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“ข้อก ำหนดด้ำนบริหำรจัดกำร”
Management requirements



4.1  กำรจัดองค์กร



4.1.1.1 ทัว่ไป

• ต้องท ำตำมข้อก ำหนด 
ISO15189:2012 ทั้งในที่ตั้งถำวร 
ส่วนที่เกีย่วข้อง และห้องปฏิบัติกำร
เคล่ือนที่

Mobile 
lab กโ็ดนด้วย

เหรอเน่ีย



4.1.1.2 สภำพนิตบุิคคล (Amended)

• ห้องปฏิบัติกำรหรือหน่วยงำนที่
ห้องปฏิบัติกำรสังกดัอยู่ ต้องเป็น
นิติบุคคลทีจั่ดตั้งขึน้อย่ำงถูกต้อง 
และมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย

ต้องอยู่ภำยใต้
กฏหมำยไทย

เน้อ



4.1.1.3 จริยธรรม (Annex C : ISO15189:2007)

a) ไม่ร่วมในกจิกรรมทีจ่ะลดควำมเช่ือมั่น  ยุติธรรม  ถูกต้อง และ
เป็นธรรม

b) เป็นอสิระจำกกำรค้ำ กำรเงิน  แรงกดดัน  อทิธิพล

c) หำกมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์(conflicts of interests) ต้อง
ประกำศให้ทรำบอย่ำงเปิดเผย

d) กำรจัดกำรตัวอย่ำง  เน้ือเย่ือ  หรือช้ินส่วนใดๆของมนุษย์ ต้อง
เป็นไปตำมกฎระเบียบ หรือกฎหมำยที่เกีย่วข้อง

e) รักษำควำมลบั



4.1.1.4 ผู้อ ำนวยกำรห้องปฏบิัตกิำร (Amended/New)

-เป็นผู้ก ำกบังำน ที่มีควำมสำมำรถ

-ให้ค ำแนะน ำด้ำนวชิำชีพ ด้ำนวทิยำศำสตร์ กำรจัดกำร กำรศึกษำ 

-มอบหมำยผู้อ่ืนท ำแทนได้ แต่ยงัต้องรับผดิชอบทั้งหมด

-จัดสรรทรัพยำกรให้เพยีงพอ

-หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบต้องเขียนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร



Laboratory director list of duties
a) Effective leadership

b) Relate to others outside lab

c) Ensure necessary staff 

d) Ensure quality policy implemented 

e) Safe working environment 

f) Member of medical staff of facility served 

g) Provide clinical advice/interpretation of results

h) Select and monitor suppliers (new)

i) Select and monitor referral labs

j) Provide staff with professional development

k) Define performance standards and implement quality improvement

l) Monitor all work performed

m) Address complaints

n) Contingency plans (new)

o) Plan and direct research
8



4.1.2.2 ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร (New)

• บริกำร แนะน ำ และแปลผล  ให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้ป่วย/ผู้ทีใ่ช้บริกำร



Our Customer !



4.1.2.3 นโยบำยคุณภำพ (Amended)

ต้อง > 

a) สอดคล้องกบัองค์กร 

b) ระบุพนัธะสัญญำในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ตรวจ
วเิครำะห์ตรงตำมวตัถุประสงค์กำรทดสอบ ด ำเนินกำรตำม
ข้อก ำหนด ISO15189 และพฒันำคุณภำพอย่ำงต่อเน่ือง

c) จัดท ำและทบทวนวตัถุประสงค์คุณภำพ

d) ส่ือสำรภำยในองค์กรให้รับทรำบและเข้ำใจ

e) ทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง



4.1.2.4 วตัถุประสงค์คุณภำพและกำรวำงแผน 
(New)

• ก ำหนดวตัถุประสงค์คุณภำพทีต่อบสนองควำมต้องกำรผู้ใช้บริกำร 

• ต้องวดัได้และสอดคล้องกบันโยบำยคุณภำพ 

• จัดท ำแผนกำรจัดกำรคุณภำพ



4.1.2.5 อ ำนำจหน้ำที่  ควำมรับผดิชอบ 
และควำมสัมพนัธ์ของบุคลำกร (New)

• แต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคล 
ก ำหนดควำมรับผดิชอบ อ ำนำจ
หน้ำที่ และควำมสัมพนัธ์ของ
บุคลำกร  

• แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนใน
ต ำแหน่งส ำคญั 

• จัดท าเป็นเอกสาร และได้
ส่ือสารให้ทุกคนรับทราบ



4.1.2.6 กำรส่ือสำร (New)

-มีกำรส่ือสำรที่มีประสิทธิผลกบัพนักงำน
และผู้มีส่วนได้เสีย 

-เกบ็บันทึกกำรส่ือสำรและกำรประชุม

-กำรส่ือสำรต้องค ำนึงถึงประสิทธิผลของ 
กระบวนกำร ก่อน ระหว่ำง และหลงักำร
ตรวจวิเครำะห์ และระบบกำรจัดกำร
คุณภำพ



4.1.2.7 ผู้จดักำรคุณภำพ (Amended)

a) จัดท ำ น ำไปปฏิบัติ  และธ ำรงรักษำ
ระบบกำรจัดกำรคุณภำพ  

b)รำยงำนผลกำรจัดกำรระบบ
คุณภำพให้ผู้บริหำรที่มอี ำนำจ
ตัดสินใจนโยบำย  วตัถุประสงค์  และ
ทรัพยำกร 

c) ส่งเสริมให้ตระหนักรู้ถงึความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ



4.2 ระบบจดักำรคุณภำพ



4.2 ระบบจดักำรคุณภำพ
4.2.1 ข้อก ำหนดทั่วไป
• ต้องจัดท ำระบบจัดกำรคุณภำพ  เป็นเอกสำร น ำไปปฏิบัติ  ธ ำรงรักษำ และปรับปรุง

อย่ำงต่อเน่ือง โดยให้สอดคล้องกบัข้อก ำหนด ISO15189
• ต้องบูรณำกำรกระบวนกำรทั้งหมดที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จในนโยบำยและวัตถุประสงค์

คุณภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
• ห้องปฏิบัติกำรต้อง:
a) ก ำหนดกระบวนกำรที่จ ำเป็นส ำหรับระบบจัดกำรคุณภำพ
b) ก ำหนดล ำดบัและปฏิสัมพนัธ์ของกระบวนกำร
c) ก ำหนดหลกัเกณฑ์/วธีิกำรด ำเนินงำน และกำรควบคุมกระบวนกำร
d) มทีรัพยำกรและข้อมูลที่จ ำเป็นเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
e) ติดตำมและประเมนิผลกระบวนกำร 
f) ปฏิบัติตำมแผน และปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง



4.2.2 ข้อก ำหนดในกำรจัดท ำเอกสำร
4.2.2.1 ทัว่ไป

เอกสำรคุณภำพ ประกอบด้วย
a) ถ้อยแถลงนโยบำยคุณภำพ (ดู 4.1.2.3) 

และวตัถุประสงค์คุณภำพ (ดู 4.1.2.4)
b) คู่มือคุณภำพ (ดู 4.2.2.2);
c) ขั้นตอนและบนัทกึทีจ่ ำเป็น
d) เอกสำรและบนัทกึ (ดู 4.13) 
e) ส ำเนำของกฎระเบียบ  มำตรฐำน ฯลฯ

• หมำยเหตุ:เอกสำรอยู่ในรูปแบบใดกไ็ด้ จัดให้พร้อมเข้ำถึง ป้องกนักำร
แก้ไขทีไ่ม่ได้รับอนุญำต และป้องกนัไม่ให้เส่ือมสลำย



4.2.2.2 คู่มือคุณภำพ 
a) นโยบำยคุณภำพ (4.1.2.3) หรืออ้ำงองิถึง
b) ขอบเขตของระบบกำรจัดกำรคุณภำพ
c) โครงสร้ำงองค์กร
d) หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของผู้บริหำรห้องปฏบิตัิกำร (เช่น 
ผู้อ ำนวยกำรห้องปฏบิตักิำร ผู้จัดกำรคุณภำพ) 
e) โครงสร้ำงเอกสำร
f) มีนโยบำยทีเ่ขยีนเป็นเอกสำรส ำหรับระบบกำรจัดกำรคุณภำพ
และอ้ำงถึงวธีิปฏิบตัิด้ำนบริหำรและวชิำกำรทีเ่กีย่วข้อง

• เจ้ำหน้ำทีท่ั้งหมดต้องเข้ำถงึคู่มือคุณภำพได้ และได้รับค ำแนะน ำ
เกีย่วกบักำรใช้คู่มือคุณภำพและเอกสำรทีเ่กีย่วข้อง



4.3 กำรควบคุมเอกสำร



4.3 กำรควบคุมเอกสำร
• ควบคุมเอกสำรคุณภำพเพ่ือป้องกนักำรใช้งำนเอกสำรทีไ่ม่ update

• หมำยเหตุ 1 เอกสำรคุณภำพทีต้่องควบคุม ได้แก่ นโยบำย, ค ำแนะน ำ
กำรใช้งำน, แผนภูมิ,  ขั้นตอนรำยละเอยีดเฉพำะ, แบบฟอร์ม, ตำรำง
สอบเทยีบ, ช่วงค่ำอ้ำงองิและทีม่ำ, แผนภูม,ิ โปสเตอร์, ข้อสังเกต,
บันทกึข้อตกลง ซอฟแวร์เอกสำร, รูปภำพ, แผนงำน, ข้อตกลงและ
เอกสำรทีม่ำจำกภำยนอก เช่น กฎระเบยีบ, มำตรฐำน และต ำรำ ซ่ึงเป็น
ทีม่ำของขั้นตอนกำรทดสอบ

• หมำยเหตุ 2 บันทกึประกอบด้วย ข้อมูลข่ำวสำรทีเ่กีย่วข้องกบัผลกำร
ทดสอบ  หรือบันทกึหลกัฐำนทีด่ ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดใน 4.13 เร่ือง 
กำรควบคุมบนัทกึ



4.3 กำรควบคุมเอกสำร(Amended)

• ต้องมเีอกสำรวธีิปฏิบัติ และด ำเนินกำร ต่อไปนี้

a) ทบทวน และอนุมตั ิก่อนออกเอกสำร
b) ช้ีบ่งเอกสำรดงันี้

- ช่ือ
- ช้ีบ่งแต่ละหน้ำ
- ระบุว่ำเป็นเอกสำรฉบบัปัจจุบนั เช่น 
วนัที่ revision และ/หรือ revision number

- หน้า/จ านวนหน้าทั้งหมด
- ผู้มอี ำนำจออกเอกสำร



4.3 กำรควบคุมเอกสำร
c) เอกสำรเหล่ำนีต้้องถูกควบคุมด้วย  เช่น ทะเบียน, log book, index
d) มีเอกสำรฉบบัปัจจุบนัเท่ำน้ันในพืน้ทีก่ำรใช้งำน
e) กรณยีอมรับกำรแก้ไขด้วยลำยมือ ต้องมีวธีิปฏิบตัิ ข้อควำมแก้ไข
ชัดเจน  มีลำยเซ็นและวนัทีก่ ำกบั และออกฉบับใหม่ภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด
f) มีสัญลกัษณ์ช้ีบ่งกำรเปลีย่นแปลงเอกสำร
g) เอกสำรชัดเจนอ่ำนง่ำย
h) ทบทวนเอกสำรเป็นระยะ  และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั ทีค่วำมถี่ที่
จะท ำให้แน่ใจว่ำเอกสำรยงัทนัสมัย และเหมำะสมกบักำรใช้งำน
i) เอกสำรควบคุมทีย่กเลกิแล้ว ให้ระบุวนัทีแ่ละท ำเคร่ืองหมำยยกเลกิ
j) ส ำเนำเอกสำรควบคุมทีย่กเลกิ ถูกเกบ็ไว้อย่ำงน้อยหน่ึงฉบับตำม
ระยะเวลำทีร่ะบุไว้



4.4 ข้อตกลงกำรให้บริกำร



4.4.1 กำรจัดท ำข้อตกลงกำรให้บริกำร
• ห้องปฏิบัติกำรต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขต่อไปนี้

a) ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร, กำรให้บริกำรของห้องปฏิบัติกำรรวมถึงวิธีวเิครำะห์ที่ใช้  
ต้องจัดท ำเป็นเอกสำร และเป็นที่เข้ำใจตรงกนั (ดู 5.4.2 และ 5.5)

b) ต้องมีควำมสำมำรถและทรัพยำกรเพยีงพอเพ่ือปฏิบัติตำมข้อตกลงบริกำร
c) บุคลำกรต้องมทีักษะและควำมเช่ียวชำญที่จ ำเป็นในกำรตรวจวเิครำะห์ทีใ่ห้บริกำร
d) เลือกวธีิวเิครำะห์ที่เหมำะสม และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร (ดู 5.5.1)
e) หำกมส่ิีงที่เปลีย่นแปลงจำกข้อตกลงและกระทบต่อผลกำรทดสอบ  ต้องแจ้งให้

ผู้ใช้บริกำรทรำบ
f) กำรทดสอบที่ส่งตรวจต่อหรือส่งขอค ำปรึกษำภำยนอก  จะต้องอ้ำงองิถึง

ห้องปฏิบัติกำรรับตรวจต่อ และผู้ให้ค ำปรึกษำ



4.4.2 ทบทวนข้อตกลงกำรให้บริกำร

• ทบทวนตำมเวลำทีก่ ำหนด หรือเม่ือมกีำร
เปลีย่นแปลง



4.5 กำรตรวจวเิครำะห์
โดยห้องปฏิบัติกำรรับตรวจต่อ



4.5.1 กำรเลือกและกำรประเมินห้องปฏิบัติกำร
รับตรวจต่อและทีป่รึกษำ (Amended)

• ห้องปฏิบัติกำรต้องมีขั้นตอนกำรจัดท ำเอกสำรส ำหรับกำรเลือกและกำร
ประเมินห้องปฏิบัติกำรและที่ปรึกษำที่ให้ควำมเห็นส ำหรับกำรทดสอบที่
ซับซ้อนทุกสำขำวชิำกำร

a) ให้ได้ห้องปฏิบัติกำรรับตรวจต่อและท่ีปรึกษำท่ีมคีวำมรู้ควำมสำมำรถ ในรำยกำร
วเิครำะห์ที่ส่งตรวจ  โดยรับฟังกำรแนะน ำจำกผู้ใช้บริกำรตำมควำมเหมำะสม

b) ทบทวนและประเมนิผลห้องปฏิบัติกำรรับตรวจต่อและที่ปรึกษำตำมระยะเวลำ
ก ำหนด

c) เกบ็รักษำบันทึกกำรทบทวนและประเมนิผล
d) มี list รำยช่ือห้องปฏิบัติกำรรับตรวจต่อและที่ปรึกษำ
e) เกบ็ใบขอตรวจและผลทดสอบไว้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด



4.5.2 กำรออกผลกำรตรวจวเิครำะห์
• ห้องปฏบิัตกิำรต้องรับผดิชอบว่ำผลกำรตรวจโดยห้องปฏบิัติกำรรับ

ตรวจต่อถูกน ำส่งถงึผู้ใช้บริกำร 
• หำกห้องปฏบิตักิำรเป็นผู้ออกใบรำยงำนผล ต้องไม่ปรับเปลีย่นเน้ือหำ

จนท ำให้กำรตีควำมผลกำรทดสอบผดิพลำดไป
• ต้องระบุว่ำกำรตรวจวเิครำะห์ท ำโดยห้องปฏบิตักิำรรับตรวจต่อหรือที่

ปรึกษำ
• หำกผู้ออกรำยงำนผลมีข้อสังเกตเพิม่เตมิ ต้องระบุไว้อย่ำงชัดเจน
• กำรออกรำยงำนผลห้องปฏบิัตกิำรรับตรวจต่อ ต้องค ำนึงถึง 

Turnaround time ควำมถูกต้อง แม่นย ำ กำรถอดควำม และทกัษะกำร
แปลผล



4.6 กำรจัดซ้ือบริกำรภำยนอกและวสัดุส้ินเปลือง

• ต้องจัดท ำเป็นเอกสำร ส ำหรับกำรเลือกและกำรซ้ือบริกำรภำยนอก  
อุปกรณ์น ำ้ยำและวสัดุส้ินเปลืองทีม่ีผลต่อคุณภำพกำรให้บริกำร (ดู
เพิม่เติมที5่.3)

• ต้องเลือกผู้ขำยทีม่ีคุณภำพและควำมสำมำรถสอดคล้องกบัควำม
ต้องกำรของห้องปฏบิัตกิำร

• อำจต้องท ำงำนร่วมกนักบัหน่วยงำนอ่ืน
• จัดท ำเกณฑ์กำรเลือก
• มี list รำยช่ือผู้ขำยทีผ่่ำนกำรคดัเลือกและ Approve แล้ว
• กำรจัดซ้ือต้องระบุ Spec. ของสินค้ำหรือบริกำรทีจ่ะซ้ือ
• ต้องประเมินประสิทธิภำพผู้ขำยเป็นระยะ



4.7 บริกำรให้ค ำแนะน ำ



4.7 บริกำรให้ค ำแนะน ำ

a) ให้ค ำแนะน ำกำรเลือกรำยกำรทดสอบ  ชนิดตัวอย่ำง   ข้อ
บ่งช้ีทำงคลนิิกและข้อจ ำกดัของกำรทดสอบ ฯลฯ  

b) ให้ค ำแนะน ำทำงคลนิิกรำยบุคคล

c) กำรแปลผล (ดู5.1.2และ5.1.6)

d) แนะน ำให้ใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

e) กำรให้ค ำปรึกษำทำงวชิำกำรและกำรน ำส่ง เช่น กำร
ปฏิเสธส่ิงส่งตรวจซ่ึงไม่ตรงกบัเกณฑ์กำรยอมรับ



4.8 กำรแก้ไขข้อร้องเรียน



4.8 กำรแก้ไขข้อร้องเรียน

• ต้องจัดท ำเป็นเอกสำร ส ำหรับ กำรจัดกำรข้อร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ทีไ่ด้รับจำกแพทย์  ผู้ป่วย เจ้ำหน้ำที่
ห้องปฏิบัติกำร หรือฝ่ำยอ่ืนๆ  

• ต้องเกบ็บันทกึกำรร้องเรียน และกำรแก้ไข ( ดู4.14.3)



4.9 กำรระบุและควบคุม
ส่ิงที่ไม่สอดคล้องกบัมำตรฐำน



4.9 กำรระบุและควบคุม
ส่ิงไม่สอดคล้องกบัมำตรฐำน

• ต้องจัดท ำเป็นเอกสำร ส ำหรับกำรระบุและควบคุมส่ิงไม่สอดคล้อง
กบัมำตรฐำน ในทุกขั้นตอนของระบบกำรจัดกำรคุณภำพ  ได้แก่ 
ขั้นตอนก่อนกำรตรวจวเิครำะห์  กำรตรวจวเิครำะห์  และหลงั
ตรวจวเิครำะห์



4.9 กำรระบุและควบคุม
ส่ิงไม่สอดคล้องกบัมำตรฐำน

a)มอบหมำยควำมรับผดิชอบและอ ำนำจหน้ำทีส่ ำหรับกำรจัดกำรส่ิงไม่สอดคล้องตำม
มำตรฐำน

b)ก ำหนดมำตรกำรแก้ไขทนัที

c)ก ำหนดขอบเขตของส่ิงไม่สอดคล้อง

d)หำกจ ำเป็นต้องหยุดกำรทดสอบและกำรรำยงำนผลไว้ก่อน

e)หำกส่ิงไม่สอดคล้องตำมมำตรฐำนมนัียส ำคญัทำงกำรแพทย์ ให้พจิำรณำแจ้งแพทย์ผู้ส่ัง
ตรวจหรือผู้รับผดิชอบตำมควำมเหมำะสม

f)หำกจ ำเป็นให้เรียกคืนผลกำรทดสอบทีเ่กดิส่ิงไม่สอดคล้องตำมมำตรฐำนทีถู่กรำยงำน
ออกไปแล้ว หรือช้ีบ่งรำยงำนผลน้ันตำมควำมเหมำะสม

g)ระบุผู้รับผดิชอบในกำรอนุมตัิให้เร่ิมต้นกำรทดสอบใหม่

h )บนัทกึส่ิงไม่สอดคล้องและมำตรกำรแก้ไข  ทบทวนเป็นระยะเพ่ือวเิครำะห์แนวโน้มปัญหำ



4.9 กำรระบุและควบคุม
ส่ิงไม่สอดคล้องกบัมำตรฐำน

• หมำยเหตุ ส่ิงไม่สอดคล้องเกดิขึน้ได้หลำกหลำย เช่น ค ำ
ร้องเรียนของแพทย์  ตัวช้ีวดัคุณภำพ  กำรสอบเทยีบเคร่ืองมือ กำร
ตรวจสอบวสัดุส้ินเปลือง  ผลกำรเปรียบเทยีบระหว่ำง
ห้องปฏิบัติกำร  ค ำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำที่ กำรตรวจสอบใบรำยงำน
ผลและใบรับรอง  กำรทบทวนจำกคณะผู้บริหำร  กำรตรวจติดตำม
ทั้งภำยในและภำยนอก



4.10 ปฏิบัติกำรแก้ไข



4.10 ปฏิบัติกำรแก้ไข

• ต้องจัดท ำเป็นเอกสำรส ำหรับ ปฏิบัติกำรแก้ไข เพ่ือขจัดสำเหตุ ส่ิง
ไม่สอดคล้องตำมข้อก ำหนด 
a) ทบทวนส่ิงไม่สอดคล้องตำมข้อก ำหนด
b) หำสำเหตุส่ิงไม่สอดคล้อง
c) ประเมินควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ือให้แน่ใจว่ำส่ิงไม่
สอดคล้องตำมข้อก ำหนดจะไม่ได้เกดิขึน้อกี
d)ปฏิบัติตำมมำตรกำรแก้ไขทีจ่ ำเป็น
e) บันทกึผลของมำตรกำรแก้ไข (ดู 4.13);
f) กำรทบทวนประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรแก้ไข (ดู 4.14.5)



• หมำยเหตุ มำตรกำรบรรเทำผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในทนัทีขณะที่
ส่ิงไม่สอดคล้องตำมข้อก ำหนดเกดิขึน้น้ัน เรียกว่ำ
“Immediate action” มำตรกำรทีน่ ำมำใช้เพ่ือขจัดสำเหตุ
ของปัญหำทีก่่อให้เกดิควำมไม่สอดคล้อง เรียกว่ำ 
“Corrective action”



4.11 ปฏิบัติกำรป้องกนั



4.11 ปฏิบัติกำรป้องกนั

a) กำรทบทวนข้อมูลในห้องปฏิบัติกำร  ที่อำจท ำให้เกดิส่ิงไม่
สอดคล้องตำมข้อก ำหนด
b) ระบุสำเหตุของส่ิงไม่สอดคล้องตำมข้อก ำหนดทีอ่ำจเกดิขึน้
c) ประเมินควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรป้องกนั

d) ด ำเนินกำรป้องกนัทีจ่ ำเป็น
e) บันทึกผลของกำรด ำเนินกำรป้องกนั (ดู 4.13);
f) ทบทวนประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรป้องกนั



4.12 ปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง



4.12 ปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง (New/Amended)

• ห้องปฏิบัติกำรต้องปรับปรุงประสิทธิผลของระบบกำรจดักำรคุณภำพรวมทั้ง
กระบวนกำรก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจวเิครำะห์อย่ำงต่อเน่ือง ผ่ำนกำร
ทบทวนบริหำรเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภำพที่แท้จริงของห้องปฏิบัติกำรใน
กจิกรรมกำรประเมนิผล  กำรด ำเนินกำรแก้ไขและกำรด ำเนินกำรป้องกนั  กับ
นโยบำยคุณภำพและวตัถุประสงค์คุณภำพ  

• กจิกรรมการปรับปรุงต้องด าเนินการในงานทีป่ระเมินว่ามีความเส่ียงสูงทีสุ่ด
• แผนปฏิบัติกำรปรับปรุงจะต้องจดัท ำเป็นเอกสำรและด ำเนินกำรตำมควำม

เหมำะสม
• ประเมนิประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรผ่ำนกำรทบทวนเฉพำะเร่ือง หรือกำร

ตรวจตดิตำมภำยในงำนที่เกีย่วข้อง (ดู 4.14.5)
• เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำรต้องมส่ีวนร่วมในกจิกรรมกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง
• ต้องส่ือสารกบัพนักงำนเร่ืองแผนกำรปรับปรุงและเป้ำหมำยที่เกีย่วข้อง



4.13 กำรควบคุมบันทกึ



• ต้องบันทึกกจิกรรมทีมี่ผลต่อคณุภาพของการตรวจวิเคราะห์

• ต้องจัดท ำเป็นเอกสำรวธีิปฏิบัติ ส ำหรับกำรบันทกึคุณภำพ  ได้แก่ 
กำรบ่งช้ี  กำรเกบ็รวบรวม  กำรจัดท ำดัชนี  กำรเข้ำถึงกำรจัดเกบ็  
กำรธ ำรงรักษำ  กำรแก้ไข  และกำรก ำจัดทิง้อย่ำงปลอดภัย

4.13 กำรควบคุมบันทกึ(Amended/New)



4.13 กำรควบคุมบันทกึ(Amended/New)

• หมำยเหตุ 1 บันทกึเกบ็อยู่ในรูปแบบใดกไ็ด้ และป้องกนัจำกกำร
ปรับเปลีย่นทีไ่ม่ได้รับอนุญำต
หากมีการแก้ไข ต้องระบุ วันที ่เวลาของการแก้ไข พร้อมกบัระบุตัว
บุคคลผู้แก้ไข (ดู 5.8.6)
-ห้องปฏิบัติกำรต้องก ำหนดระยะเวลำเกบ็รักษำบันทกึต่ำงๆ 

-ระยะเวลำเกบ็บันทึกไว้อำจแตกต่ำงกนัไป

-บันทกึรายงานผลวิเคราะห์ต้องเรียกกลับคืนได้ตราบเท่าที่
เกีย่วข้องกบัการรักษาทางการแพทย์หรือตามทีก่ฎระเบียบระบุ



4.13 กำรควบคุมบันทกึ

• หมำยเหตุ 2 ต้องจัดให้มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและ
สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมส ำหรับกำรจัดเกบ็บันทกึเพ่ือป้องกนั
ควำมเสียหำย  เส่ือมสภำพสูญหำย หรือกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับ
อนุญำต (ดู 5.2.6)

• หมำยเหตุ 3 ส ำหรับกำรจัดเกบ็ทำงอเิลก็ทรอนิกส์  กำรจดัเกบ็ที่
ปลอดภัยทีสุ่ดอำจจะอยู่ในรูปส่ือควบคุมควำมลบั(secure media)
และจัดเกบ็นอกสถำนที่ตั้ง (ดู 5.9.4)



4.13 กำรควบคุมบันทกึ
• บนัทึกคุณภำพต้องประกอบด้วยอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี:้

a)กำรคดัเลือกและประเมนิผู้ขำย รำยช่ือผู้ขำยที่ผ่ำนกำร Approve
b) คุณสมบตั ิ กำรฝึกอบรม  และควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่
c) ใบส่งตรวจ
d) บันทึกกำรรับตัวอย่ำง 
e) ข้อมูลสำรเคมแีละวสัดุที่ใช้ส ำหรับกำรตรวจวเิครำะห์ (รุ่นกำรผลติ 
ใบรับรอง  เอกสำรแทรกชุดน ำ้ยำ
f) สมุดบนัทึก หรือบนัทึกกำรปฏิบตังิำน
g) print out
h) รำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะห์
i)บนัทึกกำรบ ำรุงรักษำ และกำรสอบเทียบเคร่ืองมือ
j) corrective factor จำกกำรสอบเทียบเคร่ืองมือ



4.13 กำรควบคุมบันทกึ
k) บนัทึกกำรควบคุมคุณภำพ
l) บนัทึกอุบตักิำรณ์และกำรด ำเนินกำร
m) บนัทึกกำรเกดิอุบตัเิหตุและกำรด ำเนินกำร
n) บันทึกกำรบริหำรควำมเส่ียง
o)ส่ิงที่ไม่เป็นตำมข้อก ำหนด และมำตรกำรแก้ไขในทันทีหรือมำตรกำรแก้ไข
และป้องกนักำรเกดิซ ้ำ
p) มำตรกำรป้องกนั
q) ข้อร้องเรียน และกำรด ำเนินกำร
r) บันทึกกำรตรวจตดิตำมทั้งภำยในและภำยนอก
s) กำรประเมนิคุณภำพภำยนอก
t) กจิกรรมกำรปรับปรุงคุณภำพ;
u) สรุปกำรประชุมของกรรมกำรบริหำรคุณภำพ
v)บนัทึกกำรประชุมทบทวนระบบบริหำร



14. กำรประเมินผลและกำรตรวจติดตำม



4.14.2 ทบทวนกำรส่ังตรวจ  ควำมเหมำะสมของ
วธีิวเิครำะห์และตัวอย่ำงส่งตรวจ

(Amended)

• ทบทวนวิธีตรวจวเิครำะห์ ว่ำมีควำมเหมำะสมกบักำรส่ังตรวจ

• ทบทวนปริมำตรตัวอย่ำง อปุกรณ์เกบ็   และชนิดของสารกนัเสีย
ส ำหรับตัวอย่ำงเลือด  ปัสสำวะของเหลวในร่ำงกำยอ่ืนๆ เน้ือเย่ือ
และตัวอย่ำงอ่ืน ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่ำปริมำตรตัวอย่ำงที่จัดเกบ็ต้อง
เพยีงพอหรือไม่มำกเกนิไป  และจัดเกบ็อย่างเหมาะสมให้สารที่จะ
ตรวจวัดคงสภาพ



4.14.3 กำรประเมินควำมคดิเห็นของผู้ใช้บริกำร 
(New)

• ต้องแสวงหาข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการรับรู้ของผู้ใช้บริการเพ่ือ
ประเมินและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร  

• ต้องรักษำควำมลบัของผู้ใช้บริกำร

• เกบ็บันทกึไว้



4.14.4 ข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที ่(New)

• ต้องส่งเสริมให้พนักงำนให้ค ำแนะน ำในกำรปรับปรุงบริกำรห้องปฏิบัติกำร
ในทุกด้ำน  

• ข้อเสนอแนะต้องได้รับกำรประเมินผล  ลงมือปฏิบัตติำมควำมเหมำะสมและ
ตอบกลบัต่อบุคลำกรผู้เสนอ 
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4.14.5 กำรตรวจติดตำมภำยใน

• ต้องตรวจติดตำมภำยในตำมแผน

• ตรวจสอบทุกกจิกรรมในระบบกำรจัดกำรคุณภำพรวมถึงขั้นตอน 
ก่อน ระหว่ำง  และหลงักำรตรวจวิเครำะห์

• ตรวจข้อก ำหนด ISO15189
และข้อก ำหนดของห้องปฏิบัติกำร



4.14.5 กำรตรวจติดตำมภำยใน(Amended)

• หมำยเหตุ 1 
-วงรอบกำรตรวจติดตำมภำยในควรจะแล้วเสร็จในหน่ึงปี  
-ห้องปฏบิัตกิำรอาจมุ่งเน้นไปทีก่ารตรวจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยไม่ละเลย

กจิกรรมอ่ืน ๆ อย่ำงส้ินเชิง
-ผู้ตรวจต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรตรวจตดิตำมภำยใน 
-โปรแกรมกำรตรวจตดิตำม  เกณฑ์กำรตรวจ  ขอบเขต  ควำมถี่  และ

วธีิกำรตรวจ ต้องระบุรำยละเอยีดและจัดท ำเป็นเอกสำร
-ต้องตรวจตำมวตัถุประสงค์ และเป็นกลำง 
-หำกมีบุคลำกรเพยีงพอ ผู้ตรวจตดิตำมต้องเป็นอสิระจำกงำนทีต่รวจ



4.14.5 กำรตรวจติดตำมภำยใน(New)

• หมำยเหตุ 2 
-กำรตรวจติดตำมแนะน ำให้ปฏิบัติตำม มำตรฐำน ISO 19011 

-ต้องจัดท ำเอกสำร วธีิปฏิบัติ กำรตรวจติดตำมภำยใน

-ผู้ถูกตรวจติดตำม ต้องปฏิบัติกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลาที่
ก าหนดในทนัที (ดู 4.10)



4.14.6 การบริหารความเส่ียง (New)

• ห้องปฏิบัติกำรต้องประเมินควำม
เส่ียงจำกกระบวนกำรท ำงำนทีอ่ำจ
ท ำให้ผลกำรตรวจผดิพลำด

• ต้องปรับเปลีย่นกระบวนกำรท ำงำน
เพ่ือลดหรือก ำจัดควำมเส่ียง



4.14.7 ตวัช้ีวดัคุณภำพ (New)

• ต้องจัดท าตัวช้ีวัดคณุภาพการทดสอบเพือ่ใช้
ประเมินประสิทธิภาพการท างานในกระบวนการ
ก่อน ระหว่าง และ หลังการตรวจวิเคราะห์  

• ตัวอย่ำงตัวช้ีวดัคุณภำพ เช่น จ ำนวนกำรปฏิเสธ
ตัวอย่ำง  จ ำนวนข้อผดิพลำด ณ จุดลงทะเบียน  
จ ำนวนกำรออกรำยงำนทีถู่กต้อง

• ตัวช้ีวดัต้องได้รับกำรทบทวนเป็นระยะๆ เพ่ือให้
แน่ใจว่ำมีควำมเหมำะสม



หมำยเหตุ 1 ตัวช้ีวดัคุณภำพอ่ืนๆ  เช่น ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติกำรและสภำพแวดล้อม  ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของ
เคร่ืองมือและบันทกึบุคลำกร  และประสิทธิผลของระบบกำร
ควบคุมเอกสำร  อำจเป็นประโยชน์

หมำยเหตุ 2 ควรจัดท ำตัวช้ีวดัคุณภำพทีมี่ผลต่อกำรดูแลผู้ป่วย เช่น 
ระยะเวลำกำรำยงำนผล (Turnaround time)



14.8 กำรตรวจประเมินโดยองค์กรภำยนอก (New)

• เม่ือควำมไม่สอดคล้อง
กบัข้อก ำหนดต้องมี
มำตรกำรแก้ไข/ป้องกนั
กำรเกดิซ ้ำ  หรือ
มำตรกำรป้องกนัตำม
ควำมเหมำะสมในทนัท ี



4.15 กำรทบทวนบริหำร



4.15.1ทัว่ไป

• ผู้บริหำรห้องปฏิบัติกำรต้องทบทวนระบบกำรจัดกำรคุณภำพตำม
ช่วงเวลำทีว่ำงแผนไว้เพ่ือให้แน่ใจว่ำระบบจัดกำรคุณภำพมีควำม
เหมำะสม  มีประสิทธิผล  และสนับสนุนกำรดูแลผู้ป่วย



4.15.2 ข้อมูลน ำเข้ำสู่กำรทบทวนบริหำร (Amended) 

a) ทบทวนใบส่ังตรวจ  ควำมเหมำะสมของวธีิกำรทดสอบ  และตวัอย่ำงส่ง
ตรวจ (ดู 4.14.2)
b) กำรประเมนิควำมคดิเห็นของผู้ใช้บริกำร (ดู 4.14.3)
c) ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ (ดู 4.14.4)
d) กำรตรวจติดตำมภำยใน (ดู 4.14.5)
e) การบริหารความเส่ียง (ดู 4.14.6)
f) ตวัช้ีวดัคุณภำพ (ดู 4.14.7)
g) กำรตรวจประเมนิโดยองค์กรภำยนอก (ดู 4.14.8)
h) ผลกำรเข้ำร่วมในโปรแกรมกำรเปรียบเทียบระหว่ำงห้องปฏิบตักิำร (PT / 
EQA) (ดู 5.6.3)
i) ผลตรวจติดตำมและกำรแก้ไขข้อร้องเรียน (ดู 4.8)
j) ผลกำรประเมนิผู้ขำย (ดู 4.6)



4.15.2 ข้อมูลน ำเข้ำสู่กำรทบทวนบริหำร

k) กำรระบุ และกำรควบคุมส่ิงไม่เป็นไปตำมตำมข้อก ำหนด (ดู 4.9)
l) ผลกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง (ดู 4.12) รวมทั้งสถำนะปัจจุบัน
ของกำรด ำเนินกำรแก้ไข (ดู 4.10) และกำรด ำเนินกำรป้องกนั (ดู 
4.11)
m) ติดตำมมำตรกำรจำกกำรประชุมทบทวนบริหำรคร้ังทีแ่ล้ว
n) กำรเปลีย่นแปลงในปริมำณและขอบเขตของงำน  กำร
เปลีย่นแปลงบุคลำกรและสถำนทีท่ีอ่ำจมีผลต่อระบบจัดกำร
คุณภำพ
o) ค ำแนะน ำส ำหรับกำรปรับปรุงรวมทั้งข้อก ำหนดทำงเทคนิค



4.15.3 กจิกรรมทีท่บทวน (Amended) 

• ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่หาสาเหตุของการไม่สอดคล้องกบั
ข้อก าหนด  แนวโน้ม  และรูปแบบทีบ่่งช้ีถงึปัญหาของ
กระบวนการ  

• ประเมินโอกำสในกำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำรคุณภำพ  นโยบำย
คุณภำพ และวตัถุประสงค์คุณภำพ 



4.15.4 ผลจำกกำรทบทวน (Amended) 

• ผลผลติจำกกำรทบทวนบริหำรต้องมมีตทิี่
เกีย่วข้องกบั:
a) กำรปรับปรุงประสิทธิผลระบบ

กำรจัดกำรคุณภำพและกระบวนกำร
b) กำรปรับปรุงกำรให้บริกำร
c) กำรจัดสรรทรัพยำกรที่จ ำเป็น



• หมำยเหตุ 
-ช่วงเวลำกำรทบทวนของฝ่ำยบริหำรควรจะไม่เกนิ 12 เดือน แต่
ควรพจิำรณำท ำเร็วขึน้เม่ือเพิง่เร่ิมจัดท ำระบบกำรจัดกำรคุณภำพ
-มติและมำตรกำรทีเ่กดิจำกกำรทบทวนบริหำรต้องมกีำรบันทกึ
และรำยงำนให้พนักงำนห้องปฏิบัตกิำรรับทรำบ
-มติจากการทบทวนบริหารต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
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“ข้อก ำหนดด้ำนวชิำกำร”
Technical requirement



5.1 บุคลำกร



5.1.1 ทัว่ไป

• ต้องมีขั้นตอนที่จัดท ำเป็นเอกสำรส ำหรับกำรบริหำรบุคลำกร และ
เกบ็รักษำบันทกึบุคลำกรทุกคน



5.1.2 คุณสมบัตขิองบุคลำกร (New)

ต้องระบุคณุสมบัติบุคลากรแต่ละต าแหน่ง  

กำรศึกษำ 

กำรฝึกอบรม 

ประสบกำรณ์ 

และทกัษะทีจ่ ำเป็นกบักำรท ำงำน



5.1.3 ค ำบรรยำยลกัษณะงำน 
(Job description)
• ต้องระบุอ ำนำจหน้ำที ่ควำม

รับผดิชอบส ำหรับ”พนักงำนทุกคน”
หนูกต้็องม ีJD 

เหรอคะ



5.1.4 กำรแนะน ำบุคลำกร
ให้ทรำบเกีย่วกบัองค์กร (New)
• ต้องมีโปรแกรมแนะน าพนักงานใหม่ ใหท้ราบเก่ียวกบัองคก์ร

แผนกท่ีบุคคลจะท างาน
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของการจา้งงาน 
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับพนกังาน 
ขอ้ก าหนดดา้นสุขภาพและความปลอดภยั



5.1.5 กำรฝึกอบรม (Amended/New) 

a) ระบบจัดการคณุภาพ
b) งานที่ได้รับมอบหมาย
c) ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ
d) สุขภาพและความปลอดภัย 
e) จริยธรรม
f) การรักษาความลบัของผู้ป่วย

• บุคลำกรทีอ่ยู่ระหว่ำงฝึกงำน ต้องได้รับกำรก ำกบัดูแลตลอดเวลำ

• ต้องทบทวนประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมเป็นระยะ 



5.1.6 กำรประเมินควำมสำมำรถ
(Amended/New)

ต้องประเมินควำมสำมำรถ หลงักำรฝึกอบรม 

หมำยเหตุ 1 กำรประเมินควำมสำมำรถอำจท ำได้ดังนี้
a) สังเกตการท างาน และการปฏิบัติด้านความปลอดภัย
b) สังเกตการบ ารุงรักษาและตรวจสอบการท างานเคร่ืองมือ
c) ตรวจสอบการบันทึกและการรายงานผลการทดสอบ
d) ทบทวนบันทกึการท างาน
e) ประเมินทกัษะการแก้ปัญหา
f) ตรวจตัวอย่างเดิม ตรวจตัวอย่าง EQA ฯลฯ



5.1.7 ทบทวนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ (New)

• ทบทวนความสามารถของบุคลากรให้ตรงกบังานและความ
ต้องการของห้องปฏิบัติการ



5.1.8 กำรศึกษำต่อเน่ืองและกำรพฒันำวชิำชีพ
(Amended/New) 

• ต้องมีโปรแกรมกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ืองให้บุคลำกร

• ประเมินผลโปรแกรมกำรศึกษำต่อเน่ืองระยะ ๆ

• บุคลากรต้องมีส่วนร่วมในโปรแกรมกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง และ
กำรพฒันำวชิำชีพ





5.1.9 บันทกึบุคลำกร (Amended) 

• อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
a) คุณวุฒกิำรศึกษำและวชิำชีพ
b) ประกำศนียบตัรหรือใบประกอบวชิำชีพ
c) ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนก่อนหน้ำ
d) ค ำบรรยำยลกัษณะงำน
e) บนัทึกกำรแนะน ำพนักงำนใหม่ให้รู้จกัองค์กร
f) กำรฝึกอบรมในงำนปัจจุบนั
g) กำรประเมนิควำมสำมำรถ
h) ประวตัขิองกำรศึกษำต่อเน่ืองและควำมส ำเร็จ
i) ประเมนิผลกำรปฏิบตังิำน
j) รำยงำนกำรเกดิอุบตัเิหตุ และอนัตรำยจำกกำรท ำงำน
k) กำรได้รับวคัซีน



5.2 สถำนทีแ่ละสภำพแวดล้อม



5.2.1ทัว่ไป

• ต้องจัดสรรพืน้ที่กำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้มีคุณภำพ
ควำมปลอดภัยและประสิทธิผลของบริกำร 



5.2.2 ห้องปฏิบัติกำรและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

a) ควบคุมกำรเข้ำถึงพืน้ทีท่ีมี่ผลต่อคุณภำพของกำรทดสอบ
b) ปกป้องกำรเข้ำถึงข้อมูล  ตัวอย่ำงผู้ป่วย  และทรัพยำกรของ
ห้องปฏิบัติกำรโดยผู้ทีไ่ม่ได้รับอนุญำต
c) ควบคุมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทีมี่ผลต่อกำรทดสอบ ได้แก่
แหล่งพลงังำน  แสง กำรระบำยอำกำศ  เสียง  น ำ้  ขยะ และสภำวะ
แวดล้อม



5.2.2 ห้องปฏิบัติกำรและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

d) ระบบกำรส่ือสำรภำยในห้องปฏิบัติกำรที่มีประสิทธิภำพและ
เหมำะสมกบัขนำดและควำมซับซ้อนของห้องปฏิบัตกิำร
e) ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภยัต้องผ่ำน
กำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น กำรอพยพกรณฉุีกเฉิน 
อนิเตอร์คอมและระบบเตือนภัยส ำหรับห้องเยน็และห้องแช่แข็ง
ขนำดใหญ่แบบเดินเข้ำไปท ำงำนได้ ทีอ่ำบน ำ้ฉุกเฉิน และอุปกรณ์
ล้ำงตำ ฯลฯ 



5.2.3 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดเกบ็
(Amended) 

• พืน้ที่และสภำวะในกำรจัดเกบ็ต้องเหมำะสมกบักำรจัดเกบ็ตัวอย่ำง
ส่งตรวจ  เอกสำร น ำ้ยำ รำยงำนผลวิเครำะห์และรำยกำรอ่ืน ๆ ทีมี่
ผลกระทบต่อคุณภำพของผลกำรทดสอบ

• ส่ิงส่งตรวจ และน ำ้ยำที่ใช้ในกำรทดสอบต้องจัดเกบ็ไว้ในลกัษณะที่
ป้องกนัไม่ให้ปนเป้ือนข้าม

• ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดเกบ็และกำรก ำจัดวสัดุทีเ่ป็น
อนัตรำยจะต้องเหมำะสมกบัอนัตรำยของวสัดุ



5.2.4 ส่ิงอ านวยความสะดวกของพนักงาน (New)

• ต้องจัดให้ม ีห้องน ้า  น ้าดื่ม และที่จัดเกบ็ของอุปกรณ์ป้องกนั
ส่วนบุคคลและเส้ือผ้ำ

หมำยเหตุ หำกเป็นไปได้ในห้องปฏิบัติกำรควรมีพืน้ที่ส ำหรับ
กจิกรรมพนักงำน เช่น ห้องประชุม พืน้ทีส่ ำหรับกำรศึกษำที่เงียบ
สงบ และพืน้ที่พกัผ่อน



5.2.5 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรเกบ็ตัวอย่ำงผู้ป่วย (New)
• ต้องมีพืน้ที่ส่วนต้อนรับ รอคอย  

และเกบ็ตัวอย่าง 

• ต้องมีควำมเป็นส่วนตัว มีส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก เช่น คนพกิำร
เข้ำถึงได้  ห้องสุขำ

• มีอปุกรณ์ปฐมพยาบาลส าหรับทั้ง
ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่



5.2.6 กำรบ ำรุงรักษำและควบคุมสภำพแวดล้อม
(Amended) 

• พื้นที่ท ำงำนต้องสะอำดและมกีำรบ ำรุงรักษำอย่ำงดี
• ต้องควบคุมและบันทึกสภำพแวดล้อมในบริเวณท่ีอำจมีผลต่อคุณภำพของตัวอย่ำง 

ผลรำยงำน และ / หรือสุขภาพของบุคลากร 
• ต้องให้ควำมสนใจปัจจัยต่ำง ๆ เช่นแสง สภำพปลอดเช้ือ ฝุ่น ควนัพษิ กำรรบกวนจำก

สนำมแม่เหลก็ไฟฟ้ำ รังสี ควำมช้ืน กำรใช้ไฟฟ้ำ  อุณหภูม ิ เสียง  ระดบักำร
ส่ันสะเทือนและสภำพกำรเคล่ือนไหลของกำรท ำงำน ตำมควำมเหมำะสมเพ่ือไม่
ให้ผลตรวจผดิพลำดหรือส่งผลกระทบต่อคุณภำพของกำรทดสอบ

• ต้องแยกส่วนห้องปฏิบัติกำรและมีขั้นตอนปฏิบัติงำน กรณมีีกจิกรรมที่เข้ำกนัไม่ได้
• ต้องจัดให้มีสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่เงยีบสงบและไม่ถูกรบกวนในขณะท ำงำนที่

ต้องใช้สมำธิ เช่น กำรตรวจทำงเซลวทิยำ กำรตรวจจ ำแนกชนิดเม็ดเลือด  กำรตรวจ
จุลชีพด้วยกล้องจุลทรรศน์  กำรวเิครำะห์ข้อมูลจำกปฏิกริิยำกำรหำล ำดบัยนี เป็นต้น



5.3 เคร่ืองมือทำงห้องปฏิบัติกำร  
น ำ้ยำและวสัดุส้ินเปลือง



• หมำยเหตุ 1  เคร่ืองมือห้องปฏิบัติกำรรวมควำมถึงฮำร์ดแวร์
และซอฟแวร์ของเคร่ืองมือและระบบสำรสนเทศทำง
ห้องปฏิบัติกำร

• หมำยเหตุ 2 ชุดน ำ้ยำรวมควำมถึง วสัดุอ้ำงองิ  วสัดุปรับเทยีบ
และวสัดุควบคุมคุณภำพ  วสัดุส้ินเปลืองรวมถึงอำหำรเลีย้งเช้ือ ไป
เปตทิป กระจกสไลด์ ฯลฯ



5.3.1 เคร่ืองมือ

5.3.1.1 ทั่วไป
• ต้องมีขั้นตอนทีจ่ัดท ำเป็นเอกสำร ส ำหรับกำรเลือกซ้ือและกำร

จัดกำรเคร่ืองมือ
• ในกรณทีีจ่ ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทีอ่ยู่นอกสถำนทีต่ั้งถำวรต้องท ำให้

มั่นใจว่ำ ได้ท ำตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนสำกลนี้



5.3.1.2 กำรตรวจรับเคร่ืองมือ

• ต้องตรวจสอบประสิทธิภำพเคร่ืองมือ ขณะทีต่ิดตั้ง และก่อนที่จะ
ใช้เคร่ืองมือ 



5.3.1.3 ค ำแนะน ำส ำหรับกำรใช้งำนเคร่ืองมือ

• เคร่ืองมือต้องถูกใช้โดยบุคลำกรที่
ผ่ำนกำรอบรมกำรใช้และได้รับ
มอบหมำยให้ท ำหน้ำทีว่เิครำะห์แล้ว

• ต้องมี วธีิใช้งำนฉบบัปัจจุบนั กำรใช้
อย่ำงปลอดภยั  และกำรบ ำรุงรักษำ

• ต้องมีขั้นตอนในกำรจัดกำรควำม
ปลอดภยั กำรขนส่ง  กำรเกบ็รักษำ
และกำรใช้เคร่ืองมือเพ่ือป้องกนั
ไม่ให้ปนเป้ือนหรือกำรเส่ือมสภำพ



5.3.1.4 กำรสอบเทียบเคร่ืองมือและตรวจสอบ
ย้อนกลบัทำงมำตรวทิยำ (New)
• ห้องปฏบิัติการต้องมีขัน้ตอนทีจ่ัดท าเป็นเอกสารในการสอบเทยีบ

เคร่ืองมือ
a) พจิำรณำเง่ือนไขกำรใช้งำน และค ำแนะน ำของผู้ผลติ;
b) บันทึกตรวจสอบย้อนกลบัทำงมำตรวทิยำของกำรสอบเทยีบ
เคร่ืองมือ
c) ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรวดัว่ำอยู่ในช่วงกำรยอมรับทีก่ ำหนด
d) บันทึกสถำนะของกำรสอบเทยีบและวนัทีส่อบเทยีบคร้ังถัดไป
e) ต้องแก้ไขค่ำ correction factors ของกำรสอบเทยีบคร้ังทีผ่่ำนมำให้
เป็นปัจจุบนั
f) ป้องกนักำรปรับเปลีย่นทีอ่ำจท ำให้ผลกำรทดสอบผดิพลำด



5.3.1.4 กำรสอบเทียบเคร่ืองมือ
และตรวจสอบย้อนกลบัทำงมำตรวทิยำ (New) 

• หมายเหตุ เอกสารแสดงย้อนกลบัมาถงึวสัดุอ้างอิงหรือใช้ขัน้ตอน
วธีิการทีอ้่างอิงมาตรวทิยาระดบัสูงกว่าอาจมาจากบริษทัผู้ผลิต เอกสาร
เหล่าน้ีใช้อ้างได้หากไม่มีการดดัแปลงการทดสอบ

• ในกรณทีีไ่ม่สำมำรถสอบเทยีบได้ให้ใช้วธีิอ่ืน ได้แก่
- กำรใช้วสัดุอ้ำงองิรับรอง (certified reference materials);
- กำรตรวจสอบหรือสอบเทยีบกบัวธีิอ่ืน (Comparison)
- ใช้สำรมำตรฐำน หรือวธีิกำรทีห่น่วยงำนทีเ่กีย่วข้องให้กำรยอมรับ
ร่วมกนั



5.3.1.5 กำรบ ำรุงรักษำ 
และกำรซ่อมแซมเคร่ืองมือ
• ต้องมโีปรแกรมบ ำรุงรักษำเชิงป้องกนัซ่ึงอย่ำงน้อย ให้ท ำตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติ  
• เกบ็รักษำเคร่ืองมือไว้ในสภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัย
• ตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำนไฟฟ้ำ  ระบบกำรหยุดกำรท ำงำนเคร่ืองมือกรณฉุีกเฉิน  
• กำรก ำจัดของสำรเคมี, สำรกมัมนัตรังสี  และชีวภำพโดยผู้มอี ำนำจหน้ำที่
• เคร่ืองมือเสียต้องถูกน ำออกจำกกำรท ำงำนและบ่งช้ีไว้อย่ำงชัดเจน
• หลงักำรซ่อมต้องทวนสอบประสิทธิภำพก่อนกำรใช้งำน
• ต้องก ำจัดกำรปนเป้ือนก่อนส่งซ่อมหรือเลกิใช้งำน 
• จัดให้มพืี้นท่ีท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรซ่อมแซมและให้มอีุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล
• เม่ือเคร่ืองมือถูกน ำออกจำกกำรควบคุมของห้องปฏิบัติกำร   จะต้องทวนสอบ

ประสิทธิภำพก่อนน ำกลบัมำใช้



5.3.1.6 กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์
ที่เกดิกบัเคร่ืองมือ
• เหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์และอุบัติเหตุทีเ่กดิจำกกำรใช้เคร่ืองมือ 

ต้องถูกสอบสวนและรำยงำนไปยงัผู้ผลติและหน่วยงำนที่เหมำะสม
ตำมควำมจ ำเป็น



5.3.1.7 บันทกึของเคร่ืองมือ (Amended) 

a) กำรบ่งช้ีเคร่ืองมือ
b) ช่ือผู้ผลติ  รุ่นและหมำยเลขประจ ำเคร่ือง
c) ข้อมูลกำรตดิต่อผู้จัดจ ำหน่ำยหรือผู้ผลติ;

d) วนัที่ได้รับและวนัที่น ำเข้ำมำให้บริกำร;
e) สถำนที่ตั้ง;
f) สภำพเม่ือได้รับ (เช่นใหม่  ใช้แล้ว  หรือปรับสภำพ);
g) ค ำแนะน ำของผู้ผลติ;
h) บันทึกยืนยนัประสิทธิภำพเคร่ืองมือเพ่ือรับเข้ำใช้งำนคร้ังแรก
i) กำรบ ำรุงรักษำ

j) ต้องมบีันทึกผลการประเมินประสิทธิภาพ ที่ยนืยนัว่าเคร่ืองมือยงัคงใช้งานได้ เช่น ผลการ
สอบเทียบ
k) บันทึก ควำมเสียหำยหรือควำมผดิปกต ิ  กำรปรับเปลีย่นหรือซ่อมเคร่ืองมือ
บันทึกเคร่ืองมือต้องถูกเกบ็รักษำไว้ตลอดอำยุกำรใช้งำนของเคร่ืองมือหรือนำนกว่ำน้ัน



5.3.2 น ำ้ยำและวสัดุส้ินเปลือง

5.3.2.1 ทัว่ไป
ห้องปฏิบัติกำรต้องมีขั้นตอนเป็นเอกสำรส ำหรับ กำรรับ กำร  
จัดเกบ็ กำรทวนสอบก่อนใช้งำน  และกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง
น ำ้ยำและวสัดุส้ินเปลือง



5.3.2.2  น ำ้ยำและวสัดุส้ินเปลือง (New)
–กำรรับและกำรเกบ็รักษำ
• กรณีห้องปฏิบัติการไม่ได้เกบ็รักษาเอง ต้องแน่ใจว่า

– มีพืน้ที่เพยีงพอต่อกำรเกบ็รักษำสินค้ำที่จัดซ้ือและสำมำรถป้องกนัไม่ให้
เกดิควำมเสียหำยหรือเส่ือมสภำพ

– จัดเกบ็ตำมข้อก ำหนดของผู้ผลติ



5.3.2.3 น ำ้ยำและวสัดุส้ินเปลือง 
– กำรทดสอบกำรยอมรับ
• น ำ้ยำ และวสัดุส้ินเปลืองทีส่่งผลกระทบต่อคุณภำพกำรทดสอบ 

ต้องได้รับกำรตรวจสอบประสิทธิภำพกำรก่อนใช้



5.3.2.4 น ำ้ยำและวสัดุส้ินเปลือง (New)
– กำรจัดกำรสินค้ำคงคลงั
• ต้องจัดระบบกำรควบคุมสินค้ำคงคลงั

• ต้องแยกน ้ายาและวัสดุในรายการทีย่งัไม่ถูกตรวจสอบ  และ
รำยกำรที่ไม่ผ่ำนกำรยอมรับ  ออกจำกรำยกำรทีผ่่ำนกำรยอมรับ
แล้ว



5.3.2.5 น ำ้ยำและวสัดุส้ินเปลือง (New)
– ค าแนะน าส าหรับการใช้งาน
• ค าแนะน าส าหรับการใช้น ้ายาและ

วัสดุส้ินเปลอืงรวมทัง้เอกสารจาก
ผู้ผลติต้องมีพร้อมใช้งาน



5.3.2.6  น ำ้ยำและวสัดุส้ินเปลือง (New)
– การรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์
• เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์และ

อบัุติเหตุทีเ่กดิจากน ้ายาหรือวัสดุ
ส้ินเปลอืง  ต้องถูกสอบสวนและ
รายงานไปยงัผู้ผลติและหน่วยงาน
ที่เหมาะสมตามความจ าเป็น



5.3.2.7 น ำ้ยำและวสัดุส้ินเปลือง (New)
–กำรท ำบันทึก
• อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย

a) กำรบ่งช้ีชุดน ำ้ยำและวสัดุส้ินเปลือง
b)ช่ือของผู้ผลติและรุ่นกำรผลติ
c)ข้อมูลกำรตดิต่อผู้จัดจ ำหน่ำยหรือผู้ผลติ
d) วนัทีไ่ด้รับ วนัหมดอำยุ วนัทีน่ ำมำใช้  และวนัที่
ถูกน ำออกจำกกำรใช้บริกำร
e) สภำพเม่ือได้รับ (เช่น ยอมรับหรือเกดิควำมเสียหำย)
f)ค ำแนะน ำของผู้ผลติ
g)บันทกึยืนยนักำรยอมรับให้เร่ิมต้นใช้งำน
h)บันทกึผลประสิทธิภำพที่ยืนยนักำรยอมรับกำรใช้งำนอย่ำงต่อเน่ือง

• หำกใช้ชุดน ำ้ยำเตรียมเอง ต้องบนัทกึช่ือผู้เตรียม และวนัทีเ่ตรียม



5.4 กระบวนก่อนกำรทดสอบ



Classifying Laboratory Incident Reports 

Departments of 1Laboratory Medicine and 4Family Medicine, University of Washington 

School of Medicine, Am J Clin Pathol. 2003

Phase of testing Incidents(%)

Preanalytic 71

Analytic 18

Postanalytic 11



5.4.1 ทัว่ไป

• ห้องปฏิบัติกำรต้องมีเอกสำรขั้นตอนและข้อมูลส ำหรับกจิกรรม
ก่อนกำรทดสอบ



5.4.2 ข้อมูลส ำหรับผู้ป่วยและผู้ใช้บริกำร (New) 

ควรประกอบด้วย
a) สถำนที่ตั้งของห้องปฏิบัตกิำร
b) ชนิดกำรให้บริกำรของห้องปฏิบัตกิำร  รวมทั้งกำรทดสอบที่ส่งตรวจต่อห้องปฏิบัตกิำรอ่ืน
c) เวลำท ำกำร
d) รำยกำรทดสอบ  ชนิดตวัอย่ำง  ปริมำตรตวัอย่ำง  ข้อควรระวงั  ระยะเวลำกำรบริกำร ช่วงค่ำอ้ำงองิ  และ
ค่ำที่ใช้ในกำรตดัสินใจทำงคลนิิก
e) ค ำแนะน ำส ำหรับกำรกรอกแบบค ำขอตรวจ
f) ค ำแนะน ำในกำรเตรียมผู้ป่วย
g) ค ำแนะน ำกำรเกบ็ตวัอย่ำง
h) ค ำแนะน ำส ำหรับกำรขนส่งตวัอย่ำง 
i) ข้อก ำหนดใด ๆ ส ำหรับกำรได้รับควำมยนิยอมของผู้ป่วย 
j) เกณฑ์กำรยอมรับและปฏิเสธตวัอย่ำง
k)ปัจจยัส ำคญัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพกำรทดสอบหรือกำรแปลผล
l) มีค ำแนะน ำทำงคลนิิกเกีย่วกบักำรส่ังตรวจและกำรแปลผล
m) มีนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
n) ขั้นตอนการร้องเรียนของห้องปฏิบัติการ



5.4.3ข้อมูลแบบค ำขอตรวจ (Amended) 

อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
a) บ่งช้ีผู้ป่วย เพศ วนัเกดิ และที่อยู่
b) แพทย์ หรือผู้ส่งตรวจ และรำยละเอยีดกำรตดิต่อ;
c) ชนิดตัวอย่ำง ต ำแหน่งกำรเกบ็
d) กำรทดสอบที่ขอตรวจ
e) ข้อมูลทำงคลนิิกของผู้ป่วย
f) วนัที่และเวลำ กำรเกบ็ตัวอย่ำง 
g) วนัที่และเวลำรับตัวอย่ำง

• หมำยเหตุ ต้องมขีั้นตอนเป็นเอกสำรเกีย่วกบั กำรส่ังตรวจด้วยวำจำ และต้อง
ส่งแบบฟอร์มใบส่งตรวจ หรือยืนยนัทำงอเิลก็ทรอนิกส์ภำยในเวลำที่ก ำหนด



5.4.4 กำรเกบ็และกำรจัดกำรตัวอย่ำง (New)

5.4.4.1 ทั่วไป

• ต้องมีเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรเกบ็และกำรจัดกำรตัวอย่ำง

• หากการเกบ็ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติ ต้องบันทึกไว้



5.4.4.2 ค ำแนะน ำก่อนกำรเกบ็ตัวอย่ำง

ต้องประกอบด้วย

a) กำรกรอกข้อมูลในใบค ำขอหรือค ำขอทำงอเิลก็ทรอนิกส์ให้สมบูรณ์
b) กำรจัดเตรียมผู้ป่วย 
c) ชนิดและปริมำณตัวอย่ำงทีจ่ะเกบ็พร้อมค ำอธิบำยของภำชนะบรรจุ
ตัวอย่ำงและสำรเติมแต่งใด ๆ ทีจ่ ำเป็น
d) เวลำจ ำเพำะส ำหรับกำรเกบ็ตวัอย่ำง
e) ข้อมูลทำงคลนิิกทีเ่กีย่วข้องกบัหรือมีผลกระทบต่อกำรเกบ็ตวัอย่ำง  
ประสิทธิภำพกำรของกำรทดสอบและกำรแปลผลทดสอบ (เช่น ประวตัิ
กำรใช้ยำเสพตดิ)



5.4.4.3 ค ำแนะน ำส ำหรับกำรเกบ็ตัวอย่ำง (New) 

ต้องประกอบด้วย
a) กำรบ่งช้ีผู้ป่วย
b) ข้อก ำหนดก่อนกำรตรวจวเิครำะห์ เช่น กำรงดอำหำร 
c) ค ำแนะน ำในกำรเกบ็ตวัอย่ำง
d) ค าแนะน าเกีย่วกบัภาชนะบรรจตัุวอย่าง สารเติมแต่งใด ๆ การขนส่ง
ตัวอย่าง    
e) กำรตดิฉลำกตวัอย่ำงต้องทวนสอบถงึผู้ป่วย
f) ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่ำง วนัทีเ่กบ็  หำกจ ำเป็นให้บนัทกึเวลำทีเ่กบ็ด้วย
g) ค ำแนะน ำส ำหรับกำรเกบ็รักษำทีเ่หมำะสม ก่อนทีจ่ะถูกส่งไปยงั
ห้องปฏบิัตกิำร
h) วสัดุเกบ็ตวัอย่ำงทีใ่ช้แล้วต้องก ำจัดทิง้อย่ำงปลอดภัย



5.4.5 กำรน ำส่งตัวอย่ำง 

ต้องน ำส่งตัวอย่ำง 

a) ภำยในเวลำที่เหมำะสม

b) ภำยในช่วงอุณหภูมิทีร่ะบุไว้ และตำมชนิดสำรกนัเสีย
c) เป็นไปตำมข้อก ำหนดด้ำนควำมควำมปลอดภัยส ำหรับผู้น ำส่ง  
ประชำชนทั่วไป  และห้อง

ปฏิบัติกำรที่รับตัวอย่ำง 





5.4.6 กำรรับตัวอย่ำง 
กำรรับตัวอย่ำงต้อง
a) ทวนสอบตวัอย่ำงในใบค ำขอ และฉลำกบ่งช้ีผู้ป่วย
b) ต้องก ำหนดเง่ือนไขในกำรยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ
c) ในกรณทีี่ตวัอย่ำงไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ยอมรับ แต่จ ำเป็นต้องตรวจตวัอย่ำงน้ัน 

ต้องระบุปัญหำไว้ในรำยงำนผล เพ่ือเตือนให้ระวงัในกำรแปลผล
d) บนัทึกกำรรับตวัอย่ำง ระบุวนัที่ เวลำ และผู้รับตวัอย่ำง
e) ประเมนิตัวอย่ำงว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์กำรยอมรับ 
f) มคี ำแนะน ำส ำหรับกำรรับตัวอย่ำงด่วน เช่น กำรตดิฉลำกพเิศษใดๆ ในใบขอ

ตรวจและตวัอย่ำง  กลไกของกำรส่งตวัอย่ำงไปยงัพ้ืนที่กำรทดสอบ  ขั้นตอน
กำรด ำเนินกำรกรณเีร่งด่วน  และเกณฑ์กำรรำยงำนพเิศษ



5.4.7 กำรจัดกำรก่อนกำรทดสอบกำรเตรียม
และกำรเกบ็รักษำ
• ต้องมีวิธีปฏิบัติและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกที่เหมำะสมส ำหรับกำร

รักษำตัวอย่ำงของผู้ป่วยอย่ำงปลอดภัยและหลกีเลีย่งกำร
เส่ือมสภำพ หรือสูญหำยก่อนกำรทดสอบ

• ก ำหนดเวลำในกำส่ังตรวจเพิม่เติม



5.5 กระบวนกำรทดสอบ



5.5.1กำรเลือกกำรทดสอบ กำรทวนสอบ และกำร
ตรวจสอบถูกต้อง
5.5.1.1ทัว่ไป (Amended) 

• ต้องเลือกวธีิกำรทดสอบทีไ่ด้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องแล้ว 
ได้แก่ เลือกวธีิทดสอบทีร่ะบุในเอกสำรก ำกบัน ำ้ยำ หรือเป็นวธีิที่
ได้รับกำรตีพมิพ์ในวำรสำร ต ำรำทีไ่ด้รับกำรยอมรับระดับ
นำนำชำติ  หรือเป็นวธีิทีร่ะบุไว้ในมำตรฐำนหรือในคู่มือระดับชำติ
หรือระดับภูมิภำค

• ต้องระบุและบันทกึผู้ วิเคราะห์ในทุกขั้นตอนการตรวจ



5.5.1.2 กำรทวนสอบวธีิวเิครำะห์ (Amended/New)

• วธีิทีผ่่ำนกำรตรวจสอบถูกต้องโดยไม่มีกำรดดัแปลง ต้องผ่านการ
ทวนสอบก่อนน าไปใช้ในงานประจ าวัน 



5.5.1.3 กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของวิธีวเิครำะห์ (Amended) 

• ห้องปฏิบัติการต้องตรวจความถูกต้อง(Validation) เมื่อ

a) ใช้วิธีที่ไม่เป็นวิธีมาตรฐาน

b) วิธีที่ออกแบบหรือพฒันาใช้งานเอง

c) วิธีมาตรฐานทีใ่ช้นอกขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งาน

d) การดัดแปลงวิธีมาตรฐาน



5.5.1.4 ควำมไม่แน่นอนของกำรวัด 
ของกำรวดัค่ำเชิงปริมำณ (Amended/New) 

• ต้องประมำณควำมไม่แน่นอนของกำรวดัของกำรทดสอบปริมำณ

• รำยงำนเม่ือได้รับกำรร้องขอ 

• ทบทวนค่าความไม่แน่นอนของการวัด ตามระยะเวลาที่ก าหนด



5.5.2 ช่วงค่ำอ้ำงองิทำงชีวภำพ
หรือค่ำกำรตัดสินใจทำงคลนิิก (Amended/New) 

• ต้องก ำหนดช่วงค่ำอ้ำงองิทำงชีวภำพหรือค่ำกำรตดัสินใจทำง
คลนิิก โดยจัดท าเป็นเอกสารและส่ือสารให้กบัผู้ใช้บริการ  

• ต้องทบทวนช่วงค่ำอ้ำงองิและค่ำในกำรตัดสินใจทำงคลนิิกตำม
ควำมเหมำะสม



5.5.3 กำรจัดท ำเอกสำรขั้นตอนกำรทดสอบ
(Amended/New) 

เอกสำรขั้นตอนกำรทดสอบต้องประกอบด้วยต่อไปนี:้
a) วตัถุประสงค์กำรทดสอบ
b) หลกักำรและวธีิกำรทดสอบ
c) ข้อมูลจ ำเพำะด้ำนประสิทธิภำพ(ดู 5.5.1.2 และ 5.5.1.3)
d) ชนิดตวัอย่ำง 
e) การเตรียมผู้ป่วย
f) ชนิดของภำชนะและสำรเตมิแต่ง
g) เคร่ืองมือและน ำ้ยำที่จ ำเป็น
h) กำรควบคุมสภำวะแวดล้อมและควำมปลอดภยั
i) ขั้นตอนกำรสอบเทียบ (ตรวจสอบย้อนกลบัทำงมำตรวทิยำ)
j) ขั้นตอนกำรทดสอบ
k) กำรควบคุมคุณภำพ



5.5.3 กำรจัดท ำเอกสำรขั้นตอนกำรทดสอบ
l ) ส่ิงรบกวนกำรตรวจ เช่น lipemia, haemolysis,
bilirubinemia ยำ
m) กำรค ำนวณ รวมทั้งค่ำควำมไม่แน่นอนของกำรวดัของกำรทดสอบเชิงปริมำณ
n) ช่วงค่ำอ้ำงองิทำงชีวภำพหรือค่ำกำรตดัสินใจทำงคลนิิก
o) ช่วงค่ำรำยงำนผลกำรทดสอบ
p) ค าแนะน าเมื่อผลไม่ได้อยู่ในช่วงการวดั
q) ค่ำวกิฤต/ค่ำแจ้งเตือน / ที่เหมำะสม
r) กำรแปลผล
s) แหล่งที่มำที่อำจท ำให้เกดิค่ำแปรปรวน
t) เอกสารอ้างอิง



5.6 สร้ำงควำมมั่นใจในคุณภำพผลกำรทดสอบ

5.6.1ทัว่ไป (New)

• ห้องปฏิบัติกำรต้องท ำให้ม่ันใจในคุณภำพของกำรทดสอบโดยกำร
ด ำเนินกำรวเิครำะห์อย่ำงถูกต้องในทุกขั้นตอนตำมทีก่ ำหนดไว้ใน
เอกสำร

• ต้องไม่ตกแต่งข้อมูลใดๆ



5.6.2 กำรควบคุมคุณภำพ

5.6.2.1ทัว่ไป
• ห้องปฏิบัติกำรต้องออกแบบขั้นตอนกำรควบคุมคุณภำพทีส่ำมำรถ

ยืนยนัคุณภำพของผลตรวจ



5.6.2.2 วสัดุควบคุมคุณภำพ (New) 

• ห้องปฏบิัตกิำรต้องใช้วสัดุควบคมุคณุภาพทีใ่กล้เคยีงตัวอย่างผู้ป่วย
มากทีสุ่ด

• ความถีใ่นการท าขึน้กบัความมีเสถยีรภาพของวธีิทดสอบและความ
เส่ียงของการเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจากผลทีผ่ดิพลาด

• หำกเป็นไปได้ควรเลือกควำมเข้มข้นของวสัดุควบคุมใกล้เคยีงค่ำกำร
ตดัสินใจทำงคลนิิก  เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจในควำมถูกต้องของกำร
ตัดสินใจ

• ควรพจิำรณำกำรใช้วสัดุควบคุมจำกบุคคลทีส่ำมทีเ่ป็นอสิระ ทดแทน
หรือเพิม่เตมิจำกกำรใช้วสัดุควบคุมจำกผู้ผลติชุดน ำ้ยำหรือผู้ผลติเคร่ือง
วเิครำะห์



5.6.2.3 ข้อมูลกำรควบคุมคุณภำพ (New)

• ต้องมีขั้นตอนเพือ่ป้องกนัการออกผลผู้ป่วยในกรณกีารควบคมุ
คณุภาพออกนอกเกณฑ์

• เมื่อQC ออกนอกเกณฑ์ต้องยกเลิกผลการตรวจ และตรวจ
ตัวอย่างผู้ป่วยอีกคร้ังหลังจากข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไข

• ข้อมูลการควบคมุคณุภาพต้องได้รับการทบทวนเป็นประจ าใน
ช่วงเวลาทีก่ าหนด



5.6.3 กำรเปรียบเทียบระหว่ำงห้องปฏิบัติกำร

5.6.3.1 กำรเข้ำร่วม (New)

• ห้องปฏิบัติกำรต้องเข้ำร่วมในโปรแกรมกำรเปรียบเทียบระหว่ำง
ห้องปฏิบัติกำร

• หำกค่ำออกนอกเกณฑ์ต้องปฏิบัติกำรแก้ไข

• ต้องจัดท าเอกสารส าหรับการเข้าร่วมการเปรียบเทียบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ



5.6.3.2 วธีิกำรทำงเลือก

• เม่ือใดกต็ำมที่กำรเปรียบเทยีบระหว่ำงห้องปฏิบัติกำรไม่สำมำรถ
ท ำได้จะต้องใช้วธีิกำรอ่ืน โดยใช้วสัดุทีเ่หมำะสม ได้แก่
- ตัวอย่ำงแลกเปลีย่นกบัห้องปฏิบัติกำรอ่ืน

- วสัดุอ้ำงองิรับรอง

- ตัวอย่ำงผ่ำนกำรทดสอบก่อนหน้ำนี้



5.6.3.3 กำรวเิครำะห์ตัวอย่ำงกำรเปรียบเทียบ
ระหว่ำงห้องห้องปฏิบัติกำร  (New)
• ใช้วิธีการทดสอบทีใ่ช้ในงานประจ าวัน

• ต้องไม่ส่ือสารกบัผู้ เข้าร่วมอ่ืน ๆ หรือส่งตัวอย่างไปตรวจเพือ่
ยนืยนั จนกระทั่งหลังจากวันทีต่อบผล





5.6.3.4 กำรประเมินประสิทธิภำพห้องปฏิบัติกำร 
(New)

• เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องต้องร่วมทบทวนและประเมินผลการ
เปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ

• เม่ือค่ำออกนอกเกณฑ์ต้องหำสำเหตุ และปฏิบัติกำรแก้ไข/ป้องกนั
กำรเกดิซ ้ำ



5.6.4 กำรเปรียบเทยีบผลกำรทดสอบ

• รำยกำรทดสอบทีต่่ำงเคร่ืองมือ หรือต่ำงสถำนที่ต้องท ำกำร
เปรียบเทียบผล (Comparison) เพ่ือยืนยนัว่ำให้ผลสอดคล้องกนั



5.7 กระบวนกำรหลงักำรทดสอบ



5.7.1 กำรทบทวนผล (Amended/New) 

• ห้องปฏิบัติกำรต้องมีขั้นตอนตรวจสอบผลกำรทดสอบก่อนออก
รำยงำนผล โดยประเมินผลการควบคมุคณุภาพภายใน ข้อมูลทาง
คลินิก และผลการทดสอบก่อนหน้าตามความเหมาะสม



5.7.2 กำรเกบ็รักษำและกำรก ำจัดตัวอย่ำง (New)

• ต้องมีขั้นตอนเป็นเอกสำรส ำหรับกำรบ่งช้ี  กำรเกบ็รักษำ  กำร
จัดท ำดัชนี กำรเข้ำถึงกำรจัดเกบ็ กำรธ ำรงรักษำและกำรก ำจัดอย่ำง
ปลอดภัย ส ำหรับตัวอย่ำงส่งตรวจ

• ต้องก าหนดระยะเวลาเกบ็รักษาตัวอย่าง  ตามธรรมชาติของ
ตัวอย่าง หรือกฏระเบียบ



5.8 กำรรำยงำนผล



5.8.1ทัว่ไป

• รำยงำนผลกำรทดสอบต้องถูกต้อง ชัดเจน

• ห้องปฏิบัติกำรต้องก ำหนดรูปแบบและชนิดของรำยงำน (เช่น
อเิลก็ทรอนิกส์หรือกระดำษ) และวธีิกำรน ำส่งจำกห้องปฏิบัติกำร

• กำรคดัลอก ถอดควำมจำกผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัตกิำรถูกต้อง

• ต้องแจ้งให้ผู้ส่งตรวจทรำบหำกกำรทดสอบล่ำช้ำ



5.8.2 คุณลกัษณะของรำยงำน

a) ระบุรำยละเอยีดกรณต้ีองตรวจตัวอย่ำงทีไ่ม่ได้คุณภำพ
b) ระบุควำมเหมำะสมของตัวอย่ำงทีเ่กีย่วกบักำรยอมรับ / ปฏิเสธ
c) ผลวกิฤติ ตำมควำมเหมำะสม
d) ควำมเห็นเกีย่วกบักำรแปลผล ตำมควำมเหมำะสม 



5.8.3 เน้ือหำรำยงำน (Amended/New)

a) ระบุวธีิทดสอบ
b) ห้องปฏิบตักิำรที่ออกรำยงำน;
c) บ่งช้ีการทดสอบที่ด าเนินการโดยห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ
d) บ่งช้ีผู้ป่วยและ สถานที่ของผู้ป่วยในแต่ละหน้า
e) ผู้ส่งตรวจ และรำยละเอยีดกำรตดิต่อ
f) วนัที่เกบ็ตัวอย่ำง (และเวลำ หำจ ำเป็น)
g) ประเภทของตวัอย่ำง
h) ขั้นตอนกำรวดั ตำมควำมเหมำะสม
i) ผลกำรทดสอบให้รำยงำนในหน่วย SI หน่วยที่สอบกลบัไปยงัหน่วย SI หรือ
หน่วยอ่ืน ๆที่ใช้งำนได้;
j) ช่วงอ้ำงองิทำงชีวภำพ  ค่ำกำรตดัสินใจทำงคลนิิก  หรือแผนภำพ / กรำฟอ่ำน
ค่ำที่สนับสนุนกำรตดัสินใจทำงคลนิิก



5.8.3 เน้ือหำรำยงำน (Amended/New)

k) กำรแปลผล ตำมควำมเหมำะสม
l) ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น กำรแจ้งเตือน หรืออธิบำย (เช่นคุณภำพหรือควำม

เพยีงพอของตัวอย่ำง ผลและกำรแปลผลจำกห้องปฏบิัตกิำรตรวจรับ
ตรวจต่อ  กำรใช้วธีิทดสอบทีย่งัอยู่ในขั้นตอนพฒันำ

m) ระบุกำรทดสอบทีท่ ำในฐำนะเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวจิัยหรือการ
พฒันาทีย่งัไม่มีการยนืยนัด้านประสิทธิภาพการทดสอบ

n) ระบุบุคคลผู้ทบทวนผลและมอี ำนำจกำรออกรำยงำน
o)วนัที ่และเวลำกำรออกผล 
p) เลขหน้าจากจ านวนหน้าทัง้หมด 



5.9 กำรออกผล



5.9.1ทัว่ไป
a) เม่ือคุณภำพของตวัอย่ำงไม่เหมำะสมต้องถูกระบุในรำยงำนผล
b)  เม่ือผลกำรทดสอบมีค่ำในช่วงวกิฤตหิรือค่ำเตือน

-ต้องแจ้งแพทย์ หรือผู้รับผดิชอบทันที
-บนัทึก วนัที่ เวลำ  พนักงำนผู้รับแจ้ง ผลกำรทดสอบและปัญหำที่พบ

c) ผลอ่ำนได้ชัดเจน
d) เม่ือผลส่งเป็นรำยงำนเบ้ืองต้น  รำยงำนฉบบัสมบูรณ์จะถูกส่งตำมไปเสมอ
e) มกีระบวนกำรเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรแจ้งผลทำงโทรศัพท์หรือวธีิกำรทำง
อเิลก็ทรอนิกส์จะส่งไปยงัผู้มอี ำนำจรับผลเท่ำน้ันกำรแจ้งผลด้วยวำจำ ต้องตำม
ด้วยกำรรำยงำนผลที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรต้องมบีันทึกรำยงำนผลด้วยวำจำทุก
คร้ัง



• หมำยเหตุ1 ส ำหรับผลของกำรทดสอบบำงอย่ำง (เช่นทำง
พนัธุกรรมหรือโรคตดิเช้ือ) อำจจะจ ำเป็นต้องให้ค ำปรึกษำพเิศษใน
กรณผีลตรวจอำจท ำให้เกดิปัญหำร้ำยแรงต่อผู้ป่วย ห้องปฏิบัติกำร
ควรพยำยำมทีจ่ะไม่รำยงำนผลให้ผู้ป่วยโดยตรงโดยไม่ได้รับ
ค ำแนะน ำเป็นพเิศษอย่ำงเพยีงพอ



5.9.2 กำรเลือกและกำรรำยงำนผลโดยอตัโนมัติ 
(New)

a)ก ำหนดเกณฑ์กำรเลือกผลและกำรรำยงำนโดยอตัโนมตัซ่ึิงต้องได้รับกำร
อนุมตัใิช้ มพีร้อมใช้ และเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมเข้ำใจ
b)ตรวจสอบควำมถูกต้องของเกณฑ์ก่อนกำรใช้งำน และทวนสอบเม่ือมกีำร
เปลีย่นแปลงระบบ
c) มกีระบวนกำรในกำรบ่งช้ีสำรรบกวนตวัอย่ำงที่อำจเปลีย่นแปลงผลของกำร
ทดสอบเช่น เมด็เลือดแดงแตก ตวัอย่ำงเขยีวจำกดซ่ีำน ขุ่นจำกมไีขมนัมำก
d) มกีระบวนกำรส ำหรับเพิม่ข้อควำมเตือนลงในระบบกำรเลือกผลและกำร
รำยงำนโดยอตัโนมตัจิำกเคร่ืองมือ
e) ผลที่เลือกส ำหรับกำรรำยงำนอตัโนมตัต้ิองระบุช่วงเวลำของกำรทบทวน
ก่อนออกผลและรวมถึงวนัที่และเวลำของกำรเลือก
f) มกีระบวนกำรหยุดระบบกำรเลือกผลและกำรรำยงำนโดยอตัโนมตัทิันที  เม่ือ
จ ำเป็น



5.9.3 กำรแก้ไขรำยงำนผล

a) ต้องระบุอย่ำงชัดเจนว่ำเป็นฉบับแก้ไข และอ้ำงองิถึงวนัที่และ
ช่ือผู้ป่วยในรำยงำนต้นฉบับ

b)ผู้ใช้บริกำรถูกแจ้งเตือนให้รับรู้ถึงกำรแก้ไข

c) แสดงวนั เวลำทีแ่ก้ไข และช่ือผู้รับผดิชอบในกำรแก้ไข

d) ต้องเกบ็รำยงำนต้นฉบับไว้



5.10 กำรจัดกำรข้อมูลทำงห้องปฏิบัติกำร (New)



5.10.1 ทัว่ไป
• ห้องปฏบิัตกิำรต้องมีเอกสำรขั้นตอนปฏิบตัิเพ่ือให้แน่ใจว่ำมีกำรรักษำ

ควำมลบัของข้อมูลข่ำวสำรของผู้ป่วยตลอดเวลำ

• หมำยเหตุ: ในมำตรฐำนสำกลนี ้"ระบบสำรสนเทศ" รวมถึงกำร
จัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศทีม่ีอยู่ในเคร่ืองคอมพวิเตอร์และระบบที่
ไม่ได้ใช้คอมพวิเตอร์  ข้อก ำหนดบำงส่วนอำจจะใช้บังคบัได้กบัระบบ
คอมพวิเตอร์มำกกว่ำไปใช้กบัระบบทีไ่ม่ได้ใช้คอมพวิเตอร์ ระบบ
คอมพวิเตอร์รวมถงึคอมพวิเตอร์ทีร่วมอยู่ในเคร่ืองมือและระบบ
คอมพวิเตอร์ทีแ่ยกส่วนทีใ่ช้ซอฟแวร์ทัว่ไป เช่น เวร์ิด  แผ่นงำนสเปรด
ชีต และโปรแกรมฐำนข้อมูล ทีใ่ช้สร้ำง ตรวจทำน  รำยงำนและเกบ็
ข้อมูลผู้ป่วยและรำยงำนผล



5.10.2 หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ

• ต้องก ำหนดผู้รับผดิชอบ

a) เข้ำถึงข้อมูลและข่ำวสำรของผู้ป่วย

b) ป้อนข้อมูลผู้ป่วยและผลกำรทดสอบ
c) เปลีย่นแปลงข้อมูลผู้ป่วยหรือผลกำรทดสอบ
d) อนุมัติกำรออกผลกำรทดสอบ

และรำยงำนผล



5.10.3 กำรจดักำรระบบข้อมูล
a) ตรวจสอบควำมถูกต้องโดยผู้ผลติและทวนสอบกำรท ำงำนโดยห้องปฏิบตักิำร

ก่อนน ำมำใช้งำน  
b) บนัทึกกำรออกเอกสำร
c) ได้รับกำรป้องกนัจำกกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต
d) ป้องกนักำรปลอมแปลงหรือกำรสูญหำย
e) ท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่สอดคล้องกบัข้อก ำหนดของผู้ผลติหรือในกรณทีี่ไม่ใช่

ระบบคอมพวิเตอร์ให้มรีะบบปกป้องควำมถูกต้องของกำรบนัทึกและกำร
คดัลอก

f) ท ำให้มัน่ใจว่ำ ข้อมูลและข่ำวสำรมคีวำมถูกต้อง  และรวมถึงกำรบนัทึกของควำม
ล้มเหลวของระบบ และมมีำตรกำรแก้ไขทันทีและกำรแก้ไขและป้องกนัเกิดซ ้ำ

g) ปฏิบตัติำมข้อก ำหนดระดบัชำตหิรือระดบันำนำชำตเิกีย่วกบักำรปกป้องข้อมูล 



ตรวจประเมิน 3 จว.ชายแดนภาคใต้









Thank you 
for your attention


