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1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือป้องกันมิให้มีการนำบริการและคุณภาพที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือข้อตกลง (เช่น รายงานผล
ผิดพลาด ผลิตภัณฑ์โลหิตที่ไม่ปลอดภัย อุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจที่ปนเปื้อน คู่มือการใช้บริการและระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานที่ล้าสมัย เป็นต้น) ไปใช้หรือส่งมอบให้ผู้ใช้บริการ 
 

2. ขอบเขต 

ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดในทุกแง่มุมของระบบการจัดการคุณภาพรวมทั้ง
กระบวนการก่อนการทดสอบ  การทดสอบ และหลังการทดสอบ ของแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สี
วะรา  
 

3. คำจำกัดความ 
3.1 สิ่งท่ีไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด หมายถึง ข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน                  

ISO 15189:2012/ISO 15190:2003   มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560  หรือกฎระเบียบปฏิบัติของ

ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล หรือข้อกำหนดทางราชการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงที่กำหนดขึ้นในระบบ

คุณภาพ นโยบายที่กำหนดไว้ในคู่มือคุณภาพ หรือข้อตกลงกับผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์ที่ไม่

สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติการทดสอบฉบับปัจจุบัน การดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำร้องขอของแพทย์ สิ่งที่ไม่สอดคล้อง

ตามข้อกำหนดเป็นได้ทั้งความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ต้องมีการควบคุมโดยดำเนินการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบ

บริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล  ระดับข้อบกพร่อง(Non Compliance Level) แบ่งได้เป็น 3 ระดับ 

- ข้อบกพร่องหลัก (major NC) หมายถึงข้อบกพร่องที่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของผลการทดสอบ 

หรือข้อบกพร่องที่ร้ายแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของระบบคุณภาพ หรือส่งผลร้ายต่อ

คุณภาพบริการ หรือตรวจพบข้อบกพร้องจำนวนมาก หรือบุคลากรส่วนใหญ่ในหน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม

ระบบคุณภาพที่กำหนดไว้ 

- ข้อบกพร่องรอง (minor NC) หมายถึง ข้อบกพร่องที่ไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของผลการทดสอบ 

หรอืตรวจพบข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย จำนวนไม่มาก ไม่รุนแรง เป็นเฉพาะบุคคลไม่ใช่ทั้งระบบ 

บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติตามระบบคุณภาพท่ีกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง 

- ข้อสังเกต (observation) หมายถึง ยังตรวจไม่พบข้อบกพร่องในหน่วยงานหรือยังมีหลักฐานไม่เพียงพอ 

แต่ผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจติดตามคิดว่าอาจมีปัญหาในอนาคต  

3.2 โอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement, OFI) หมายถึง ข้อเสนอแนะเพ่ือให้

ห้องปฏิบัติการสามารถปฏิบัติให้ได้ผลดีกว่าที่เป็นอยู่เดิมได้ 
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3.3 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมี
ผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้าน
ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร 

3.4 ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่
ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการความเสี่ยง ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

3.5 อุบัติการณ์ (Incident) หมายถึง การเกิดเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึง ซึ่งผลที่ตามมาจะทำให้เกิด(miss)หรือไม่เกิด
(near miss) การบาดเจ็บหรือสูญเสีย 

3.6 อุบัติการณ์เชิงรุกหรือเกือบเป็นภัย (near miss) หมายถึง การเกิดเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึงโดยที่ยังไม่มีอุบัติเหตุ
เกิดข้ึน 

3.7 อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึงการเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และผลที่เกิดขึ้นตามมานั้นเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนา 
โดยทั่วไปอุบัติเหตุเกิดจากการสัมผัสหรือการกระทำกับสิ่งที่มีภัยอันตรายอยู่  

3.8 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
3.9 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
3.10 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 
3.11 การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการที่เป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือช่วยให้

ห้องปฏิบัติการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ห้องปฏิบัติการยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาลเป็นสำคัญ  ซ่ึง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมี 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) การระบุความเสี่ยง 2) วิเคราะห์ความเสี่ยง 3) การจัดการ
ความเสี่ยง  4) การประเมินผล 

3.12 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event) หมายถึง อุบัติการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ครอบคลุมถึง
การเกิดโรค ภาวะแทรกซ้อน การบาดเจ็บ ความทุกข์ทรมาน ความพิการ และการเสียชีวิต และอาจจะเป็นอันตราย
ทางด้านสังคม หรือจิตใจ 

3.13 sentinel event หมายถึง ความเสี่ยงที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ก่อให้เกิดการ
เสียชีวิตหรืออันตรายขั้นรุนแรง ที่ต้องตื่นตัว ใส่ใจ ให้ความสำคัญสูง 

3.14 การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง(Root Cause Analysis, RCA) หมายถึง กระบวนการที่เน้นการวิเคราะห์หา
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงในการปฏิบัติงานภายหลังการเกิดเหตุการณ์ เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงระบบหรือ
กระบวนการที่จะนำไปสู่การลดโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ 
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3.15 การร้องขอให้ปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action Request, CAR) หมายถึง การร้องขอให้องค์กรแก้ไข
ข้อบกพร่อง หรือความไม่สอดคล้อง หรือความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดข้ึนแล้ว 

3.16 การร้องขอให้ปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action Request, PAR) หมายถึง การร้องขอให้องค์กร
ดำเนินการเพ่ือขจัดสาเหตุของ Potential Nonconformities ในการที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่สอดคล้องตาม
ข้อกำหนดเกิดขึ้น 

3.17 การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective action) หมายถึง การปฏิบัติการเพ่ือขจัดสาเหตุของความบกพร่อง หรือ
ความไม่สอดคล้อง (action to eliminate the cause of a detected nonconformity) เพ่ือป้องกันการเกิดซ้ำอีก 
การปฏิบัติการแก้ไขนั้นต้องเหมาะสมกับผลกระทบของความบกพร่องต่างๆที่ประสบอยู่ 

3.18 ปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action)  หมายถึง การดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดข้ึน (Prevent 
occurrence) ของสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์   ปฏิบัติการป้องกันนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารความเสี่ยงและโอกาส (considered to cover the concept of “preventive action”, and also 
to take a wider view that looks at risks and opportunities) 

3.19 สิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่อาจเกิดข้ึน (Potential Nonconformities, PNC ) หมายถึง สิ่งไม่
สอดคล้องตามข้อกำหนดที่มีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนาคตถ้าไม่มีการดำเนินการปฏิบัติการป้องกันอย่าง
เพียงพอเหมาะสม,  PNC จัดเป็น Compliance Risk 

 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 

เนื่องจากสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดเป็นได้ทั้งความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง จึงสามารถควบคุมโดยใช้

แนวทางเดียวกันกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้จัดการคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบและมีอำนาจหน้าที่หลักใน

จัดการและเฝ้าระวังสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด มีผู้จัดการความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการเป็นผู้ประสานงาน

และให้คำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด การระบุและ

การควบคุมสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 

4.1 ระบสุิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด   
4.1.1 ผู้จัดการคุณภาพ หรือคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ หรือผู้ปฏิบัติงาน ค้นหาและระบุสิ่งที่ไม่

สอดคล้องตามข้อกำหนดจากแหล่งที่มาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1) คำรอ้งเรียนของแพทย์ และผู้รับบริการอื่นๆ 
2) ตัวชี้วัดการควบคุมคุณภาพภายใน (internal quality control) 
3) การสอบเทียบเครื่องมือ 
4) การตรวจสอบการใช้น้ำยา/วัสดุ 
5) การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ 
6) คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ 
7) การตรวจสอบใบรายงานและใบรับรอง 
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8) การทบทวนการบริหารจัดการ 
9) การตรวจติดตามภายใน 
10) การตรวจติดตามภายนอก เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.), สำนักงาน

ประกันสังคม 
11) การตรวจประเมินโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้การรับรอง เช่น การตรวจประเมินรับรอง LA 

โดยสภาเทคนิคการแพทย์  การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสากล ISO 15189/ISO 15190
เป็นต้น 

12) การตรวจสอบงาน 
13) อุบัติการณ์ miss, Near miss 
14) ผลการเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการทำงานในแต่รายการทดสอบจากแบบบันทึกการ

ประเมินผลกระทบของกระบวนการทำงานและความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นกับผลการทดสอบ 
(FM-LAB-328)  

4.1.2 ผู้จัดการคุณภาพหรือผู้ตรวจพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องฯ ลงบันทึกเป็นรายงานสิ่งไม่สอดคล้องฯ ที่พบลงใน
แบบบันทึกการค้นหาและระบุสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด(FM-LAB-285) 

4.1.3 หัวหน้าห้องปฏิบัติการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ลงนามรับรองรายงานสิ่งไม่สอดคล้องฯ 
4.2 คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการที่มีความรู้และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องฯ  ดำเนินการ ดังนี้ 

4.2.1 พิจารณา มอบหมายผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการเกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้องฯ ทั้งผู้รับผิดชอบแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น ผู้รับผิดชอบปฏิบัติการแก้ไข และผู้รับผิดชอบปฏิบัติการป้องกัน ซึ่งผู้รับผิดชอบ
ดังกล่าวอย่างน้อยควรประกอบด้วยผู้ปฏิบัติที่หน้างานและผู้จัดการด้านที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น เช่น 
ผู้จัดการวิชาการสาขาต่างๆ ผู้จัดการเครื่องมือ  ผู้จัดการส่งต่อ ผู้จัดการความปลอดภัย เป็นต้น โดยให้
ผู้จัดการคุณภาพเป็นผู้แทนคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการลงนามมอบหมายผู้รับผิดชอบในช่อง 
ผู้ร้องขอให้แก้ไขเบื้องต้น/ปฏิบัติการแก้ไข และผู้ร้องขอให้ปฏิบัติการป้องกัน 
หมายเหตุ กรณีมีสิ่งไม่สอดคล้องฯ ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับ
ความถูกต้องของผลการทดสอบหรือเกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยและมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ำซ่ึง
ต้องการให้มีการแก้ไขโดยเร็ว  อนุญาตให้ผู้จัดการวิชาการและ/หรือผู้รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้องกับสิ่ง
ไม่สอดคล้อง สามารถข้ามข้ันตอนในข้อ 4.2.1 ไปข้อ 4.2.2 เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที  

4.2.2 กำหนดรายละเอียดของมาตรการตอบสนองทันที เพ่ือเตรียมใช้ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
4.2.3 กำหนดขอบเขตของสิ่งที่ไม่สอดคล้องฯ ขยายผลเพ่ือระบุสิ่งที่ไม่สอดคล้องฯ เพ่ิมเติมไปสู่พื้นที่ 

กระบวนการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ ทีเ่หมือนกันหรือใกล้เคียงกับความบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่
สอดคล้องฯ ทีพ่บหรือเกิดข้ึนจากข้อ 4.1.1  
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4.3 ผู้จัดการคุณภาพ ดำเนินการ ดังนี้ 
4.3.1 สั่งยุติการทดสอบและการรายงานผลการทดสอบทีไ่ว้เท่าที่จำเป็น ถ้าแน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับคุณภาพของ

ผลการทดสอบ 
4.3.2 พิจารณานัยสำคัญทางการแพทย์ เพื่อแจ้งแพทย์ผู้ร้องขอการทดสอบ หรือผู้มีอำนาจที่รับผิดชอบการ

ใช้ผลให้รับทราบ 
4.3.3 กรณีส่งมอบรายงานผลไปแล้วให้เรียกผลการทดสอบที่เก่ียวข้องกับสิ่งไม่สอดคล้องกลับคืนหรือมีการชี้

บ่งตามความเหมาะสม 
4.3.4 พิจารณาและตัดสินใจอนุญาตให้เริ่มการทดสอบใหม่เมื่อปฏิบัติการแก้ไขแล้วเสร็จ 
4.3.5 ลงบันทึกระบุรายละเอียดการดำเนินการกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องแต่ละครั้งในแบบบันทึกการเฝ้าระวังและ

ปฏิบัติการแก้ไขป้องกันสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด(FM-LAB-056)  และลงนามเป็นผู้รายงานสิ่ง
ไม่สอดคล้อง(กรณีผู้จัดการคุณภาพเป็นผู้รายงานเอง) และผู้ร้องขอให้ปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน  โดยให้
ผู้จัดการความเสี่ยงหรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้รับรองรายงาน   

4.3.6 ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม และเริ่มต้นเข้าสู่ขั้นตอนปฏิบัติการแก้ไข
(corrective action) 

5. บันทึกที่เกี่ยวข้อง 

5.1 แบบบันทึกการตรวจสอบสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด(FM-LAB-285) 
5.2 แบบบันทึกการเฝ้าระวังและปฏิบัติการแก้ไขป้องกันสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด(FM-LAB-056)  
5.3 แบบบันทึกการประเมินผลกระทบของกระบวนการทำงานและความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นกับผลการทดสอบ 

(FM-LAB-328)  
 
 

6. ภาคผนวก 
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6.1 ภาคผนวก 1 ตัวอย่าง แบบบันทึกการค้นหาและระบุสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด(FM-LAB-285) 

FM-LAB-285/00(01/10/2560) 

แบบบันทึกการค้นหาและระบุสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด 
ลำดับ แหล่งที่ค้นหาสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด สิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด 

ไม่พบ พบ(ระบุรายละเอียด) 
1 คำร้องเรียนของแพทย์ และผู้รับบริการอื่นๆ  1)………… 

2)……….. 
2 ตัวช้ีวัดการควบคุมคุณภาพภายใน (internal quality 

control) 
 1)………… 

2)……….. 
3 การสอบเทียบเครื่องมือ  1)………… 

2)……….. 
4 การตรวจสอบการใช้น้ำยา/วัสด ุ  1)………… 

2)……….. 
5 การเปรยีบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ  1)………… 

2)……….. 
6 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที ่

(Staff comments) 
 1)………… 

2)……….. 
7 การตรวจสอบใบรายงานและใบรบัรอง 

(Reporting and certificate checking) 
 1)………… 

2)……….. 
8 การทบทวนการบริหารจัดการ  1)………… 

2)……….. 
9 การตรวจติดตามภายใน(Internal audit)  1)………… 

2)……….. 
10 การตรวจติดตามภายนอก(External audit)  1)………… 

2)……….. 
11 การตรวจประเมินโดยองค์กรหรือหน่วยงานท่ีให้การ

รับรอง 
 1)………… 

2)……….. 
12 การตรวจสอบงาน  1)………… 

2)……….. 
13 บันทึกอุบัติการณ์(Incident report)  1)………… 

2)……….. 

14 อ่ืนๆ   
*  ในกรณีไม่ได้ดำเนินการให้ใส่ NA ในช่องไม่พบ                                                                                                                                
ลงชื่อ................................................................ .......ผู้ระบสุิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด  
วันท่ี......................................................................................... 
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6.2 ภาคผนวก 2 ตัวอย่าง แบบบันทึกรายงานการเฝ้าระวังและปฏิบัติการแก้ไขป้องกันสิ่งไม่สอดคล้องตาม

ข้อกำหนด  (FM-LAB-056)                       

 

                   FM-LAB-056/03 (01/10/2563)

                        แบบบันทึกรายงานการเฝ้าระวังและปฏิบัติการแก้ไขป้องกันส่ิงไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด

1. ระดับข้อบกพร่อง(Non-Compliance Level) : Major non-compliance        Minor non-compliance          Observation

2. หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานปฏิบัติการท่ีพบข้อบกพร่อง NC No.

3. Non-conformity/Potential NC เร่ือง : วันท่ีพบ

4. ท่ีมาของ Non-conformity/Potential NC :       ผลการตรวจติดตามภายใน                    ผลการตรวจสอบงาน             ผลการตรวจประเมนิรับรอง

         FU         อุบัติการณ์*               ข้อร้องเรียน*          ผลการสอบถามความพึงพอใจ        การรับฟังเสียงสะท้อนจากชุมชน        …………………………..

5. ช่ืออุบัติการณ์/ข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้อง : 

ซ่ึง     ไม่สอดคล้อง       มีแนวโน้มท่ีจะเกิดส่ิงไม่สอดคล้อง ตามข้อก าหนดของ           ISO 15189:2012   ISO 15190:2003        MT STD:2017

       …........................................ในข้อ

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน (ลงชื่อ)....................................................ผู้รับรองรายงาน** (ลงชื่อ)..............................ผู้แก้ไขเบ้ืองต้น

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

วันท่ี.................................................. วันท่ี.................................................. วันท่ีรับเร่ืองให้แก้ไข.....................วันท่ีแล้วเสร็จ...............

7. สภาพปัญหา/ขยายผล (Establish nature and extent) :

8. การแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น(correction/Apply quick fix) : ระดับ

ความรุนแรง

9. วิเคราะห์สาเหตุท่ีแท้จริง(Identify root cause) ของ Non-conformity/Potential NC ความถ่ี/โอกาสเกิด

แนวโน้ม

ระดับความเส่ียง

10. ปฏิบัติการแก้ไข(corrective action), กรณีพบ Non-conformity :

ก าหนดวันท่ีด าเนินการแล้วเสร็จเพ่ือป้องกันการเกิดข้ึนซ้ าอีกของส่ิงไมส่อดคล้องตามข้อก าหนด .........../........................../.....................

(ลงชื่อ)...................................ผู้ร้องขอให้แก้ไขเบ้ืองต้น/ปฏิบัติการแก้ไข***  (ลงช่ือ)...........................ผู้ปฏิบัติการแก้ไข (ลงชื่อ)..........................ผู้ติดตามก ากับ***

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

วันท่ีร้องขอ........................................ วันท่ีรับเร่ือง.....................วันท่ีแล้วเสร็จ................. วันท่ีรับทราบวิธีการแก้ไข ................................

11. ปฏิบัติการป้องกัน(preventive action), กรณีพบ Potential NC ระบุมาตรการป้องกันท่ีเหมาะสม...

ก าหนดวันท่ีด าเนินการแล้วเสร็จเพ่ือป้องกันการเกิดข้ึนของส่ิงไมส่อดคล้องตามข้อก าหนด .........../........................../.....................

(ลงชื่อ)...................................ผู้ร้องขอให้ปฏิบัติการป้องกัน***  (ลงช่ือ).....................................ผู้ปฏิบัติการป้องกัน (ลงชื่อ)..........................ผู้ติดตามก ากับ***

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

วันท่ีร้องขอ........................................ วันท่ีรับเร่ือง......................วันท่ีแล้วเสร็จ................. วันท่ีรับทราบมาตรการป้องกัน ......................

12. การตรวจซ้ าและส้ินสุดการตรวจติดตามผลการแก้ไข/ป้องกัน

          พร้อมให้ตรวจซ้ าเมือ่           ตรวจซ้ าจริงเมือ่

             รายการตรวจซ้ า (ลงชื่อ)..........................ผู้จัดการคุณภาพ

การทบทวนประสิทธิผลของการด าเนินการแก้ไข/ป้องกัน

          ยอมรับได ้               ยอมรับไม่ได้ (ลงชื่อ)..........................................ผู้จัดการความเส่ียง วันท่ี.......................

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ :

การแก้ไขข้อบกพร่องส้ินสุดวันท่ี.................................... (ลงชื่อ).....................................หัวหน้าห้องปฏิบัติการวันท่ี........................

*อุบัติการณ์/ข้อร้องเรียน ท่ีมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด, ** หัวหน้าห้องปฏิบัติการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ***ผู้จัดการคุณภาพ

แผนกพยาธิวิทยา   โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

6. รายละเอียดข้อบกพร่อง:  



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การระบแุละการควบคุมสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-09 หน้า 8 จาก 8 หนา้ 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

6.3 ภาคผนวก 3 ตัวอย่าง แบบบันทึกการประเมินผลกระทบของกระบวนการทำงานและความล้มเหลวที่

อาจเกิดขึ้นกับผลการทดสอบ(FM-LAB-328)  

FM-LAB-328/00(01/10/2563) 

แบบบันทึกการประเมินผลกระทบของกระบวนการทำงานและความล้มเหลวท่ีอาจเกดิขึ้นกับผลการทดสอบ 
การบริหารความเสี่ยงสำหรับการทดสอบ(ระบุชื่อ test) .............................................................                                                                                                                     

กระบวนการ/
กิจกรรม 

 
 
 

hazard 

ความเส่ียง และสาเหต ุ ความ
รุนแรง 

ความถี ่ ระดับความ
เส่ียง 

แนวทางการแก้ไข
เบื้องต้นที่จะปฏิบัติ
ทันทีเมื่อมีการ
เกิดขึ้นของ
อุบัติการณ์หรือสิ่ง
ไม่สอดคล้องตาม
ข้อกำหนด 
(Immediate 
action or 
correction) 

มาตรการป้องกัน  
(Preventive 
Action) เพื่อไม่ให้มี
การเกิดขึ้นของ
อุบัติการณ์และสิ่ง
ไม่สอดคล้องตาม
ข้อกำหนดที่เป็น
สาเหตุของการเกิด
อุบัติการณ์นั้น 

อุบัติการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้น/
หรืออาจจะเกิด
ซ้ำ 

สิ่งไม่สอดคล้อง
ตามข้อกำหนดที่
เป็นสาเหตุของ
อุบัติการณ์ 

การลงทะเบียนเก็บ
ตัวอยา่ง 

        

การเก็บตัวอย่าง         
การตรวจรับตัวอยา่ง         
การเตรียมตัวอย่าง         
การประกันคุณภาพ
กระบวนการตรวจ
วิเคราะห ์

        

การตรวจวิเคราะห์         
การทวนสอบผล         
การรายงาน/ออกผล         
การเก็บตัวอย่างหลัง
การตรวจวิเคราะห์ 

        

การส่งต่อ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
เพิ่มเติม 

        

การจัดการเครื่องมือ  
น้ำยาและวัสด ุ

        

ผู้บันทึก.................................................... วันที่....................................ผู้ตรวจสอบ..................................... วันที่....................................            

 

 



 
 

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

ประวัติการแก้ไข/ทบทวนเอกสารคุณภาพ 

ชื่อเอกสาร WP-LAB-09 : ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การระบุและการควบคุมสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด 

 

แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

วัน/เดือน/ ปี 
ฉบับแก้ไข

ครั้งที่ 
รายละเอียด ลงชื่อ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

แบบบันทึกการอ่านเอกสาร                                   

ชื่อเอกสาร : ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การระบุและการควบคุมสิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด                  

รหัสเอกสาร: WP-LAB-09                                                                 

 

วัน เดือน ปี หัวข้อที่อ่าน หน้า ลงนามผู้อ่าน หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


