
รายงานการอบรม ดูงาน ประชุม / สัมมนาฯ

ในประเทศ

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป

ช่ือเร่ือง โครงการอบรม “มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2565 และการพัฒนา

คุณภาพอยางตอเน่ือง” MTC-LA-01 Online โดยสภาเทคนิคการแพทยป 2565

งบประมาณ คาลงทะเบียนคนละ 1500 บาท

วันที ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕  บรรยายโดยระบบ ZOOM

๑.๑ ช่ือ/นามสกุล นายสน่ัน    งามแมน

๑.๒ ตำแหนง นักเทคนิคการแพทยชำนาญการพิเศษ

หนาท่ีความรับผิดชอบ

- ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการในสาขางานท่ีไดรับมอบหมาย

- เจาะเลือด และเก็บตัวอยางตรวจทางหองปฏิบัติการ

- ตรวจสอบ รับรองผล และรายงานผลการตรวจวิเคราะห

- ตรวจสอบและเตรียมความพรอมของเคร่ืองมือและน้ำยาตรวจ

วิเคราะห

- ควบคุมคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห

- ดูแลและรักษาเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห

- ใหคำแนะนำกับคนไขและบุคลากรอ่ืนภายนอกหองปฏิบัติการในการใช

บริการการตรวจวิเคราะห และการเก็บตัวอยางท่ีถูกตองเหมาะสม

- ใหคำปรึกษากับคนไขและบุคลากรอ่ืนภายนอกหองปฏิบัติการเก่ียวกับปญหา

ตางๆทางหองปฏิบัติการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกตามอำนาจหนาท่ี

- ใหคำปรึกษาและกำกับการปฏิบัติงานของเจาพนักงานวิทยาศาสตร

การแพทย

- ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

๒.๑ ช่ือ/นามสกุล นายไกรสร  พลสันเทียะ

๒.๒ ตำแหนง นักเทคนิคการแพทยชำนาญการพิเศษ

หนาท่ีความรับผิดชอบ

- ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการในสาขางานท่ีไดรับมอบหมาย

- เจาะเลือด และเก็บตัวอยางตรวจทางหองปฏิบัติการ

- ตรวจสอบ รับรองผล และรายงานผลการตรวจวิเคราะห



- ตรวจสอบและเตรียมความพรอมของเคร่ืองมือและน้ำยาตรวจ

วิเคราะห

- ควบคุมคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห

- ดูแลและรักษาเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห

- ใหคำแนะนำกับคนไขและบุคลากรอ่ืนภายนอกหองปฏิบัติการในการใช

บริการการตรวจวิเคราะห และการเก็บตัวอยางท่ีถูกตองเหมาะสม

- ใหคำปรึกษากับคนไขและบุคลากรอ่ืนภายนอกหองปฏิบัติการเก่ียวกับปญหา

ตางๆทางหองปฏิบัติการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกตามอำนาจหนาท่ี
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- ใหคำปรึกษาและกำกับการปฏิบัติงานของเจาพนักงานวิทยาศาสตรการ

แพทย

- ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

๓.๑ ช่ือ/นามสกุล นายสัมพันธ    บุญเรือง

๓.๒ ตำแหนง นักเทคนิคการแพทยชำนาญการพิเศษ

หนาท่ีความรับผิดชอบ

- ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการในสาขางานท่ีไดรับมอบหมาย

- เจาะเลือด และเก็บตัวอยางตรวจทางหองปฏิบัติการ

- ตรวจสอบ รับรองผล และรายงานผลการตรวจวิเคราะห

- ตรวจสอบและเตรียมความพรอมของเคร่ืองมือและน้ำยาตรวจ

วิเคราะห

- ควบคุมคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห

- ดูแลและรักษาเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห

- ใหคำแนะนำกับคนไขและบุคลากรอ่ืนภายนอกหองปฏิบัติการในการใช

บริการการตรวจวิเคราะห และการเก็บตัวอยางท่ีถูกตองเหมาะสม

- ใหคำปรึกษากับคนไขและบุคลากรอ่ืนภายนอกหองปฏิบัติการเก่ียวกับปญหา

ตางๆทางหองปฏิบัติการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกตามอำนาจหนาท่ี

- ใหคำปรึกษาและกำกับการปฏิบัติงานของเจาพนักงานวิทยาศาสตร

การแพทย

- ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

๔.๑ ช่ือ/นามสกุล นางสาวกรองกาญจน    คำเปลง

๔.๒ ตำแหนง นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ

หนาท่ีความรับผิดชอบ

- ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการในสาขางานท่ีไดรับมอบหมาย

- เจาะเลือด และเก็บตัวอยางตรวจทางหองปฏิบัติการ

- ตรวจสอบ รับรองผล และรายงานผลการตรวจวิเคราะห

- ตรวจสอบและเตรียมความพรอมของเคร่ืองมือและน้ำยาตรวจ

วิเคราะห

- ควบคุมคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห

- ดูแลและรักษาเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห

- ใหคำแนะนำกับคนไขและบุคลากรอ่ืนภายนอกหองปฏิบัติการในการใช

บริการการตรวจวิเคราะห และการเก็บตัวอยางท่ีถูกตองเหมาะสม
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- ใหคำปรึกษากับคนไขและบุคลากรอ่ืนภายนอกหองปฏิบัติการเก่ียวกับปญหา

ตางๆทางหองปฏิบัติการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกตามอำนาจหนาท่ี

- ใหคำปรึกษาและกำกับการปฏิบัติงานของเจาพนักงานวิทยาศาสตร

การแพทย

- อยูเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

สวนท่ี ๒ ขอมูลท่ีไดรับจากการอบรม  ดูงาน  ประชุม สัมมนาฯ

๒.๑ วัตถุประสงค

๑. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูขอกําหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทยฉบับป 2565

แนวคิดในการ พัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง

๒.เพ่ือใหผูเขาอบรม

นําความรูท่ีไดรับไปปรับใชเพ่ือพัฒนางานบริการทางเทคนิคการแพทยใหสอดคลองกับ มาตรฐาน

วิชาชีพ คุณสมบัติผูเขาอบรม นักเทคนิคการแพทย, เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย

๒.๒ เน้ือหา

• ความรูพ้ืนฐานและหัวใจของการพัฒนาคุณภาพ

• มาตรฐานงานเทคนิคการแพทยฉบับป 2565 และแนวทางปฏิบัติ

• แนวคิดในการวางระบบ พัฒนางาน ติดตามควบคุมกํากับ และพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2565

ความเปนมา

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทยข้ึนเปนคร้ังแรก ในป พ.ศ.2542 โดยใช มาตรฐาน ISO/IEC

Guide 25 เปนพ้ืนฐานหลัก ตอมามีการจัดทำมาตรฐานงาน เทคนิคการแพทยฉบับใหม โดยใชสาระ

สำคัญจาก ISO/FDIS 15189 ฉบับป ค.ศ. 2000 มาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ฉบับบูรณาการ พ.ศ.

2543 และมาตรฐาน อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับหองปฏิบัติการทางการแพทย และไดนำขอคิดเห็นท่ีไดรับ

มาปรับปรุงใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณในประเทศไทย เปนมาตรฐาน งานเทคนิคการแพทย

2544 ซ่ึงใชเปนแนวทางใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานในหอง ปฏิบัติการทางการแพทย จัดต้ังระบบ
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คุณภาพ บำรุงรักษา และพัฒนาคุณภาพ อยางตอเน่ือง สงเสริมการสรางเครือขายหองปฏิบัติการ

คุณภาพ เพ่ือสรางความ ม่ันใจใหกับผูใชบริการเม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการประกอบ

วิชาชีพ เทคนิคการแพทย พ.ศ. 2547 ไดมีการแยกอำนาจการควบคุมการประกอบ วิชาชีพเทคนิค

การแพทยออกจากพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ และให มีสภาเทคนิคการแพทยทำหนาท่ี

สงเสริมการประกอบวิชาชีพ กำหนดและควบคุม มาตรฐานการประกอบวิชาชีพและควบคุมมิใหมีการ

แสวงหาผลประโยชนโดย มิชอบจากบุคคลซ่ึงไมมีความรู สภาเทคนิคการแพทยมีวัตถุประสงคท่ี

กำหนด ในมาตรา 7(2) ใหมีการควบคุมกำกับดูแล และกำหนดมาตรฐานการใหบริการ ของผู

ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย จึงมีมติใหนำมาตรฐานงานเทคนิคการ แพทย 2547 มาใชเปน

มาตรฐานการใหบริการของผูประกอบวิชาชีพเทคนิค การแพทยและถายโอนภาระงานรับรองระบบ

บริหารคุณภาพหองปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย จากสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย ให

ดำเนินการ โดยสภาเทคนิคการแพทย ต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 เปนตนมา มาตรฐาน งาน

เทคนิคการแพทยไดปรับปรุงใหครอบคลุม ครบถวน ทันสมัย เปนฉบับ 2551 ฉบับ 2555 ฉบับ 2560

และ ฉบับ 2565 ในปจจุบัน ท้ังน้ี สาระสำคัญยังคงไว ตามปจจัยหลักของระบบคุณภาพเชนเดิม

1. องคกรและการบริหาร

1.1 ลักษณะองคกร

1.2 การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ

ขอสังเกต 1 : หองปฏิบัติการบางแหงมีบุคลากรจำกัด อาจมอบหมายใหปฏิบัติงาน

หลายหนาท่ี และการกำหนดผูรักษาการแทน อาจไมครบทุกตำแหนง

ขอสังเกต 2 : 2.1. การใชรหัสแทนชื่อ-นามสกุล ผูรับบริการ เชน ในคลินิกนิรนามที่

ผูรับบริการไมยินยอมใหเปดเผย ชื่อ-นามสกุล ควรมีระบบท่ีทวนสอบ

ไดถึง ชื่อ-นามสกุลท่ีไมสงผลกระทบตอการช้ีบงบุคคลท่ีผิดพลาด

2.2 หามใชรหัส แทนชื่อการทดสอบ และแทนรายงานผล ซึ่งสงผลกระ

ทบตอ รูปแบบใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหท่ีไมชัดเจน

1.3 ระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย

ขอสังเกต 3 : การจัดทำแผนคุณภาพ (quality plan) ควรวิเคราะหกระบวนการ

หลักในความรับผิดชอบของหนวยงานใหมีความครอบคลุมทุกสาขา

งาน โดยคำนึง ถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ เชน นโยบาย พันธกิจ วิสัย

ทัศน วัตถุประสงคของงาน ความตองการของผูรับบริการ ความเสี่ยง/

โอกาสพัฒนา กิจกรรมคุณภาพเพื่อ ตอบสนองความตองการของผูรับ

บริการหรือเพ่ือลดความเสี่ยง และตัวชี้วัดคุณภาพ ในกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หองปฏิบัติการที่อยูในสังกัดของโรงพยาบาลควร
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กำหนดแผนคุณภาพ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพใหสอดคลองกับ

นโยบาย และ วัตถุประสงคของโรงพยาบาลดวย

ขอสังเกต 4 : วิธีการสื่อสารขึ้นอยูกับขนาดและความเหมาะสมของ หองปฏิบัติการ

รวมทั้งความซับซอนของ สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ

ขอสังเกต 5 : ควรกำหนดตัวช้ีวัดหลัก (key performance index, KPI) เปน  อยาง

นอย ดังนี้

1. อัตราการควบคุมคุณภาพครบถวนและถูกตอง

2. อัตราการรายงานผลผิดพลาด

3. อัตราการรายงานผลในกลุมผูปวยนอกตามเวลาที่กำหนด

4. อัตราการจายเลือดผิดพลาด (ถามี)

5. อัตราความปลอดภัยของเจาหนาท่ี

6. อัตราความพึงพอใจของผูใชบริการ

2. บุคลากร

2.1 การกำหนดความเพียงพอของบุคลากร ตอการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ

2.2 หัวหนาหองปฏิบัติการ

ขอสังเกต 6 : หัวหนาหองปฏิบัติการ ไมจำเปนตองปฏิบัติตามหนาท่ีความ

รับผิดชอบ ดังกลาวท้ังหมด อาจมอบอำนาจหนาท่ีบางสวนใหกับผู

ท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังน้ี โดย คำนึงถึงการบริหารระบบคุณภาพ

เพ่ือใหม่ันใจวาผูปวยไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ

2.3 การกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร

2.4 การเตรียมความพรอมใหบุคลากรใหม

2.5 การประเมินบุคลากร

2.6 การพัฒนาบุคลากร

2.7 สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร

2.8 บันทึกประวัติบุคลากร

3. เคร่ืองมือหองปฏิบัติการ

3.1 เคร่ืองมือ

ขอสังเกต 7 : ความถ่ีในการสอบเทียบเคร่ืองมือ การบำรุงรักษาเคร่ืองมือ และ การบำรุง

รักษาเชิงปองกันเคร่ืองมือ ควรสอดคลองกับขอกำหนดของผูผลิตและ

ปริมาณงาน
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ขอสังเกต 8 : สามารถใชคูมือการใช-บำรุงรักษาจากผูผลิต ท่ีจัดเตรียมไวพรอมใช ตาม

ความเหมาะสม โดยนำเขาสูระบบควบคุมเอกสาร

ขอสังเกต 9 : คุณลักษณะท่ัวไปของระบบสารสนเทศทางหองปฏิบัติการ เปน โปรแกรม

ระบบงานหองปฏิบัติการ โดยสามารถติดต้ังฐานขอมูลท่ีเคร่ือง

คอมพิวเตอรท่ีทำหนาท่ีแมขาย (server) และคอมพิวเตอรลูกขาย (client)

มีระบบ จัดการขอมูลกอนทำการตรวจวิเคราะห (pre-analytic) ข้ันตอน

การตรวจวิเคราะห (analytic) เชน การเช่ือมตอกับเคร่ืองตรวจอัตโนมัติ

และมีระบบจัดการขอมูลข้ัน ตอนหลังการตรวจวิเคราะห (post-analytic)

พรอมท้ังมีระบบประมวลผลขอมูล จากระบบสารสนเทศในภาพรวมของ

หองปฏิบัติการ เพ่ือใชในการบริหารจัดการ คุณภาพ และคุณลักษณะ

เฉพาะท่ีเปนประโยชนตอการรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ ตามขอเสนอ

แนะของสภาเทคนิคการแพทย

3.2 น้ำยาและวัสดุ

3.3 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

4. การจัดซ้ือและใชบริการภายนอก

4.1 การจัดซ้ือและใชบริการภายนอก

ขอสังเกต 10 : เกณฑการคัดเลือก ตรวจรับ และประเมินผูขาย อาจพิจารณา ดังน้ี เกณฑ

การเลือกใชเคร่ืองมือ นอกจากพิจารณาคุณสมบัติหรือคุณลักษณะตาม

ความตองการใชงานแลว ตองคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และการท้ิง

เคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุ หรือของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการตรวจวิเคราะห

ซ่ึงอาจมีผลกระ ทบตอส่ิงแวดลอม เกณฑการคัดเลือกวัสดุอุปกรณและผู

ขายรายใหม สามารถพิจารณาดาน คุณสมบัติของน้ำยาวิเคราะห วัสดุ

อุปกรณ ความจำเพาะ ความไว แหลงอางอิง ราคา มาตรฐานการผลิต และ

การใหบริการ เกณฑการตรวจรับวัสดุอุปกรณ สามารถพิจารณา ความถูก

ตองในการจัดสง สินคาและราคา ระยะเวลาการสงสินคา วันหมดอายุ และ

การควบคุมอุณหภูมิ ขณะนำสงตามท่ีผูผลิตกำหนด เกณฑประเมินผูขาย

พิจารณาคุณภาพผลิตภัณฑจากการใชงานจริง ปญหาท่ี พบจากการดำเนิน

งานและตรวจรับสินคา และการบริการหลังการขายตามขอตกลง

4.2 การสงตรวจตอหองปฏิบัติการอ่ืน

ขอสังเกต 11 : ความสามารถของหองปฏิบัติการรับสงตอท่ีนำมาพิจารณาในการ คัดเลือก

เชน การไดรับรองระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ ผลการควบคุมคุณภาพ

ภายใน ผลการเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ ผลการทดสอบความ
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สามารถ ระหวางหองปฏิบัติการ สวนเกณฑการประเมินผลดำเนินการหอง

ปฏิบัติการสง ตอ(หลังจากใชบริการแลว) ควรพิจารณา ความถูกตอง

ครบถวน ระยะเวลาการ รายงานผล และ การบริการตามขอตกลง

ขอสังเกต 12 : หองปฏิบัติการรับสงตอ อาจเพ่ิมเติมการแปลผลใหกับผูสงตรวจ โดยตอง

ระบุช่ือผูแปลผลและเลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ

5. การควบคุมกระบวนการ

5.1 สถานท่ี สภาวะแวดลอม และ ความปลอดภัย

ขอสังเกต 13 : มีการฝกอบรมบุคลากรและผูเก่ียวของเปนกรณีพิเศษตามความ จำเปน

เชน เม่ือมีการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม

5.2 การประกันคุณภาพการวิเคราะห

ขอสังเกต 14 : ควรเลือกโครงการเปรียบเทียบผลวิเคราะหระหวางหองปฏิบัติการ ไดแก

EQAS/PT ระดับสากล หรือ ระดับประเทศ ท่ีสอดคลองตามขอกำหนดของ

มาตรฐาน ISO/IEC 17043 มีกระบวนการครอบคลุมข้ันตอนกอนการ

วิเคราะห หลังการวิเคราะห และผลสะทอนถึงสภาวะทางคลินิกของผูปวย

(หากเปนไปได)

ขอสังเกต 15 : กรณีท่ีเคร่ืองมือและน้ำยา หรือระบบวิเคราะหท่ีแตกตางกัน ใหใชตัวอยาง

เปรียบเทียบอยางนอย 40 ตัวอยาง ครอบคลุมชวงคาท่ีใหบริการทาง

คลินิก กรณีท่ีเคร่ืองมือและน้ำยา หรือระบบวิเคราะห ท่ีเปนผลิตภัณฑ

เดียวกัน รุนเดียวกัน ใชตัวอยางเปรียบเทียบอยางนอย 20 ตัวอยาง ครอบ

คลุมชวงคาท่ีให บริการทางคลินิก สถิติท่ีใชควรใช correlation analysis

(r) และ regression analysis (r2 ) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ ควบคูกับ

paired t-Test หรือสถิติอ่ืน ท่ีใชพิสูจนความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ

ขอสังเกต 16 : ไมจำเปนตองทำการเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห / เคร่ืองมือ / ระบบ

วิเคราะห กรณีเปนการทดสอบ POCT หรือ rapid diagnosis test (RDT)

5.3 ข้ันตอนกอนการวิเคราะห

ขอสังเกต 17 : หามนำเวชระเบียนผูปวยมาใชเปนใบนำสงตัวอยาง เพ่ือการปกปอง ขอมูล

ความลับผูปวยท่ีอาจถูกเผยแพรและเขาถึงขอมูลโดยผูไมเก่ียวของ

ขอสังเกต 18 : หองปฏิบัติการท่ีไมไดปฏิบัติการในข้ันตอนจัดเก็บตัวอยาง หรือนำ สงตัว

อยางเอง ตองมีระบบตรวจสอบสภาพเม่ือรับตัวอยาง เพ่ือใหม่ันใจวา

ตัวอยาง มีการจัดเก็บ และนำสงอยางถูกตอง

5.4 ข้ันตอนการวิเคราะห
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ขอสังเกต 19 : วิธีการแจงผูใชบริการ อาจทำไดหลายวิธีตามความเหมาะสมของ แตละ

สถานท่ี เชน จดหมายขาว สงทางไปรษณีย ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส แจงใน

ใบรายงานผล หรือ แจงในระบบสารสนเทศ เปนตน

ขอสังเกต 20 : คูมือวิธีการปฏิบัติงานอาจจัดทำอยูในรูปแบบขอมูลอิเลคทรอนิคส ซ่ึง

อธิบายรายละเอียดวิธีปฏิบัติงานเชนเดียวกับคูมือท่ีเปนเอกสาร โดยระบุ

หัวขอ เร่ือง รหัสเอกสาร และการช้ีบงอ่ืน ๆ รวมท้ังมีระบบการควบคุม

เอกสารเชนเดียว กับเอกสารท่ีเปนกระดาษ หัวขอในคูมือปฏิบัติการ ไดแก

วัตถุประสงคการตรวจ วิเคราะห หลักการ/วิธีการวิเคราะห ชนิดตัวอยาง

การเตรียมผูปวย ภาชนะจัดเก็บ ตัวอยาง สารกันเลือดแข็ง เคร่ืองมือ วัสดุ

น้ำยาท่ีใช สภาวะและความปลอดภัย ในขณะทำการวิเคราะห ข้ันตอน

ปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพ สารรบกวนปฏิกิริยา (เชน ไขมันในเลือด

hemolysis, bilirubinemia, ยา เปนตน) การคำนวณผล ชวง คาอางอิง

จุดตัดสินเชิงคลินิก คาวิกฤต การแปลผล เอกสารอางอิง

ขอสังเกต 21 : หัวหนาหองปฏิบัติการหรือผูจัดการวิชาการแตละสาขามีหนาท่ี รับผิดชอบ

ตอความถูกตองของเน้ือหาทางวิชาการของคูมือ วิธีการปฏิบัติงานและ เปน

ฉบับปจจุบัน รวมท้ังเปนผูทบทวนวิธีวิเคราะหดังกลาวดวย

5.5 ข้ันตอนหลังการวิเคราะห

5.6 การรายงานผล

ขอสังเกต 22 : รายการคาวิกฤต กำหนดจากรายการตรวจท่ีหากเกิดความลาชา จะสงผล

ตอชีวิตผูปวยหรือมีอันตรายตอผูปวย สวนคาท่ีตองรายงานทันทีกำหนด

จากรายการตรวจท่ีเปนไปตามขอตกลง นโยบาย และ กฎหมายท่ีเก่ียวของ

ซ่ึง มีผลกระทบตองานบริการผูปวย หรืองานบริการสาธารณสุข เชน ผล

ตรวจ fast tract ผลตรวจโรคติดตอ เช้ือด้ือยา เปนตน ควรกำหนดวิธี

ปฏิบัติดวยการหารือ กับแพทยผูใชรายงานผลการตรวจ

6. เอกสารคุณภาพ บันทึก และ การควบคุมขอมูล

6.1 เอกสารคุณภาพและการควบคุม

6.2 บันทึกคุณภาพและวิชาการ

6.3 การควบคุมขอมูลในระบบคอมพิวเตอร หรือระบบสารสนเทศ ทางหองปฏิบัติการ (laboratory

information system-LIS)

ขอสังเกต 23 : ระเบียบปฏิบัติในการควบคุมขอมูลในระบบสารสนเทศของหอง ปฏิบัติการ

(LIS) หรือ ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (HIS) สามารถใชเอกสาร ท่ีจัด
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ทำโดยผูใหบริการระบบ LIS/HIS และนำมาจัดทำเปนเอกสารสนับสนุน

ของ หองปฏิบัติการ

7. การควบคุมส่ิงท่ีไมสอดคลองกับขอกำหนด และการบริหารความเส่ียง

7.1 การคนหาส่ิงท่ีไมสอดคลองกับขอกำหนดและความเส่ียง

ขอสังเกต 24 : ควรวิเคราะหใหครอบคลุมท้ังความเส่ียงในเชิง clinic และ non clinic

สำหรับความเส่ียงทางคลินิกท่ีสำคัญ ไดแก ผูปวยมีภาวะแทรกซอนจาก

การ เก็บตัวอยางตรวจ ผลการตรวจวิเคราะหคลาดเคล่ือน/ไมนาเช่ือถือ

การรายงาน ผลผิดพลาด หรือ ลาชา การรายงานคาวิกฤตลาชา/ไมได

รายงาน การจายโลหิต ผิดพลาด และ การจายโลหิตติดเช้ือใหผูปวย

7.2 ปฏิบัติการแกไข

ขอสังเกต 25 : การแกไขปญหาในเบ้ืองตน (correction หรือ immediately correction)

คือปฏิบัติการรับและตอบสนองตอสถานการณเพ่ือแกไขปญหาใน เบ้ืองตน

โดยทันที หากเปนเร่ืองสำคัญควรนำอุบัติการณมาวิเคราะหหาสาเหตุท่ีแท

จริง (root cause analysis) เพ่ือกำหนดปฏิบัติการแกไข (corrective

action)

7.3 ปฏิบัติการปองกัน

ขอสังเกต 26 : ปฏิบัติการปองกัน (preventive action) คือกระบวนการ เชิงรุก อาจ

พิจารณาจากการวิเคราะหความเส่ียงในกระบวนการทำงาน หรือปฏิบัติ

การแกไขจากการเกิดอุบัติการณท่ีเคยมี ปฏิบัติการปองกัน ใชเปนโอกาส

พัฒนา มากกวาการระบุปญหาหรือขอรองเรียน

8. การตรวจติดตามภายใน

8.1 วางแผนการตรวจติดตามภายใน

8.2 การตรวจติดตาม

8.3 สรุปผลการตรวจติดตาม

9. กระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง

9.1 การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ

9.2 โอกาสพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

10. การทบทวนการใหบริการและการตอบสนอง ความตองการของผูรับบริการ

10.1 การทบทวนขอตกลงการใหบริการ

ขอสังเกต 27 : “ผูรับบริการ” ท่ีควรรวมทบทวนขอตกลงการใหบริการน้ี ข้ึนกับ บริบท

ของหองปฏิบัติการดังน้ี หากเปนหองปฏิบัติการในโรงพยาบาลควรเนน ผู

รับบริการภายใน เชน แพทย พยาบาล คณะกรรมการดูแลผูปวยสาขา



10

ตางๆ เปนตน หากเปนคลินิกเทคนิคการแพทย ควรเนนคลินิกเวชกรรม

หองปฏิบัติการ ท่ีสงตัวอยางมาตรวจ และหนวยงานตางๆ ท่ีเปนผูรับ

บริการของคลินิกเทคนิค การแพทย เปนตน

10.2 ท่ีปรึกษาและการใหบริการคำปรึกษา

10.3 การจัดการกับขอรองเรียน

10.4 การคนหาความตองการของผูรับบริการ

10.5 การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ

(ลงช่ือ)  …………………………………… (ผูรายงาน)

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

(ลงช่ือ)  …………………………………… (ผูรายงาน)

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

(ลงช่ือ)  …………………………………… (ผูรายงาน)

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

(ลงช่ือ)  …………………………………… (ผูรายงาน)

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

สวนท่ี ๕ ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา

เน้ือหาท่ีอบรมมีประโยชน สามารถนำความรูท่ีไดรับ มาถายทอดแกเจาหนาท่ีในกลุมงาน

เพ่ือพัฒนางานบริการทางเทคนิคการแพทยอยางตอเน่ืองใหสอดคลองตามขอ

กําหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทยป 2565
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