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คู่มือคุณภาพ
เลขที่ : QM-INB- LAB-001
ผู้จัดทา
ผู้ทบทวน
ผู้อนุมัติ

ชื่อ -สกุล
นางประภัยศรี รัตนบุญกาญจน์
นางประภัยศรี รัตนบุญกาญจน์
ผู้จัดการคุณภาพ
นางนุชรินทร์ อักษรดี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี
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บันทึกการประกาศใช้
F-INB-LAB-007

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

การแก้ไข
วันที่แก้ไข
แก้ไข
ครั้งที่
20/06/2548
20/06/2549
0
20/05./2550
1
27 /06/2551
2
30/09./2552
3
1/01/2553
4
01/05/2554
5
01/01/2555
6
01/01/2556
7
15/01/2559
8

10
10
10
10

15/01/2560
15/01/2561
15/01/2562
15/01/2563

ฉบับที่

9
10
11
12

หน้าที่
แก้ไข

รายละเอียดการแก้ไข
จัดทาเอกสารตาม มาตรฐาน LA100ข้อ
แก้ไขเนื้อหา ปรับหัวข้อเอกสาร
ทบทวนเนื้อหา รายละเอียดเนื้อหาคงเดิม
ทบทวนเนื้อหา รายละเอียดเนื้อหาคงเดิม
ทบทวนเนื้อหา รายละเอียดเนื้อหาคงเดิม
ออกเอกสารใหม่ ปรับหัวข้อ ตามISO15189
ทบทวนเนื้อหา รายละเอียดเนื้อหาคงเดิม
ทบทวนเนื้อหา รายละเอียดเนื้อหาคงเดิม
ทบทวนเนื้อหา รายละเอียดเนื้อหาคงเดิม
แก้ไข เนื้อหา ปรับหัวข้อเอกสารตามมาตรฐานสภาเทคนิค
การแพทย์ 2555
ทบทวนเนื้อหา รายละเอียดเนื้อหาคงเดิม
ทบทวนเนื้อหา รายละเอียดเนื้อหาคงเดิม
ทบทวนเนื้อหา รายละเอียดเนื้อหาคงเดิม
ทบทวนเนื้อหา รายละเอียดเนื้อหาคงเดิม

ว/ด/ป
ประกาศใช้
20/08/2548
27 /07/2549
27 /06/2550
31/10/2551
1/10/ 2552
1 /04 /2553
30/06/2554
24/02/2555
24/02/2556
30/01/2559
10/02/2560
10/02/2561
10/02/2562
20/04/2563
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รายนามผู้ถือเอกสารควบคุมในระบบคุณภาพ
ลาดับ
ชื่อ -สกุล
ตาแหน่งในระบบคุณภาพ
หน่วยงาน
1. นางประภัยศรี รัตนบุญกาญจน์ ผู้จัดการคุณภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคฯ
2 นายธนาพร แสงวิไลสาธร
ผู้จัดการวิชาการ
งานธนาคารเลือด
3 นายกิตติพิชญ์ ลิ้มเมธากุล
ผู้ถือเอกสารควบคุม
งานเคมีคลินิก
4 นางชุติมา
วงษ์แก้ว
ผู้ถือเอกสารควบคุม
งานภูมิคุ้มกันวิทยา
5 นายสุรยิ าวุฒ คุ้มเมือง
ผู้ถือเอกสารควบคุม
งานจุลชีววิทยา
6 นางโสภิต
ทองอ่อน
ผู้ถือเอกสารควบคุม
งานจุลทรรศน์
7 น.ส. ลักษมล สุวรรณพุ่ม
ผู้ถือเอกสารควบคุม
งานโลหิตวิทยา
8 น.ส. ยุวดี
ริ้วตระกูล
ผู้ถือเอกสารควบคุม
งานเซลล์วิทยา
9 นางแสงทอง บางเขียว
ผู้ควบคุมเอกสาร
งานธุรการ
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ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลอินทร์บุรี มีความมุ่งมั่นให้บริการ
ห้องปฏิบัติการแก่แพทย์และผู้ใช้บริการ ด้วยมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์2560 จึงมีนโยบายคุณภาพดังนี้
(1) ห้องปฏิบัติการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จากวัตถุตัวอย่างของคนในสาขาเคมีคลินิก
โลหิตวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ธนาคารเลือด จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และ
เซลล์วิทยา
(2) ห้องปฏิบัติการดาเนินงานบริการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์2560 สาหรับห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์
(3) จัดทาระบบบริหารจัดการคุณภาพเพื่อให้บริการถูกต้องได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ และทันเหตุการณ์
ปลอดภัยและพึงพอใจ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย แพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้ใช้บริการ
(4) บุคลากรในห้องปฏิบัติการต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และดาเนินงานตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่
จัดทาขึ้นใช้ในระบบคุณภาพตลอดเวลา
(5) บุคลากรในห้องปฏิบัติการดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการจัดทาระบบคุณภาพการทดสอบให้
สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการคุณภาพ
(6) บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เลือกใช้เครื่องมือ สารมาตรฐาน วัสดุ อ้างอิง
สารควบคุมที่เหมาะสม รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิชาการ การบริการสังคม และ
ระบบบริหาร
(7) ให้บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการแปลผลและให้คาแนะนาทางการแพทย์ที่เหมาะสม
(8) มีการประกันคุณภาพ ภายในห้องปฏิบัติการและการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการและร่วมตรวจ
ติดตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย
(9) สนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการมีมาตรการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
(10) งานบริการโลหิต ให้จัดหาผลิตภัณฑ์โลหิตที่ปลอดภัยและมีจานวนเพียงพอเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย

………………………..................................
( นางนุชรินทร์ อักษรดี)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี
วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
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1. องค์กรและการบริหาร
1.1 องค์กร
1.1.1 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มีฐานะเป็นกลุ่มงานสังกัดโรงพยาบาลอินทร์บุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่
37/7 ม.1 ต.ทับยา อ.อินทร์บุ รี จ.สิงห์ บุรีเป็นกลุ่มงานสนับสนุนงานบริการและวิชาการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาล ทาหน้าที่ทดสอบและควบคุมผลการตรวจให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยตรวจสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ จาก
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และนอกโรงพยาบาลในเครือข่าย โดยดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ เป็นกลุ่มงานหนึ่งของโรงพยาบาลอินทร์บุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุข ทาหน้าที่รับผิ ดชอบในการให้ บริการตรวจวินิจฉัยทางห้ องปฏิบัติการแก่
ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลอินทร์บุรี โรงพยาบาลข้างเคียง สถานีอ นามัยในเขตที่รับผิดชอบ และหน่วยงานอื่น
ๆ โดยตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จุล
ชีววิทยาคลินิก ธนาคารโลหิต งานเซลล์วิทยา ให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นแหล่งข้อมูลสถิติ สนับสนุนการ
ทาวิจัย การประเมินประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี เครื่องมือและน้ายาวิเคราะห์ สนับสนุนการผลิต พัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลอินทร์บุรี เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2494 บนพื้นที่ 47 ไร่ ทิศตะวันออกติดริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
และทิศตะวันตกติดถนนสายสิงห์บุรี – ชัยนาท และห่างจากศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 17 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็น
โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 218 เตียง ตั้งอยู่เลขที่37/7 ม. 1 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี
ให้บริการ
รักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง ปัจจุบันสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สานัก งานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแบ่งการบริหารภายในโรงพยาบาลออกเป็น 5 กลุ่มภารกิจตามแผนภูมิ โดย
มีกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ อยู่ในกลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิกลุ่มงานหนึ่งของโรงพยาบาลอินทร์บุรี ทาหน้าที่
รับผิดชอบในการบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบั ติการ แก่ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลอินทร์บุรี โรงพยาบาลใน
เครือข่ายและโรงพยาบาลเอกชนในเขตใกล้เคียงที่มาขอรับบริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เป็นนิติบุคคล โดยมี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ทาหน้าที่กาหนดนโยบายในการปฏิบัติงานและมี
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้รับนโยบายมาดาเนินการโดยห้องปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานอย่างอิสระ
ในการตัดสินใจและรักษาความเป็นกลางในการรายงานผลการตรวจ ปราศจากความกดดันใดๆ ซึ่งอาจมีผลเสีย
ต่อคุณภาพงาน และมีความเป็นอิสระในการเลือกใช้วิธีการทดสอบทางห้องปฏิ บัติการ โดยใช้พื้นฐานความรู้ด้าน
วิชาชีพและมาตรฐานทางด้านวิชาการเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
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สถานที่ตั้งกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยาคลินิก ตั้งอยู่ชั้น 1 (ห้องเบอร์ 6,7) และชั้น 2 ของอาคาร
ภปร.2 เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนม์พรรษา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก มีการควบคุม
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับตามความเหมาะสม ตามคุณวุฒิของบุคลากรแต่ละระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ระเบี ยบปฏิบั ติและผลการประเมินความสามารถของบุคลากรแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังมี
นโยบาย ในการรักษาความลับของผู้ป่วย โดยความลับของผู้ป่วยจะถูกเก็บและบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์
โดยถูกจากัดสิทธิ์ด้วย User name และ Password ซึ่งบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงได้ และ
วิธีการรักษาความลับให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การรักษาความลับของลูกค้า(WP-INB-LAB-006 )
1.1.2 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก มีการกาหนดผู้จัดการคุณภาพและคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนคุณภาพ จัดระบบบารุงรักษาและ
พัฒนาคุณภาพ รวมทั้งวางแผนและดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณดาเนินงาน บุคลากรและทรัพยากร
อื่นๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม และรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และผู้บริหารตามลาดับ
นอกจากนี้มีการกาหนดผู้จัดการวิชาการ และ ทีมงานวิชาการ เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการของ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และของเจ้าหน้าที่ทุกคน
1.1.3 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก มีการกาหนดตัวชี้วัดคุณภาพหลัก( Key Performance
Index – KPI ) เพื่อเป็นการติดตาม ประสิทธิภาพ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพ กาหนด
ความถีใ่ นการติดตามข้อมูลอย่างสม่าเสมอ และใช้เป็นข้อมูลกาหนดโอกาสพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้
ตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicators –KPI)
ตัวชี้วัด KPI(Key Performance Indicators)

เป้าหมาย

1.ร้อยละสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง

>98%

2.ร้อยละการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

<2 %

3.รัอยละ การควบคุมคุณภาพภายในถูกต้อง ครอบคลุมทุกการทดสอบ

100%

4. การควบคุณภาพภายนอก ถูกต้อง ครอบคลุมทุกการทดสอบ กรมวิทย์ฯ

95%

5.ร้อยละการรายงานผลผิดพลาด

0%

6. ร้อยละการรายงานผลตามเวลาที่กาหนด(Turnaround time)

95%

7.ร้อยละเจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความเสี่ยง , อุบัติการณ์ต่างๆ

0%

โรงพยาบาลอินทร์ บุรี

อบอุ่นดุจบ้ าน บริการเป็ นเลิศ
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ตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicators –KPI)
ตัวชี้วัด KPI(Key Performance Indicators)

เป้าหมาย

8.ร้อยละผู้ป่วยได้รับความเสี่ยง , อุบัติการณ์ต่าง ๆ

0%

9.ร้อยละการเกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือดชนิดรุนแรง(ผิดคน,ผิดหมู่)

0%

10.ร้อยละการเกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือดที่ไม่รุนแรง

<1 %

11.ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก

80%

12.ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน

80%

13.อัตราตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

100%

1.1.4 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Accreditation)ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อ 28
สิงหาคม 2554 และปฏิบัติตามประกาศของสภาเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ที่11/2555 ลง
วันที่10 กรกฎาคม2555
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แผนภูมิ 1 โครงสร้างห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลอินทร์บุรี
ผู้อานวยการโรงพยาบาล

รองผู้อานวยการด้านการแพทย์

รองผู้อานวยการด้านบริการ QMR

ผู้จัดการคุณภาพ
หัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน / นอก

____________

หัวหน้าแผนกบริหารทั่วไป

หมายถึง สายการบริหาร
หมายถึง สายการประสานงานตาม HA
หมายถึง สายการประสานงานLA

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคฯ นท. – 1 คน
เซลล์วิทยา
จพ. – 1 คน
เคมีคลินคิ
จพ. – 2 คน
โลหิตวิทยา
นท/ จพ. – 2 คน
จุลชีววิทยา
ทน. – 2 คน
ภูมิคุ้มกันวิทยา นท/ จพ. – 1 คน
จุลทรรศน์ศาสตร์
จพ. – 1 คน
ธนาคารเลือด
นวก. - 2 คน
ธุรการ
จพ - 2 คน
พนักงานห้องปฏิบัติการ
- 4 คน
พนักงานธุรการ
- 1 คน
พนักงานทาความสะอาด
- คน

โรงพยาบาลอินทร์ บุรี
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กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

โครงสร้างการแบ่งงานภายในโรงพยาบาลอินทร์บุรี

ผู้อานวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี

กลุ่มภารกิจด้านอานวยการรองบริหาร

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
*กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์*

โครงสร้างของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แบ่งเป็น
1.2.1. งานธุรการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รับผิดชอบในการดาเนินงานสารบรรณ งานด้านสถิติ
และข้อมูลเพื่อจัดทาแผนงานด้านบริหาร งานบริหารบุคคล บริหารพัสดุ งานซ่อมบารุงและให้การสนับสนุน
งานวิชาการของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
1.2.2.
งานโลหิตวิทยา บริการตรวจวิเคราะห์ ความผิ ดปกติของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
และเกร็ดเลือด ทั้งปริมาณและรูปร่างรวมทั้งองค์ประกอบทางเคมีคลิ นิก ตรวจต่อมน้าเหลืองและไขกระดูก
ตรวจเซลล์ ม ะเร็ งเม็ ด เลื อ ด วิ นิ จ ฉั ย โลหิ ต จาง โรคเลื อ ดออกผิ ด ปกติ ตรวจวิเคราะห์ น้ าอสุ จิ และตรวจ
คุณลักษณะทางเวชพันธุศาสตร์
1.2.3 งานจุลทรรศน์ศาสตร์ คลินิก รับผิดชอบให้บริการตรวจ ทางกายภาพ เพื่อค้นหาความ
ผิดปกติจาก ปัสสาวะ อุจจาระ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์และเครื่องมือบางชนิดเช่น การตรวจหาสาเหตุของโรค
ทางเดินปัสสาวะ การตรวจหาไข่และหนอนพยาธิ
1.2.4 งานเคมีคลินิก บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีชนิดต่างๆ ในร่างกายโดยวิเคราะห์
จาก เลือด น้าไขสันหลัง ปัสสาวะ และน้าเจาะจากส่วนอื่นๆ ของร่างกาย การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง
คุณ ภาพ เช่น การตรวจหาไขมัน ในเลื อด การตรวจน้าตาลในเลือด การตรวจสมรรถภาพของตับไต การ
ตรวจหาเอนไซม์ ฮอร์โมนและวัดปริมาณสารต่างๆ ในเลือด

โรงพยาบาลอินทร์ บุรี
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1.2.5. งานธนาคารเลือด รับผิดชอบตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด การจัดหาและเตรียม
ผลิตภัณฑ์โลหิต ให้ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
1.2.6 งานจุลชีววิทยาคลินิก บริการตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา โดยการย้อมสี
แล้วตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ทาการเพาะเลี้ยงเชื้อแยกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราก่อโรค ทดสอบความ
ไวของแบคทีเรีย ต่อยาต้านจุลชีพ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าและอาหารด้านจุลชีววิทยา
1.2.7 งานภู มิคุ้ ม กัน วิท ยาคลิ นิ ก บริการตรวจภู มิคุ้ม กันที่ ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อมีเชื้อโรคหรือสิ่ ง
แปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน วิเคราะห์ความผิดปกติของภูมิคุ้มกันและตรวจหาสารเสพติด
ในปัสสาวะ
1.2.8 งานเซลล์วิทยา รับผิดชอบในการตรวจวินิจฉัยระยะเริ่มแรกของโรคมะเร็งโดยเฉพาะของมะเร็ง
ปากมดลูกและเซลล์มะเร็งจากอวัยวะต่าง ๆ ที่ร่างกายขับออกมา รวมทั้งการเจาะเอาเซลล์จากก้อนเนื้อที่สงสัยมา
ตรวจเพื่อคัดกรองเซลล์มะเร็ง
1.2 ระบบบริหารคุณภาพ
1.2.1 คู่มือคุณภาพ
มีการจัดทาคู่มือคุณ ภาพเป็ นลายลักษณ์ อักษรและเป็นส่วนหนึ่งของระบบเอกสารคุณ ภาพที่ต้อง
ควบคุม ระบุ น โยบายคุณ ภาพ และเนื้อหาสาระสาคัญ เกี่ยวกับการบริห ารจัดการระบบคุณ ภาพ มีการ
สื่อสารสาระสาคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ มี การสื่อสารสาระสาคัญไปยังบุคลากรทุกคน
ให้เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ และข้อกาหนดอย่างเคร่งครัด มีการแสดงความเชื่อมโยงนโยบาย
คุณ ภาพในคู่มือคุณ ภาพไปยั งวิธีการที่ระบุในเอกสารคุณ ภาพหลักที่เกี่ยวข้อง กาหนดรายละเอีย ดของ
นโยบาย ซึ่งครอบคลุมถึง การกาหนด เจตจานง และขอบข่ายของงานบริการ ความมุ่งมั่นปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กาหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของห้องปฏิบัติการ
กาหนดระบบควบคุมเอกสารคุณภาพและบันทึก
ความมุ่งหมาย ( Purpose)
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
รวดเร็ว ปลอดภัย และพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
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วัตถุประสงค์คุณภาพ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ และได้รับความพึงพอใจ
จากผู้ใช้บริการ รวมทั้งได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย อย่างเพียงพอและทันต่อการ
รักษา
การบริหารของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แบ่งเป็น 2 งานหลักคืองานธุรการและงานบริการ
งานธุรการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทาหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานด้านสถิต
บริหารงานบุคคล บริหารพัสดุ
งานบริการ แบ่งเป็น 7 งาน รับผิดชอบการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดย
มีขอบเขตดังนี้
งานเคมีคลินิก บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีชนิดต่างๆในร่างกายตรวจวิเคราะห์จากเลือด น้า
ไขสันหลัง ปัสสาวะและน้าที่เจาะจากส่วนอื่นๆ ของร่างกายการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การ
ตรวจหาไขมัน ในเลื อด
การตรวจน้ าตาลในเลื อ ด การตรวจสมรรถภาพของตับ ไต การตรวจเอ็น ไซม์
ฮอร์โมนและวัดปริมาณต่างๆในเลือด
งานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก บริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของเลือด ปัสสาวะ อุจจาระและเสมหะ
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์และเครื่องมือ
งานธนาคารเลือด บริการจัดหาและเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยอย่างเพียงพอและ ปลอดภัยทาการตรวจหมู่
เลือดตรวจสอบการเข้ากันได้ของเลือดผู้ให้กับผู้รับแยกและจัดเก็บรักษาส่วนประกอบของเลือดวิเคราะห์
ภูมิต้านทานต่อเม็ดเลือดและตรวจหาสาเหตุภาวะของปฏิกิริยาของการให้เลือด
งานจุลชีววิทยาคลินิก บริการตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและ ไวรัส โดยวิธีการย้อม
สีแล้วตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ทาการเพาะเลี้ยงเชื้อ แยกชนิดของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราก่อโรค ทดสอบ
ความไวของแบคทีเรีย ต่อ ยาต้านจุลชีพ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าและอาหารด้านจุลชีววิทยา
งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก บริการตรวจภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อมีเชื้อโรคหรือ สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่
ร่างกาย ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันตรวจ Tumor markerรวมทั้งสารเสพติดต่างๆ
งานโลหิตวิทยา บริการตรวจวิเคราะห์ ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือด
ทั้งปริมาณและรูปร่างรวมทั้งองค์ประกอบทางเคมีคลินิก ตรวจต่อมน้าเหลืองและไขกระดูก ตรวจเซลล์มะเร็งเม็ด
เลือด วินิจฉัยโลหิตจาง โรคเลือดออกผิดปกติตรวจวิเคราะห์น้าอสุจิ และตรวจคุณลักษณะทางเวชพันธุศาสตร์
งานเซลล์วิทยา รับผิดชอบในการตรวจวินิจฉัยระยะเริ่มแรกของโรคมะเร็งโดยเฉพาะของมะเร็งปากมดลูก
และเซลล์มะเร็งจากอวัยวะต่าง ๆ ที่ร่างกายขับออกมา รวมทั้งการเจาะเอาเซลล์จากก้อนเนื้อที่ส งสัยมาตรวจเพื่อ
คัดกรองเซลล์มะเร็ง
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1.2.2 กลุ่ มงานเทคนิ คการแพทย์ และพยาธิวิทยาคลิ นิก กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณ ภาพ ของ
ห้องปฏิบัติการ ดังนี้ การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (internal quality control) ทุกการ
ทดสอบที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เปิดให้บริการจะต้องมีควบคุมคุณภาพภายใน เพื่อให้ได้ผลการตรวจ
วิเคราะห์ที่แม่นยา ทุกห้องปฏิบัติการยึดถือปฏิบัติ และใช้ข้อมูลของผลการควบคุมคุณภาพภายในในการ
แก้ไขปรับปรุงคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้อง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (external quality assessment) ระดั บ ประเทศ หรื อ ระดั บ สากล ได้ แ ก่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ในกรณีที่ก ารทดสอบ
นั้นไม่มีโครงการสอบเทียบระดับประเทศ และระดับสากล ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบการทดสอบนั้นมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนตัวอย่างระหว่างห้องปฏิบัติการเก็บบันทึกไว้ และใช้เป็นโอกาสพัฒ นาต่อไป การ
เปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ /เครื่องมือ ในกรณีที่มีการทดสอบชนิดเดียวกันแต่ใช้เครื่องมือ/วิธีวิเคราะห์ที่
แตกต่างกัน ภายในห้องปฏิบัติการเดียวกัน หรือต่างห้องปฏิบัติการ หรือต่างช่วงเวลา ห้ องปฏิบัติการ
ภายในกลุ่ มงานเทคนิ คการแพทย์ มีกลไกการเปรียบเที ยบผลที่ใช้เครื่องมื อหรือวิธีการที่ ต่างกัน ใน
ตั ว อย่ า งสิ่ ง ส่ ง ตรวจรายเดี ย วกั น นั้ น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า สิ่ ง ส่ ง ตรวจของผู้ ป่ ว ยที่ ส่ ง มาวิ เคราะห์ ใ น
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในช่วงเวลาเดียวกัน มีการรายงานผลอยู่ในเกณฑ์ที่
ใกล้เคียงกัน หากพบปัญหาในการเปรียบเทียบผล มีการแก้ไขและบันทึกผลการแก้ไขไว้เพื่อใช้เป็นโอกาส
พัฒนาต่อไป
1.2.3 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก กาหนดนโยบาย เลือกใช้เครื่องมือ สารมาตรฐาน วัสดุ
อ้างอิง สารควบคุม ให้เหมาะสมกับภาระงาน รวมถึงดาเนินการสอบเทียบ บารุงรักษา และตรวจสอบ
ความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของเครื่องมือ
1.2.4 กลุ่ ม งานเทคนิ ค การแพทย์ แ ละพยาธิวิ ท ยาคลิ นิ ก มี ก ารก าหนดนโยบาย การค้ น หาความต้ อ งการ
ผู้ใช้บริการ ระบบรับและตอบสนองข้อร้องเรียน สอบถามความพึงพอใจอย่างน้อยปีละ 1 -2 ครั้ง เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
1.2.5 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก มีระบบ เฝ้าระวัง ตรวจติดตาม บันทึกอุบัติการณ์สิ่งที่
ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด ทั้งอุบัติการณ์ เชิงรุก ( near miss)และ อุบัติการณ์ (miss)ทุกกระบวนการ
ขั้นตอนของการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ปัญหา กาหนดวิธีปฏิบัติแก้ไข และป้องกันให้ตรงประเด็น
1.2.6 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลิ นิก มีการกาหนดวิธีการสื่อสารภายในห้องปฏิบัติการด้วย
การประชุมประจาเดือน และปิดประกาศข่าวสาร แจ้งเวียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ เพื่อให้
ดาเนินงานในระบบคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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1.3 การตรวจติดตามระบบคุณภาพ
1.3.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยาคลินิก กาหนดนโยบายในการตรวจติดตามภายใน ตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ต้องดาเนินการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อประเมินระบบคุณภาพและความเหมาะสม
ในการให้บริการของห้องปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
1.3.2 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยาคลินิก กาหนดนโยบายการตรวจติดตามระบบความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยดาเนินการอย่างน้อยปีละครั้ง ตามแบบประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการใน
คู่มือความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
1.3.3 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยาคลินิก มีการประเมินผลการปฏิ บัติงานตามนโยบาย
คุณภาพ นโยบายการตรวจติดตามภายใน ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อทบทวนระบบ
คุณภาพของห้องปฏิบัติการทั้งหมด และนาเสนอผู้บริหารเพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
1.4 การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก มีการกาหนดนโยบายทบทวนระบบบริหาร
คุณภาพ การทบทวนต้องดาเนินการอย่างน้อยปีละครั้ง ได้จัดทาระบบคุณภาพ นาไปปฏิบัติ ทบทวน และรักษา
ไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการของกลุ่มงานเป็นไปตามข้อกาหนดของระบบคุณภาพ และมีการสื่อสารให้
บุคลากรทุกคนรับทราบ และเข้าใจนโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อกาหนดของระบบคุณภาพ โดยมีการจัดทา
คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีบันทึกผลการทบทวนและการปฏิบัติการ
แก้ไข จากการทบทวนระบบคุณภาพโดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องควบคุมกระบวนการห้องปฏิบัติการ
( WP-INB-LAB-012) และสื่อสาร ไปยังบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกิจกรรมที่กาหนดขึ้นใหม่
หรือยกเลิกกิจกรรมที่ถูกพิจารณายกเลิก ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้และบันทึกในระเบียบวาระการประชุม
การทบทวนระบบคุณภาพของหน่วยงานและมีการประชุมทบทวนให้ครอบคลุม มาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ 2560และแสดงผลการทบทวนตามระบบคุณภาพเพื่อนาเสนอผู้บริหารเพื่อการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
1.5 การทบทวนข้อตกลงกับผู้รับบริการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก มีการกาหนด นโยบายและระเบียบปฏิบัติ ให้มีมีการ
ทบทวนข้อตกลงกับผู้รับบริการ อย่างน้อยปีละครั้ง ที่จะให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
โดยมีรายละเอียด ในข้อตกลงที่เป็นเอกสาร และรับทราบระหว่างห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการ เช่นคู่มือการ
ให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ ค่าวิกฤต วิธีการวิเคราะห์ ค่าอ้างอิง ทบทวนข้อตกลง รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญและข้อหารือ ที่ตรงตามข้อตงลงและความจาเป็นทางการแพทย์ การให้คาแนะนา
ชี้แนะทางด้านเทคนิค และการแปลผล ตามความเหมาะสม
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เมื่อมีการเบี่ยงเบนหรือล่าช้า จะต้องมีการทบทวนประสานงานและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ นอกจากนี้
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบศักยภาพและหลักฐานการทดสอบของกลุ่มงานได้ ในขณะที่จะต้องสามารถ
รักษาความลับของผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ไว้ได้ ข้อมูลแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจะได้รับการจัดเก็บ
และนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพต่อไป
2.บุคลากร
2.1 นโยบาย
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกได้กาหนดนโยบายและแผนด้านการพัฒนาบุคลากรดังนี้
2.1.1 มีการวิเคราะห์ภาระงาน(workload analysis) และใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์มาบริหาร
จัดการและจัดสรรบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.2 มีการระบุรายละเอียดในลักษณะงานที่สาคัญ และที่ผลกระทบต่อคุณภาพงาน
( job description –JD ) และกาหนดคุณสมบัติบุคลากร (Job specification -JS ) และกาหนดหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ( Job – assignment – JA) สอดคล้องกับคุณวุฒิในตาแหน่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
2.1.3มีการกาหนดผู้มีอานาจเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย แก้ไขผล แก้ไขกฎระเบียบ ต้องมีวิธีการป้องกัน
การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การทาลายข้อมูล ครอบคลุมข้อมูลในระบบระบบสารสนเทศ และในงานบริการ
2.1.4มีการควบคุมดูแลผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามคาบรรยายลักษณะงาน
โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพที่มีความรู้ความชานาญ ประสบการณ์ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ใน
การควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทาการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
2.1.5 การฝึ ก อบรมบุ ค ลากรใหม่ ก าหนดให้ มี อั ต ราส่ ว นของผู้ ฝึ ก 1 คนต่ อ ผู้ รับ การฝึ ก 1 คน
บุ คลากรใหม่ ที่ อ ยู่ ในระหว่างการฝึ กอบรมจะด าเนิ น การตรวจวิเคราะห์ ภ ายใต้ การดู แลของบุ ค ลากรที่ ได้ รับ
มอบหมาย และสามารถดาเนินการตรวจวิเคราะห์ตามลาพังได้ เมื่อผ่านการประเมินตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ปฏิบัติ กาหนดให้มีการสารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรและจัดทาแผนการฝึกอบรมโดยครอบคลุม
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุ คลากรในปัจจุบันและอนาคตบันทึกประวัติการศึกษาการฝึกอบรมการตรวจ
สุขภาพประจาปี ประวัติการได้รับอุบัติเหตุจาการทางานและประวัติการฝึกอบรมตามความสามารถทักษะและผล
การประเมินความสามารถของบุคลากรทุกคนจะได้รับการจัดเก็บไว้แฟ้มประวัติบุคลากรมีการกาหนดแผนและ
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร จานวนบุคลากรเหมาะสมสาหรับการปฏิบัติงานบริการอย่างมีคุณภาพและมีการ
กาหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่มีผลกระทบต่อคุ ณภาพปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน
เรื่องการพัฒนาบุคลากร (WP-INB-LAB-011 )
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2.2 หัวหน้าห้องปฏิบัติการและตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ได้แก่
2.2.1 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ต้องเป็นนักเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
มีความรู้วิชาการและวิชาชีพ ด้านห้องปฏิ บัติการทางการแพทย์ และประสบการณ์การทางานในห้องปฏิบัติการ
มากเพียงพอ มีภาวะผู้นา
วุฒิ นักเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ความสามารถรับผิดชอบดังนี้
1.บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวางแผนงา น
งบประมาณและทรัพยากรควบคุมและบริหารงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร
2. ให้คาปรึกษา หรือคาแนะนาในเชิงวิชาชีพ และวิชาการ
3. วางแผน ก าหนดเป้ าหมาย และ พั ฒ นางานบริ ห าร งานวิ ช าการและงานบริ ก าร ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากองค์กร
4. จัดทาแผนการสอบและฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
5. กาหนดระบบคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานนามาใช้ติดตามและพัฒนาคุณภาพบริการ
6.คัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภายนอกที่ส่งต่อ
7. จัดให้มีบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามความจาเป็นของภาระงาน
8. จัดให้มีระบบความปลอดภัยให้ห้องปฏิบัติการตามข้อกาหนดของห้องปฏิบัติการที่ดี และ สอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9.รับข้อร้องเรียน หรือรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ
10.ส่งเสริม วางแผนงานวิจัย และพัฒนา
11.ควบคุม และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และจริยธรรม
องค์กร
2.2.2 ผู้จัดการวิชาการ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง เป็นบุคคลที่ทาหน้าที่ดาเนินการด้านเทคนิควิชาการและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ระบบคุณภาพ
วุฒิ นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
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คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบหน้าที่ มีอานาจหน้าที่ควบคุมการบริหารระบบคุณภาพให้ได้ตาม ข้อ 5
ข้อกาหนดด้านเทคนิควิชาการโดยมีรายละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การบริหารจัดการบุคลากร
2. สถานที่และสภาวะแวดล้อม
3. ระเบียบวิธีปฏิบัติก่อนการตรวจวิเคราะห์
4. ขั้นตอนการทดสอบ
5. การประกันคุณภาพวิธีทดสอบ
6. วิธีดาเนินการภายหลังการตรวจวิเคราะห์
7. การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
8. เป็นประธานคณะทางานระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
9. เป็นประธาน รับนโยบาย จัดทา ทบทวนคู่มือคุณภาพและ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ
คุณภาพ
10. ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการคุณภาพในส่วนที่ที่เกี่ยวข้อง กับระบบคุณภาพ
11. เป็นประธานจัดแผนงานต่าง ๆ ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
2.2.3. ผู้จัดการเอกสารคุณภาพ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้จัดการเอกสารคุณภาพ
คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ วุฒิ นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน้าที่ มีอานาจหน้าที่ควบคุมเอกสาร และข้อมูลคุณภาพของกลุ่มงานฯทั้งหมดโดยมีรายละเอียดในเรื่องที่
เกี่ยวข้องดังนี้
1. จัดทา และทบทวนระเบียบปฏิบัติการบริหารจัดการระบบเอกสาร การควบคุมข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
และ การควบคุมการบันทึกเอกสารทั้งด้านคุณภาพและวิชาการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ร่วมกับ
ผู้จัดการคุณภาพ
2. จัดทาแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รู้เข้าใจ นโยบายแผน ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ทุกเรื่องและ
นามาใช้ได้ถูกต้อง
3. กาหนดระยะเวลาทบทวนเอกสาร การแก้ไขเอกสารในกรณีจาเป็น และการทาลายเอกสาร
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4. ควบคุม กากับ ดูแล เอกสารคุณภาพและวิชาการของกลุ่มงานฯดังนี้
4.1 การเก็บรวบรวมเอกสาร
4.2 การให้เลขดัชนีเอกสาร
4.3 ระบบการเข้าถึงข้อมูล
4.4 การจัดเก็บในแฟ้มเอกสาร
4.5 การเก็บรักษาเอกสาร
4.6 การบารุงรักษาเอกสาร
4.7 การทาลายเอกสาร
5. จัดทาระบบการควบคุมบันทึกเอกสารคุณภาพและวิชาการ
2.2.4. ผู้จัดการความเสี่ยง
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้จัดการความเสี่ยง
คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ วุฒิ นักเทคนิคการแพทย์ /นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ /
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน้าที่ มีอานาจหน้าที่ควบคุมการบริหาร สิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน
และที่อาจเกี่ยวข้องภายนอกกลุ่มงานฯโดยมีรายละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. จัดทาและทบทวนระเบียบปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงร่วมกับผู้จัดการคุณภาพ
2. การรับ ประเมิน และจัดเก็บ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร่วมกับทีมพัฒนาฯ
3. การตรวจหาและการควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดร่วมกับทีมพัฒนาฯ
4. ปฏิบัติการป้องกันร่วมกับทีมพัฒนาฯ
5. รายงานผลตัวชี้วัด ตรวจสอบ ประเมิน
6. จัดทาแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7. บันทึกอุบัติการณ์ อุบัติเหตุ และปฏิบัติการแก้ไข บันทึกการอบรมและความสามารถป้องกันความเสี่ยง
8. เครื่องมือในห้องปฏิบัติงาน
2.2.5 ผู้จัดการคุณภาพ ( Quality Manager )
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง เป็นบุคคลที่ได้ผ่านการอบรมระบบคุณภาพ
คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ วุฒิ นักเทคนิคการแพทย์ / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ /
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯและหัวหน้างานทุกท่าน
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หน้าที่ 1. ประชุมเพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาต่างๆที่สามารถดาเนินการ
ไปก่อนไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
2. ทบทวนเอกสารสาคัญของกลุ่มงานฯ เช่น คู่มือคุณภาพ วิธีปฏิบัติระเบียบปฏิบัติ เป็นต้น
3. ติดตามประเมิน และพัฒนาระบบคุณภาพ
4. กาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพโดยความเห็นชอบของสมาชิก
5. กาหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับภายในห้องปฏิบัติการที่
รับผิดชอบ
6. ให้ความรู้และประเมินความสามารถบุคลากรในและนอกห้องปฏิบัติการ
2.2.6 หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง มีความรู้ขั้นต่าประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
-มีความรู้และประสบการณ์สามารถทางานเป็นทีม
-มีความรับผิดชอบและสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของานสาขาที่รับผิดชอบให้น้องในหน่วยงาน
คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ 1. หัวหน้างานทาหน้าที่จัดทาแผนควบคุมพัสดุ – ครุภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการให้มีไว้เพียงพอตลอดการ
ใช้งาน
2. หัวหน้างานคอยควบคุม กากับงานและมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้มีลายลักษณ์อักษร
3. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ในสาขาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผล
ความสามารถของ เจ้าหน้าที่
4. หัวหน้างานทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ ในห้องปฏิบัติการซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
5. หัวหน้างานทาหน้าที่ควบคุม ดูแลตรวจสอบ ซ่อมแซม เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา
6. หัวหน้างานทาหน้าที่ควบคุมและพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ผู้มารับบริการ
7. หัวหน้างานทาหน้าที่สอนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใน ห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ก้าวหน้าทันต่อ
วิทยาการความรู้ใหม่ๆในปัจจุบัน
8. หัวหน้างานมีความสามารถในการนิเทศงาน ห้องปฏิบัติการอื่นในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
9 .ควบคุมดูแล ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในงานที่รับผิดชอบ
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2.2.7. ผู้ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
- มีความรู้ขั้นต่าประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
- มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
-มีความรับผิดชอบ
คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
-ควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ
-ดูแลรักษา อุปกรณ์และเครื่องมือในงานที่รับผิดชอบ
-จัดเก็บ บันทึก แก้ไข เอกสารการตรวจวิเคราะห์
-ควบคุม ดูแล ความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและความปลอดภัย ในงานที่รับผิดชอบ
2.2.8. ผู้ตรวจสอบผล ( Approved signature)
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
เป็นนักเทคนิคการแพทย์
-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
-เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ /
- หัวหน้างานหรือผู้ได้รับมอบหมายที่มีตาแหน่งไม่ต่ากว่า /ต้องเป็นผู้ร่วมปฏิบัติงานขณะนั้น
คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตรวจสอบผลและดูความสัมพันธ์ของผลการตรวจแต่ละรายการ
-ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์รายการนั้น ๆ ในแต่ละงานที่รับผิดชอบ
2.2.9. พนักงานห้องปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
- ความรู้ขั้นต่ามัธยมศึกษาปีที่3
- มีความรู้และความชานาญในหน้าที่ที่รับมอบหมาย
- มีความรับผิดชอบ

โรงพยาบาลอินทร์ บุรี

อบอุ่นดุจบ้ าน บริการเป็ นเลิศ

คู่มือคุณภาพ
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คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
 ช่วยในขบวนการเจาะเลือด และเก็บสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ
 รับและตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจ
 เตรียมสิ่งส่งตรวจ
 ช่วยงานผู้ตรวจวิเคราะห์
 เตรียมอุปกรณ์ เก็บสิ่งส่งตรวจ
 ส่งใบรายงานผลการตรวจไปยังตึกต่าง ๆ
 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.2.10. พนักงานทาความสะอาด
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
-ความรู้ขั้นต่า ประถมศึกษาปีที่ 6
- มีความรับผิดชอบ
- สามารถใช้เครื่องมือทาความสะอาดได้ดี
คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ทาความสะอาดพื้นห้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- รับวัสดุ น้ายา และออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
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2.2.3 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
การปฏิบัติงานหรือการรักษาการแทนกรณีหัวหน้ากลุ่มงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ดังนี้
1. กรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานไม่สามารถอยู่ปฏิบัติงานได้ กาหนดให้หัวหน้างานที่อาวุโสรองลงไปเป็น
ผู้ปฏิบัติงานแทน หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. กรณีที่ผู้จัดการด้านคุณภาพไม่สามารถปฏิบัติงานได้ กาหนดให้หัวหน้างานที่อาวุโสรองลงไปเป็น
ผู้ปฏิบัติงานแทนหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. กรณีผู้จัดการด้านวิชาการไม่สามารถอยู่ปฏิบัติงานได้ กาหนดให้หัวหน้างานปฏิบัติงานแทนใน
ส่วนของการตรวจวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
4. กรณีหัวหน้างานไม่สามารถอยู่ปฏิบัติงานได้ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ที่อาวุโสรองลงไปปฏิบัติงาน
แทน หรือ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. เจ้ าหน้ าที่ ทุก คน ของกลุ่ ม งานเทคนิ คการแพทย์ ต้ องปฏิบั ติ งานอย่างเป็ นอิ ส ระ ตามหลั ก
วิชาการและรายงานผลตามจริง โดยปราศจากผลประโยชน์ทางการค้า หรือแรงกดดันทางกฎหมาย ใบรา
งานผลทุกใบ ได้รับการตรวจสอบจากผู้ที่ได้รับมอบอานาจ เมื่อมีปัญหา หรือ สิ่งกระทบที่จะทาให้เกิดการ
เบี่ยงเบนต่อผลการทดสอบต้องรายงานหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน
6. จัดให้มีการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและมาตรการความปลอดภัยตาม
ความจาเป็น
7. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่นาข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่เก็บรักษาไว้ไป
เผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้ากลุ่มงาน
8. การรับข้อรองเรียน จากผู้ใช้บริการให้ดาเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานการจัดการความเสี่ยง
และสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด ( WP-INB-LAB-007 )
9. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล
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10.มีการกาหนดผู้เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย แก้ไขผล แก้ไขกฎระเบียบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบข้อมูล
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในกรณี ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึก ข้อมูลผู้ป่วย และ
รายงานผล มีวิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล การเปลี่ยนแปลง การทาลาย ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และ
งานบริการ ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล (WP-INB-LAB-023 ) และ
ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ ( WP-LAB-LAB-024 )
11. ระบบประกันคุณภาพ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ได้จัดทาการควบคุมระบบคุณภาพภายใน
( internal quality control IQC ) ทุกรายการทดสอบ และมีการทาประเมินคุณภาพระหว่างองค์กร
( EQC ) โดย ร่วมโครงการประเมินกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกงาน และร่วมโครงการไทรอยด์ กรม
วิทยาศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ มหิดล โครงการ HIV ของศูนย์วิทยาศาสตร์ชลบุรี ตรวจทางเคมี
คลินิก มหาวิทยาลัย มหิดล
12.กาหนดนโยบายในการเลือกใช้ เครื่องมือให้เหมาะสมกับภาระงาน
- กลุ่มงานได้มีการจัดทาแผนและขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือ โดยกาหนดทาปีละ 1 ครั้ง
- การสื่อสารภายในห้องปฏิบัติการโดยการประชุมประจาเดือน และมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ
2.3 การพัฒนาบุคลากร
2.3.1 มีการกาหนดแผนการศึกษาต่อ / ฝึกอบรม ขณะประจาการสาหรับบุคลากรทุกระดับ หัวข้อการ
ฝึกอบรมต้องครอบคลุม ระบบบริหารจัดการคุณภาพ กระบวนการปฏิบัติงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ระบบประกัน คุณ ภาพ ระบบรายงานผลห้ องปฏิบัติการและสารสนเทศ ระบบความปลอดภัย และการ
ป้ องกั น อุบั ติ ภั ย จรรยาบรรณวิช าชีพ การรักษาความลั บ ผู้ ป่ ว ย บุ ค ลากรที่ มี คุณ สมบั ติไม่ ครบถ้ ว น ซึ่ ง
ปฏิบัติงานภายใต้กากับ รวมถึง การฝึก อบรมพิเศษ ในด้านการประกันคุณภาพ การบริหารระบบคุณภาพ
และต้องมีการมีการประเมินประสิทธิผลของการอบรมเป็นระยะ ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการพั ฒนา
บุคลากรของกลุ่มงาน (WP-INB-LAB-011) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานวิเคราะห์จะได้รับ
การฝึกอบรมอย่างเพียงพอต่อการใช้เครื่องมือ เทคนิควิธีการวิเคราะห์ การรายงานและตรวจสอบผล
บุคลากรที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์เฉพาะด้านและใช้เครื่องมือพิเศษ จะต้องมีคุณ วุฒิ ที่เหมาะสมได้รับการ
ฝึกอบรมมีประสบการณ์หรือความชานาญตามที่กาหนดไว้
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การฝึกอบรมบุคลากรใหม่ กาหนดให้มีอัตราส่วนของผู้ฝึก 2 คนต่อผู้รับการฝึก 1 คน บุคลากร
ใหม่ ที่ อ ยู่ ในระหว่ า งการฝึ ก อบรม จะด าเนิ น การตรวจวิเคราะห์ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของบุ ค ลากรที่ ได้ รั บ
มอบหมาย และสามารถดาเนินการตรวจวิเคราะห์ตามลาพังได้ เมื่อผ่านการประเมินตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบปฏิบัติ กาหนดให้มีการสารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร และจัดทาแผนการฝึกอบรม
โดยครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในปัจจุบันและอนาคต
2.3.2 กลุ่ ม งานเทคนิ ค การแพทย์ มี ป ระเมิ น สมรรถนะในการปฏิ บั ติ งาน( Competency )ทั้ ง
สมรรถนะหลัก ( core competency )และสมรรถนะวิชาชีพตามภาระงาน (Functional competency )
และผลการปฏิบั ติงาน ( performance ) ส าหรับบุคลากรในระดับบริห าร นักเทคนิคการแพทย์ เจ้า
พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรอื่น ๆ ที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ กาหนดผู้มี
อานาจ หน้าที่รับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์ รายงานผล ตรวจสอบผล และการใช้เครื่องมือตรวจ
วิเคราะห์สาคัญต่าง ๆ ไว้ในการให้บริการของแต่ละงานและมีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน
เป็นระยะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดความจาเป็นของการฝึกอบรมเพิ่มเติม ( training needs )
2.3.3 มีการบันทึกบุคลากร บันทึกประวัติการศึกษา การฝึกอบรม การตรวจสุขภาพประจาปี และ
บันทึกสถานะภูมิคุ้มกันโรค การอบรม ความสามารถเชิงวิชาชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์
และคุณสมบัติ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การอบรมเพิ่มเติม
ต่อเนื่อง รวมถึง ประวัติการได้รับอุบัติเหตุจาการทางาน และประวัติการได้รับวัคซีนและสถานะภูมิคุ้มกัน
โรค ประวัติการฝึกอบรมตามความสามารถ ทักษะและผลการประเมินความสามารถของบุ คลากรทุกคน
จะได้รับการจัดเก็บไว้แฟ้มประวัติบุคลากร
3. เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุอ้างอิง วัสดุ สิ้นเปลือง น้ายาตรวจ ระบบ
การวิเคราะห์ และระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ ตามข้อกาหนดในมาตรฐานเทคนิค
การแพทย์ และมีการกาหนดนโยบาย และมีวิธีการคัดเลือก จัดหา และบริหารเครื่องมือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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3.1 เครื่องมือหลัก เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
3.1.1 ความพร้อมใช้งาน
1.ห้องปฏิบัติการจะต้องจัดหาเครื่องมือที่จาเป็นและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
เครื่องมือมีคุณลักษณะเหมาะสม พร้อมทางานได้ตามที่กาหนด และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551
2. มีวิธีการขนส่ง เคลื่อนย้าย ติดตั้ง เก็บรักษา และการใช้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือเสียหาย
ของเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการวิธีการครอบคลุมเครื่องมือที่ เช่า – ยืม เครื่องมือที่ออกหน่วยบริการนอก
สถานที่ (WP-INB-LAB-005)
3. กรณีมีการเคลื่อนย้ายเครื่องมือออกไปนอกเหนือการควบคุมของห้องปฏิบัติการ หรือส่งไปซ่อม
หรือรับบริการอื่น ๆ ต้องมีการตรวจสอบสถานะ ความพร้อมใช้งาน ก่อนนากลับมาใช้งานต่อไป
4. มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน
3.1.2 การสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration)
มีแผนกานสอบเทียบเครื่องมือที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ระบุ วัตถุประสงค์การใช้เครื่องมือ จุด/ช่วง
ที่ใช้ กาหนดสอบเทียบ แหล่งสอบเทียบ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ มีการบันทึกการซ่อมหรือปรับ
เครื่องมือ ควรเก็บและแสดงหลักฐานรายงานผลการสอบเทียบ พร้อมผลการประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือ
ไว้ในพื้นที่ปฏิบัติการ
3.1.3 มีแผนการบารุงรักษาเชิงป้องกัน ( preventive maintenance – PM)
โดยช่างเทคนิคและ/หรือผู้ปฏิบัติงาน ตามกาหนดของผู้ผลิต มีบันทึกดาเนินการตามแผน
1. มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ ( maintenance ) โดยผู้ปฏิบัติงาน และมีการ
บันทึกการดาเนินการอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
2.. มีการเก็บรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม และ ปลอดภัย มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว มี
เครื่องจ่ายไฟฟ้าสารอง มีวิธีการป้องกันเครื่องมือเสียหาย หากมีอุบัติการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพเครื่องมือ ต้องบันทึก และแจ้งผู้ผลิต / ผู้เกี่ยวข้อง ระบุผู้รับผิดชอบการใช้เครื่องมือที่มี
ความสาคัญ
3. มีคู่มือการใช้และการบารุงรักษาเครื่องมือที่เป็นฉบับปัจจุบันและมีรายชื่อช่างซ่อมบารุงที่
สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วติดไว้ที่เครื่องหลัก
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3.1.4การชี้บ่งเครื่องมือ
1. มีบัญชีรายชื่อและการชี้บ่งเครื่องมือหลัก ระบุรหัส ครุภัณฑ์ประจาเครื่อง แหล่งที่มา มีการ
บันทึกเครื่องมือและเก็บรักษาไว้ มีป้ายชี้บ่งสถานะและวันที่สอบเทียบ บารุงรักษา และการกาหนดการ
สอบเทีย บ ปรั บ เทีย บ บ ารุงรั กษาครั้งต่ อไป และระบุรายละเอียดการซ่ อ มบ ารุง ส าหรับ เครื่องมื อที่ มี
ผลกระทบต่อคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ส่วนเครื่องมือที่ใช้งานได้ จะมีป้ายชี้บ่ง “พร้อมใช้งาน” และตาม
ข้อกาหนดเครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบและหรือบารุงรักษา กาหนดให้แสดงสถานะตามความเหมาะสม
โดยติดป้ายระบุหมายเลขทะเบียน (Code) วันที่ทาการสอบเทียบ/บารุงรักษา (Calibrated On/PM on)
และกาหนดการสอบเทียบ/บารุงรักษาครั้งต่อไป (Calibration Due/PM due)
2. เครื่องมือชารุดและรอการส่งซ่อมต้องติดฉลาก เช่น “ชารุด ห้ามใช้ ” จนกว่าการซ่อม
เสร็จ
3.1.3 การปรับเทียบ
1. เมื่อมีการค่าปรับเทียบ (correction factors) ที่ใช้ปรับผลการทดสอบที่คลาดเคลื่อนในเชิง
ระบบ (systemic error) เพื่อปรับผลการทดสอบที่ได้ให้ถูกต้อง ต้องมีวิธีการที่มั่นใจได้ว่ามีการปรับแก้ใน
เอกสารคุณภาพ / บันทึกคุณภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในระบบสารสนเทศ
2. มีระบบการป้องกันการปรับเปลี่ยน (safeguards) คุณลักษณะของเครื่องมือที่มีผลต่อการ
รายงานผลวิเคราะห์ รวมทั้ง hard ware / software / วัสดุอ้างอิง / วัสดุสิ้นเปลือง / น้ายาตรวจ และ
ระบบการวิเคราะห์มีการกาหนดรหัสบุคคลในการเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ การปรับอุณหภูมิ ปุ่ม
ปรับตั้งเวลา
3.1.4 การบันทึกครุภัณฑ์
มีการกาหนดรายละเอียดของครุภัณฑ์ ได้แก่ รหัสครุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ รุ่น รหัสเครื่อง
คุณลักษณะเครื่อง ชื่อบริษัทผู้ผลิต บริษัทผู้แทนจาหน่าย เบอร์โทรศัพท์ช่างเทคนิค วัน/เดือน/ปี ที่รับ และ
เริ่มใช้เครื่อง สถานที่ติดตั้งหรือวางเครื่อง สภาพเครื่องเมื่อเริ่มรับ คู่มือการใช้งานจากผู้ผลิต ติดไว้ที่
เครื่องมือ และมีบันทึกการบารุงรักษา การซ่อมบารุง การใช้งาน
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3.1.5 มีระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
เครื่องอัตโนมัติ เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ เครื่องคอมพิวเตอร์ มีการกาหนดรหัสผ่าน
( pass word ) การเข้าถึงข้อมูล การใช้เครื่อง การวิเคราะห์ การบันทึก การรายงานผล การเก็บผล หรือ
ผลการตรวจวิเคราะห์ มีระบบป้องกันความผิดพลาด และระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูล ให้เข้าถึงได้เฉพาะ
ผู้มีสิทธิเท่านั้น
3.2 น้ายาและวัสดุ
1.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก มีการกาหนด ระบุตรวจรับ พื้นที่จัดเก็บ
สภาวะจัดเก็บ เพื่อรักษาคุณสมบัติ ต้องเป็นไปตามที่ผู้ผลิตกาหนด
2.มีการตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลที่อาจมีการปรับเปลี่ยนตามรุ่นที่ผลิต ข้อมูลที่ระบุใน
เอกสารประกอบชุดตรวจ หากมีผลกระทบต่อคุณภาพการวิเคราะห์ต้องทาการทดสอบหรือพิสูจน์ก่อน
นามาใช้
3. มีระบบควบคุมวัสดุคงคลัง ให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อการใช้งานอย่างสม่าเสมอ
4. มีการชี้บ่งวัสดุ และน้ายาตรวจวิเคราะห์ สารควบคุมคุณภาพ สารมาตรฐาน และวัสดุ
5. บันทึก น้ายา วัสดุ ระบุข้อมูลการใช้งาน รายการที่ใช้ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย วันที่รับ วันที่เริ่มใช้
วันที่หมดอายุ รุ่นที่ผลิต และมีเอกสารประกอบชุดตรวจ หรือใบรับรองจากผู้ผลิต น้ายาที่ใช้ตรวจ
วิเคราะห์ต้องระบุชื่อเครื่อง รุ่น ในเอกสารประกอบ น้ายาตรวจวิเคราะห์ สามารถแสดงผลการทดสอบ จาก
หน่วยงานทีน่ ่าเชื่อถือ หรือได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารชั้นนา
3.3 เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
1. มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน
2. เสื้อกาวน์ยาวแขนขาว รองเท้าหุ้มปลายเท้า
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4. การจัดซื้อและใช้บริการภายนอก
4.1 การจัดซื้อและใช้บริการภายนอก
1.กลุม่ งานเทคนิคการแพทย์ดาเนินการด้านการจัดซื้อสินค้าและบริการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
การวิเคราะห์ โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (WP-INB-LAB-008) ซึ่งกาหนด
ขั้นตอนการคัดเลือกและ ประเมินผู้ขาย การจัดซื้อ ตรวจรับ จัดเก็บและควบคุมการเบิกจ่ายหัวหน้ากลุ่ม
งานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
รับผิดชอบในการทบทวน
รายละเอียดของสินค้าในเอกสารการขอซื้อ ทาการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ขาย
(Approved Vender List) และเก็บรักษาบันทึกผลการประเมิน
2.กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับสินค้ารับผิดชอบ
ในการตรวจรับสินค้าตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติพร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจรับ ในกรณีที่ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์แต่จาเป็นต้องนาไปใช้งาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติความเสี่ยงและการควบคุมสิ่งที่ไม่
เป็นไปตามข้อกาหนด (WP-INB-LAB-007) เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มงาน
รับผิดชอบในการควบคุม การจัดเก็บ และเบิกจ่ายสินค้า
3. จัดทาบัญชีรายชื่อบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจาหน่าย บันทึกรายการวัสดุอุปกรณ์ หมายเลยรุ่น
ที่ผลิต ของน้ายาวิเคราะห์ วัสดุควบคุมคุณภาพและวัสดุสอบเทียบ วันที่รับวัสดุ วันที่นาออกมาใช้
4. มีการประเมินผู้ขายน้ายาตรวจวิเคราะห์ วัสดุวิทยาศาสตร์และบริการภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง โดยผู้ใช้ และนาผลการประเมิน ที่ผ่านการประเมินน้ามา
เสนอผู้ขายเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ
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4.2 การส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น
1. ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ
และจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย และมีการคัดเลือกและประเมินห้องปฏิบัติการที่ส่งต่อ มีผลการควบคุม
ภายในและผลการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการผลการทดสอบความสามารถระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ
2. มีการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณา โดยปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานการส่งต่อ
(WP-INB-LAB-009 )ห้องปฏิบัติการส่งต่อได้จัดทาคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ และจัดส่งมาให้ผู้ใช้บริการทราบ
ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ส่งตรวจภายนอกได้จัดทาบันทึกและเก็บสาเนาไว้ที่ห้องปฏิบัติการทาการประเมิน
ผลดาเนินการเป็นระยะ เพื่อพิจารณาความสามารถของห้องปฏิบัติการที่รับส่งต่อ หรือ ผู้เชี่ยวชาญที่
ปรึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพงานบริการของห้องปฏิบัติการที่รับส่งต่อ
3. มีบัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ รายการทดสอบ และระยะเวลาให้บริการ ที่จะส่งต่อ
หลักการวิเคราะห์ และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ถ้าห้องปฏิบัติการรับส่งต่อส่งตอไปยังห้องปฏิบัติการอื่น ๆ
อีก ต้องแจ้งให้ผู้รับริการทราบ ระบุว่าตรวจจากที่ใด และไม่คัดลอกผลการตรวจ
4. ผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน ส่งผลการตรวจให้ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีการแก้ไข หรือคัดลอกข้อมูล และเก็บสาเนาผลการตรวจไว้
ที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันข้อมูลความลับของรายงานผลจากห้องปฏิบัติการส่งต่อ
5. มีการทบทวนข้อตกลงที่มีต่อห้องปฏิบัติการรับส่งต่อถึงขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ หลังการ
วิเคราะห์ เวลาที่เหมาะสม การเก็บรักษาบันทึกผล คุณภาพ ความสามารถ ความเหมาะสม การแปลผล
ของห้องปฏิบัติการที่รับส่งต่อและควรเป็นห้องปฏิบัติการผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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5. การควบคุมกระบวนการ
5.1 สถานที่ สภาวะแวดล้อม และความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มีจัดสถานที่ และภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อหรือใช้บริการทางห้องปฏิบัติการสามารถเข้าถึงสถานที่ได้ง่าย โดยมี
ตาแหน่งที่ตงั้ ของแต่ละห้องปฏิบัติการ ชั้นหนึ่ง ห้อง เบอร์ 6 เป็นห้องปฏิบัติการรวม ห้องเบอร์ 7
เป็นห้องเจาะเลือด และห้องปฏิบัติงานเคมีคลินิก ผู้ป่วยนอก ชั้น สองห้อง เบอร์29 เป็น
ห้องปฏิบัติการ มีพื้นที่ปฏิบัติงานทดสอบ พื้นที่จัดเก็บเอกสาร พื้นที่พัก และมีการกาหนดเป็นพื้นที่
ควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายนอก
5.1.1 พื้นที่ปฏิบัติงาน
1. จัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงพอ สะดวกในการปฏิบัติงาน และมีสภาวะแวดล้อมได้แก่
อุณหภูมิความชื้น มีผลต่อการตรวจวิเคราะห์เหมาะสมไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของการทดสอบ กาหนดให้
ผู้รับผิดชอบมีการบันทึกภาวะแวดล้อมไว้ด้วย
2. มีสิ่งอานวยความสะดวก เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานไม่ให้มีผลกระทบต่อคุณภาพของ
กระบวนการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ แหล่งพลังงาน / กระแสไฟฟ้า น้า แสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ ทิศ
ทางการไหลเวียนอากาศ การควบคุมอุณหภูมิห้องระบบไฟฟ้าสาหรับเครื่องมือทดสอบขนาดใหญ่ ต้องมี
เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าและสาย ground
3.ควบคุมการเข้าออกและควบคุมการใช้พื้นที่ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพการเข้าออกพื้นที่
ห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ มีสิทธิเข้าออกพื้นที่ของห้องปฏิบัติการได้ บุคคลภายนอกกลุ่มงานจะต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการก่อนจึงจะเข้ามาภายในพื้นที่ห้องปฏิบัติการได้ ห้ามบุคคลภายนอกใช้
เครื่องมือของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
4.มีการออกแบบ และ หรือบริหารจัดการ การไหลเวียนของงานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
สะดวก มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อ ลดความเสี่ยง หรืออันตรายจากการปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้รับบริการ และบุคคลภายนอก ที่มาติดต่อจากได้รับ มีวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
5.มีพื้นที่พักสาหรับผู้ปฏิบัติงาน แยกจากพื้นที่ปฏิบัติการทดสอบพื้นที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์ งาน
เอกสาร งานล้างอุปกรณ์ และส่วนสวัสดิการของบุคลากรอย่างเหมาะสม
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6. แยกพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือแยกกิจกรรมที่ไม่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน
ซึ่งอาจมีผลบกระทบต่อคุณภาพ
5.1.2 มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการวิเคราะห์
ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น เสียง คลื่นความถี่ กระแสไฟฟ้า โดยให้กาหนดเกณฑ์ควบคุมและเฝ้าติดตาม
โดยการบันทึกตามระยะเวลาที่กาหนด ในกรณีที่พบว่าออกนอกเกณฑ์ให้นาเข้าสู่ระบบการควบคุมสิ่งที่ไม่
เป็นไปตามข้อกาหนด (WP-INB-LAB-007) มีการระบายอากาศ น้าและแสงสว่างเพียงพอ พร้อมทั้งแหล่ง
พลังงาน ที่เหมาะสม
5.1.3 กาหนดสถานที่ ที่ใช้ในการจัดเก็บตัวอย่างให้เหมาะสม
มีห้องปฏิบัติการสาหรับเจาะเก็บเลือด พื้นที่ขูดเชื้อรา พื้นที่ จัดเก็บเสมหะ ที่แยกออกจากส่วนปฏิบัติการ
งานตรวจวิเคราะห์ เป็ น สั ด ส่ ว น สะดวก ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยหรือ ผู้ รั บ บริก าร และมี ก ารเตรีย มอุ ป กรณ์ /
เตรียมการกรณีฉกุ เฉิน เพื่อไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของตัวอย่างและการแพร่เชื้อ
5.1.4 มีการกาหนดสถานที่เก็บ สไลด์ บล็อคชิ้นเนื้อ เชื้อจุลชีพ เครื่องมือ น้ายาตรวจวิเคราะห์ วัสดุ
วิทยาศาสตร์ เอกสาร ข้อมูล คู่มือ บันทึกคุณภาพและรายงานไว้ชัดเจน
5.1.5 มีการรักษาพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อย อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และหลักแนวทาง 5 ส.
5.1.6 มีวิธีจัดเก็บและทาลายสารอันตราย ขยะติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการโดยปฏิบัติตามระเบียบการ
ปฏิ บั ติงาน WP-INB-LAB-007 , คู่มื อ ความปลอดภั ยในห้ อ งปฏิ บั ติก าร (SD-INB-LAB-003 ) และมี ชุ ด
จั ด เก็ บ ขยะติ ด เชื้ อ ฉุ ก เฉิ น ( spill kit ) และมี วิ ธี ก ารป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ และการแพร่ ก ระจายเชื้ อ ใน
สิ่งแวดล้อม
5.1.7 มีแนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากร ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ร่วมกับ FARA และมีคู่มือและแนวทางปฏิบัติ ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนปลอดภัยการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุ
5.1.8 มีการแจ้งเหตุ หรือ แจ้งข้อมูลเพื่อการปฏิ บัติงาน เพื่อความปลอดภัย ภายในห้องปฏิบัติการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.1.9 มีคู่มือการปฏิบัติความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ การปฏิบัติตนปลอดภัย การแก้ไข
และป้ องกั น อุบั ติ เหตุ การตรวจติ ดตามและการบั น ทึ ก มีก ารอบรมให้ ค วามรู้ด้านความปลอดภั ย ทาง
ห้องปฏิบัติการให้กับบุ คลากรทุกระดับ รวมทั้งการปฐมนิเทศบุคลากรเข้าปฏิบัติงานใหม่ หรือนักศึกษา
ฝึกงาน โดยปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน WP-INB-LAB-008 , คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
(SD-INB-LAB-003 )
5.1.10 มีกิจกรรมการตรวจติดตามระบบความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มี
บันทึกและรายงานผลต่อผู้บริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาระบบความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และป้องกัน
การเกิดซ้า
5.2 การประกันคุณภาพกระบวนการวิเคราะห์
5.2.1 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มีการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ทุกการทดสอบ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการตรวจวิเคราะห์ ดาเนินการภายใต้สภาวะควบคุมตามกาหนด ดังนี้
1. มีการจัดทาระบบควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ( internal quality control IQC )
ครอบคลุ่มทุกการทดสอบ เพื่อการทวนสอบ (verification) กระบวนการวิเคราะห์ ระดับความเข้มข้นของ
สารควบคุมต้องครอบคลุมช่วงค่าวิเคราะห์ ที่ใช้งาน และสอดคล้องกับการใช้งานเชิงคลิ นิก การใช้ส าร
ควบคุม จากแหล่งที่ไม่ใช้ผู้ผลิต เครื่องมือ วิธีการ น้ายา กาหนดไว้ ต้องระวังในการอ่านและแปลผล
2. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจระบบควบคุมคุณภาพ เกณฑ์การตัดสินผลการควบคุมคุณภาพ
ภายใน ข้อมูลเชิงเทคนิคและเกณฑ์การตัดสินทางการแพทย์ มีระบบการติดตามผลการควบคุมคุณภาพ
ภายในอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลที่เป็นกราฟ เพื่อติดตาม แนวโน้ม ความเสี่ยงที่จะเกิดความ
คลาดเคลื่ อน เพื่ อเตรี ย มการแก้ไขและป้ องกัน ก่อนทาการทดสอบตั วอย่างผู้ ป่ วย เมื่อ ผลการควบคุ ม
คุณภาพภายในไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องมีระบบการแก้ไข วิเคราะห์สาเหตุ ความคลาดเคลื่อน และหาแนวทาง
ป้องกันและบันทึกการติดตามและการแก้ไขเมื่อผลการควบคุมคุณภาพภายใน ไม่อยู่ในเกณฑ์ และบันทึก
ข้อมูลสารควบคุมคุณภาพ ผลการควบคุมคุณภาพ
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5.2.2 การเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ได้กาหนดให้มีการประกันคุณภาพผลการทดสอบโดยการประเมินคุณภาพ
ระหว่างองค์กร(External quality assessment chemes . EQAS ) ผู้จัดการด้านคุณภาพรับผิดชอบใน
การสมัครเป็นสมาชิกโครงการประเมินคุณภาพหรือเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
( Inter laboratory comparison ) หัวหน้างานจัดทาแผนการเข้าร่วมการทดสอบความชานาญกับองค์กร
ภายนอก แผนการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ และแผนการควบคุมคุณภาพภายในโดยใช้วัสดุ
อ้างอิง การทดสอบซ้าหรือการควบคุมคุณภาพภายในเปรียบเทียบผลระหว่างบุคคล กรณีที่ใช้วิธีวิเคราะห์
หลายวิธีหรือใช้เครื่องมือหลายชนิดเพื่อทาการวิเคราะห์รายการทดสอบเดียวกัน
หัวหน้างานแต่ละงาน
จะต้องทาการปรับเทียบผลและเก็บบันทึกผลการปรับเทียบไว้ หากพบปัญหาให้นาเข้าสู่ระบบการควบคุมสิ่ง
ที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
5.2.3 กรณีที่ไม่มีโครงการ EQA / PT สาหรับรายการวิเคราะห์ต้องมีการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ( inter laboratory comparison )
กรณีที่ไม่มีโครงการ EQA / PT สาหรับรายการวิเคราะห์ต้องมีการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ( inter laboratory comparison ) อย่างน้อย 3 แห่ง มีการแลกเปลี่ยนตัวอย่างกับ
ห้องปฏิบัติการที่ใช้หลักการวิเคราะห์ที่เหมือนกัน หากต่างกันต้องมีวิธีการเปรียบเทียบเพื่อผิดปกติ หรือ
ปกติ ตามค่าอ้างอิงตัวอย่างที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ และมีการบันทึก แก้ไข
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานผล
5.2.4 ระบบการวิเคราะห์ต้องสอบกลับได้ ( traceable )ถึงค่ามาตรฐานสากล ( SI unit )
มีการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของวัสดุอ้างอิงที่ใช้ ถึงระดับสากล ระดับประเทศ หรือค่า
อ้างอิง อื่น ๆ กรณีทาไม่ได้ อาจผลจากการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ หรือใช้วัสดุอ้างอิงที่มี
ใบรับรองคุณลักษณะ ข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิต
หรือ ใช้มาตรฐานหรือวิธีการทดสอบที่กาหนดขึ้นอย่าง
ชัดเจนมีระบบวิเคราะห์ โดยมีค่าสอบกลับได้ ( traceability )จากผู้ผลิต
5.2.5 การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ / เครื่องมือ
กรณีที่ใช้วิธีการวิเคราะห์หลายวิธี หรือใช้เครื่องมือหลายเครื่องเพื่อให้บริการในรายการทดสอบ
ชนิดกัน ในสถานที่เดียวกัน หรือในองค์เดียวกัน ต้องมีกลไกการเปรียบเทียบผลเพื่อทวนสอบ ดาเนินการ
บันทึกการแก้ไข ปัญหา และกาหนดระยะเวลาการทวนสอบตามความเหมาะสม
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5.3 ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ได้จัดทาระเบียบปฏิบัติงานระบุวิธีการ /กิจกรรมขั้นตอนก่อนการ
วิเคราะห์เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
5.3.1 คู่มือใช้บริการ และจัดเก็บตัวอย่าง
มีคู่มือใช้บริการ และการจัดเก็บตัวอย่าง ที่จัดทาเป็นเอกสารควบคุมตามระบบเอกสาร
คุณภาพของห้องปฏิบัติการ แจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ กาหนดให้ห้องปฏิบัติการที่ต้อง
ดาเนินการเก็บตัวอย่าง เช่น เจาะเก็บโลหิตจากผู้ใช้บริการ กาหนดผู้มีหน้าที่ในการเก็บตัวอย่าง และทา
การเก็บตัวอย่างตามคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ (WP-INB-LAB-003) ซึ่งระบุวิธีการเก็บ ชนิดตัวอย่าง
ปริมาณ ภาชนะที่ใช้ในการเก็บตามรายการทดสอบ ในกรณีที่เก็บตัวอย่างไม่ได้ตามที่กาหนดไว้ จะต้องแจ้ง
แพทย์หรือผู้ใช้บริการทราบและบันทึกไว้การชี้บ่งตัวอย่าง ค่าอ้างอิง ค่าปกติ และระยะเวลาการทดสอ
เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง ค่าวิกฤต วิธีการรายงานผล การเตรียมตัวอย่างและการบันทึก ให้ปฏิบัติตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติการให้บริการของห้องปฏิบัติการนั้น ๆ และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสาระสาคัญ และระบุวิธีการรับทาการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
5.3.2 การนาส่งตัวอย่าง
ใบนาส่งตัวอย่าง หรือใบส่งตรวจและการนาส่ง มีการปรับปรุงใบส่งตรวจให้เหมาะสม
ตามความสะดวกของผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ โดยยึดหลักความสะดวกของผู้ส่งตรวจ
ให้มีจานวนของใบส่งตรวจให้น้อยที่สุด
แต่ต้องเพียงพอต่อการนาส่งการทดสอบที่มีจานวนมากและ
เหมาะสมกับชนิด การรับสิ่งส่งตรวจ ต้องมีข้อมูลเพียงพอเพื่อการชี้บ่งผู้ป่วย และผู้ขอให้ตรวจ เช่น ชื่อ-สกุล
รหัสผู้ป่วย เพศ อายุ การวินิจฉัยของแพทย์ในเบื้องตัน สถานที่ส่ง หรือ ต้องการให้ส่งรายงาน ตัวอย่างที่
แบ่งมาต้องสามารถสอบกลับไปยังตัวอย่างเริ่มต้น (primary sample )ได้ ต้องระบบการควบคุมวิธีการ
นาส่งตัวอย่างภายในเวลาและอุณหภูมิ ที่เหมาะสม ความปลอดภัยต่อผู้นาส่ง และสิ่งแวดล้อม และ
ครอบคลุมการนาส่งห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ
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5.3.3 การรับและเก็บรักษาตัวอย่าง
กาหนดเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน(WP-INB-LAB-009 )สาหรับ
แจ้งให้หน่วยงานที่ส่งตรวจรับทราบและให้บุคลากรในห้องปฏิบัติการตรวจการการรับ/ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจใน
แนวทางเดียวกัน ตามความเหมาะสมของการทดสอบและสิ่งส่งตรวจแต่ละชนิด และใช้การบันทึกการรับใน
ระบบ HOS XP บันทึกการรับตัวอย่าง มีบันทึกการับตัวอย่าง โดยระบุ ชื่อผู้รับตัวอย่าง วัน – เวลา
เพื่อการ ทวนสอบได้มีเกณฑ์การรับ – ปฏิเสธตัวอย่างตัวอย่างที่จาเป็นต้องทาโดยเร่งด่วน จะได้รับการ
ดาเนินการโดยรวดเร็ว มีเลขชี้บ่งตัวอย่างทุกรายเพื่อการทวนสอบได้ กรณีขอส่งตรวจด้วยวาจาโทรศัพท์
จะรับไว้ โดยบันทึกชื่อผู้ขอตรวจ และกาหนดให้ต้องส่งใบขอตรวจ ตามมาภายหลัง
5.4ขั้นตอนการวิเคราะห์
5.4.1 วิธีวิเคราะห์กาหนดให้มีการเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการ และมีการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามตามเทคโนโลยีและหลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัย และแจ้งแก่ผู้รับบริการ
ทราบ ถึงวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในปัจจุบัน หรือมีการปรับเปลี่ยนวิธีวิเคราะห์ รวมทั้งมีการทบทวนค่าอ้างอิง
ในช่วงเวลาอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง การมีการสอบทวน(validation) วิธีวิเคราะห์ ที่ใช้ในปัจจุบัน โดย
ปฏิบัติการสอบทวนเองภายในห้องปฏิบัติการ หรือ สอบทวนวิธีวิเคราะห์โดยผู้ผลิตน้ายาสาเร็จรูปและเก็บ
เอกสารบันทึกไว้ หรือใช้วัสดุอ้างอิง ได้แก่ สารมาตรฐาน หรือวัสดุอ้างอิงอื่น ๆ ที่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์
อักษร ว่ามีที่มาหรือจัดเตรียมมาอย่างดี เชื่อถือได้ หรือมีการทวนสอบ (verification)
5.4.2 คุณลักษณะของแต่ละวิธีวิเคราะห์ต้องเหมาะสม สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน แล
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
5.4.3 มีคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน หรือระเบียบปฏิบัติ ณ จุดปฏิบัติงาน มีแผ่นป้ายวิธีทางาน
ซึ่งอ้างอิงและสอดคล้องกับคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน
แผ่นป้ายต้องเป็นส่วนหนึ่งของรหัสเอกสารควบคุม
คุณภาพ คู่มือวิธีการ เอกสารประกอบน้ายา ชุดน้ายาโดยผู้ผลิต หากมีการเปลี่ยนแปลงน้ายาทดสอบ
หรือวิธีการทดสอบ ต้องมีการตรวจสอบรายงานผลและความเหมาะสมในการใช้งาน หรือมีการแก้ไขคู่มือ
วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามความเป็นจริง
วิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ในปัจจุบันกับวิธีวิเคราะห์ที่เป็นวิธี
อ้างอิงหรือวิธีมาตรฐาน หรือวิธีดั้งเดิมที่เคยใช้ และบันทึกไว้ หากพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์
จากการควบคุม
คุณภาพภายใน หรือจากการเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
หรือจาก การรายงานผลของผู้ป่วยอันเนื่องมาจากวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ ต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธี
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วิเคราะห์ให้เหมาะสมต่อไป การทบทวนดังกล่าวอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 12 เดือน มีคู่มือการวิเคราะห์
โดยเขียนเป็นเอกสารคุณภาพ คือ ระเบียบปฏิบัติ(WP) หรือ วิธีปฏิบัติงาน (WI) หรือคู่มือการวิเคราะห์
จากเอกสารอ้างอิงหรือเอกสารจากผู้ผลิตใช้งาน ครอบคลุมการทดสอบที่ให้บริการ ผู้ปฏิบัติทุกคนมีส่วน
ร่วมในการเขียน
มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคู่มือวิเคราะห์นั้นเพื่อการนามาใช้ตามที่
กาหนดไว้ และการประเมินคู่มือเพื่อการปรับปรุงเอกสารในช่วงเวลาอย่างน้อยปี 1 ครั้ง กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการปฏิบัติ ต้องมีการแก้ไขเอกสารคุณภาพตามระบบการ
แก้ไขของ
โรงพยาบาล ใน "คู่มือการจัดทาและควบคุมเอกสารคุณภาพ WP-INB-LAB-002 ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ในคู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และแจ้งแก่ผู้ใช้บริการทราบ
5.5 ขั้นตอนหลังการวิเคราะห์
5.5.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ได้กาหนดผู้มีอานาจในการตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์
และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การ ตรวจสอบผลวิเคราะห์โดย
ผู้รับมอบหมาย ( WP-INB-LAB-004 และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วย ความถูกต้องของข้อมูล
ผลการวิเคราะห์
5.5.2 การเก็บ เริ่มต้น และตัวอย่างอื่น ๆ หลังการตรวจวิเคราะห์ แล้ว เก็บตามระยะเวลาและ
ภาวะที่กาหนดตามนโยบายของหน่วยงาน เพื่อการทวนสอบหรือชี้บ่งตัวอย่างหาก เกิดปัญหาหรือนามา
วิเคราะห์ซ้าได้หากต้องการ โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหลังการตรวจ
วิเคราะห์ ( WP-INB-LAB-017 )
5.5.3 ตัวอย่างที่เหลือจากการวิเคราะห์ มีการทาลายอย่างถูกวิธีตามประเภทของตัวอย่างโดย
บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ
และ ปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันอันตรายจากสารเคมี ( WP-INB-LAB-007 )ห้องปฏิบัติการควรตรวจสอบ
ระบบเคลื่อนย้าย จัดเก็บ ทาลาย ขยะ จากห้องปฏิบัติการการเป็นระยะ
5.6 การรายงานผล
5.61.วิธีการรายงานผล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก มีวิธีการรายงานผล ที่
มั่นใจได้ว่ารายงานผลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
1.ได้จัดทาและคงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติในการรายงานผล (WP-INB-LAB-004)
วิธีการรายงานผล ผู้รายงาน ผู้รับรายงาน รวมถึงการรายงานผลด่วน
2.การรายงานผลโดยใช้คาศัพท์ การเรียกชื่อ และหน่วยที่เป็นสากลนิยม
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3. กาหนดระยะเวลารายงานผล (Turnaround time ) สาหรับรายการทดสอบทุกชนิด
โดยการหารือกับผู้ส่งตรวจ ระยะเวลารายงานผลต้องสะท้อนความจาเป็นทางคลินิก กรณีรายงานผลล่าช้า
ต้องนามาติดตาม บันทึก ทบทวนวิธีการรายงานผล และปฏิบัติการแก้ไขตามความจาเป็น
4.การรายงานค่าวิกฤต หรือช่วงของค่าวิกฤต ต้องตอบสนองต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
โดยทาความตกลงกับแพทย์ผู้ส่งตรวจและส่งผลโดยเร็วที่สุด และเมื่อมีข้อผิดพลาด ควรบันทึก และทบทวน
5.กาหนดวิธีการปฏิบัติในกรณีรายงานผลทางโทรศัพท์ หรือทางระบบคอมพิวเตอร์ มีการบันทึก
รายรายงานผล เพื่อให้ผลถึงผู้ส่งตรวจที่ถูกต้อง และส่งรายงานผลฉบับจริงตามไปโดยเร็ว เมื่อข้อผิดพลาด
จากการรายงานผล
ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงการรายงานผลที่เป็นเอกสาร
(WP-INB-LAB-004 ) โดยการรายงานผลตรวจต้องถูกต้อง ชัดเจน ส่งถึงผู้ใช้บริการตามเวลาที่กาหนด
และทันใช้งานตามความเหมาะสม กาหนดให้รูปแบบใบรายงานผล มีข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอที่จะให้
แพทย์ใช้แปลผลการทดสอบได้อย่างถูกต้อง รายงานผลจะต้องมีชื่อผู้รายงานผล
และผู้ตรวจสอบผล
(Approved Signature) และห้ามใช้น้ายาลบคาผิดในการแก้ไขผลในกรณีที่จาเป็นต้องแก้ไขให้ขีดฆ่า
ข้อความนั้นแล้วเซ็นชื่อกากับและเขียนข้อความที่ถูกต้อง
5.6.2 ใบรายงานผล
1. การรายงานผลเป็นเอกสาร ต้องมีรูปแบบที่เหมาะสม ต้องระบุ สถานที่ห้องปฏิบัติการ กรณี
ห้องปฏิบัติการส่งต่อ ต้องมีชื่อ ที่อยู่ วัน เดือน ปี เวลาที่จัดเก็บ และรับตัวอย่าง ชนิดตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์
ผลวิเคราะห์ ค่าอ้างอิง การแปลผล ข้อเสนอแนะ ข้อจากัด ในการใช้ผลวิเคราะห์ ผู้ทาการวิเคราะห์ ผู้
ตรวจสอบ อนุมัติออกรายงานผล วัน เดือน ปี เวลา ที่ออกรายงานผล
2. ในกรณีจาเป็นวิเคราะห์ตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ต้องระบุสภาพตัวอย่างและ
ข้อควรระวังในการแปลผลวิเคราะห์ของตัวอย่างนั้นในใบรายงานผลและบันทึกในแบบบันทึกและแบบ
บันทึกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด (FM-INB-LAB-007) เมื่อมีการวิเคราะห์ตัวอย่างซ้าเพื่อยืนยันผล
ตรวจหรือความผิดปกติที่พบ ให้ระบุในใบรายงานผลด้วย
3. การเก็บรักษาสาเนา ข้อมูลรายงายงานผล ให้สามารถเรียกกลับมา ใช้งานได้ โดยการสเกนผล
รายงานผลที่ส่งต่อภายนอก เก็บไว้และ กาหนดช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ตามระเบียบของหน่วยงาน
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5.6.3 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานผล
กาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในวิธีการแก้ไขรายงานผล หากมีการแก้ไขรายงาน
ผล ต้องระบุ เวลา บุคคลผู้มีอานาจแก้ไข ห้ามลบทิ้ง ให้ขีดฆ่าและเขียนผลที่แก้ไขไว้ข้าง ๆ และลงนามผู้
เปลี่ยนแปลงกากับ และสามารถสอบกลับได้ถึงผู้ที่แก้ไขรายงานผล โดยใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงการรายงานผล
6. เอกสารคุณภาพ
6.1 เอกสารคุณภาพ และการควบคุม
6.1.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กาหนดชนิด ลาดับชั้นของเอกสารคุณภาพ และระยะเวลาจัดเก็บ
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสาร (WP-INB-LAB-001)
6.1.2 กาหนดเอกลักษณ์ของเอกสารคุณภาพ บ่งชี้ โดยระบุรหัส แก้ไขครั้งที่ วันเดือนปีที่ออก
เอกสาร เลขที่หน้า จานวนหน้า ทั้งหมด ผู้จัดทา ผู้รับรอง และผู้อนุมัติกรรมการควบคุมเอกสารของ
กลุ่มงานเป็นผู้ควบคุมการแจกจ่าย และจัดทาบัญชีรายชื่อเอกสารMaster list (WP-INB-LAB -002 )ได้
จัดทาระบบคุณภาพ นาไปปฏิบัติ ทบทวน และรักษาไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการของกลุ่มงานเป็นไป
ตามข้อกาหนดของระบบคุณภาพ และมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนรับทราบ และเข้าใจนโยบาย
วัตถุประสงค์ และข้อกาหนดของระบบคุณภาพ โดยมีการจัดทาคู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ วิธี
ปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และปฏิบัติตามระเบียบ การ
ควบคุมเอกสาร (WP-INB-LAB-001)
6.1.3 วิธีการควบคุมเอกสารคุณภาพ มีการตรวจสอบ และอนุมัติใช้เอกสารในระบบคุณภาพ มี
บัญชีเอกสารคุณภาพ ครอบคลุม เอกสารคุณภาพ ที่ใช้ในกระบวน การปฏิบัติงานและ แบบบันทึกเอกสารที่
ใช้งานต้องเป็นปัจจุบันเอกสารเก่าต้องนาออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน และต้องมีการทบทวนและปรับปรุง
เอกสารอย่างน้อยปีละ1 ครั้งโดยผู้มีอานาจ กรณีแก้ไข้เอกสารคุณภาพต้องกาหนดวิธีการจัดเก็บ แก้ไข
และการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสารจะต้องได้รับการทบทวนแก้ไขและอนุมัติจากผู้มีอานาจตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติโดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ระบุไว้ในบันทึกการแก้ไขที่แนบอยู่
กับเอกสารนั้น
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6.2 บันทึกคุณภาพ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กาหนดวิธีการ ในการจาแนกชนิด ของบันทึกคุณภาพ วิธีการจัดเก็บ จัด
เรียงลาดับ การเข้าถึง การเก็บรักษาบันทึก ผู้รับผิดชอบ และวิธีการทาลายเอกสารคุณภาพ จัดทาและคงไว้
ซึ่งระเบียบปฏิบัติการควบคุมบันทึกคุณภาพ (WP-INB-LAB -001) เพื่อใช้ในการเรียกดู การทาดัชนี การ
ค้นหา การจัดเก็บ การดูแลรักษา และการทาลายของการบันทึกทางด้านเทคนิคและระบบคุณภาพ โดย
การบันทึกทั้งหมดจะต้องอ่านได้ชัดเจนและถูกควบคุมการจัดเก็บไว้ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและเก็บ
อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการทาลาย หรือชารุด หรือสูญหาย โดยกาหนดระยะเวลา วิธีจัดเก็บ
ผู้รับผิดชอบ สถานที่ และผู้มีสิทธิเข้าถึง ไว้ในระเบียบปฏิบัติและเก็บบันทึกเอกสารไว้อย่างน้อย 3 ปี
การทาลายบันทึกคุณภาพจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจและดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติ
6.3ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System - LIS )
ห้องปฏิบัติการได้กาหนดระเบียบปฏิบัติ ควบคุม บุคลากรและวิธีการ การเข้าถึง การใช้ การ
เปลี่ยนแปลง การทาลาย ข้อมูลในระบบสารสนเทศโดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ การแก้ไขและป้องกัน
ปัญหา(WP-INB-LAB-005)โดยคานึงถึงความลับและสิทธิของผู้ป่วยสาหรับการจัดเก็บข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ จะต้องมีการกาหนดรหัสผ่าน (Password) ของผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูลเมื่อมีการ
บันทึก แก้ไขหรือปรับปรุง ต้องมีการสารองข้อมูล (Back Up) และบารุงรักษาตามแผนที่กาหนดไว้
7. การควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด
7.1 สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด
สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด หมายถึง ข้อบกพร่อง ที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในมาตรฐานนี้
หรือ กฎระเบียบปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ องค์กร หรือ ข้อกาหนดทางราชการ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือข้อตกลง ที่กาหนดขึ้นในระบบคุณภาพ หรือ ข้อตกลงกับผู้ใช้บริการ มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
ความเสี่ยงและการควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด(WP-INB-LAB-007) ซึ่งได้แก่ น้ายา สารเคมี
อุปกรณ์ที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพหรือตรวจรับไม่ผ่าน เครื่องมือทดสอบชารุด calibrate ไม่ผ่าน
สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการทดสอบ หรือออกนอกเกณฑ์ควบคุม ผลการควบคุมคุณภาพภายใน
(IQC) และผลการควบคุมคุณภาพภายนอก (EQA) ออกนอกเกณฑ์ที่กาหนด บริการที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนดหรือข้อร้องเรียน การปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งไม่เป็นไปตามระบบคุณภาพที่กาหนดไว้ และ
เหตุการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพ โดยกาหนดผู้มีอานาจหน้าที่ จัดการปัญหา วิธีการจัดการ
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ปัญหาเบื้องต้น ทั้งที่เป็นอุบัติการณ์เชิงรุก (near miss )และอุบัติการณ์ (miss) โดยอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ทุกคน เมื่อพบให้ทาการบันทึกและดาเนินการแก้ไขเบื้องต้น หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
เพื่อกาหนดปฏิบัติการแก้ไขและปฏิบัติการป้องกันได้ตรงประเด็นทั้งในเชิง Clinic และ Non clinic
7.2 ปฏิบัติการแก้ไข
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก กาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานการจัดการ
ความเสี่ยงและสิ่งไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด (WP-INB-LAB-007) และระเบียบปฏิบัติงานการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหา เมื่อพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดหรือนโยบายและระบบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
7.2.1 เมือ่ พบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ ผลการควบคุมคุณภาพ สภาวะแวดล้อม การบริการ และ
ข้อร้องเรียนที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดหรือระเบียบปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ทาการบันทึก
อุบัติการณ์โดยใช้แบบของโรงพยาบาลกาหนด
7.2.2 มีการกาหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหา
7.2.3 ทาการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ผลกระทบต่อระบบคุณภาพและผู้ใช้บริการ
7.2.4 กรณีที่รายงานผลถูกส่งไปแล้วต้องเรียกคืนหรือมีการชี้บ่งตามความเหมาะสม
7.2.5 ถ้าข้อผิดพลาดกระทบต่อนโยบาย วิธีการ หรือระบบบริหารคุณภาพ ต้องมีวิธีการตรวจ
ประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจติดตามภายในหน่วยงาน และแจ้งผลการประเมินต่อผู้บริหาร
7.2.6 กรณีปฏิบัติการแก้ไข นั้นผลกระทบทาให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเปลี่ยนไป ต้องทบทวน
ขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตาม
7.2.7 การบันทึกรายละเอียดของสิ่งที่ไม่สอดคล้อง และการแก้ไขปัญหา ทบทวนในระยะเวลาที่
กาหนด โดยรับ มติจ ากการประชุมทบทวนของฝ่ ายบริห ารของกลุ่ มงานฯให้ มีการดาเนิ นการแก้ไขและ
ป้องกันและนาเสนอ ฝ่ายบริหารด้านคุณภาพของโรงพยาบาล
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7.3 ปฏิบัติการป้องกัน
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยาคลินิก มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานการแก้ไขและ
การป้องกันปัญหา เพื่อการการปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพ โดยกาหนดข้อมูลที่ใช้ในการเฝ้าระวัง
ปัญหาได้แก่ ผลของ IQC ผลของ EQA สถิติของ NC (Nonconforming) work อุบัติการณ์เชิงรุก
( near miss )หรือผลการแก้ไข สถิติปริมาณงานตรวจวิเคราะห์และดัชนีชี้วัดที่กาหนดในระเบียบปฏิบัติ
มอบหมายผู้รับผิดชอบข้อมูล ทาการรวบรวมเลือกสถิติที่เหมาะสมและกาหนดความถี่ในการรายงาน
ผู้จัดการคุณภาพดาเนินการให้มีการพิจารณาข้อมูลโดยการประชุมของฝ่ายบริหารของกลุ่มงาน ติดตามผล
การพิจารณา และสรุปรายงานผลการดาเนินการป้องกัน เข้าสู่การทบทวนของฝ่ายบริหารของกลุ่มงานเพื่อ
จัดทาแผนการป้องกัน ติดตาม กาหนดกิจกรรม ดาเนินการตามแผน ติดตามผลการลดอุบัติการณ์ของสิ่งไม่
สอดคล้องตามข้อกาหนดและผลการพัฒนาต่อไป การป้องกันการเกิดปัญหาซ้าหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ เป็นผู้ดาเนินการ หรือมอบหมาย/กาหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลจากตัวชี้วัด และติดตาม
ผลการแก้ปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมของงาน
พยาธิวิทยา หรือการประชุมระดับโรงพยาบาล การป้องกันความคลาดเคลื่อนของระบบคุณภาพกรณีที่
หน่วยงานวิเคราะห์ว่าสาเหตุของปัญหาอาจมีผลกระทบต่อระบบคุณภาพ จะนาเสนอต่อผู้บริหาร หรือ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ หรือทีม สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคาปรึกษาและขอการสนับสนุนด้านต่างๆ
ในการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนของระบบคุณภาพ
8. การตรวจติดตามภายใน
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก จัดทาระเบียบปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในของกลุ่มงาน(WP-LAB-INB-010 และการตรวจนิเทศงานจากพื้นที่เขต4 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
คุณภาพที่กาหนดไว้จะได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพโดยดาเนินการดังนี้
8.1 วางแผนการตรวจติดตามภายใน
หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จัดให้มีการฝึกอบรม
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน และนารายชื่อเสนอให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี แต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่มงาน
ผู้จัดการคุณภาพวางแผนการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในของกลุ่มงาน โดยกาหนดให้มีการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งระบุรายชื่อผู้ตรวจติดตาม ความถี่
วิธีการ ติดตามการแก้ไข และการป้องกันเพื่อให้สามารถทวนสอบ ถึงระบบบริหารคุณภาพที่ดาเนินการ
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อย่างต่อเนื่อง ผู้ตรวจติดตามควรผ่านการอบรมเทคนิคการตรวจติดตาม และข้อกาหนดตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ไม่ควรเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในพื้นที่หรือกิจกรรมที่ตรวจติดตาม และ
ตรวจเพิ่มเติมเมื่อพบปัญหาที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพอย่างรุนแรง ดาเนินการตรวจติดตามโดยบุคคล
ที่ได้รับการแต่งตั้ง และถ้ามีบุคลากรเพียงพอจะเป็นบุคคลที่เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือกิจกรรม
ที่ถูกตรวจผลการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน
8.2 การตรวจติดตาม
การกาหนดสาระสาคัญของการตรวจติดตามให้ครอบคลุม ทั้งระบบบริหารจัดการ ด้านเทคนิค
วิชาการ และ ระบบความปลอดภัย ตามข้อกาหนดในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และระบบความ
ปลอดภัย ในส่วนที่มีผลกระทบต่อการดูแลหรือการให้บริการ ผู้ปว่ ยหรือผู้รับบริการ จะได้รับการบันทึกไว้
และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบถึง ปัญหาข้อบกพร่องหรือสิ่งไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด หรือ โอกาสพัฒนา ที่
ต้องแก้ไขจะต้องมอบหมายผู้รับผิดชอบและดาเนินการตามระเบียบปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันปัญหา
ข้อบกพร่องที่พบจะต้องมีการทวนสอบถ้าพบว่ามีผลกระทบต่อผลการวิเคราะห์ต้องดาเนินการตามระเบียบ
ปฏิบัติการควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด(WP-INB-LAB-007)และห้องปฏิบัติการต้องปฏิบัติการ ต้อง
ปฏิบัติการแก้ไข –ป้องกัน ให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาที่ตกลงกัน
8.3 สรุปผลการตรวจติดตาม
สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน นาเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารของ
กลุ่มงาน หรือผู้บริหารองค์กร เพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ โดย
คณะกรรมการตรวจติดตามภายในมีหน้าที่ดังนี้
1.ผู้จัดการคุณภาพและคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยและตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่ร่วมกันในการวางแผนและจัดการตรวจติดตามคุณภาพและ
ทบทวนระบบคุณภาพ
2.หัวหน้าห้องปฏิบัติการหรือตัวแทนจากทุกห้องปฏิบัติการเป็นคณะกรรมการตรวจ
ประเมินมาตรฐานความปลอดภัยและตรวจติดตามคุณภาพภายใน และการทบทวนระบบคุณภาพ ซึง่
ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อานวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็น ผู้ตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการผู้จัดการคุณภาพรับผิดชอบในการทวนสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
และการดาเนินการแก้ไข ที่เกิดจากการติดตามให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์และมีการบันทึกไว้
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3.คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยและตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ดาเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง
4.ผู้จัดการด้านคุณภาพกาหนดให้มีการแจ้งผลการตรวจติดตามคุณภาพให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทราบทุกครั้ง
5.คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพสภาเทคนิคการแพทย์และคณะกรรมการตรวจติดตาม
ภายในพื้นที่เขต4จะเป็นหน่วยงานภายนอกที่มาตรวจติดตามคุณภาพทบทวนระบบคุณภาพหรือตรวจ
ประเมินห้องปฏิบัติการ
6.คณะกรรมการ ตรวจติดตามคุณภาพภายในให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน (WP-LAB-INB-010)
9. กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
9.1 การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จัดทาและคงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติการทบทวนระบบคุณภาพ
(WP-INB-LAB-026 ) โดยผู้ จั ด การคุ ณ ภาพก าหนด มี ก ารทบทวนตามแผน แสดงผลการด าเนิ น การ
เปรีย บเที ย บกับ เป้ าหมายที่ก าหนดไว้ในนโยบายและวั ต ถุประสงค์ ซึ่ งต้อ งครอบคลุ ม ทรัพ ยากรน าเข้ า
กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กาหนดความถี่ในการทบทวนระบบคุณภาพ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บรรลุตามนโยบายการทบทวนระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการต้องทาตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบปฏิบัติ จะต้องประกอบด้วย
9.1.1 กาหนดแผนการทบทวนระบบบริหารคุณภาพอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง ครอบคลุม
ประเด็นคุณภาพดังนี้
9.1.1.1 ทบทวนทรัพยากรนาเข้า
ก. การทบทวน นโยบาย พันธะกิจ แผน กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ทางด้านคุณภาพ
ข.ผลดาเนินการตามตัวชี้วัดคุณภาพที่ใช้ติดตามประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
( key performance index , KPI )และผลของตัวชี้วัดคุณภาพในกระบวนงาน ( Quality
indicators ,QI )
ค. ทบทวนข้อตกลงกับผู้ใช้บริการ คู่มือการให้บริการ ระยะเวลาในการ
ให้บริการ วิธีวิเคราะห์ ค่าอ้างอิง ค่าวิกฤต
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ง. ทบทวนทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ภารงาน การประเมินสมรรถนะ
ประเมินผลงาน แผนฝึกอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จ. ทบทวนเครื่องมือ ความเพียงพอ แผนและผลการสอบเทียบ บารุงรักษา
ซ่อมบารุง เครื่องมือชารุด
ฉ. ทบทวนวัสดุ น้ายา คุณภาพเหมาะสม กับงาน
ช. ทบทวนระบบจัดซื้อ ประเมินผู้ขาย การควบคุมวัสดุคงคลัง
9.1.1.2 ทบทวนกิจกรรม
ก. สถานที่ สภาวะแวดล้อม และความปลอดภัย
ข. ทบทวนขอบข่ายการให้บริการ ปริมาณตัวอย่าง วิธีการจัดเก็บความเหมาะสม วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ ค่าอ้างอิง
ค. ทบทวนระบบเอกสาร และการควบคุมเอกสารคุณภาพ
ง.คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนดาเนินการ เอกสาร ป้ายย่อ แบบบันทึก
จ. ผลการควบคุมคุณภาพภายใน ผลกรทดสอบความสามารถระหว่างห้องปฏิบัติการหรือ
การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
9.1.1.3 ทบทวนผลลัพธ์
ก. ระบบตรวจสอบก่อนออกรายงานผล
ข. ระบบรายงานผล
ค.ทบทวนผลดาเนินการของห้องปฏิบัติการส่งต่อระบบรายงานผลจากห้องปฏิบัติการส่งต่อ
9.1.1.4 ทบทวนผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
ก.การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ หรือข้อแสนะแนะหรือข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการและ
ผู้เกี่ยวข้อง ข้อคิดเห็น เสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน
ข.ระบบเฝ้าระวังสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด
บันทึกข้อปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตาม
ข้อกาหนด หรืออุบัติการณ์
ค. ผลการดาเนินการเรื่องการแก้ไข ปฏิบัติการแก้ไข และปฏิบัติการป้องกัน
ง. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จ. รายงานของฝ่ายจัดการและที่ปรึกษา
ฉ. ผลการตรวจติดตามภายใน และผลการตรวจประเมินคุณภาพนอก
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ช. ผลประเมินงานบริการและระบบงานที่สาคัญ ได้แก่ ระยะเวลา บริการ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางาน ผลการทบทวน ทั้งปัญหา อุปสรรค โอกาส
พัฒนา นาไปเป็นข้อมูลวางแผนปฏิบัติการ
9.1.2 มีการสื่อสารผลจากการทบทวนระบบบริหารคุณภาพไปยังบุคคลากรทุกระดับ
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม มติ จากการทบทวน เช่น กาหนดกิจกรรมใหม่ หรือ
ยกเลิกกิจกรรมเดิม ภายในเวลาที่กาหนด
9.1.3 นาสรุปผลการทบทวนเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อ พิจารณาให้การ
สนับสนุนทรัพยากร และ /หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการ
9.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และ โอกาสพัฒนา
กาหนดกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพและโอกาสพั ฒ นา โดยอาจพิ จารณาจากผลจากการ
ทบทวนจะเป็นข้อมูลนาไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนการวิเคราะห์
กระบวนวิเคราะห์ หลังการวิเคราะห์ โดยพิจารณาจากข้อมูล ผลจากการทบทวนระบบคุณภาพ
การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงของห้ องปฏิ บัติการ และ การให้ บริการ การวิเคราะห์ แนวโน้มของ
ปั ญ หา หรื อ ระดั บ ความเสี่ ย งของ อุบั ติ การณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ คุณ ภาพของรายงานผลการ
วิเคราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ในเชิ งรุก่ อ นเกิ ด ปั ญ หา( near miss ) มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพร่ว มกั น
ระหว่างสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (PCT) และมีการติดตาม และ ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
9.3 การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดคุณภาพ
มีการเฝ้ าระวัง ติดตาม และ ประเมินผล ตัว ชี้วัดคุณ ภาพ ของกระบวนการ ( Quality
indicators , QI ) ที่ใช้ติดตาม ควบคุมกากับขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างสม่าเสมอ เมื่อข้อมูลตัวชี้วัด
คุณภาพระบุว่ามีข้อบกพร่อง หรือพบโอกาสพัฒนา ต้องค้นหาสาเหตุของปัญหา กาหนดกิจกรรมพัฒนา
คุณ ภาพ การฝึ กอบรมผู้ เกี่ย วข้อ ง และมั่น ใจได้ว่ากิ จกรรมพั ฒ นาคุณ ภาพนั้ นสามารถแก้ไขปัญ หา ที่
เกี่ยวข้องและส่งผลดีต่อผู้รับบริการ หรือ การดูแลผู้ป่วย
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10.การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ หมายถึง การค้นหา
ความต้องการผู้ใช้บริการ การกาหนดที่ปรึกษา การให้บริการคาปรึกษา การจัดการกับข้อร้องเรียน และการ
สารวจความพึงพอใจครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลรวมถึงการรับข้อ
ร้องเรียนจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ โดยดาเนินการดังนี้
10.1 การกาหนดที่ปรึกษา
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กาหนดให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษา ทางวิชาการ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ หรือเครือข่ายที่ปรึกษาทางวิชาการที่เหมาะสมเพื่อ
พิจารณาให้คาปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของงานบริการที่ทาอยู่ หรือด้านเทคนิควิชาการ การเลือก
รายการทดสอบ วิธีวิเคราะห์ ความถี่ของการส่งตรวจ ชนิดของตัวอย่าง ปริมาณตัวอย่างและระยะเวลา
รายงานผลมีบันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาในแบบบันทึก FM-INB-LAB-052 และการนาไป
ปฏิบัติ
10.2 การให้บริการคาปรึกษา
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ได้แต่งตั้งผู้ให้คาปรึกษาตามงานตรวจวิเคราะห์ของแต่ละงาน
ในเรื่องการบริการและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ บันทึกการสื่อสารในการให้บริการ
คาปรึกษาในแบบบันทึก FM-INB-LAB-052 ผลการสรุปและนาเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ
และปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
10.3 การจัดการกับข้อร้องเรียน
การกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการรับเรื่องข้อร้องเรียนและความเสี่ยงต่าง ๆ และ
ประเมินและวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน
ความเสี่ย งและสิ่งที่ไม่สอดคล้ องกับข้อกาหนด ( WP-LAB-INB-007 ) และนาผลการสรุปและนาเสนอ
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ของหน่วยงาน
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10.4 การค้นหาความต้องการของผู้ใช้บริการ
มีนโยบายและกาหนดวิธีปฏิบัติในการสอบถามความคิดเห็น มีการจัดทาการสารวจ
ความต้องการ ค้นหาความต้องการ สอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ รับข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้บริการ
อย่ างน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง จากผู้ ใช้ บ ริ การเพื่ อค้ น หาความต้อ งการ ของผู้ ใช้ บ ริก าร ครอบคลุ มผู้ รับ บริก าร
ภายนอกและผู้ใช้บริการภายในที่เกี่ยวของ ประเด็นในการสอบถามความคิดเห็นต้องครอบคลุมคุณภาพ
บริการ และจานวนแบบสอบถามที่เพียงพอในการเป็นตัวแทนกลุ่มผู้รับบริการ และเหมาะสมในเชิงสถิติเพื่ อ
การวิเคราะห์ข้อมูล นาผลการสรุปและนาเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและปฏิบัติการแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
10.5 การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
นาข้อมูลจากการค้นหาความต้องการของผู้ใช้บริการ ภายในและภายนอก นามาวิเคราะห์
กาหนดกิจกรรม หรือ วิธีการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
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เอกสารอ้างอิง
ลาดับที่
รหัสเอกสาร
1
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3
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4
WP-INB-LAB–004
5
WP-INB-LAB–005
6
7

WP-INB-LAB–006
WP-INB-LAB–007

8
9
10
11
12

WP-INB-LAB–008
WP-INB-LAB–009
WP-INB-LAB–010
WP-INB-LAB–011
WP-INB-LAB–012
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ชื่อเรื่อง
การควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพ
บัญชีรายชื่อเอกสารควบคุม (Master list)
คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจและการตรวจวิเคราะห์
ขั้นตอนการรายงานผลและแก้ไขผลการตรวจวิเคราะห์
การป้องกัน แก้ไข เครื่องมือมีปัญหา และการติดตั้ง/เคลื่อนย้าย
เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
การจัดการผลการตรวจที่เป็นความลับ
ความปลอดภัย จากการติดเชื้อการแพร่กระจายเชื้อและจาก
สารเคมี/การจัดการความเสี่ยงและสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด
การสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การส่งตรวจต่อภายนอก
การตรวจติดตามคุณภาพห้องปฏิบัติการ
การพัฒนาบุคลากร
การควบคุมกระบวนการบริการห้องปฏิบัติการ

