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มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕

ค�ำน�ำ

ในปี พ.ศ. 2542 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำ� หนด
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ขนึ้ เป็นครัง้ แรก โดยใช้มาตรฐาน ISO/IEC
Guide 25 เป็นพืน้ ฐานหลัก ต่อมาจากเสียงสะท้อนจากสมาชิกของสมาคมฯ
ในการประชุมวิชาการประจ�ำปี เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2543 เรียกร้องให้
มีการจัดท�ำมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ฉบับใหม่ โดยใช้สาระส�ำคัญจาก
ISO/FDIS 15189 ฉบับปี ค.ศ. 2000 เป็นหลัก ประกอบด้วยมาตรฐาน
ISO 9001 ฉบับปี ค.ศ. 2000 มาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ฉบับบูรณาการ
พ.ศ. 2543 และมาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์
สมาคมเทคนิค การแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดท�ำร่างมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ ส่งให้สมาชิก ของสมาคมฯและผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ประเมินความคิดเห็นในรายละเอียด และได้นำ� ข้อคิดเห็นทีไ่ ด้รบั มาปรับปรุง
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในประเทศไทย มาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ 2544 จึงเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์ จัดตั้งระบบคุณภาพ บ�ำรุงรักษา และพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2547 ได้มีการแยกอ�ำนาจการควบคุม
การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ออกจากอ�ำนาจของคณะกรรมการ
การประกอบโรคศิลปะ และให้มีสภาเทคนิคการแพทย์ท�ำหน้าที่ส่งเสริม
การประกอบวิชาชีพ ก�ำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
และควบคุมมิให้มกี ารแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบจากบุคคลซึง่ ไม่มคี วาม
รู้ อันก่อให้เกิดภัยและความเสียหายแก่ประชาชน สภาเทคนิคการแพทย์ได้
พิจารณาตามพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.
2547 ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในมาตรา 7(2) ให้มีการควบคุมก�ำกับดูแล และ
ก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จึง
มีมติให้น�ำมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2547 มาใช้เป็นมาตรฐานการ
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ให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และถ่ายโอนภาระงาน
รับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จากสมาคม
เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ดำ� เนินการโดยสภาเทคนิคการแพทย์
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
ได้ปรับปรุง ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทันสมัย เป็นฉบับ 2551 และ ฉบับ
2555 ในปัจจุบนั ทัง้ นี้ สาระส�ำคัญยังคงไว้ตามปัจจัยหลักของระบบคุณภาพ
เช่นเดิม

ขอบข่าย
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547
“วิชาชีพ เทคนิคการแพทย์” หมายความว่า วิชาชีพที่กระท�ำต่อมนุษย์เพื่อ
ให้ได้สงิ่ ตัวอย่างทางการแพทย์ และการด�ำเนินการโดยวิธที างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยและการรายงานผลการ
ตรวจเพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการ
ป้องกันโรคหรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 นี้ ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ให้หอ้ งปฏิบตั ิ
การทางการแพทย์ ใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งระบบคุณภาพ บ�ำรุงรักษา
และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งตัวอย่างของมนุษย์ เช่น โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกัน ธนาคารเลือด โลหิต
วิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จุล
ชีววิทยาคลินิก ปรสิตวิทยา พิษวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาระดับ
โมเลกุลและมนุษย์พนั ธุศาสตร์ อณูพนั ธุศาสตร์ เทคโนโลยีเกีย่ วกับเซลล์ตน้
ก�ำเนิด (Stem cell) เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ การทดสอบทาง
สรีรวิทยา และการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีม่ ลี กั ษณะ
งานคล้ายกับงานที่กล่าวข้างต้น หรือ ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น
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ค�ำจ�ำกัดความ(ที่มา)
การควบคุมคุณภาพภายใน (internal quality control-IQC) หมายถึง
การตรวจสอบสภาวะในการทดสอบของห้องปฏิบตั กิ ารในแต่ละขัน้ ตอน เพือ่
ให้มั่นใจได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด (สทพ.)
การตรวจติดตามคุณภาพ (quality audit) หมายถึง การตรวจสอบเป็น
ระยะว่าห้องปฏิบตั กิ ารได้ปฏิบตั ติ ามระบบคุณภาพอย่างสมบูรณ์ และยึดถือ
โดยพนักงานทุกระดับ (G-08 สมอ.) ทั้งนี้ต้องครอบคลุมการตรวจสอบเชิง
บริหารจัดการระบบคุณภาพ เชิงเทคนิควิชาการและระบบความปลอดภัย
(สทพ.)
การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (accreditation) หมายถึง
กระบวนการตรวจประเมิน ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ที่มีการวางระบบ
พัฒนาคุณภาพ ผ่านเกณฑ์และเงือ่ นไข ได้รบั การรับรองตามมติสภาเทคนิค
การแพทย์ (สทพ.)
การทดสอบ (testing) หมายถึง การปฏิบัติทางเทคนิคที่ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ในผลิตภัณฑ์ที่
ก�ำหนดในกระบวนการ หรือการบริการตามวิธกี ารเฉพาะ (ISO/IEC Guide
2:1996)
การทดสอบความช�ำนาญ (proficiency testing) หมายถึง การตรวจสอบ
ถึงการกระท�ำ  การทดสอบของห้องปฏิบัติการโดยอาศัยกลไกของวิธีเปรียบ
เทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC Guide 2:1996)
การทวนสอบ (verification) หมายถึง การยืนยันโดยการตรวจสอบและ
มีหลักฐานแสดงว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ระบุ (สมอ.)(ISO 9000:2005)
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การสอบกลับ (traceability) หมายถึง การย้อนรอยได้ถงึ คุณสมบัตขิ องผล
การวัดหรือค่ามาตรฐานที่ใช้อ้างอิงระดับประเทศ หรือระดับสากล (NCCLS : 1996)
การสอบทวน (validation) หมายถึง กิจกรรม หรือกระบวนการ เพือ่ พิสจู น์
ว่า ขั้นตอนการทดสอบ กระบวนการทดสอบ ระบบการทดสอบ เครื่องมือ
หรือ วิธีการทดสอบที่น�ำมาใช้ มีการใช้งานได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่คาดไว้
(NCCLS : 1996) (ISO 9000 : 2005)
การสอบเทียบ (calibration) หมายถึง การเปรียบเทียบค่าต่างๆ ของ
อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ต้องการตรวจความถูกต้อง กับอุปกรณ์หรือเครื่อง
มือที่มีค่าความถูกต้องแม่นย�ำที่สูงกว่า (สวทช.)
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดที่ดูแลผู้ป่วย (point of care testing, POCT) หมายถึง การบริการทางห้องปฏิบตั กิ ารทีอ่ ยูใ่ กล้หรือข้างเตียง
ผู้ป่วย เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงผลจากการรักษา (ISO 22870:2006)
ค่าปรับเทียบ (correction factor) หมายถึง ตัวเลขทีใ่ ช้ปรับผลการทดสอบที่
คลาดเคลื่อนในเชิงระบบ (systemic error) เพื่อชดเชยผลการทดสอบทีไ่ ด้
ให้ถูกต้อง (NCCLS:1996)
ค่าวิกฤติ (critical intervals/alert) หมายถึง รายงานผลการวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่ห้องปฏิบัติการท�ำความตกลงกับผู้ใช้
บริการ ให้รายงานผลด่วนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการ
รักษาผู้ป่วย (สทพ.)
คู่มือคุณภาพ (quality manual) หมายถึง เอกสารที่แสดงว่าห้องปฏิบัติ
การมีการจัดท�ำและรักษาระบบคุณภาพทีเ่ หมาะสมกับประเภทของงาน โดย
ก�ำหนด นโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อผูกพันของการเป็นห้องปฏิบัติการที่
ดีและมีคุณภาพในการให้บริการ (มอก. 1300: 2537)
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จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (professional ethics) หมายถึง ข้อบังคับ
สภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. 2553
นโยบายคุณภาพ (quality policy) หมายถึง การก�ำหนดของผูบ้ ริหารระดับ
สูง ที่ระบุความมุ่งมั่นของห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพการให้บริการ ที่เป็น
ไปตามมาตรฐานของวิชาชีพและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีท่ กุ คนทีต่ อ้ ง
เข้าใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ก�ำหนดไว้ (มอก.1300: 2537)
(ISO 9000:2005)
ผลการตรวจวิเคราะห์ (analysis result) หมายถึง ค่าของคุณลักษณะ
เฉพาะที่ได้จากการตรวจวัด โดยวิธีเฉพาะที่เสร็จสมบูรณ์ (ISO 5725-1)
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (quality management system) หมายถึง
ระบบบริหารเพือ่ ก�ำกับ ควบคุม วิธดี ำ� เนินการ กระบวนการ และทรัพยากร
ที่จะน�ำไปใช้ในการจัดการคุณภาพให้มีประสิทธิผล ตามเป้าหมายคุณภาพ
(G-08 สมอ.) (ISO 9000 : 2005) (สทพ.)
ระยะเวลาที่ก�ำหนด (turnaround time) หมายถึง ก�ำหนดระยะเวลาที่
ห้องปฏิบตั กิ าร ลงทะเบียนรับตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ จนถึงขัน้ ตอนรายงาน
ผลออกจากห้องปฏิบัติการ (สทพ.)
วิเคราะห์ (analyse) หมายถึง ท�ำการทดสอบโดยใช้วิธีการทางเทคนิค
เฉพาะ (ISO/IEC Guide 2 : 1996)
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หมายถึง วิชาชีพที่กระท�ำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่ง
ตัวอย่างทางการแพทย์ และการด�ำเนินการโดยวิธที างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยและการรายงานผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัย
การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรคหรือเพือ่ การประเมิน
ภาวะสุขภาพ (พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547)
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วัสดุควบคุมคุณภาพ (control material) หมายถึง วัสดุหรือสารซึ่งมี
คุณสมบัติหนึ่ง หรือหลายอย่างที่เป็นเนื้อเดียวกัน และเตรียมขึ้นอย่างดี
เพื่อใช้ควบคุมคุณภาพในงานวิเคราะห์ประจ�ำวัน (สทพ.)
วัสดุอ้างอิง (reference material) หมายถึง วัสดุหรือสารซึ่งมีคุณสมบัติ
หนึง่ หรือหลายอย่างทีเ่ ป็นเนือ้ เดียวกัน และเตรียมขึน้ อย่างดี เพือ่ ใช้สำ� หรับ
สอบเทียบเครื่องมือ หรือประเมินวิธีการตรวจวัด หรือก�ำหนดค่าของวัสดุ
อื่น (VIM : 1993,6.13)
สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด (nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่อง
ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานนี้ หรือ กฎ ระเบียบปฏิบัติของห้อง
ปฏิบัติการ องค์กร หรือ ข้อก�ำหนดทางราชการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือข้อตกลงที่ก�ำหนดขึ้นในระบบคุณภาพ หรือ ข้อตกลงกับผู้ใช้บริการ
(สทพ.) (ISO 9000 : 2005)
สมอ. หมายถึง ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
สทพ. หมายถึง สภาเทคนิคการแพทย์
สวทช. หมายถึง ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สปสช. หมายถึง ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สรพ. หมายถึง สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(มหาชน)
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ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หมายถึง ห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆ เช่น
โลหิตวิทยาภูมคิ มุ้ กัน ธนาคารเลือด โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินกิ
เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวิทยา พิษวิทยา
นิติวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษย์พันธุศาสตร์ อณูพันธุ
ศาสตร์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นก�ำเนิด (Stem cell) เทคโนโลยีการ
เจริญพันธุ์ของมนุษย์ การทดสอบทางสรีรวิทยา และการทดสอบทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีม่ ลี กั ษณะงานคล้ายกับงานทีก่ ล่าวข้างต้น หรือ
ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น เพื่อการวินิจฉัยโรค ติดตามการรักษา ประเมิน
สภาวะสุขภาพ งานวิจัย และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สทพ.)
ห้องปฏิบัติการส่งต่อ (referral laboratory) หมายถึง ห้องปฏิบัติการ
ที่ท�ำการทดสอบตัวอย่างตรวจที่ส่งมาจากห้องปฏิบัติการอื่น (สทพ.)
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มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕
1. องค์กรและการบริหาร
1.1 องค์กร
1.1.1 ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์เป็นห้องปฏิบตั กิ าร หรือ ส่วน
ขององค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีระบบคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย์ ให้บริการภายในสถานที่ตั้งถาวรหรือหน่วยเคลื่อนที่
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ มีการจัดท�ำหรือ
แสดงผังโครงสร้างขององค์กร (Organization chart) การบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงานและแสดงความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับองค์กรหลักและองค์กร
อื่น (ถ้ามี) มีความเป็นกลางและแสดงความมุ่งมั่นในการให้บริการทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ฉบับนี้ รวมถึง
การแปลผล การให้คำ� ปรึกษาด้านวิชาการเพือ่ ตอบสนองสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ใช้บริการ
1.1.2 การบริหารจัดการห้องปฏิบตั กิ าร หมายถึง ความรับผิดชอบ
ในการวางแผนคุณภาพ จัดระบบบ�ำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
1.1.2.1 ก�ำหนดหัวหน้าห้องปฏิบัติการ ที่มีคุณวุฒิ ทักษะ
และประสบการณ์ในการบริหารงานห้องปฏิบัติการ
1.1.2.2 ก�ำหนดผู้จัดการคุณภาพ หรือกลุ่มจัดการคุณภาพ
ให้มีอ�ำนาจ และหน้าที่ในการดูแล ก�ำกับงาน ให้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดใน
ระบบคุณภาพที่ระบุไว้ในคู่มือคุณภาพฉบับที่เป็นปัจจุบัน ผู้จัดการคุณภาพ
รายงานตรงต่อผู้บริหารซึ่งมีอ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบายและทรัพยากร
รวมทั้งระบุผู้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบด้านเทคนิควิชาการ ท�ำหน้าที่ พัฒนาเชิง
วิชาการและเทคโนโลยี ในห้องปฏิบัติการ
1.1.2.3 วางแผนและด�ำเนินการให้ได้มาซึ่งงบประมาณ
ด�ำเนินงานและทรัพยากรน�ำเข้าอย่างเหมาะสม
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1.1.2.4 สนับสนุนบุคลากรให้ดำ� เนินกิจกรรมตรวจวิเคราะห์
โดยอิสระ ปราศจากภาวะกดดันจากภายใน และภายนอกหน่วยงาน ซึง่ อาจ
มีผลกระทบต่อคุณภาพของงาน
1.1.2.5 ก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทัง้ ภายในห้องปฏิบตั ิ
การและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1.2.6 ระบุอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบ และความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของบุคลากร ก�ำหนดผู้รักษาการแทน ในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญกรณีที่
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ข้อสังเกต 1 : การจัดท�ำแผนคุณภาพควรวิเคราะห์กระบวนการหลักใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานให้มีความครอบคลุมทุกสาขางาน โดยค�ำนึง
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
ของงาน ความต้องการของผู้รับบริการ ความเสี่ยง/โอกาสพัฒนา กิจกรรม
คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือเพื่อลดความเสี่ยง
และตัวชี้วัดคุณภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการที่อยู่ใน
สังกัดของโรงพยาบาลควรก�ำหนดแผนคุณภาพ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับนโยบาย และ วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลด้วย
ข้อสังเกต 2 : ห้องปฏิบัติการบางแห่ง มีบุคลากรจ�ำกัด อาจมอบหมายให้
ปฏิบตั งิ านหลายหน้าที่ การก�ำหนดผูร้ กั ษาการแทน อาจไม่ครบทุกต�ำแหน่ง
1.1.2.7 ก�ำหนดความรับผิดชอบของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ส่งผลกระทบต่อการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เช่น
การจัดการตัวอย่างเริ่มต้น(primary sample) เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส
ปราศจากผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องใดๆ เป็นต้น
1.1.2.8 สนับสนุนการฝึกอบรมอย่างพอเพียงและให้มี
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบตั ิ และผลการประเมินความสามารถ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรนั้น
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1.1.2.9 ก�ำหนดระบบ ควบคุม ป้องกัน และติดตามความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ
1.1.2.10 ก�ำหนดวิธีการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของ
ผู้ป่วย ตาม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยระบุเป็น
นโยบาย และระเบียบปฏิบัติ ของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมวิธีการเข้าถึง
ใช้ เปลีย่ นแปลง ท�ำลายข้อมูล รวมถึง การบันทึกและรายงานด้วยวิธพี เิ ศษ
เช่น เอดส์ สารเสพติด และคดี เป็นต้น และครอบคลุมรายงานผลที่มา
จากห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ
1.1.3 ก�ำหนดตัวชี้วัดคุณภาพหลัก (Key Performance Index - KPI) ที่ใช้ติดตาม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตาม
วัตถุประสงค์คุณภาพ ก�ำหนดความถี่ในการติดตามข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ
และใช้เป็นข้อมูลก�ำหนดโอกาสพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
1.1.4 กรณีหอ้ งปฏิบตั กิ ารได้รบั การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบตั ิ
การ (Laboratory Accreditation) ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของ
สภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สู่สังคม ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศของสภาเทคนิคการแพทย์สภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 11/2555 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เรื่อง เครื่องหมายรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (LA) และเงื่อนไขการน�ำไปใช้งาน
1.2 ระบบบริหารคุณภาพ
1.2.1. คู่มือคุณภาพ จัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นส่วน
หนึ่งของระบบเอกสารคุณภาพที่ต้องควบคุม ระบุนโยบายคุณภาพ และมี
เนื้อหาสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ มีการสื่อสาร
สาระส�ำคัญไปยังบุคลากรทุกคนให้เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ
และข้อก�ำหนดอย่างเคร่งครัด มีการแสดงความเชื่อมโยงนโยบายคุณภาพ
ในคูม่ อื คุณภาพไปยังวิธกี ารทีร่ ะบุในเอกสารคุณภาพหลักทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำหนด
รายละเอียดของนโยบาย ซึ่งครอบคลุมถึง
1.2.1.1 มาตรฐานของงานบริการ เช่น ก�ำหนดเจตจ�ำนง
และขอบข่ายของงานบริการ
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1.2.1.2 ความมุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ พัฒนาคุณภาพงานตรวจวิเคราะห์และงานบริการ สอดคล้อง
กับระบบบริหารคุณภาพ
1.2.1.3 ก�ำหนดวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
ของห้องปฏิบัติการและ/หรือขององค์กร มีการติดตามวัด ผลด�ำเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ
1.2.1.4 บุคลากรทุกคนในห้องปฏิบตั กิ ารต้องศึกษา ท�ำความ
เข้าใจ และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในคู่มือคุณภาพ
1.2.1.5 ก�ำหนดระบบควบคุมเอกสารคุณภาพและบันทึก
1.2.2 ก�ำหนดนโยบายระบบประกันคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมการ
ควบคุมระบบคุณภาพภายใน(internal quality control) และการเปรียบ
เทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ(inter laboratory comparison) เช่น
การทดสอบ ความสามารถระหว่างห้องปฏิบัติการ(proficiency testing,
PT) การประเมินคุณภาพระหว่างองค์กร(external quality assessment
schemes, EQAS)
1.2.3 ก�ำหนดนโยบาย เลือกใช้เครื่องมือ สารมาตรฐาน วัสดุ
อ้างอิง สารควบคุม ให้เหมาะสมกับภาระงาน รวมถึงด�ำเนินการสอบเทียบ
บ�ำรุงรักษา และตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ เพื่อให้มั่นใจใน
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
1.2.4 ก�ำหนดนโยบายในการค้นหาความต้องการผูใ้ ช้บริการ ระบบ
รับและตอบสนองข้อร้องเรียน สอบถามความพึงพอใจเป็นระยะ เพือ่ ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
1.2.5 ก�ำหนดระบบ เฝ้าระวัง ตรวจติดตาม บันทึก อุบัติการณ์
สิง่ ทีไ่ ม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด ทัง้ ทีเ่ ป็นอุบตั กิ ารณ์เชิงรุก(near miss) และ
อุบัติการณ์(miss) ตลอดขั้นตอนในกระบวนการ ก่อนวิเคราะห์ วิเคราะห์
และหลังวิเคราะห์ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ เชิงสถิติ เพือ่ สาเหตุทแี่ ท้จริงปัญหา
ก�ำหนดปฏิบัติการแก้ไข และป้องกันได้อย่างตรงประเด็น
1.2.6 ก� ำ หนดวิ ธี ก ารสื่ อ สารภายในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ด�ำเนินงานในระบบคุณภาพ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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ข้อสังเกต 3 : วิธีการสื่อสารขึ้นอยู่กับขนาดและความเหมาะสมของห้อง
ปฏิบัติการ รวมทั้งความซับซ้อนของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
1.3 การตรวจติดตามระบบคุณภาพ
1.3.1 มีนโยบายในการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ ต้องด�ำเนินการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อประเมินระบบ
คุณภาพ และความเหมาะสมในการให้บริการของห้องปฏิบัติการอย่างเป็น
รูปธรรม
1.3.2 มีนโยบายในการตรวจติดตามระบบความปลอดภัยในห้อง
ปฏิบัติการ
1.3.3 แสดงผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามนโยบายในข้อ 1.3.1 และ      
1.3.2 และใน ข้อ 8
1.4 การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
1.4.1 มีนโยบายทบทวนระบบบริหารคุณภาพ การทบทวนต้อง
ด�ำเนินการอย่างน้อยปีละครั้ง มีการรวบรวมข้อมูลส�ำคัญในระบบบริหาร
คุณภาพเพือ่ น�ำมาใช้ในการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ จัดท�ำบันทึกผลจาก
การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ รวมทัง้ การก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การปรับปรุงระบบบริการ และการก�ำหนดความจ�ำเป็นของทรัพยากรทีต่ อ้ ง
น�ำมาใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และน�ำผลการทบทวนไปเป็นข้อมูลในการ
ก�ำหนดแผนปฏิบัติการปีต่อไป
1.4.2 แสดงผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ในข้อ 9.1
1.5 การทบทวนข้อตกลงกับผู้รับบริการ
1.5.1 ก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ ให้มกี ารทบทวนข้อตกลง
กับผู้รับบริการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้
1.5.1.1 รายละเอียดในข้อตกลงที่เป็นเอกสารและรับทราบ
ร่วมกันระหว่างห้องปฏิบตั กิ ารกับผูร้ บั บริการ เช่น คูม่ อื การให้บริการ ระยะ
เวลาในการให้บริการ ค่าวิกฤต เป็นต้น
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1.5.1.2 ศักยภาพและทรัพยากรของห้องปฏิบัติการ ได้แก่
โครงสร้างเชิงกายภาพ ความสามารถและทักษะความช�ำนาญของบุคลากร
ตามความจ�ำเป็น มีเพียงพอต่อการด�ำเนินการตามข้อตกลง การทบทวนอาจ
พิจารณาจากผลจากการประชุมระหว่าง ห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการ
1.5.1.3 เลือกวิธีการวิเคราะห์ ค่าอ้างอิง ที่เหมาะสมตรง
ตามข้อตกลงและความจ�ำเป็นทางการแพทย์
1.5.2 จัดท�ำบันทึกการทบทวนข้อตกลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ที่ส�ำคัญและข้อหารือ
1.5.3 การทบทวนนีค้ รอบคลุมถึงการส่งต่อห้องปฏิบตั กิ ารภายนอก
1.5.4 มีการแจ้งให้ผู้รับบริการ เช่น แพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ได้รบั ทราบกรณีมเี หตุทเี่ บีย่ งเบนไปจากข้อตกลง เช่น การเปลีย่ นค่าอ้างอิง
เป็นต้น
1.5.5 หากมีความจ�ำเป็นต้องแก้ไขข้อตกลง ต้องมีกระบวนการ
ทบทวนข้อตกลงซ�ำ 
้ และแจ้งการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ต่อบุคคล หรือหน่วย
งานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น  การเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์ เป็นต้น
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2. บุคลากร
2.1 นโยบาย
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต้ อ งก� ำ หนดนโยบายและแผนด้ า นการพั ฒ นา
บุคลากร ดังนี้
2.1.1 มีการวิเคราะห์ภาระงาน (workload analysis) และใช้
ข้อมูลจากการวิเคราะห์มาบริหารจัดการและจัดสรรบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีคุณภาพ
2.1.2 บรรยายลักษณะงานส�ำคัญ  ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงาน
(job description-JD) ระบุรายละเอียดในทุ ก สาขางานที่ ใ ห้ บริ ก าร
ก�ำหนดคุณสมบัติบุคลากร(job specification-JS) และก�ำหนดหน้าที่ของ           
ผูป้ ฏิบตั งิ าน(job assignment - JA) สอดคล้องกับคุณวุฒใิ นต�ำแหน่งทีม่ ผี ล
กระทบต่อคุณภาพ เช่น เจาะเลือด ตรวจวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือพิเศษ
รายงานผล ตรวจสอบผล ตามข้อจ�ำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2553
2.1.3 ก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย แก้ไขผล แก้ไขกฎ
ระเบียบ ต้องมีวธิ กี ารป้องกันการเข้าถึง การเปลีย่ นแปลง การท�ำลายข้อมูล
ครอบคลุมข้อมูลในระบบระบบสารสนเทศและในงานบริการ
2.1.4 มีการควบคุมดูแลผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามค�ำบรรยาย
ลักษณะงาน โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ความช�ำนาญ ประสบการณ์
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง   ทบวงกรม  
เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่น
ตามที่มีกฎหมายก�ำหนด หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2550 (ในกรณี
ภาครัฐ) หรือ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงาน
ในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระท�ำการประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในความควบคุมของผูป้ ระกอบวิชาชีพเทคนิคการ
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แพทย์ พ.ศ. 2550 (ในกรณีภาคเอกชน)
2.1.5 มีการปฐมนิเทศ สอนงาน หรือ  เตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรบรรจุ  เข้างานใหม่ก่อนประจ�ำการ   หัวข้ออบรมต้องครอบคลุม
กระบวนการท�ำงานในระบบคุณภาพ  พื้นที่สภาวะแวดล้อม  ระบบความ
ปลอดภัย จัดท�ำบันทึกการอบรมและประเมินผล
2.2 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
2.2.1 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีความรู้วิชาการและวิชาชีพ ด้านห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ มีประสบการณ์การท�ำงานในห้องปฏิบัติการมากเพียงพอ
2.2.2 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่ความสามารถรับผิดชอบ
ดังนี้
2.2.2.1 บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เพื่อให้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวางแผนงบประมาณและทรัพยากร
ควบคุมและการบริหารงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร
2.2.2.2 ให้ค�ำปรึกษา หรือค�ำแนะน�ำในเชิงวิชาชีพและ
วิชาการ
2.2.2.3 วางแผน ก�ำหนดเป้าหมาย และพัฒนางานบริหาร
งานวิชาการ และงานบริการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร
2.2.2.4 จัดท�ำแผนการสอนและฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.2.5 ก�ำหนดระบบคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
น�ำมาใช้ติดตามและพัฒนาคุณภาพบริการ
2.2.2.6 คั ด เลื อ กและประเมิ น คุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ภายนอกที่ส่งต่อ
2.2.2.7 จัดให้มีบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานตามความจ�ำเป็นของภาระงาน
2.2.2.8 จัดให้มีระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตาม
ข้อก�ำหนดของห้องปฏิบัติการที่ดี และ สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2.2.9 รับข้อร้องเรียน หรือรับข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้บริการ
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2.2.2.10 ส่งเสริม วางแผนงานวิจัยและพัฒนา
2.2.2.11 ควบคุม และส่งเสริมให้บคุ ลากรปฏิบตั ติ ามจรรยา
บรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และจริยธรรมองค์กร
ข้อสังเกต 4 : หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ไม่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังกล่าวทั้งหมด อาจมอบอ�ำนาจหน้าที่บางส่วนให้กับผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ทัง้ นี้ โดยค�ำนึงถึงการบริหารระบบคุณภาพเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูป้ ว่ ย
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
		
2.3 การพัฒนาบุคลากร
2.3.1 ก� ำ หนดแผนการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง และ/หรื อ แผนฝึ ก
อบรมขณะประจ� ำ การส� ำ หรั บ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ หั ว ข้ อ การฝึ ก อบรม
ต้องครอบคลุม ระบบบริหารจัดการคุณภาพ กระบวนการปฏิบัติงาน
หรื อ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ระบบประกั น คุ ณ ภาพ ระบบรายงานผล
ห้องปฏิบัติการและสารสนเทศ ระบบความปลอดภัย และการป้องกัน
อุบัติภัย จรรยาบรรณวิชาชีพ การรักษาความลับผู้ป่วย บุคลากรที่มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้ก�ำกับ ตามข้อ 2.1.4 ต้องมีการ
มีการประเมินประสิทธิผลของการอบรมเป็นระยะ
2.3.2 มีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน(competency)
ทั้งสมรรถนะหลัก(core competency) และสมรรถนะวิชาชีพตามภาระ
งาน(functional competency) และผลการปฏิบัติงาน(performance)
ส�ำหรับบุคลากรทุกระดับเป็นระยะ เพื่อใช้ข้อมูลจากการประเมินเป็น
แนวทางในการก�ำหนดความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมเพิ่มเติมรายบุคคล
(training needs) เพื่อให้มั่นใจในความสามารถของผู้ปฏิบัติงานตามงานที่
ได้รับมอบหมาย
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ข้อสังเกต 5 : การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน อาจใช้ วิธี หรือ
หลายวิธี ประกอบกัน เช่น การสังเกตจากงานที่ปฏิบัติ สังเกตจากผล
วิเคราะห์ ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน ทดสอบด้วยตัวอย่าง สอบข้อเขียน
ซักถาม เป็นต้น ผลการประเมินต้องผ่านเกณฑ์ ที่ก�ำหนด เพื่อให้มั่นใจได้
ว่ามีความสามารถในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2.3.3 มี บั น ทึ ก บุ ค ลากร ประกอบด้ ว ย ใบประกอบวิ ช าชี พ
ประวัติการศึกษา การอบรม ความสามารถเชิงวิชาชีพ หน้าที่ความ        
รับผิดชอบ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ผล
การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การอบรมเพิ่มเติม ต่อเนื่อง รวม
ถึง ประวัติอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ประวัติการได้รับวัคซีนและสถานะ
ภูมิคุ้มกันโรค
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3. เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
เครือ่ งมือห้องปฏิบตั กิ าร ตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานนีห้ มายถึง เครือ่ ง
มือ อุปกรณ์ วัสดุอ้างอิง วัสดุ สิ้นเปลือง น�้ำยาตรวจ ระบบการวิเคราะห์
และระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการต้องมีนโยบายและวิธีการคัดเลือก จัดหา และบริหาร
เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อสังเกต 6 : การเลือกใช้เครื่องมือต้องค�ำนึงถึงความประหยัด พลังงาน
และการทิ้งเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ หรือของเสียจากกระบวนการตรวจ
วิเคราะห์ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
3.1 เครื่องมือหลัก เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
3.1.1 ความพร้อมใช้งาน
3.1.1.1 มีเครือ่ งมือห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมกับ
การปฏิบตั งิ านอย่างพอเพียง เครือ่ งมือมีคณ
ุ ลักษณะเหมาะสม พร้อมท�ำงาน
ได้ตามที่ก�ำหนด และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.
2551
3.1.1.2 มีวิธีการขนส่ง เคลื่อนย้าย ติดตั้ง เก็บรักษา และ
การใช้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือเสียหาย ของเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ
วิธีการครอบคลุมเครื่องมือที่ เช่า–ยืม เครื่องมือที่ออกหน่วยบริการนอก
สถานที่
3.1.1.3 กรณีมีการเคลื่อนย้ายเครื่องมือออกไปนอกเหนือ
การควบคุมของห้องปฏิบัติการ หรือส่งไปซ่อม หรือรับบริการอื่นๆ ต้องมี
การตรวจสอบสถานะ ความพร้อมใช้งาน ก่อนน�ำกลับมาใช้งานต่อไป
3.1.1.4 มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
พร้อมใช้งาน
3.1.1.5 มีแผนการสอบเทียบเครื่องมือที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพ ระบุ วัตถุประสงค์การใช้เครื่องมือ จุด/ช่วง ที่ใช้ ก�ำหนดสอบ
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เทียบ แหล่งสอบเทียบ ค่าความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับได้ เพือ่ ใช้ประกอบการ
พิจารณาผลการสอบเทียบประเมินประสิทธิภาพเครือ่ งมือ หากมีความคลาด
เคลือ่ นเกินเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด มีบนั ทึกการซ่อมหรือปรับเครือ่ งมือ ควรเก็บและ
แสดงหลักฐานรายงานผลการสอบเทียบ พร้อมผลการประเมินประสิทธิภาพ
เครื่องมือ ไว้ในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อความมั่นใจในการใช้เครื่องมือ
3.1.1.6 มีแผนการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน(preventive maintenance - PM) โดยช่างเทคนิค ตามก�ำหนดของผู้ผลิต มีบันทึกด�ำเนิน
การตามแผน
3.1.1.7 มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่อง
มือ(maintenance) โดยผู้ใช้เครื่องมือ และมีบันทึกการด�ำเนินการอย่าง
สม�่ำเสมอ ตามแผนที่ก�ำหนดไว้
ข้อสังเกต 7 : ระยะเวลาในการสอบเทียบ และแผนการบ�ำรุงรักษาควร
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของผู้ผลิต และปริมาณงาน
3.1.1.8 มีการเก็บรักษาเครือ่ งมือให้อยูใ่ นสถานทีท่ เี่ หมาะสม
และปลอดภัย มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว มีเครื่องจ่ายไฟฟ้าส�ำรอง มีวิธีการ
ป้องกันเครือ่ งมือเสียหาย หากมีอบุ ตั กิ ารณ์ทอี่ าจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
เครื่องมือ ต้องบันทึก และแจ้งผู้ผลิต / ผู้เกี่ยวข้อง ระบุผู้รับผิดชอบการใช้
เครื่องมือที่มีความส�ำคัญ
3.1.1.9 มีคู่มือการใช้และการบ�ำรุงรักษาที่เป็นฉบับปัจจุบัน
และมีรายชื่อช่างซ่อมบ�ำรุงที่สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว
ข้อสังเกต 8 : สามารถใช้คู่มือการใช้-บ�ำรุงรักษาจากผู้ผลิต ที่จัดเตรียมไว้
พร้อมใช้ตามความเหมาะสม และน�ำเข้าควบคุมในระบบเอกสารคุณภาพ
3.1.2 การชี้บ่งเครื่องมือ
3.1.2.1 มีบญ
ั ชีรายชือ่ และการชีบ้ ง่ เครือ่ งมือหลัก ระบุรหัส
ครุภัณฑ์ประจ�ำเครื่อง แหล่งที่มา มีบันทึกเครื่องมือและเก็บรักษาไว้ มีป้าย
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ชี้บ่งสถานะและวันที่สอบเทียบ บ�ำรุงรักษา รวมถึงก�ำหนดการสอบเทียบ
ปรับเทียบ บ�ำรุงรักษา ครั้งต่อไปส�ำหรับเครื่องมือที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ระบุรายละเอียดการซ่อมบ�ำรุง
3.1.2.2 ในกรณีที่พบว่าเครื่องมือช�ำรุดและรอการส่งซ่อม
ต้องติดฉลาก เช่น “ช�ำรุด ห้ามใช้” จนกว่าการ ซ่อมแล้วเสร็จ
3.1.3 การปรับเทียบ
3.1.3.1 กรณีที่มีค่าปรับเทียบ(correction factors) ที่ใช้
ปรับผลการทดสอบทีค่ ลาดเคลือ่ นในเชิงระบบ(systemic error) เพือ่ ชดเชย
ผลการทดสอบทีไ่ ด้ให้ถกู ต้อง เช่น ข้อมูลการเปลีย่ นหน่วยนับจากระบบเดิม
เป็นระบบสากล(SI unit) ต้องมีวิธีการที่มั่นใจได้ว่ามีการปรับแก้ในเอกสาร
คุณภาพ/บันทึกคุณภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในระบบสารสนเทศ
3.1.3.2 มีระบบการป้องกันการปรับเปลี่ยน(safeguards)
คุณลักษณะของเครื่องมือที่มีผลต่อการรายงานผลวิเคราะห์ รวมทั้ง hardware/software/วัสดุอ้างอิง /วัสดุสิ้นเปลือง/น�้ำยาตรวจ และระบบการ
วิเคราะห์ เช่น ก�ำหนดรหัสบุคคลในการเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ การ
ห้ามปรับหมุนปุ่มควบคุมความเร็วรอบ หรือ ปุ่มปรับอุณหภูมิ ปุ่มปรับตั้ง
เวลา เป็นต้น
3.1.4 บั น ทึ ก ครุ ภั ณ ฑ์ ระบุ ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ รหั ส ครุ ภั ณ ฑ์
ผลิตภัณฑ์ รุ่น รหัสเครื่อง คุณลักษณะเครื่อง ชื่อบริษัทผู้ผลิต บริษัทผู้
แทนจ�ำหน่าย เบอร์โทรศัพท์ชา่ งเทคนิค วัน-เดือน-ปี ทีร่ บั และเริม่ ใช้เครือ่ ง
สถานที่ติดตั้งหรือวางเครื่อง สภาพเครื่องเมื่อเริ่มรับ คู่มือการใช้งานจากผู้
ผลิต มีบันทึกความเสียหายบกพร่อง การดัดแปลงหรือการซ่อมบ�ำรุง การ
ใช้งาน การบ�ำรุงรักษา ก�ำหนดอายุการใช้งาน (หากระบุได้)
3.1.5 การใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องอัตโนมัติ ในขั้นตอนการ     
ชี้บ่งตัวอย่าง วิเคราะห์ บันทึก รายงาน เก็บผลหรือเรียกผลการวิเคราะห์
ให้แสดงข้อมูล ต้องมัน่ ใจว่าข้อมูลต้องมีความสมบูรณ์ มีระบบป้องกันความ
ผิดพลาด และมีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
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3.2 น�้ำยา และวัสดุ
ห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีการ ตรวจรับ จัดเก็บ ควบคุมวัสดุคงคลัง
3.2.1 ระบุจุดตรวจรับ พื้นที่จัดเก็บ สภาวะจัดเก็บ เพื่อรักษา
คุณสมบัติ ต้องเป็นไปตามที่ผู้ผลิตก�ำหนด
3.2.2 มีการตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลที่อาจมีการปรับเปลี่ยน
ตามรุ่นที่ผลิต เช่น ข้อมูลที่ระบุในเอกสารประกอบชุดตรวจ หากมีผลกระ
ทบต่อคุณภาพการวิเคราะห์ต้องท�ำการทดสอบหรือพิสูจน์ก่อนน�ำมาใช้
3.2.3 มีระบบควบคุมวัสดุคงคลัง ให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อการ
ใช้งานอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งการบริหาร วันหมดอายุ
3.2.4 มีการชี้บ่งวัสดุ เช่น น�้ำยาตรวจวิเคราะห์ สารควบคุม
คุณภาพ สารมาตรฐาน และวัสดุ
3.2.5 บันทึก น�้ำยา วัสดุ ระบุข้อมูลการใช้งาน รายการที่ใช้     
ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย วันที่รับ วันที่เริ่มใช้ วันที่หมดอายุ รุ่นที่ผลิต    และมี
เอกสารประกอบชุ ด ตรวจ หรื อ ใบรั บ รองจากผู ้ ผ ลิ ต และกรณี น�้ ำ ยา
ตรวจวิเคราะห์ที่ใช้กับเครื่องอัตโนมัติ ต้องแสดงหลักฐานการประเมิน
ความถูกต้องแม่นย�ำ  และมีข้อมูลการสอบทวนกระบวนการวิเคราะห์
(validation) ของน�้ำยาตรวจวิเคราะห์ทั้งระบบร่วมกันจากผู้ผลิตทุกการ
ทดสอบที่น�ำมาใช้ว่าสามารถใช้กับเครื่องอัตโนมัตินั้นได้ โดยระบุชื่อเครื่อง
และรุ่น ในเอกสารประกอบ น�้ำยาตรวจวิเคราะห์ สามารถแสดงผลการ
ทดสอบดังกล่าวจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ หรือได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานในวารสารชั้นน�ำ กรณี ใช้น�้ำยาที่ผลิตเองต้องเพิ่ม การระบุ ข้อมูล
การผลิต วันที่ผลิต ผู้ผลิต
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4. การจัดซื้อและใช้บริการภายนอก
4.1 การจัดซื้อและใช้บริการภายนอก
4.1.1 มีระเบียบปฏิบตั /ิ วิธปี ฏิบตั ิ เกีย่ วกับการจัดซือ้ และใช้บริการ
ภายนอก ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และคุณลักษณะเชิงเทคนิคในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีความเหมาะสมกับการตรวจวิเคราะห์ และบริการ
อย่างมีคุณภาพ และใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ การคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ การ
จัดซื้อ การตรวจรับ และการประเมินผู้ขาย
4.1.2 มีการตรวจสอบ ตรวจรับ วัสดุอุปกรณ์ หรือการบริการว่า
มีคุณภาพตามเกณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะตามที่ก�ำหนด ในข้อ 4.1.1
4.1.3 มีบัญชีรายชื่อบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจ�ำหน่าย และ
บันทึกรายการวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งหมายเลขรุ่นที่ผลิต ของน�้ำยาวิเคราะห์
วัสดุควบคุมคุณภาพและวัสดุสอบเทียบ วันที่รับวัสดุ และวันที่น�ำออกมา
ใช้ บันทึกคุณภาพเหล่านี้ต้องจัดเก็บส�ำหรับเป็นข้อมูลในการทบทวนระบบ
คุณภาพประจ�ำปี
4.1.4 มีการประเมินผู้ขายน�้ำยาวิเคราะห์ วัสดุวิทยาศาสตร์และ
บริการภายนอกที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ อย่างน้อย     
ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลเชิงเทคนิคจากการตรวจรับวัสดุ สอดคล้องกับข้อ
4.1.1 เก็บรักษาบันทึกผลการประเมิน รายการ และรายชือ่ ผูข้ ายทีผ่ า่ นการ
ประเมิน เพื่อน�ำผลการประเมินมาสื่อสารให้ผู้ขายน�ำไปปรับปรุงบริการ
4.2 การส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น
4.2.1 ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อต้องมีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย
4.2.2 มีระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกห้องปฏิบัติการส่งต่อ และ
ท�ำการประเมิน ผลด�ำเนินการเป็นระยะ เพื่อพิจารณาความสามารถของ
ห้องปฏิบตั กิ ารทีร่ บั ส่งต่อ หรือ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีป่ รึกษา เพือ่ ให้แน่ใจว่าคุณภาพ
งานบริการของห้องปฏิบัติการที่รับส่งต่อ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา เป็นไป
ตามที่ก�ำหนด
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4.2.3 มีบญ
ั ชีรายชือ่ ห้องปฏิบตั กิ ารรับส่งต่อ รายการทดสอบ และ
ระยะเวลาให้บริการ ที่จะส่งต่อ หลักการวิเคราะห์ และแจ้ง ผู้ใช้บริการ
ทราบ ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อมีการส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการอื่น
อีกทอดหนึง่ จะต้องแจ้งให้ผรู้ บั บริการทราบ โดยระบุวา่ ตรวจจากทีใ่ ด และ
ส่งรายงานผลโดยไม่มีการคัดลอก ตามข้อ 4.2.4
4.2.4 รายงานผลที่มาจากห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ มีการตรวจ
สอบความถูกต้องและครบถ้วน ส่งรายงานให้ผู้ใช้บริการ หรือส่งข้อมูลเข้า
ฐานข้อมูลขององค์กรหลัก โดยไม่มกี ารแก้ไขและ/หรือไม่มกี ารคัดลอกข้อมูล  
ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของรายงานผล ชือ่ ห้องปฏิบตั กิ ารรับส่ง
ต่อ วัน/เวลาทีร่ ายงานผล และชือ่ ผูร้ บั ผิดชอบรายงานผลจากห้องปฏิบตั กิ าร
รับส่งต่อนัน้ จัดท�ำส�ำเนาถูกต้องเก็บไว้ทหี่ อ้ งปฏิบตั กิ าร มีการปกป้องข้อมูล
ความลับของการรายงานผลจากห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ
ข้อสังเกต 9 : ความสามารถของห้องปฏิบัติการรับส่งต่อที่น�ำมาพิจารณา
เช่น การได้รับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ผลการควบคุมคุณภาพ
ภายใน ผลการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ผลการทดสอบความ
สามารถระหว่างห้องปฏิบัติการ
ข้อสังเกต 10 : รายงานผลจากห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ ไม่จ�ำเป็นต้องมี
รูปแบบที่แน่นอน ยกเว้นอาจเป็นข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่รับส่งต่อ ควร
ละเว้นการคัดลอก การถ่ายโอนข้อมูลจากรายงานผลห้องปฏิบตั กิ ารรับส่งต่อ
และการเปลี่ยนชื่อห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ รายงานควรมีเอกลักษณ์
ของห้องปฏิบัติการส่งต่อที่ชัดเจน และถือว่าเป็นเอกสารตามกฏหมาย
4.2.5 มีการทบทวนข้อตกลงที่มีต่อห้องปฏิบัติการรับส่งต่อตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม และเก็บรักษาบันทึกการทบทวนตามข้อก�ำหนดของ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่า
4.2.5.1 ข้อก�ำหนดรวมถึงขั้นตอนก่อนวิเคราะห์และหลัง
วิเคราะห์ มีการระบุเป็นเอกสารที่ชัดเจน
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4.2.5.2 ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อมีคุณภาพตามข้อก�ำหนด
4.2.5.3 การเลื อ กวิ ธี วิ เ คราะห์ ข องห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารรั บ ส่ ง
ต่ อ มี ค วามเหมาะสม และ
4.2.5.4 ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อมีความรับผิดชอบต่อการ
แปลผลการวิเคราะห์
ข้อสังเกต 11 : ห้องปฏิบตั กิ ารรับส่งต่ออาจเพิม่ เติมการแปลผลในหมายเหตุ
ให้กับผู้ส่งตรวจ โดยต้องระบุชื่อผู้แปลผลและเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
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5. การควบคุมกระบวนการ
5.1 สถานที่ สภาวะแวดล้อมและความปลอดภัย
สถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึง พื้นที่จัดเก็บตัวอย่าง พื้นที่ปฏิบัติงาน
ทดสอบ พื้นที่จัดเก็บเอกสาร พื้นที่พัก ซึ่งต้องควบคุมสภาวะแวดล้อมและ
ความปลอดภัย ทัง้ ต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูร้ บั บริการ และผูเ้ กีย่ วข้องการไหลเวียน
ของงาน ต้องค�ำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัยไม่มผี ลกระทบต่อระบบคุณภาพ
ควรก�ำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายนอก
5.1.1 พื้นที่ปฏิบัติงาน
5.1.1.1 จัดให้มพี นื้ ทีป่ ฏิบตั งิ านพอเพียง สะดวกในการปฏิบตั ิ
งาน สภาวะแวดล้อมเหมาะสม ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของการทดสอบ
5.1.1.2 มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพียงพอเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานไม่ให้มีผลกระทบต่อคุณภาพของกระบวนการตรวจวิเคราะห์
เช่น มีแหล่งพลังงาน/กระแสไฟฟ้า น�ำ 
้ แสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ
ทิศทางการไหลเวียนอากาศ การควบคุมอุณหภูมิห้อง
5.1.1.3 ควบคุมการเข้าออกและควบคุมการใช้พื้นที่ซึ่งมี
ผลกระทบต่อคุณภาพ
5.1.1.4 มีการออกแบบและ/หรือบริหารจัดการการไหลเวียน
ของงานเพือ่ ให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดย
พิจารณาถึงความเสี่ยงหรืออันตรายจากการปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับ
บริการ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่ออาจได้รับ มีวิธีการป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น
5.1.1.5 มีพนื้ ทีพ่ กั ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน  แยกจากพืน้ ทีป่ ฏิบตั ิ
การทดสอบ
5.1.1.6 แยกพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน หรือแยกกิจกรรมทีไ่ ม่สามารถ
ปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ เช่น
งานธนาคารเลือด งานเพาะเลี้ยงเชื้อ เป็นต้น
		5.1.2 ติดตาม ควบคุม และบันทึก สภาวะแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ประเภทของการทดสอบ เช่น อุณหภูมทิ เี่ ก็บรักษา
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ตัวอย่าง ความชื้น เสียง คลื่นความถี่ กระแสไฟฟ้า เป็นต้น
5.1.3 ก�ำหนดสถานทีท่ ใี่ ช้ในการจัดเก็บตัวอย่างให้เหมาะสม แยก
ออกจากส่วนปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ เป็นสัดส่วนเพื่อรักษาสิทธิของผู้รับ
บริการ สะดวกส�ำหรับผูป้ ว่ ยหรือผูร้ บั บริการ ไม่มผี ลกระทบต่อคุณภาพของ
ตัวอย่างและการแพร่เชื้อ เช่น พื้นที่เจาะเลือด พื้นที่จัดเก็บเสมหะ พื้นที่
ขูดเชื้อรา เป็นต้น พื้นที่จัดเก็บตัวอย่างดังกล่าว ควรเตรียมอุปกรณ์/เตรียม
การ กรณีฉุกเฉิน
5.1.4 มีสถานที่เก็บ สไลด์ บล็อคชิ้นเนื้อ เชื้อจุลชีพ เครื่องมือ
น�ำ้ ยาวิเคราะห์ วัสดุวทิ ยาศาสตร์ เอกสาร ข้อมูล คูม่ อื บันทึกคุณภาพและ
รายงาน
5.1.5 มีการรักษาพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านให้สะอาดเรียบร้อย อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
5.1.6 มีวิธีจัดเก็บและท�ำลายสารอันตราย ขยะติดเชื้อจากห้อง
ปฏิบัติการ มีชุดจัดเก็บขยะติดเชื้อฉุกเฉิน(spill kit) และมีวิธีการป้องกัน
การติดเชื้อ การแพร่กระจายเชื้อในสิ่งแวดล้อม
ข้อสังเกต 12 : มีการฝึกอบรมบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเป็นกรณีพิเศษตาม
ความจ�ำเป็น
		
		 5.1.7 มีแนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัย
5.1.8 มีวิธีการแจ้งเหตุ หรือ แจ้งข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน หรือ
เพื่อความปลอดภัย ภายในห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.9 มีคู่มือหรือแนวปฏิบัติความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนปลอดภัย การแก้ไข และป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจ
ติดตามและการบันทึก มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางห้อง
ปฏิบัติการให้กับบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งการปฐมนิเทศบุคลากรเข้าปฏิบัติ
งานใหม่ และ/หรือนักศึกษาฝึกงาน
		5.1.10 มีกิจกรรมการตรวจติดตามระบบความปลอดภัยทางห้อง
ปฏิบตั กิ าร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ มีบนั ทึกและรายงานผลต่อผูบ้ ริหารองค์กร
เพื่อการพัฒนาระบบความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และป้องกันการเกิดซ�้ำ
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5.2 การประกันคุณภาพกระบวนการวิเคราะห์
5.2.1 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ต้องมีระบบ
ประกันคุณภาพเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการตรวจวิเคราะห์ ด�ำเนินการภายใต้สภาวะ
ควบคุมตามที่ก�ำหนด
5.2.1.1 มี ก ารจั ด ท� ำ ระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพภายในห้ อ ง
ปฏิบัติการ (internal quality control, IQC) ครอบคลุมทุกรายการตรวจ
วิเคราะห์ เพื่อการทวนสอบ (verification) กระบวนการวิเคราะห์
   ก. สารควบคุม(quality control materials)ต้องท�ำ
ปฏิกิริยาใกล้เคียงกับตัวอย่างตรวจ ความถี่ของการใช้สารควบคุม ก�ำหนด
ตามวงรอบการท�ำงาน และโอกาสเสี่ยงในความแปรปรวน คลาดเคลื่อนที่
จะมีผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ใช้ผลวิเคราะห์
   ข. ระดับความเข้มข้นของสารควบคุม ต้องครอบคลุม
ช่วงค่าวิเคราะห์ที่ใช้งาน สอดคล้องกับการใช้งานเชิงคลินิก
   ค. การใช้สารควบคุม จากแหล่งทีไ่ ม่ใช่ผผู้ ลิต เครือ่ ง
มือ หรือวิธีการ หรือน�้ำยา ก�ำหนดไว้ ต้องระวังในการอ่านและแปลผล
5.2.1.2 ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องมีความเข้าใจระบบควบคุมคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสินผลการควบคุมคุณภาพภายใน ข้อมูลเชิงเทคนิคและเกณฑ์
การตัดสินทางการแพทย์
   ก. มีระบบติดตามผลการควบคุมคุณภาพภายในอย่าง
สม�่ำเสมอต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลที่เป็นกราฟ หรือรูปแบบที่สะดวกต่อการ
ติดตาม แนวโน้ม ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความคลาดเคลือ่ น เพือ่ เตรียมการแก้ไข
และป้องกัน ก่อนการท�ำการทดสอบตัวอย่างผู้ป่วย
   ข. มีระบบที่มั่นใจว่าไม่มีการรายงานผลวิเคราะห์
เมื่อผลการควบคุม คุณภาพภายในไม่ผ่านเกณฑ์ มีการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างผู้ป่วยซ�้ำเมื่อท�ำการแก้ไขสาเหตุของความคลาดเคลื่อนแล้ว รวม
ทั้งย้อนกลับไปพิจารณารายงานผลวิเคราะห์ที่ออกไปแล้ว นับตั้งแต่การท�ำ
ควบคุมคุณภาพภายในรอบก่อนหน้านี้
5.2.1.3 มีบนั ทึกการติดตามและการแก้ไขเมือ่ ผลการควบคุม
คุณภาพภายใน ไม่อยู่ในเกณฑ์
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5.2.1.4 มีการบันทึกปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมคุณภาพ
เช่น ข้อมูลสารควบคุมคุณภาพ ผลการควบคุมคุณภาพ
5.2.2 การเข้ า ร่ ว มโครงการเปรี ย บเที ย บผลระหว่ า งห้ อ ง      
ปฏิบตั กิ าร(inter laboratory comparison) เช่น การทดสอบความสามารถ
ระหว่างห้องปฏิบัติการ(proficiency testing, PT) การประเมินคุณภาพ
ระหว่ างองค์ ก ร(external quality assessment schemes, EQAS)
5.2.2.1 ห้องปฏิบัติการต้องท�ำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
จากโครงการด้วยวิธีการเดียวกับที่ปฏิบัติต่อตัวอย่างผู้ป่วย ท�ำการตรวจ
วิเคราะห์โดยผู้ที่อยู่ในหน้าที่ประจ�ำการ ในระหว่างตรวจวิเคราะห์ต้องไม่
สื่อสารกับห้องปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับโครงการ หรือผลวิเคราะห์ ไม่ส่งตัว
อย่างให้ห้องปฏิบัติการส่งต่อท�ำการวิเคราะห์แทน
5.2.2.2 ติดตามผลการประเมินระหว่างห้องปฏิบัติการ
อย่างสม�่ำเสมอ ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันวิเคราะห์ผล และปฏิบัติการแก้ไขเมื่อ
ได้ผลอยู่นอกเกณฑ์ โครงการทดสอบความสามารถระหว่างห้องปฏิบัติการ
ข้อสังเกต 13 : โครงการสอบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ
ได้แก่ EQAS ระดับสากล หรือ ระดับประเทศ ที่สอดคล้องตามข้อก�ำหนด
ของมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 ควรเลือกโครงการทีม่ กี ระบวนการ
ครอบคลุมขัน้ ตอนก่อนการวิเคราะห์ และหลังการวิเคราะห์ และผลสะท้อน
ถึงสภาวะ ทางคลินิกของผู้ป่วย (หากเป็นไปได้)
5.2.3 กรณีที่ไม่มีโครงการ EQA /PT ส�ำหรับรายการวิเคราะห์
นัน้ ต้องมีกลไกการเปรียบเทียบผลระหว่าง ห้องปฏิบตั กิ าร(interlaboratory
comparison) อย่างน้อย 3 แห่ง เช่น การแลกเปลี่ยนตัวอย่างกับห้อง
ปฏิบัติการอื่นที่ใช้หลักการวิเคราะห์เหมือนกัน หากเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการที่ใช้หลักการวิเคราะห์ต่างกัน ต้องมีวิธีการเปรียบเทียบเพื่อ
ทวนสอบค่าที่ได้ในเชิงคลินิก ได้แก่ รายงานผลอยู่ในเกณฑ์ตัดสินใจว่าค่า
ผิดปกติ หรือปกติ ตามค่าอ้างอิงตัวอย่างทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบตั กิ าร อาจใช้สารมาตรฐาน หรือ ตัวอย่างทีว่ เิ คราะห์ และรูผ้ ลแล้ว
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ครอบคลุมค่าปกติ และ ค่าผิดปกติ (ควรมีข้อมูลอาการทางคลินิกประกอบ)
หรือตัวอย่างจาก โครงการ EQA /PT ก�ำหนดความถี่ในการเปรียบเทียบ
ผลระหว่างห้องปฏิบัติการ และมีการติดตามผลการเปรียบเทียบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ และร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและบันทึกไว้ ผลการ
เปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบตั กิ าร ต้องค�ำนึงถึงวิธวี เิ คราะห์ เครือ่ งมือ วัสดุ
น�้ำยา ที่ใช้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายงานผล
5.2.4 ระบบการวิเคราะห์ต้องสอบกลับได้(traceable) ถึงค่า
มาตรฐานสากล  (SI unit) โดย มีการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของวัสดุ
อ้างอิงที่ใช้ ถึงระดับสากล หรือระดับประเทศ หรือค่าอ้างอิง อื่นๆ กรณีท�ำ
ไม่ได้ อาจใช้ผลจากการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ หรือใช้วัสดุ
อ้างอิงที่มีใบรับรองคุณลักษณะ หรือ มีข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิต หรือ ใช้
มาตรฐานหรือวิธีการทดสอบที่ก�ำหนดขึ้นอย่างชัดเจน เป็นที่ตกลงยอมรับ
โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ จัดท�ำเอกสาร ระบุรายละเอียด ของน�ำ้ ยา วิธี
ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ หรือ ระบบวิเคราะห์ โดยมีคา่ สอบกลับได้(traceability)
จากผู้ผลิต
5.2.5 การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ / เครื่องมือ กรณีที่ใช้วิธีการ
วิเคราะห์หลายวิธี หรือใช้เครื่องมือหลายเครื่องเพื่อให้บริการในรายการ
ทดสอบชนิดเดียวกัน ในสถานที่เดียวกัน หรือในองค์กรเดียวกัน ต้องมี
กลไกการเปรียบเทียบผลเพื่อทวนสอบ โดยใช้ค่าวิเคราะห์ที่สะท้อนค่าใน
ช่วงทีต่ รวจวิเคราะห์ในผูป้ ว่ ยเชิงคลินกิ และเก็บบันทึกการเปรียบเทียบนัน้ ไว้
ด�ำเนินการแก้ไขทันทีหากพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบผล และ
มีบันทึก หรือรายงานปัญหาและการแก้ไข ก�ำหนดระยะเวลาการทวนสอบ
นี้ตามความเหมาะสมกับคุณลักษณะของวิธีการทดสอบหรือเครื่องมือที่ใช้
		
5.3 ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์
มีระเบียบปฏิบัติระบุวิธีการ/กิจกรรมขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์
เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ เป็นไปตามขั้นตอนที่ก�ำหนด
5.3.1 คู่มือใช้บริการและจัดเก็บตัวอย่าง
5.3.1.1 มีคู่มือใช้บริการและจัดเก็บตัวอย่าง ที่จัดท�ำเป็น
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เอกสารควบคุมตามระบบเอกสารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แจกจ่ายให้
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ข้อมูลในคู่มือระบุสถานที่ห้องปฏิบัติการ
รายการทดสอบทีใ่ ห้บริการ รวมถึง รายการทดสอบทีส่ ง่ ต่อไปยังห้องปฏิบตั ิ
การอื่น ระบุเวลาท�ำการ วิธีการจัดเก็บตัวอย่าง ชนิด ปริมาณ ข้อจ�ำกัด
ของตัวอย่างส่งตรวจ วิธีการและสภาวะน�ำส่ง วิธีวิเคราะห์ที่ใช้ ค่าอ้างอิง/
ค่าปกติ และระยะเวลาทดสอบ เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง ค่าวิกฤต วิธกี าร
รายงานผล
5.3.1.2 มีรายละเอียด เกี่ยวกับชนิดและปริมาณของ
ตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่าง การเก็บ
รักษาและการน�ำส่งตัวอย่าง การรับ-ปฏิเสธตัวอย่าง ติดฉลาก ระยะเวลา
การรายงานผล และระบุถ้าต้องการผลด่วน
5.3.1.3 มีหลักฐานการทบทวนรายละเอียดในคู่มือการจัด
เก็บตัวอย่าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน
สาระส�ำคัญ
5.3.1.4 ระบุวธิ กี ารรับท�ำการวิเคราะห์ตวั อย่างทีข่ อส่งตรวจ
ด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์
5.3.1.5 มีการอธิบาย หรือแนะน�ำการเตรียมตัวของผู้ป่วย
ก่อนการจัดเก็บตัวอย่าง เช่น การงดอาหาร
ข้อสังเกต 14 : ห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้ปฏิบัติการในขั้นตอนจัดเก็บตัวอย่าง
หรือน�ำส่งตัวอย่างเอง ต้องมีระบบตรวจสอบสภาพเมื่อรับตัวอย่าง เพื่อให้
มั่นใจว่าตัวอย่างมีการจัดเก็บ และน�ำส่งอย่างถูกต้อง
5.3.2 การน�ำส่งตัวอย่าง
5.3.2.1 ใบน� ำ ส่ ง ตั ว อย่ า ง หรื อ ใบส่ ง ตรวจในระบบ
สารสนเทศ ต้องมีข้อมูลเพียงพอเพื่อการชี้บ่งผู้ป่วยและผู้ขอให้ตรวจ รวม
ทั้งให้ข้อมูลทางคลินิก เช่น ชื่อ นามสกุล หรือรหัสผู้ป่วย เพศ อายุ การ
วินิจฉัยของแพทย์ในเบื้องต้น เป็นต้น รวมทั้งผู้ส่งตรวจ สถานที่ส่ง หรือ
ต้องการให้ส่งรายงาน ในกรณีที่ใบส่งตรวจระบุไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน
ห้องปฏิบัติการต้องประสานไปยังผู้ส่งตรวจโดยตรง
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5.3.2.2 มีการชีบ้ ง่ ตัวอย่างและใบส่งตรวจให้สามารถสอบ
กลับไปยังผู้ป่วยแต่ละคนได้ กรณีที่เป็นคดี ต้องมีบันทึกยินยอม หรือยืนยัน
ตัวอย่างจากเจ้าของตัวอย่าง
5.3.2.3 ตั ว อย่ า งที่ แ บ่ ง มาต้ อ งสามารถสอบกลั บ ไปยั ง
ตัวอย่างเริ่มต้น(primary sample) ได้
5.3.2.4 ควบคุ ม วิ ธี ก ารน� ำ ส่ ง ตั ว อย่ า งภายในเวลาและ
อุณหภูมิ ที่เหมาะสม รวมทั้งความปลอดภัยต่อผู้น�ำส่ง และสิ่งแวดล้อม
และครอบคลุมการน�ำส่งห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ
ข้อสังเกต 15 : ใบน�ำส่งตัวอย่าง ต้องระบุชอื่ การทดสอบทีข่ อให้ตรวจชัดเจน
และห้ามน�ำเวชระเบียนผู้ป่วยมาใช้เป็นใบน�ำส่งตัวอย่าง เพื่อการปกป้อง
ข้อมูลความลับผู้ป่วยที่อาจถูกเผยแพร่และเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่เกี่ยวข้อง
5.3.3 การรับและเก็บรักษาตัวอย่าง
5.3.3.1 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ การรับหรือการปฏิเสธตัวอย่าง
มีบันทึกหลักฐานระบุรายละเอียดของปัญหากรณีที่สภาพตัวอย่างไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์
5.3.3.2 ก�ำหนดแนวปฏิบัติ ในการรับตัวอย่าง กรณีเร่ง
ด่วน-ฉุกเฉิน
5.3.3.3  ก�ำหนดบุคลากรท�ำหน้าทีต่ รวจสอบใบส่งตรวจและ
ตัวอย่างเริ่มต้น
5.3.3.4 มีระบบลงทะเบียนรับตัวอย่าง ในสมุดบันทึก หรือ
ในระบบสารสนเทศ หรือระบบอื่นๆ ระบุเวลา วัน เดือน ปี ชนิดตัวอย่าง
และ ผู้รับตัวอย่าง
5.3.3.5 มีวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ ไว้
ในช่วงเวลาและสภาวะที่เหมาะสม เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ หรือเพิ่มรายการ
ทดสอบได้อย่างมีคุณภาพ
5.3.3.6 หากพบปัญหาในการชีบ้ ง่ ตัวอย่างเริม่ ต้น หรือสารที่
จะวิเคราะห์ไม่คงตัว และไม่สามารถ เก็บตัวอย่างใหม่ได้ หรือมีความส�ำคัญ
มากขั้นวิกฤติ ห้องปฏิบัติการอาจน�ำตัวอย่างเริ่มต้นมาทดสอบได้ แต่ยังไม่
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รายงานผล จนกว่าผูข้ อส่งตรวจหรือผูเ้ ก็บสิง่ ส่งตรวจสามารถชีบ้ ง่ ให้ถกู ต้อง
ยอมรับได้ และบันทึกผู้รับผิดชอบเก็บสิ่งส่งตรวจไว้เป็นหลักฐานเพื่อทวน
สอบไปยังใบส่งตรวจได้
5.3.3.7 มีการทบทวนปริมาณตัวอย่างที่ต้องการใช้ส�ำหรับ
การตรวจวิเคราะห์ เป็นระยะ เพื่อแจ้งให้ผู้จัดเก็บตัวอย่าง ส่งในปริมาณที่
เพียงพอต่อการวิเคราะห์
5.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์
5.4.1 วิธีวิเคราะห์
5.4.1.1 ใช้วิธีวิเคราะห์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่
ยอมรับหรืออ้างอิงในเอกสารทางวิชาการระดับสากล หรือระดับประเทศ
หากใช้วิธีวิเคราะห์ที่ก�ำหนดขึ้นเอง หรือวิธีที่ไม่ใช่วิธีสากล หรือวิธีที่มีการ
ดัดแปลง ต้องมีขอ้ มูลผ่านการสอบทวน(validation) เทียบเคียงกับวิธที สี่ ากล
ยอมรับในขณะนั้น บันทึกผลการสอบทวนและการสอบกลับนั้นไว้ และจัด
ท�ำคู่มือวิธีปฏิบัติการวิเคราะห์อย่างครบถ้วน
ข้อมูลการสอบทวน(validation) ได้จากผูผ้ ลิต หรือผูพ้ ฒ
ั นา
วิธีวิเคราะห์ ข้อมูลต้องแสดง ถึงความเที่ยงตรง ถูกต้อง แม่นย�ำ สามารถ
ระบุความคลาดเคลื่อน ความจ�ำเพาะ ความไว ช่วงวิเคราะห์ และความ
สอดคล้องกับอาการทางคลินิกได้ ข้อมูลสอดคล้องตามข้อ 3.2.5
ข้อมูลการสอบกลับ(verification) ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์
เพื่อยืนยันได้ว่าเหมาะสมกับการใช้งานในงานบริการ
5.4.1.2 มีการทบทวนวิธีวิเคราะห์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และบันทึกการทบทวนนั้นไว้
5.4.1.3 มีการทบทวนค่าอ้างอิง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ
หรือ ห้องปฏิบตั กิ ารเปลีย่ นวิธวี เิ คราะห์ หากพบว่าค่าอ้างอิงไม่เหมาะสมกับ
กลุ่มประชากร ต้องมีการปฏิบัติการแก้ไขตามความจ�ำเป็น
5.4.1.4 แจ้งวิธวี เิ คราะห์ทใี่ ช้แก่ผใู้ ช้บริการ รวมทัง้ ชนิดและ
ปริมาณของตัวอย่างที่ต้องการ
5.4.1.5 ถ้ามีการเปลีย่ นวิธวี เิ คราะห์ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริการเป็น
ลายลักษณ์ ก่อนเปลี่ยนวิธีวิเคราะห์
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ข้อสังเกต 16 : วิธีการแจ้งผู้ใช้บริการ อาจท�ำได้หลายวิธีตามความเหมาะ
สมของแต่ละสถานที่ เช่น จดหมายข่าว ส่งทางไปรษณีย์ หรือแจ้งในใบ
รายงานผล เป็นต้น
5.4.2 คุณลักษณะของแต่ละวิธวี เิ คราะห์ตอ้ งเหมาะสมสอดคล้อง
ตามวัตถุ ประสงค์การใช้งาน และตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
5.4.3 มีคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน หรือระเบียบปฏิบัติ ณ จุดปฏิบัติ
งาน อาจมีแผ่นป้ายย่อวิธีท�ำงานซึ่งอ้างอิงและสอดคล้องกับคู่มือวิธีการ
ปฏิบัตงิ าน และแผ่นป้ายย่อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารควบคุม คู่มือ
วิธีการ ปฏิบัติงานอาจเป็นทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งของข้อแนะน�ำการใช้หรือ
เอกสารประกอบชุดน�้ำยาโดยผู้ผลิต หากมีการเปลี่ยนแปลงน�้ำยาทดสอบ
หรือวิธีการทดสอบ ต้องมีการตรวจสอบรายงานผลและความเหมาะสม    
ในการใช้งาน และมีการแก้ไขคู่มือวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามการ
ใช้งานจริง รวมทั้งแจ้ง / อธิบาย / สื่อสารให้ผู้ใช้บริการรับทราบ
ข้อสังเกต 17 : คู่มือวิธีการปฏิบัติงานอาจจัดท�ำอยู่ในรูปแบบข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ซึง่ อธิบายรายละเอียดวิธปี ฏิบตั งิ าน โดยมีการระบุหวั ข้อเรือ่ ง
รหัสเอกสาร และการชีบ้ ง่ อืน่ ๆ รวมทัง้ มีระบบการควบคุมเอกสารเช่นเดียว
กับ เอกสารที่เป็นกระดาษ
หัวข้อในคู่มือปฏิบัติการ ได้แก่ วัตถุประสงค์การตรวจวิเคราะห์
หลักการ วิธีการ ชนิดตัวอย่าง การเตรียมผู้ป่วย ภาชนะจัดเก็บตัวอย่าง
สารกันเลือดแข็ง เครื่องมือ วัสดุ น�้ำยาที่ใช้ สภาวะและความปลอดภัยใน
ขณะท�ำการวิเคราะห์ สอบเทียบเครื่องมือ ขั้นตอนด�ำเนินการ การควบคุม
คุณภาพ สาร / สิ่งรบกวนปฏิกิริยา (เช่น ไขมันในเลือด hemolysis, bilirubinemia, ยา เป็นต้น) การค�ำนวณผล ช่วงค่าอ้างอิง จุดตัดสินเชิงคลินกิ
ค่าวิกฤติ การแปลผล เอกสารอ้างอิง
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ข้อสังเกต 18 : หัวหน้าห้องปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง
ของเนื้อหาทางวิชาการของคู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน และ เป็นฉบับปัจจุบัน
รวมทั้งเป็นผู้ทบทวนวิธีวิเคราะห์ดังกล่าวด้วย
		
5.5 ขั้นตอนหลังการวิเคราะห์
5.5.1 ก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ และ/
หรือ รับรองผลการวิเคราะห์ ก�ำหนดวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องกับ
รายงานผลวิเคราะห์อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง และ/หรือ การรับรองรายงานผล
การวิเคราะห์ เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วย ความถูกต้อง
ของข้อมูลผลการวิเคราะห์
5.5.2 เก็บตัวอย่างเริ่มต้น และตัวอย่างอื่นๆ หลังการวิเคราะห์
ไว้ตามระยะเวลาและภาวะที่ก�ำหนด ตามนโยบายของหน่วยงาน เพื่อทวน
สอบหรือชีบ้ ง่ ตัวอย่างหากเกิดปัญหา หรือน�ำมาวิเคราะห์ซำ�้ ได้หากต้องการ
กรณีทมี่ กี ารวิเคราะห์ซำ 
�้ ต้องควบคุมสภาวะทีจ่ ดั เก็บเพือ่ มัน่ ใจว่าคุณสมบัติ
ของตัวอย่างไม่เปลี่ยนไปในระยะเวลาที่ก�ำหนด
5.5.3 ตัวอย่างทีเ่ หลือจากการวิเคราะห์ ควรมีการท�ำลายอย่างถูก
วิธีตามประเภทของตัวอย่าง โดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ห้องปฏิบัติการ
ควรตรวจสอบระบบเคลือ่ นย้าย จัดเก็บ ท�ำลาย ขยะจากห้องปฏิบตั กิ ารเป็น
ระยะ
5.6 การรายงานผล
5.6.1 มีวิธีการรายงานผล ที่มั่นใจได้ว่ารายงานผลมีความถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา
5.6.1.1 มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนโดยระบุขั้นตอนเกี่ยวกับ
วิธีการรายงาน ผู้รายงาน ผู้รับรายงาน รวมถึงการรายงานผลด่วน
5.6.1.2 รายงานผลโดยใช้ค�ำศัพท์ การเรียกชื่อ และหน่วย
ที่เป็นสากลนิยม
5.6.1.3 ก�ำหนดระยะเวลารายงานผล(turnaround time)
ส�ำหรับรายการทดสอบทุกชนิดโดยการหารือกับผู้ส่งตรวจ ระยะเวลา
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รายงานผลต้องสะท้อนความจ�ำเป็นทางคลินกิ มีนโยบายก�ำหนดแนวปฏิบตั ิ
ในกรณีทตี่ อ้ งรายงานผลล่าช้ากว่าระยะเวลารายงานผลทีก่ ำ� หนดไว้ หรือการ
ล่าช้าทีไ่ ด้รบั จากเสียงสะท้อนของผูส้ ง่ ตรวจ ต้องน�ำมาใช้ตดิ ตาม บันทึกและ
ทบทวนวิธีการรายงานผล และปฏิบัติการแก้ไขตามความจ�ำเป็น
5.6.1.4 เพื่อให้การรายงานผลตอบสนองต่อความปลอดภัย
ของผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการต้องก�ำหนด “ค่าวิกฤติ” หรือ “ช่วงของค่าวิกฤติ”
โดยท�ำความตกลงกับแพทย์ผู้ส่งตรวจ
ข้อสังเกต 19 : รายการ ค่าวิกฤติ ก�ำหนดในรายการวิเคราะห์ที่หากเกิด
ความล่าช้าจะมีผลกระทบต่องานบริการผูป้ ว่ ย ควรก�ำหนดวิธปี ฏิบตั ดิ ว้ ยการ
หารือกับผู้รับบริการ
5.6.1.5 วิธีการรายงานผลส�ำหรับกรณีผล “ค่าวิกฤติ” และ
ต้องส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ตามไปยังผู้ส่งตรวจโดยเร็วที่สุด มีบันทึก
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับรายงานผลค่าวิกฤติ รวมทัง้ วัน เวลา ผูร้ ายงานผล ผูร้ บั
ผล หากมีข้อผิดพลาดจากการรายงานผลฉุกเฉินเกิดขึ้น ต้องบันทึกข้อผิด
พลาด และน�ำมาเข้าที่ ประชุมเพื่อทบทวนระบบคุณภาพ
5.6.1.6 ก�ำหนดวิธีปฏิบัติในกรณีรายงานผลทางโทรศัพท์
หรือทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานผลได้ส่งถึงผู้ส่งตรวจที่
ถูกต้อง กรณีรายงานผลทางโทรศัพท์ตอ้ งส่งรายงานฉบับจริงตามไปโดยเร็ว
ที่สุด โดยค�ำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
5.6.2 ใบรายงานผล
5.6.2.1 รายงานผลเป็นเอกสารตามกฎหมาย
5.6.2.2 มีรปู แบบใบรายงานผลทีเ่ หมาะสม ต้องระบุ สถาน
ที่ห้องปฏิบัติการ กรณีส่งต่อต้องระบุห้องปฏิบัติการส่งต่อ ชื่อและที่อยู่ผู้
ป่วย ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งตรวจ วัน เดือน ปี เวลาที่จัดเก็บและรับตัวอย่าง
ชนิดตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ ผลวิเคราะห์ ค่าอ้างอิง การแปลผล ข้อคิด
เห็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อควรระวัง / ข้อจ�ำกัด ในการใช้ผลวิเคราะห์ ผู้
ท�ำการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบ อนุมัติออกรายงานผล วัน เดือน ปี เวลา ที่
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ออกรายงาน หน้าที่ จาก จ�ำนวนหน้าทั้งหมด (กรณีมีหลายหน้า ต้องระบุ
ชื่อผู้ป่วย ผู้ท�ำการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบอนุมัติออกรายงานผลในทุกหน้า)
5.6.2.3 กรณีทจี่ ำ� เป็นต้องวิเคราะห์ตวั อย่างทีไ่ ม่เป็นไปตาม
เกณฑ์การรับตัวอย่างทีก่ ำ� หนด ต้องระบุสภาพปัญหาและข้อควรระวังในการ
แปลผลวิเคราะห์ของตัวอย่างนั้นในใบรายงานผล
5.6.2.4 เก็บรักษาส�ำเนา ข้อมูลรายงานผล ให้สามารถเรียก
กลับมา ใช้งานได้ ก�ำหนดช่วงเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลตามระเบียบของ
หน่วยงาน
5.6.3 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานผล
5.6.3.1 ก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในวิธีการแก้ไข
รายงานผล หากมีการแก้ไขรายงานผล ต้องระบุวนั เวลา(ตามความเหมาะ
สม) ระบุบุคคลผู้มีอ�ำนาจเปลี่ยนแปลง ห้ามลบทิ้ง ให้ขีดฆ่าและเขียนผลที่
แก้ไขไว้ข้างๆ และลงนามผู้เปลี่ยนแปลงก�ำกับ
5.6.3.2 กรณีใช้ระบบสารสนเทศในการรายงานผล ต้องมี
วิธีการสอบกลับได้ถึงผู้ที่แก้ไขรายงานผล
ข้อสังเกต 20 : ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสอบกลับได้ถึงผู้
แก้ไขรายงานผล ต้องมีการบันทึกผู้แก้ไขในเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้
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6. เอกสารคุณภาพ
6.1 เอกสารคุณภาพ และการควบคุม
6.1.1 ก�ำหนดชนิด ล�ำดับชั้นของเอกสารคุณภาพ และระยะเวลา
จัดเก็บเป็นลายลักษณ์อักษร
6.1.2 ก�ำหนดเอกลักษณ์ของเอกสารคุณภาพ อย่างน้อยที่สุดต้อง
ประกอบด้วย หัวข้อเรือ่ ง วันทีป่ ระกาศใช้ ฉบับที/่ วันทีท่ บทวน จ�ำนวนหน้า
ผู้จัดท�ำ ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ และรหัสของเอกสาร
6.1.3 วิธีการควบคุมเอกสารคุณภาพ ดังนี้
6.1.3.1 มีการตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้เอกสารในระบบ
คุณภาพ
6.1.3.2 มีบญ
ั ชีเอกสารคุณภาพ ครอบคลุม เอกสารคุณภาพ
ที่ใช้ในกระบวน การปฏิบัติงานและแบบบันทึก
6.1.3.3 เอกสารฉบับที่ใช้งานต้องเป็นฉบับปัจจุบัน
6.1.3.4 มีการทบทวนและปรับปรุงเอกสารเป็นระยะโดยผู้
มีอ�ำนาจ
6.1.3.5 เอกสารเก่า ที่ยกเลิ ก แล้ ว ต้ อ งท� ำ ลายหรื อ ท� ำ
เครื่องหมายให้ชัดเจนและน�ำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการน�ำ
กลับมาใช้
6.1.3.6 กรณีมีการแก้ไขเอกสารคุณภาพที่จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์ ต้องก�ำหนดวิธีการแก้ไขเอกสาร และการควบคุม
6.1.3.7 กรณีอนุญาตให้แก้ไขเอกสารได้โดยการเขียนแก้ดว้ ย
ลายมือ ต้องระบุวิธีการอนุมัติการแก้ไขดังกล่าว
6.2 บันทึกคุณภาพ
6.2.1 ก�ำหนดวิธกี าร ในการจ�ำแนกชนิดของบันทึกคุณภาพ วิธกี าร
จัดเก็บ จัดเรียงล�ำดับ การเข้าถึง การเก็บรักษาบันทึก ผู้รับผิดชอบ และ
วิธีการท�ำลายโดยค�ำนึงถึงการรักษาความลับ
6.2.2 ข้อมูลในบันทึกต้องมีความถูกต้องครบถ้วน อ่านง่าย สืบค้น
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ง่าย และมีระบบการเก็บรักษาทีป่ ลอดภัย ป้องกันการเสียหาย และ ป้องกัน
การเข้าถึงโดยผู้ไม่มีอ�ำนาจหน้าที่
6.2.3 ก�ำหนดนโยบายที่ระบุระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึก
คุณภาพแต่ละชนิดที่ใช้ในระบบบริหารคุณภาพและบันทึกรายงานผลทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ อาจก�ำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกับประเภทของบันทึก
คุณภาพ
ข้อสังเกต 21 : ระยะเวลาการจัดเก็บบันทึกคุณภาพอาจก�ำหนดอ้างอิงตาม
ระเบียบของทางราชการ และหรือของหน่วยงาน
6.3 ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System-LIS)
ห้องปฏิบัติการต้องก�ำหนดระเบียบปฏิบัติ ควบคุม บุคลากรและ
วิธีการ การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การท�ำลาย ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ โดยค�ำนึงถึงความลับและสิทธิผู้ป่วย
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ หมายความรวมถึง ข้อมูลในระบบ
ห้องปฏิบัติการที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลองค์กรหลัก การอนุญาตให้หน่วย
งานภายนอกเข้าใช้ขอ้ มูล ระบบสารสนเทศ ต้องมีการป้องกัน การเสียหาย
สูญหายของข้อมูล การจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมืออย่างเหมาะสม
ข้อสังเกต 22 : คุณลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ
เป็นโปรแกรมระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร โดยสามารถติดตัง้ ฐานข้อมูลทีเ่ ครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ที่ท�ำหน้าที่แม่ข่าย(server) และคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย(client)
มีระบบจัดการข้อมูลก่อนท�ำการตรวจวิเคราะห์(pre-analytic) ขั้นตอน
การตรวจวิเคราะห์(analytic) เช่น การเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจอัตโนมัติ
และมีระบบจัดการข้อมูลขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์ (post-analytic)
พร้อมทัง้ มีระบบประมวลผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพือ่ ใช้ในการบริหาร
จัดการคุณภาพและคุณลักษณะเฉพาะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การ รายงานผลที่
มีประสิทธิภาพ ตามข้อเสนอแนะของสภาเทคนิคการแพทย์
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7. การควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด

		
7.1 สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด
สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด หมายถึง ข้อบกพร่อง ที่ไม่เป็น
ไปตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานนี้ หรือ กฎระเบียบปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ
องค์กร หรือ ข้อก�ำหนดทางราชการ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือข้อตกลง
ที่ก�ำหนดขึ้นในระบบคุณภาพ หรือ ข้อตกลงกับผู้ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการต้องมีระเบียบปฏิบัติ ระบุความหมายสิ่งที่ไม่
สอดคล้องกับข้อก�ำหนด ผู้ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ จัดการปัญหา วิธีจัดการปัญหา
ในเบือ้ งต้น ทัง้ ทีเ่ ป็นอุบตั กิ ารณ์เชิงรุก (near miss) และ อุบตั กิ ารณ์(miss)
ตลอดขั้นตอนในกระบวนการก่อนวิเคราะห์ ขั้นตอนวิเคราะห์ และหลัง
วิเคราะห์ และระบุระดับความเสี่ยงตามระบบขององค์กร
ระบุวิธีการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อสาเหตุที่แท้จริง
ปัญหา เพื่อก�ำหนดปฏิบัติการแก้ไขและปฏิบัติการป้องกันได้อย่างตรง
ประเด็น
		
7.2 ปฏิบัติการแก้ไข
ห้องปฏิบัติการต้องก�ำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ   และวิธีปฏิบัติ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
7.2.1 มีการก�ำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหา
7.2.2 มีการพิจารณาสิง่ ทีไ่ ม่สอดคล้อง ซึง่ ข้อมูลอาจมาจากข้อร้อง
เรียน หรือผลการตรวจติดตาม หรือ ผลการตรวจสอบงาน หรือผลจากการ
ตรวจประเมิน หรือบันทึกอุบัติการณ์
7.2.3 ท�ำการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ผลกระทบต่อ
ระบบคุณภาพและผู้ใช้บริการ
7.2.4 อาจต้องยุติกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด และอาจ
ต้องยับยั้งการรายงานผลตามความจ�ำเป็น กรณีที่รายงานผลถูกส่งไปแล้ว
ต้องเรียกกลับคืน หรือมีการชี้บ่งตามความเหมาะสม  (ถ้ามีความจ�ำเป็น)
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		7.2.5 ถ้าข้อผิดพลาดกระทบต่อนโยบาย วิธกี าร หรือระบบบริหาร
คุณภาพ ต้องมีวิธีการตรวจประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการตรวจ
ติดตามภายใน และแจ้งผลการตรวจประเมินต่อผู้บริหาร
7.2.6 ปฏิบตั กิ ารแก้ไขทันที ก�ำหนดความรับผิดชอบของผูม้ อี ำ� นาจ
ในการอนุญาตให้ด�ำเนินการบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการต่อไปเมื่อ
ปฏิบัติการแก้ไขแล้วเสร็จ
7.2.7 ในกรณีที่ปฏิบัติการแก้ไขนั้นมีผลกระทบท�ำให้ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเปลี่ยนไป ต้องทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตาม
7.2.8 บันทึกรายละเอียดของสิ่งที่ไม่สอดคล้อง และการแก้ไข
ปัญหา เพื่อน�ำมาทบทวนในระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยผู้บริหารห้องปฏิบัติ
การ เพื่อพิจารณาความถี่ แนวโน้มของปัญหา
7.2.9 ติดตามผลการแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไข
หมดแล้ว
ข้อสังเกต 23 : การแก้ไขปัญหาในเบือ้ งต้น(correction) คือปฏิบตั กิ ารตัง้ รับ
ต่อสถานการณ์ ควรน�ำอุบัติการณ์มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง(root
cause analysis) เพื่อก�ำหนดปฏิบัติการแก้ไข(corrective action)
		
7.3 ปฏิบัติการป้องกัน
7.3.1 ก�ำหนดปฏิบัติการป้องกัน ตามความจ�ำเป็น โดยพิจารณา
จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือ อุบัติการณ์เชิงรุก(near miss) หรือ
ผลจากปฏิบัติการแก้ไข
7.3.2 จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกัน ก�ำหนดกิจกรรม ด�ำเนินการ
ตามแผน ติดตามผลการลดอุบัติการณ์ของสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อก�ำหนด
และผลการพัฒนา
ข้อสังเกต 24 : ปฏิบัติการป้องกัน(preventive action) คือกระบวนการ
เชิงรุก อาจพิจารณาจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการท�ำงาน
หรือปฏิบตั กิ ารแก้ไขจากการเกิดอุบตั กิ ารณ์ทเี่ คยมี ปฏิบตั กิ ารป้องกันใช้เป็น
โอกาสพัฒนา มากกว่าการระบุปัญหาหรือข้อร้องเรียน
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8. การตรวจติดตามภายใน
เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการตรวจติดตามภายใน    ในข้อ 1.3.1
ห้องปฏิบัติการต้อง
		
8.1 วางแผนการตรวจติดตามภายใน
ผู้จัดการคุณภาพ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบ
ก�ำหนดแผนการตรวจติดตามภายใน และระบบความปลอดภัย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ระบุรายชื่อผู้ตรวจติดตาม ความถี่ วิธีการ รวมถึงติดตามผล
การแก้ไข และการป้องกันเพื่อให้สามารถทวนสอบถึงระบบบริหารคุณภาพ
ที่ด�ำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ผู้ตรวจติดตามควรผ่านการอบรมเทคนิคการ
ตรวจติดตาม และข้อก�ำหนดตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์   ไม่ควร
เป็นบุคคลที่รับผิดชอบในพื้นที่หรือกิจกรรมที่จะตรวจติดตาม
		
8.2 การตรวจติดตาม
ก�ำหนดสาระส�ำคัญของการตรวจติดตามให้ครอบคลุม ทั้งระบบ
บริหารจัดการ ด้านเทคนิควิชาการ และระบบความปลอดภัย ตามข้อก�ำหนด
ในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และระบบความปลอดภัย เน้นในส่วนที่
มีผลกระทบต่อการดูแลหรือการให้บริการ ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
จัดท�ำบันทึก เมื่อพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด หรือโอกาส
พัฒนาและห้องปฏิบัติการต้องปฏิบัติการแก้ไข-ป้องกัน ให้แล้วเสร็จภายใน
ก�ำหนดเวลาที่ตกลงกัน
		
8.3 สรุปผลการตรวจติดตาม
สรุปผลการตรวจติดตามภายใน เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารห้อง
ปฏิบัติการ หรือผู้บริหารองค์กรเพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนระบบบริหาร
คุณภาพ
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9. กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
9.1 การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
มี ก ารทบทวนตามแผน แสดงผลด� ำ เนิ น การเปรี ย บเที ย บกั บ      
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายและวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องครอบคลุม
ทรัพยากรน�ำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
ก�ำหนดความถี่ของการทบทวนสม�่ำเสมอ
เพือ่ ให้บรรลุผลตามนโยบายการทบทวนระบบคุณภาพในข้อ 1.3.2 ห้อง
ปฏิบัติการต้อง
9.1.1 ก�ำหนดแผนการทบทวนระบบบริหารคุณภาพอย่างน้อย    
ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการทบทวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และการให้
ค�ำปรึกษาในงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการให้บริการยัง
ธ�ำรงความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ของการด�ำเนินงาน โดยครอบคลุม
ประเด็นดังต่อไปนี้
9.1.1.1 ทบทวนทรัพยากรน�ำเข้า
ก. ทบทวน นโยบาย พันธกิจ แผน กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
ข. ผลด�ำเนินการตามตัวชีว้ ดั คุณภาพทีใ่ ช้ตดิ ตาม
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน(key performance index, KPI)  และผลของ
ตัวชี้วัดคุณภาพในกระบวนงาน(quality indicators, QI)
ค. ทบทวนข้อตกลงกับผู้ใช้บริการ คู่มือการให้
บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ วิธีวิเคราะห์ ค่าอ้างอิง ค่าวิกฤต
   ง. ทบทวนทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ภาระงาน
การประเมินสมรรถนะ ประเมินผลงาน แผนฝึกอบรม พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
จ. ทบทวนเครื่องมือ ความเพียงพอ แผนและ
ผลการสอบเทียบ บ�ำรุงรักษา ซ่อมบ�ำรุง เครื่องมือช�ำรุด
ฉ. ทบทวนวัสดุ น�ำ้ ยา คุณภาพเหมาะสมกับงาน
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วัสดุคงคลัง

ช. ทบทวนระบบจัดซือ้ ประเมินผูข้ าย การควบคุม

9.1.1.2 ทบทวนกิจกรรม
ก. สถานที่ สภาวะแวดล้อมและความปลอดภัย
ข. ทบทวนขอบข่ายการให้บริการ ปริมาณตัวอย่าง
วิธีการจัดเก็บความเหมาะสมวิธีการตรวจวิเคราะห์ และค่าอ้างอิง
คุณภาพ

ค. ทบทวนระบบเอกสาร และการควบคุมเอกสาร

ง. คู่มือปฏิบัติงาน
ขั้นตอนด�ำเนินการ เอกสาร ป้ายย่อ แบบบันทึก
   จ. ผลการควบคุมคุณภาพภายใน ผลการทดสอบ
ความสามารถระหว่างห้องปฏิบัติการหรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้อง
ปฏิบัติการ
9.1.1.3 ทบทวนผลลัพธ์
    ก. ระบบตรวจสอบก่อนออกรายงานผล
    ข. ระบบรายงานผล
    ค. ทบทวนผลด�ำเนินการของห้องปฏิบตั กิ ารส่งต่อ
ระบบรายงานผลจากห้องปฏิบัติการส่งต่อ
9.1.1.4 ทบทวนผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
     ก. การตอบสนองต่อ ข้อเสนอแนะหรือข้อร้อง
เรียนจากผู้ใช้บริการและ ผู้เกี่ยวข้อง ข้อคิดเห็น เสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน
    ข. ระบบเฝ้าระวังสิง่ ทีไ่ ม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด
บันทึกข้อปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อก�ำหนด หรืออุบัติการณ์
    ค. ผลการด�ำเนินการเรื่องการแก้ไข ปฏิบัติการ
แก้ไข และปฏิบัติการป้องกัน
    ง. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
    จ. รายงานของฝ่ายจัดการและที่ปรึกษา
    ฉ. ผลการตรวจติดตามภายใน และผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพจากภายนอก
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ช. ผลประเมินงานบริการและระบบงานที่ส�ำคัญ (เช่น
ระยะเวลา บริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ) รวมถึงการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงกระบวนการท�ำงาน ผลการทบทวน ทัง้ ปัญหา อุปสรรค โอกาส
พัฒนา น�ำไปเป็นข้อมูลวางแผนปฏิบัติการในวงรอบถัดไป
9.1.2 มีการสื่อสารผลจากการทบทวนระบบบริหารคุณภาพไปยัง
บุคลากรทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม มติจาก
การทบทวน เช่น ก�ำหนดกิจกรรมใหม่ หรือยกเลิกกิจกรรมเดิม ภายในเวลา
ที่ก�ำหนด
9.1.3 น�ำสรุปผลการทบทวนเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อ
พิจารณาให้การสนับสนุนทรัพยากร และ/หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการให้
บริการ
9.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและโอกาสพัฒนา
ก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและโอกาสพัฒนา โดยอาจพิจารณา
จากผลจากการทบทวนจะเป็นข้อมูลน�ำไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนการวิเคราะห์ กระบวนการวิเคราะห์ หลังการ
วิเคราะห์
9.2.1 โดยพิจารณาจากข้อมูล
9.2.1.1 ผลจากการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ในข้อ 9.1
9.2.1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ และ
การให้บริการ
9.2.1.3 การวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหา หรือ ระดับความ
เสี่ยงของ   อุบัติการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ คุณภาพของรายงานผลการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติในเชิงรุกก่อนเกิดปัญหา(near miss)
9.2.2 มีการพัฒนาคุณภาพร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น การควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน�้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
9.2.3 มีการติดตาม และประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ
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9.3 การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดคุณภาพ
9.3.1 มีการเฝ้าระวัง ติดตามและ ประเมินผล ตัวชี้วัดคุณภาพ
ของกระบวนการ (quality indicators, QI) ที่ใช้ติดตาม ควบคุมก�ำกับขั้น
ตอนการปฏิบัติงาน อย่างสม�่ำเสมอ
9.3.2 เมื่อข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพระบุว่ามีข้อบกพร่อง หรือพบ
โอกาสพัฒนา ต้องค้นหาสาเหตุของปัญหา ก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
รวมถึงการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง และมั่นใจได้ว่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพนั้น
สามารถแก้ไขปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องและส่งผลดีตอ่ ผูร้ บั บริการหรือการดูแลผูป้ ว่ ย
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10. การตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ หมายความรวมถึงการ
ค้นหาความต้องการผูใ้ ช้บริการ การก�ำหนดทีป่ รึกษา การให้บริการค�ำปรึกษา
การจัดการกับข้อร้องเรียน และการส�ำรวจความพึงพอใจครอบคลุมกลุม่ ผูใ้ ช้
บริการ
		
10.1 การก�ำหนดที่ปรึกษา
10.1.1 ก�ำหนดให้มีที่ปรึกษาทางวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ      
ในสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือเครือข่ายทีป่ รึกษาทางวิชาการทีเ่ หมาะ
สมเพือ่ พิจารณาให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับความเหมาะสมของงานบริการทีท่ ำ� อยู่
หรือด้านเทคนิควิชาการ การเลือกรายการทดสอบ วิธวี เิ คราะห์ ความถีข่ อง
การส่งตรวจ ชนิดของตัวอย่าง ปริมาณตัวอย่างและระยะเวลารายงานผล
ทัง้ นี้ การปรึกษารวมถึง การปรึกษาเฉพาะราย การปรึกษา
ในเชิงระบบเพื่อบริหารจัดการ และการปรึกษาในเชิงวิชาการ วิชาชีพ
10.1.2 มีบนั ทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทีป่ รึกษา และการน�ำ
ไปปฏิบัติ
		
10.2 การให้บริการค�ำปรึกษา
10.2.1 กรณีทหี่ อ้ งปฏิบตั กิ ารให้บริการแปลผลการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ ก�ำหนดผู้รับผิดชอบที่มีคุณวุฒิความสามารถ ที่เหมาะสม
10.2.2 มีบันทึกการสื่อสารในการให้บริการค�ำปรึกษา
		
10.3 การจัดการกับข้อร้องเรียน
  มีนโยบาย หลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ใิ นการรับเรือ่ ง ประเมิน
และวิธีจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง จัดเก็บบันทึก
ข้อร้องเรียน ผลการตรวจสอบ และปฏิบัติการแก้ไข
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ข้อสังเกต 25 : ควรเก็บบันทึกข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และน�ำไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
		
10.4 การค้นหาความต้องการของผู้ใช้บริการ
10.4.1 มีนโยบายและก�ำหนดวิธีปฏิบัติในการสอบถามความคิด
เห็น การส�ำรวจความพึงพอใจ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหาความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ครอบคลุมผู้รับบริการภายนอกและผู้ใช้บริการ
ภายในที่เกี่ยวข้อง ประเด็นในการสอบถามความคิดเห็นต้องครอบคลุม
คุณภาพการบริการ และมีจำ� นวนแบบสอบถามทีเ่ พียงพอในการเป็นตัวแทน
กลุ่มผู้รับบริการ และเหมาะสมในเชิงสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
10.4.2 ระบุวธิ กี ารค้นหาความต้องการ และการรับข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้บริการ
		
10.5 การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
น�ำข้อมูลจากการค้นหาความต้องการของผูใ้ ช้บริการ ในข้อ 10.4
มาใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดกิจกรรมหรือ วิธีการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555

1. องค์กรและการบริหาร

1.1 องค์กร
1.2 ระบบบริหารคุณภาพ
1.3 การตรวจติดตามระบบคุณภาพ
1.4 การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
1.5 การทบทวนข้อตกลงกับผู้รับบริการ
2. บุคลากร
2.1 นโยบาย
2.2 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
2.3 การพัฒนาบุคลากร
3. เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
3.1 เครื่องมือหลัก เครื่องป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล
3.2 น้ำ�ยา และวัสดุ
4. การจัดซื้อและใช้บริการภายนอก
4.1 การจัดซื้อและใช้บริการภายนอก
4.2 การส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น

ISO 15189 : 2012

4.1 Organization and management responsibility
4.1.1 Organization
4.2 Quality management system
4.14.5 Internal audit
4.15 Management review
4.4 Service agreements
5.1 Personnel
5.1.1 General
4.1.1.4 Laboratory director
5.1 Personnel
5.3 Laboratory equipment,
reagents, and consumables
5.3.1 Equipment
5.3.2 Reagents and consumables
4.6 External services and
supplies
4.5 Examination by referral laboratories

5. การควบคุมกระบวนการ
5.1 สถานที่ สภาวะแวดล้อมและความปลอดภัย 5.2 Accommodation and environmental conditions
5.2 การประกันคุณภาพกระบวนการวิเคราะห์ 5.6 Ensuring quality of examination results
5.3 ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์
5.4 Pre-examination processes
5.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์
5.5 Examination processes
5.5 ขั้นตอนหลังการวิเคราะห์
5.7 Post-examination processes
5.6 การรายงานผล
5.8 Reporting of results
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6. เอกสารคุณภาพ

6.1 เอกสารคุณภาพและการควบคุม
6.2 บันทึกคุณภาพ
6.3 ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ
7. การควบคุมสิง่ ทีไ่ ม่สอดคล้องกับข้อกำ�หนด
7.1 สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำ�หนด
7.2 ปฏิบัติการแก้ไข
7.3 ปฏิบัติการป้องกัน
8. การตรวจติดตามภายใน
8.1 การวางแผนการตรวจติดตามภายใน
8.2 การตรวจติดตาม
8.3 การนำ�เสนอผลการตรวจติดตาม
9. กระบวนการการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
9.1 การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
9.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและโอกาสพัฒนา
9.3 การติดตามและประเมินผลตัวชีว้ ดั คุณภาพ
10. การตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
10.1 การกำ�หนดที่ปรึกษา
10.2 การให้บริการคำ�ปรึกษา
10.3 การค้นหาความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
10.4 การจัดการกับข้อร้องเรียน
10.5 การตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ

ISO 15189 : 2012

4.2.2 Documentation requirements
4.3 Document control
4.13 Control of records
5.10 Laboratory Information
System
4.9 Identification and control
of nonconformities, 4.14.6 Risk
management
4.10 Corrective action
4.11 Preventive action
4.14 Internal audits
4.14 Evaluation and audits
4.14.5 Internal audit
4.12 Continual improvement
4.15 Management review
4.14.7 Quality indicators
4.7 Advisory services
4.14.4 Staff suggestions
4.8 Resolution of complaints
4.14.3 Assessment of user
feedback
4.14 Evaluation and audit

49

บรรณานุกรม
1. Board of Registry and ASCP Guidelines for Ethical Behavior. American
Society of Clinical Pathologists. Chicago, 2000
2. International Organization for Standardization (ISO). Quality management
systems-Fundamentals and vocabulary, (ISO 9000:2005)
3. International Organization for Standardization (ISO). Medical laboratories
- Particular requirements for quality and competence. (ISO 15189 :
November 1, 2012)
4. International Organization for Standardization. Medical laboratories requirement for safety. (ISO 15190 : October 15, 2003)
5. International Organization for Standardization - General requirements
for proficiency testing (ISO/IEC 17043 : 2010)
6. International Organization for Standardization. Point-of-care testing (POCT) -- Requirements for quality and competence. (ISO 22870 : March
02, 2006)
7. National Association of Testing Authorities (NATA/RCPA). Medical testing
requirements. (1995).
8. CLSI GP26-A4. A Quality Management System Model for Laboratory
Services - Fourth edition - Approved Guideline.
9. National committee for clinical laboratory system (NCCLS). Terminology
and definitions for use in NCCLS documents. 3 rd edition; Proposed
Standard (NRSCL8-P3, Vol.16 No.17 : December 1996)
10. ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการ
แพทย์ พ.ศ. 2553
11. ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยข้อจ�ำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2553
12. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551

50

13. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547.
14. สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย. มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2547
ส�ำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์. ฉบับปี พ.ศ. 2547.
15. สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. มาตรฐานโรงพยาบาลฉบับฉลอง
สิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุง 27 เมษายน 2554
16. สภาเทคนิคการแพทย์. มาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2551. ส�ำหรับห้องปฏิบตั กิ าร
ทางการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2551.
17. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึง่ กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล
องค์การ บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล กรุงเทพมหานคร เมือง
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หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในความ
ควบคุมของเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2550
18. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึง่ ปฏิบตั งิ านในสถานพยาบาล ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระท�ำการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ใน
ความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2550
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ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์
ที่ 11/2555
เรื่อง		 เครื่องหมายรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
		 (LA) และเงื่อนไขการนําไปใช้งาน
     เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติ
การ (Laboratory Accreditation) ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
ของสภาเทคนิคการแพทย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ
เป็นการประชาสัมพันธ์สู่สังคม สภาเทคนิคการแพทย์ขอประกาศ เรื่อง
เครื่องหมายรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LA) และเงื่อนไข
การน�ำไปใช้งาน ดังนี้
๑. ลักษณะของเครื่องหมายรับรอง มีรายละเอียดดังรูปภาพ

๒. ความหมายของเครื่องหมายรับรอง LA
๒.๑ ค�ำว่า Laboratory Accreditation หมายถึงการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
๒.๒ ค�ำว่า Thailand Medical Technology Council หมายถึง
สภาเทคนิค การแพทย์
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๒.๑ อักษร Q หมายถึง คุณภาพ หรือ ระบบบริหารคุณภาพ (Quality
Management)
๒.๒ สายริบบิ้นสีธงชาติไทย หมายถึง มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ของประเทศไทย
๒.๓ ดวงดาว หมายถึง ความส�ำเร็จและความภาคภูมิใจ
๒.๔ การเรียงหลอดเลือดเป็นขั้นบันได หมายถึง ผลการพัฒนา
คุณภาพงานเทคนิคการแพทย์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๓. เงื่อนไขการน�ำเครื่องหมายรับรองไปใช้ ดังนี้
๓.๑ ให้ใช้เครือ่ งหมายรับรอง (logo) บนใบเกียรติบตั รรับรอง LA
(หรือ Re - LA) ที่ออกโดยสภาเทคนิคการแพทย์ โดยระบุวัน เดือน ปี ที่
รับรอง และ วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดการรับรองให้ชัดเจน
๓.๒ หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง สามารถน�ำเครื่องหมายรับรอง
นี้ไปใช้แสดงในสถานบริการได้ เช่น ติดไว้ที่หน้าห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
รับรอง คู่มือใช้บริการ หน้าซองจดหมาย ของที่ระลึก เป็นต้น โดยจะต้อง
ระบุช่วงระยะเวลาที่ได้รับการรับรองและระยะเวลาที่สิ้นสุดการรับรองไว้
ที่ข้างใต้เครื่องหมายรับรองด้วยเสมอ (ห้ามใช้แต่เครื่องหมายรับรองเพียง
อย่างเดียว)
		๓.๓ ห้ามน�ำเครือ่ งหมายรับรอง ไปแสดงไว้ในใบรายงานผลตรวจ
วิเคราะห์ (ทั้งที่เป็นเอกสารกระดาษและเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
		๓.๔ ห้ามหน่วยงานใดที่ไม่ได้รับการรับรอง หรือขาดสถานภาพ
การรับรอง LA แล้วน�ำเครื่องหมายรับรองไปใช้โดยเด็ดขาด
		๓.๔ ห้ามหน่วยงานดัดแปลง/แก้ไขรายละเอียดส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือ สี ของเครื่องหมายรับรองนี้
  ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555

(นางวรรณิกา มโนรมณ์)
นายกสภาเทคนิคการแพทย์
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