุขภาพที่ 8 
หรือของหน่วยสายแพทย์ของกองทัพบก ระบุหน่วยงานสังกัด หรือแสดงการไม่ได้รับผิดชอบ
ในพ้ืนที่หรือกิจกรรมที่ตรวจติดตาม 

8.1.3.3 ผู้ตรวจติดตามระบบความปลอดภัยฯ อาจเป็นนักเทคนิคการแพทย์ในเครือข่ายฯ  หรือผู้ตรวจ
ติดตามจากทีม IC, ENV, RM ของโรงพยาบาล 

8.1.3.4 มีอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจ เช่น ผู้ขายวัสดุ ผู้ให้บริการทางห้องปฏิบัติการ
ส่งต่อ 

8.1.3.5 มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
8.1.3.6 มีความรู้และความเข้าใจในหน่วยงานและงานที่ตรวจ  
8.1.3.7 มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 
8.1.3.8 มีหลักการในการพิจารณาหลักฐานรายละเอียดสิ่งส่งตรวจ 

 

8.2 การตรวจติดตาม 
8.2.1 กําหนดสาระสําคัญของการตรวจติดตามฯ ให้ครอบคลุม ทั้งระบบบริหารจัดการ ด้านเทคนิควิชาการ 

และระบบความปลอดภัย ตามข้อกําหนดในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 ครอบคลุม
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ข้อกำหนด 1-10 โดยใช้แบบตรวจประเมินระบบคุณภาพ(Checklist)มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 
2560 (EX-LAB-006) และแบบประเมินระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ(EX-LAB-005)  เน้นใน
ส่วนที่มีผลกระทบต่อการดูแลหรือการให้บริการ ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ  

8.2.2 คณะผู้ตรวจติดตามดำเนินการตรวจติดตาม โดยมีขั้นตอนการเปิดประชุมก่อนเริ่มการตรวจประเมิน 
ปฏิบัติงานตรวจประเมิน สรุปจุดเด่น/โอกาสพัฒนา และปิดประชุม 

8.2.3 จัดทําบันทึกรายงานการตรวจติดตามฯ ภายในเวลาที่กำหนด ระบุสิ่งที่พบ และสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดหรือโอกาสพัฒนาและข้อเสนอแนะ ชื่อผู้ตรวจติดตาม ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ตรวจ
ติดตามฯ  และชื่อหน่วยงานที่รับการตรวจติดตามฯ โดยการบันทึกด้วยลายมือในแบบบันทึก 

8.2.4 รายงานการตรวจติดตามเบื้องต้นในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการที่มีผู้มี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้าร่วมรับฟังด้วย   

8.2.5 ลงบันทึกและส่งใบรายงานผลการตรวจติดตามภายในและแจ้งโอกาสพัฒนา(FM-LAB-289) ให้
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจรับทราบโอกาสพัฒนา อาจใช้รูปแบบรายงานเป็นเอกสารหรือ 
electronic file   

8.2.6 ห้องปฏิบัติการดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกัน ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ตกลงกันไม่เกิน 30 
วัน  เมื่อครบกำหนดวันแก้ไข อาจพบว่าสามารถแก้ไขได้ทั้งหมด หรืออาจมีบางส่วนแก้ไขไม่สำเร็จ 

8.2.7 ผู้จัดการคุณภาพลงบันทึกในใบบันทึกรายงานการแก้ไขหลังการตรวจประเมิน(FM-LAB-291) พร้อม 
อธิบายกระบวนการแก้ไขและเชื่อมโยงไปยังหลักฐานที่ชัดเจน  ส่งรายงานการแก้ไขนี้ให้กับผู้ตรวจ
ติดตามภายในรับทราบ 

8.2.8 ผู้ตรวจติดตามกับผู้จัดการคุณภาพประสานงานกันในการตรวจติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและ
ป้องกันทั้งในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้วและท่ีกำลังดำเนินการอยู่ อาจใช้วิธีการสุ่มตรวจหลักฐานการ
แก้ไขจริง ณ พื้นที่รับตรวจ เพ่ือเสริมพลังกระตุ้นให้ปฏิบัติการแก้ไขดำเนินการได้สำเร็จ 

 

8.3 สรุปผลการตรวจติดตาม 
ผู้จัดการคุณภาพ จัดทำบันทึกข้อความรายงานสรุปผลตรวจติดตามภายในโดยการแนบใบบันทึกรายงานการ

แก้ไขหลังการตรวจประเมิน(FM-LAB-291)   นำเสนอด้วยวาจาและเอกสารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ห้องปฏิบัติการ  และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพ่ือเป็นข้อมูลในการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ  

และพิจารณาการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือนำมาใช้ในการจัดการแก้ไขสิ่งไม่สอดคล้องฯ ที่ยังเหลืออยู่

ให้สำเร็จ 
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บทที่ 9 กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
นโยบายกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง:- 
1) ห้องปฏิบัติการต้องมีการทบทวนระบบคุณภาพ ติดตามตัวชี้วัด และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2) คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการต้องดำเนินการทบทวนระบบบริหารจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในการประชุมทบทวนฯ  โดยทบทวนผลดําเนินการเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในนโยบายและ วัตถุประสงค์ ซ่ึงต้องครอบคลุมทรัพยากรนําเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ 
และผลกระทบต่อ ผู้ใช้บริการ บันทึกสรุปผลการทบทวนสื่อสารไปยังบุคลากรของห้องปฏิบัติการทุกระดับและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและปฏิบัติตามมติจากการทบทวน  ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากผู้บริหารโรงพยาบาล
เพ่ือใช้ในพัฒนาคุณภาพและลดความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการลงให้ได้มากท่ีสุด 
 

9.1 การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
9.1.1 กําหนดแผน ผู้จัดการคุณภาพรับผิดชอบจัดทำแผนการทบทวนระบบบริหารคุณภาพประจำปี(FM-

LAB-202) กำหนดให้มีการทบทวนระบบบริหารคุณภาพแต่ละหัวข้อ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่ง รวมถึงการทบทวน
การให้บริการตรวจวิเคราะห์และการให้คําปรึกษาในงานที่เกี่ยวกับ วิชาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการให้บริการยัง
ธํารงความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มี การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ของ
การดําเนินงาน  การทบทวนระบบบริหารตามแผนที่กำหนดไว้โดยวิธีการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ห้องปฏิบัติการ อาจต้องมีประชุมการประชุมทบทวนหลายครั้งในรอบ 1 ปี เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

 

9.1.1.1 ทบทวนทรัพยากรนําเข้า ได้แก ่
ก. นโยบาย พันธกิจ แผน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์  
ข. ผลดําเนินการตามตัวชี้วัดคุณภาพที่ใช้ติดตามประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (Key Performance 

Index, KPI) และผลของตัวชี้วัดคุณภาพในกระบวนงาน (Quality Indicator, QI)  
ค. ข้อตกลงกับผู้รับบริการ คู่มือการให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ วิธีวิเคราะห์ ค่าอ้างอิง 

ค่าวิกฤต  
ง. ทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ภาระงาน การประเมินสมรรถนะ ประเมินผลงาน  แผนฝึกอบรม 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
จ. เครื่องมือ ความเพียงพอ แผนและผลการสอบเทียบ บํารุงรักษา ซ่อมบํารุง เครื่องมือชํารุด  
ฉ. วัสดุ น้ำยา คุณภาพเหมาะสมกับงาน 
ช. ระบบจัดซื้อ ประเมินผู้ขาย การควบคุมวัสดุคงคลัง  

9.1.1.2 ทบทวนกิจกรรม ได้แก่ 
ก. สถานที่ สภาวะแวดล้อมและความปลอดภัย  
ข. ขอบข่ายการให้บริการ ปริมาณตัวอย่าง วิธีการจัดเก็บ ความเหมาะสมของวิธีการตรวจ

วิเคราะห์ และค่าอ้างอิง 
ค. ระบบเอกสาร และการควบคุมเอกสารคุณภาพ  
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ง. คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนดําเนินการ เอกสารป้ายย่อ แบบบันทึก  
จ. ผลการควบคุมคุณภาพภายใน ผลการทดสอบความสามารถระหว่างห้องปฏิบัติการหรือการ

เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ 
9.1.1.3 ทบทวนผลลัพธ์ ได้แก่ 

ก. ระบบตรวจสอบก่อนออกรายงานผล 
ข. ระบบรายงานผล  
ค. ผลดําเนินการของห้องปฏิบัติการส่งต่อ ระบบรายงานผลจากห้องปฏิบัติการส่งต่อ  

9.1.1.4 ทบทวนผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ  ได้แก่ 
ก. การตอบสนองต่อ ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน  
ข. ระบบเฝ้าระวังสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกําหนด บันทึกข้อปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด 

หรืออุบัติการณ์  
ค. ผลการดําเนินการเรื่องการแก้ไข ปฏิบัติการแก้ไข และปฏิบัติการป้องกัน  
ง. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
จ. รายงานของฝ่ายจัดการและที่ปรึกษา  
ฉ. ผลการตรวจติดตามภายใน และผลการตรวจประเมินคุณภาพจากภายนอก  
ช. ผลประเมินงานบริการและระบบงานที่สําคัญ เช่น ระยะเวลาบริการ ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ) รวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน ผลการทบทวน ทั้งปัญหา 
อุปสรรค โอกาสพัฒนา นําไปเป็นข้อมูลวางแผนปฏิบัติการในวงรอบถัดไป  

9.1.2 สรุปผลการทบทวนฯ ในแบบบันทึกสรุปผลการทบทวนระบบบริหารจัดการ(FM-LAB-064)  
สื่อสารผลจากการทบทวนฯ นี้ไปยังบุคลากรทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ เช่น รายงานการ
ประชุม การลงนามรับทราบ การแจ้งในกลุ่ม LINEประชุมของห้องปฏิบัติการ  เป็นต้น เพ่ือให้
มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมติจากการทบทวน เช่น กําหนดกิจกรรม ใหม่ หรือยกเลิกกิจกรรมเดิม 
ภายในเวลาที่กําหนด 

9.1.3 นําสรุปผลการทบทวนฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพ่ือพิจารณาให้การ
สนับสนุน ทรัพยากรและ/หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการ   
 

9.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและโอกาสพัฒนา 
มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและโอกาสพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนการวิเคราะห์ กระบวนการ
วิเคราะห์ หลังการวิเคราะห์ สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการคุณภาพ  ทั้งภายในห้องปฏิบัติการ ระหว่าง
หน่วยงาน ระหว่างทีม หรือระหว่างสาขาวิชาชีพ  ครบขั้นตอน PDCA   
9.2.1 โดยพิจารณาจากข้อมูล 

9.2.1.1 ผลจากการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ในข้อ 9.1 
9.2.1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ และการให้บริการ  
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9.2.1.3 การวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาที่พบตาม KPI, QI หรือระดับความเสี่ยงของอุบัติการณ์ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของรายงานผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติในเชิงรุกก่อนเกิดปัญหา 
(near miss)  

9.2.2 มีการพัฒนาคุณภาพร่วมกันระหว่าง สหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เช่น การควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจ
น้ำตาลในเลือดชนิดพกพา การเปรียบเทียบค่า Hematocrit ที่ปั่นในหอผู้ป่วยกับในห้องปฏิบัติการ 
การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์โลหิตแบบ Blood Cold chain เป็นต้น 

9.2.3 มีการติดตาม และประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ แสดงผลลัพธ์ของการทำกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพและขยายผลหรือเผยแพร่ผลงาน 
 

9.3 การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดคุณภาพ 
9.3.1 มีการเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วัดคุณภาพที่ใช้ติดตามประสิทธิผล การปฏิบัติงาน (Key 

Performance Index, KPI) และตัวชี้วัดคุณภาพของกระบวนการ (Quality Indicator, QI) ที่ใช้
ติดตาม ควบคุมกํากับข้ันตอนการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นรายเดือน รายไตรมาส ทุก 6 
เดือน หรือรายปี  กำหนดความถ่ีในการตรวจติดตามสอดคล้องกับอุบัติการณ์/ปัญหาที่พบหรือกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(CQI)ที่ทำอยู่ โดยใช้แบบบันทึกการติดตามตัวชี้วัดคุณภาพรายปีและราย
เดือน(FM-LAB-316) 

9.3.2 เมื่อข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพระบุว่ามีข้อบกพร่อง หรือพบโอกาสพัฒนา ต้องค้นหาสาเหตุของปัญหา 
กําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพรวมถึงการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง และมั่นใจได้ว่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
นั้นสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องและส่งผลดีต่อผู้รับบริการหรือการดูแลผู้ป่วย 

9.3.3 การกำหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดคุณภาพ ให้พิจารณาจาก 
- เป้าหมายของห้องปฏิบัติการหรือเป้าหมายทีโ่รงพยาบาลกำหนด 
- เป้าหมายทั่วไปของห้องปฏิบัติการอ่ืนที่ประสบความสำเร็จ เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะ

(Benchmark) 
- จากสถิติผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยใช้แนวคิด “พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้” 
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บทที่ 10 การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
นโยบายการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ :  
1) ห้องปฏิบัติการต้องมีกระบวนการตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการ ซ่ึงหมายความรวมถึง การค้นหา

ความต้องการผู้ใช้บริการ การกําหนดที่ปรึกษา การให้บริการคําปรึกษา การจัดการกับข้อร้อง เรียน และการ
สํารวจความพึงพอใจครอบคลุมทุกกลุม่ผู้ใช้บริการของห้องปฏิบัติการที่ใช้บริการในขั้นตอนก่อนการตรวจ
วิเคราะห์  ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ และขั้นตอนหลังการวิเคราะห์ รวมถึงกระบวนการสนับสนุน การให้
คำปรึกษา การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการในลักษณะที่ตรงกับความ
ต้องการและข้อกำหนดของผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ 

2) ห้องปฏิบัติการต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนตามระบบของโรงพยาบาล นำข้อร้องเรียนมาพิจาณา
ระบุสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน 
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ลงบันทึกและจัดเก็บบันทึกข้อมูลรายละเอียดในสิ่งที่ห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการไป 
ทบทวนผลการดำเนินการจัดการกับข้อร้องเรียน และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการให้บริการให้ตรง
กับความต้องการมากยิ่งข้ึน  

3) ห้องปฏิบัติการสอบถามความคิดเห็นและสํารวจความพึงพอใจ ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ เช่น แพทย์ 
พยาบาล เจ้าหน้าที่ส่งสิ่งส่งตรวจ ผู้ป่วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  

10.1 การกําหนดที่ปรึกษา 
10.1.1 โรงพยาบาลออกหนังสือคำสั่งแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมจัดทำบัญชี

รายชื่อที่ปรึกษาของห้องปฏิบัติการ(FM-LAB-053) มีทั้งแพทย์ นักวิชาการ อาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัย และนักเทคนิคการแพทย์ในเครือข่ายจังหวัด/เขต เพ่ือให้คําปรึกษาแก่ห้องปฏิบัติการ
เกี่ยวกับความเหมาะสมของงานบริการที่ทําอยู่ หรือด้านเทคนิควิชาการ การเลือกรายการทดสอบ 
วิธีวิเคราะห์ ความถี่ของการส่งตรวจ ชนิดของตัวอย่าง ปริมาณตัวอย่างและระยะเวลารายงานผล 
ทั้งนี้ การปรึกษารวมถึง การปรึกษาเฉพาะราย การปรึกษาในเชิงระบบเพ่ือบริหารจัดการ และการ
ปรึกษาในเชิงวิชาการ วิชาชีพ  

10.1.2 ลงบันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาในแบบบันทึกการขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาของ
ห้องปฏิบัติการ(FM-LAB-052) นําคำปรึกษาไปปฏิบัติและใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

10.2 การให้บริการคําปรึกษา 
10.2.1 กําหนดผู้จัดการวิชาการที่มีคุณวุฒิเทคนิคการแพทย์ ความสามารถเหมาะสม ให้คำปรึกษาแก่

ผู้ใช้บริการ ระบุรายชื่อผู้ให้คำปรึกษาไว้ใน Job description(FM-LAB-035)   
10.2.2 ลงบันทึกการสื่อสารในการให้บริการคําปรึกษาไว้ในแบบบันทึกการให้บริการข้อมูลวิชาการทาง

ห้องปฏิบัติการ(FM-LAB-083) 
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10.3 การจัดการกับข้อร้องเรียน 
มีนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนระบุไว้ในคู่มือคุณภาพฉบับนี้(QM-LAB-2) มีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติ
ในการรับเรื่อง ประเมินและวิธีจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องระบุไว้ในระเบียบ
ปฏิบัติงานเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนและการตอบสนองความต้องการ(WP-LAB-08)  จัดเก็บบันทึกข้อ
ร้องเรียน ผลการตรวจสอบ และปฏิบัติการแก้ไข อย่างเป็นระบบเพ่ือใช้ในการทบทวนบริหาร  วิเคราะห์
ข้อมูล และนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ 

10.4 การค้นหาความต้องการของผู้ใช้บริการ 
10.4.1 มีนโยบายในการสอบถามความคิดเห็น การสํารวจความ พึงพอใจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือค้นหา

ความต้องการของผู้ใช้บริการ ครอบคลุม ผู้รับบริการภายนอกและผู้ใช้บริการภายในที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็นในการสอบถามความคิดเห็นต้องครอบคลุมคุณภาพการบริการ คำถามในแต่ละกลุ่ม
ผู้ใช้บริการเหมาะสม และมีจํานวนแบบสอบถามที่เพียงพอในการเป็นตัวแทนกลุ่มผู้รับบริการ และ
เหมาะสมในเชิงสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแยกข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยได้อย่างชัดเจน  

10.4.2 วิธีการค้นหาความต้องการ การรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการ
สอบถามความคิดเห็นและการสำรวจความพึงพอใจมีระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดการข้อ
ร้องเรียนและการตอบสนองความต้องการ (WP-LAB-08) 

10.5 การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
นำผลการการค้นหาความต้องการของผู้ใช้บริการในข้อ 10.4 ในข้อที่ได้คะแนนน้อยมาใช้ประโยชน์ เช่น การ
ทำ CQI  การปรับปรุงระบบงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม KPI 
และ QI 
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            เอกสารควบคมุ                           

                                          บทที่ 11 การส่ือสาร 
ก. นโยบายการสื่อสาร : ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพ แต่

เกี่ยวข้องกับบุคลากรของห้องปฏิบัติการ ผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารมาต้องตรวจสอบความเชื่อถือได้และนำมา
สื่อสารในช่องทางทีม่ีประสิทธิภาพที่บุคลากรของห้องปฏิบัติการทุกคนยอมรับและเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวกรวดเร็ว การสื่อสารด้วยวิธีการประชุมต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มี
สิทธิ์เข้าประชุมทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ให้ผู้จัดการคุณภาพเป็นผู้จัดประชุมของห้องปฏิบัติการ 

ข. วัตถุประสงค์ : เพ่ือทำให้เกิดการปรึกษาหารือ ร่วมกันตัดสินใจ รับรู้ เข้าใจ นำข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร(เช่น 
ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ คำสั่ง นโยบาย หลักการ แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ) ไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และทำให้มีดำเนินงานในระบบคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ค. ข้อกำหนด  
11.1 หัวหน้าห้องปฏิบัติการจะต้องมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับบุคลากรของห้องปฏิบัติการ 
11.2 กำหนดวิธีการสื่อสารทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์ติดตามงานได้ สามารถสื่อสาร

ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมบุคลากรทุกคนและเป็นที่ยอมรับระหว่างห้องปฏิบัติการกับบุคลากรของ
ห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การประชุมร่วมกันในห้องประชุม การใช้ระบบส่ง
ข้อความออนไลน์โต้ตอบกันได้ทันทีด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ(เช่น LINE)  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ หนังสือเวียน แผ่นพับ บอร์ดข่าวสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายย่อวิธีปฏิบัติ 
กล่องรับฟังความคิดเห็น/คำร้องเรียน เว็บไซต์และอินทราเน็ตของโรงพยาบาล การตรวจการณ์
พบปะหารือที่หน้างาน เป็นต้น  

11.3 ข้อมูลที่สื่อสารควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานบริการเป็นส่วนใหญ่ เช่น ติดตาม
ความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและงานที่มอบหมาย  การติดตาม KPI/QI  
ทบทวนอุบัติการณ์/ความเสี่ยง เป็นต้น  

11.4 การสื่อสารโดยวิธีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  บุคลากรส่วนใหญ่ต้องเข้าร่วมและรับทราบ
มติของการประชุม การประชุมมีวาระด้านการพัฒนาคุณภาพ  ผู้จัดการคุณภาพหรือผู้ได้รับ
มอบหมายจัดทำบันทึกสรุปสาระสำคัญของข้อมูลที่สื่อสารด้วยวิธีดังกล่าวในบันทึกรายงานผลการ
ประชุมห้องปฏิบัติการ(FM-LAB-076)  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องนำมาอ่านทบทวนได้ และ
ลงนามรับทราบ  

11.5 หวัหน้าห้องปฏิบัติการต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกครั้ง ทั้งการ
ประชุมประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และวาระพิเศษ เพ่ือรับนโยบายข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับ
ห้องปฏิบัติการมาสื่อสารต่อให้บุคลากรห้องปฏิบัติการรับทราบและปฏิบัติ 

11.6 ผู้จัดการคุณภาพ  ผู้จัดการความปลอดภัย ผู้จัดการความเสี่ยง และผู้จัดการด้านอ่ืนๆ ต้องเข้าร่วม
ประชุมกับทีมพัฒนาคุณภาพเฉพาะด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลสอดคล้องกับงานในตำแหน่งที่
รับผิดชอบ และนำข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการมาสื่อสารต่อให้บุคลากร
ห้องปฏิบัติการรับทราบและปฏิบัติ 



 

แผนกพยาธวิิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
เอกสารเรือ่ง : คู่มือคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
รหัสเอกสาร : QM–LAB-2 หน้า 54 จาก 54 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 7 วันที่ประกาศใช้ : 1  พฤศจิกายน  2563 

 

                                                                       
            เอกสารควบคมุ                           

                                       บทที่ 12 การบริการโลหิต 
ก. นโยบายการบริการโลหิต 

1) ใช้แนวทางปฏิบัติในการให้บริการโลหิตที่ชัดเจนเหมาะสม  ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดหาโลหิตและ
การให้บริการโลหิตต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการนำมาตรฐานธนาคารเลือดและ
งานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ฉบับปรับปรุงปีล่าสุดในหัวข้อที่จำเป็นกับ
บริบทของห้องปฏิบัติการมาประเมินและปรับปรุงในส่วนขาด  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่าย
บริการโลหิตภายในจังหวัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

2) ผู้เกีย่วข้องในการให้บริการโลหิตทุกคน ต้องได้รับการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการในการปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติการจัดหาโลหิตและการให้บริการโลหิตและวิธีปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  มีการตรวจติดตาม
การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3) การจัดหาโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต ให้ใช้วิธีการขอรับการสนับสนุนจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทยเป็นหลัก ร่วมกับการใช้โลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตร่วมกันภายในเครือข่ายบริการโลหิต
ในจังหวัดสกลนคร 

4) เลือกใช้โลหิต ผลิตภัณฑ์โลหิต และวิธีการทดสอบที่เก่ียวข้อง ที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อ
ผู้ป่วยที่รับโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต 

 

ข. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีการส่งมอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่เพียงพอ ปลอดภัยและทันต่อความต้องการ
ใช้  มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างเครือข่ายบริการโลหิต 

ค. แนวทางดำเนินการ : ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดหาโลหิต และการให้บริการโลหิต 
(WP-LAB-47)  ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 (EX-LAB-008) และคู่มือการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต สภาเทคนิคการแพทย์(EX-LAB-009) 

 

 

 

 



 

 

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

ประวตัิการแก้ไข/ทบทวนเอกสารคุณภาพ 

ช่ือเอกสาร QM-LAB-2 : คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์       

                                                เอกสารควบคุม                                                                          

 

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 โรงพยาบาล ค่า

พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 



 

 

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

ประวตัิการแก้ไข/ทบทวนเอกสารคุณภาพ 

ช่ือเอกสาร QM-LAB-2 : คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์       

                                                เอกสารควบคุม                                                                          

 

แผนกพยาธิวทิยา โรงพยาบาลคา่ยกฤษณส์ีวะรา 

วัน/เดือน/ ปี 
ฉบับแก้ไข

ครั้งที่ 
รายละเอียด ลงช่ือ 

ยกฤษณ์สีวะรา ไม่รับให้บริการตรวจวิเคราะห์และไม่รับส่งตรวจต่อสิ่ง
ส่งตรวจที่เกี่ยวข้องกับคดี ได้แก่ คดีล่วงละเมิดทางเพศ และคดียาเสพ
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 แยกคู่มือคุณภาพระหว่างมาตรฐานงานเทคนิค

การแพทย์กับมาตรฐานสากล 

พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 

   
 
 
 

 



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

แบบบันทึกการอ่านเอกสาร                                   
ชื่อเอกสาร : คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทยต์ามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รหัสเอกสาร  QM-LAB-1 

                                                 เอกสารควบคุม                      

วัน เดือน ปี หัวข้อที่อ่าน หน้า ลงนามผู้อ่าน หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

                                                 เอกสารควบคุม                      

 
 

แผนกพยาธิวิทยา  
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

 

คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
ตามมาตรฐานงานเทคนคิการแพทย์ 

QM-LAB-2 
แก้ไขครั้งที่ 7 

 

ผู้จัดทำ  พ.อ.  
                          ( ฉัตรมงคล  คนขยัน ) 
                       ประจำ มทบ.29    
                               ปฏบิัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา/หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 

                     1  พฤศจิกายน  2563 
 

  ผู้ทบทวน         ร.ต.หญิง    
                               ( อรกัญญา  ทรงทอง ) 

                                                                  นายทหารทะเบียนการแพทย์  
           ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารเทคนิคการแพทย์/ผู้จัดการคุณภาพ 
                      1  พฤศจิกายน  2563 
 

   ผู้อนุมัต ิ                         พ.อ.      
                            ( อภิชาต  สวุาส ) 

             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
                      1  พฤศจิกายน  2563 

                                

วันที่ประกาศใช ้:  1  พฤศจิกายน  2563 
 



 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 


