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ในปี พ.ศ. 2542 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ก�ำหนดมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ขนึ้ เป็นครัง้ แรก โดยใช้มาตรฐาน ISO/IEC Guide 25 เป็นพืน้ ฐานหลัก
ต่อมาจากเสียงสะท้อนจากสมาชิกของสมาคมฯ ในการประชุมวิชาการประจ�ำปี เดือน
เมษายน ปี พ.ศ. 2543 เรียกร้องให้ มีการจัดท�ำมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ฉบับใหม่
โดยใช้สาระส�ำคัญจาก ISO/FDIS 15189 ฉบับปี ค.ศ. 2000 เป็นหลัก ประกอบด้วย
มาตรฐาน ISO 9001 ฉบับปี ค.ศ. 2000 มาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ฉบับบูรณาการ พ.ศ.
2543 และมาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ สมาคมเทคนิคการ
แพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้จดั ท�ำร่างมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ส่งให้สมาชิกของ
สมาคมฯและผู้เชี่ยวชาญพิจารณาประเมินความคิดเห็นในรายละเอียด และได้น�ำข้อคิด
เห็นที่ได้รับมาปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในประเทศไทย มาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย์ 2544 จึงเป็นแนวทางให้ผบู้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ าร
ทางการแพทย์ จัดตั้งระบบคุณภาพ บ�ำรุงรักษา และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ประกาศใช้ตงั้ แต่
วันที่ 23 ตุลาคม 2547 ได้มีการแยกอ�ำนาจการควบคุมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการ
แพทย์ออกจากอ�ำนาจของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ และให้มสี ภาเทคนิคการ
แพทย์ท�ำหน้าที่ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ ก�ำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพและควบคุมมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้
อันก่อให้เกิดภัยและความเสียหายแก่ประชาชน สภาเทคนิคการแพทย์ได้
พิจารณาตามพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในมาตรา 7(2) ให้มีการควบคุมก�ำกับดูแล และก�ำหนดมาตรฐาน
การให้บริการของผูป้ ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จึงมีมติให้นำ� มาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ 2547 มาใช้เป็นมาตรฐานการให้บริการของผูป้ ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
และถ่ายโอนภาระงานรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ด�ำเนินการโดยสภาเทคนิคการแพทย์
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ได้ปรับปรุง
ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทันสมัย เป็นฉบับ 2551 ฉบับ 2555 และ ฉบับ 2560 ในปัจจุบัน
ทั้งนี้ สาระส�ำคัญยังคงไว้ตามปัจจัยหลักของระบบคุณภาพเช่นเดิม
สภาเทคนิคการแพทย์
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ขอบข่าย

ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 “วิชาชีพเทคนิค
การแพทย์” หมายความว่า วิชาชีพที่กระท�ำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์
และการด�ำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์
วิจัยและการรายงานผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์
โรค และการป้องกันโรคหรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 นี้ ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ ใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งระบบคุณภาพ บ�ำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ในห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งตัวอย่างของมนุษย์ เช่น
โลหิตวิทยา ธนาคารเลือด จุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
จุลชีววิทยาคลินกิ ปรสิตวิทยา พิษวิทยา นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษย์
พันธุศาสตร์ อณูพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นก�ำเนิด (Stem cell) เทคโนโลยี
การเจริญพันธุ์ของมนุษย์ การทดสอบทางสรีรวิทยา และการทดสอบทางห้องปฏิบัติ
การอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่มีลักษณะงานคล้ายกับงานที่กล่าวข้างต้น หรือที่มีชื่อเรียกเป็น
อย่างอื่น
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ค�ำจ�ำกัดความ(ที่มา)

การควบคุมคุณภาพภายใน (internal quality control-IQC) หมายถึง การตรวจสอบ
สภาวะในการทดสอบของห้องปฏิบัติการในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอยู่ในเกณฑ์
ที่ก�ำหนด (สทพ.)
การตรวจติดตามคุณภาพ (quality audit) หมายถึง การตรวจสอบเป็นระยะว่าห้อง
ปฏิบัติการได้ปฏิบัติตามระบบคุณภาพอย่างสมบูรณ์ และยึดถือโดยพนักงานทุกระดับ
(G-08 สมอ.) ทั้งนี้ต้องครอบคลุมการตรวจสอบเชิงบริหารจัดการระบบคุณภาพ เชิง
เทคนิควิชาการและระบบความปลอดภัย (สทพ.)
การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (accreditation) หมายถึง กระบวนการตรวจ
ประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ที่มีการวางระบบพัฒนาคุณภาพ ผ่านเกณฑ์และ
เงื่อนไข ได้รับการรับรองตามมติสภาเทคนิคการแพทย์ (สทพ.)
การทดสอบ (testing) หมายถึง การปฏิบัติทางเทคนิคที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ในผลิตภัณฑ์ที่ก�ำหนดในกระบวนการ
หรือการบริการตามวิธีการเฉพาะ (ISO/IEC Guide 2:1996)
การทดสอบความช�ำนาญ (proficiency testing) หมายถึง การตรวจสอบถึงการกระท�ำ
การทดสอบของห้องปฏิบตั กิ ารโดยอาศัยกลไกของวิธเี ปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบตั ิ
การ (ISO/IEC Guide 2:1996)
การทวนสอบ (verification) หมายถึง การยืนยันโดยการตรวจสอบและมีหลักฐานแสดง
ว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ระบุ (สมอ.) (ISO 9000:2005)
การสอบกลับ (traceability) หมายถึง การย้อนรอยได้ถึงคุณสมบัติของผลการวัดหรือ
ค่ามาตรฐานที่ใช้อ้างอิงระดับประเทศ หรือระดับสากล (NCCLS: 1996)
การสอบทวน (validation) หมายถึง กิจกรรม หรือกระบวนการเพื่อพิสูจน์ว่า ขั้นตอน
การทดสอบ กระบวนการทดสอบ ระบบการทดสอบ เครื่องมือหรือวิธีการทดสอบที่น�ำ
มาใช้ มีการใช้งานได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่คาดไว้ (NCCLS : 1996) (ISO 9000 : 2005)
สภาเทคนิคการแพทย์
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การสอบเทียบ (calibration) หมายถึง การเปรียบเทียบค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือที่ต้องการตรวจความถูกต้องกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีค่าความถูกต้อง
แม่นย�ำที่สูงกว่า (สวทช.)
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดที่ดูแลผู้ป่วย (point of care testing, POCT)
หมายถึง การบริการทางห้องปฏิบัติการที่อยู่ใกล้หรือข้างเตียงผู้ป่วย เพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลงผลจากการรักษา (ISO 22870:2006)
ค่าปรับเทียบ (correction factor) หมายถึง ตัวเลขทีใ่ ช้ปรับผลการทดสอบทีค่ ลาดเคลือ่ น
ในเชิงระบบ (systemic error) เพื่อชดเชยผลการทดสอบที่ได้ให้ถูกต้อง (NCCLS:1996)
ค่าวิกฤติ (critical intervals/alert) หมายถึง รายงานผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ
การเทคนิคการแพทย์ที่ห้องปฏิบัติการท�ำความตกลงกับผู้ใช้บริการ ให้รายงานผลด่วน
เป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการรักษาผู้ป่วย (สทพ.)
คู่มือคุณภาพ (quality manual) หมายถึง เอกสารที่แสดงว่าห้องปฏิบัติการมีการ
จัดท�ำและรักษาระบบคุณภาพที่เหมาะสมกับประเภทของงาน โดยก�ำหนดนโยบาย
วัตถุประสงค์ และข้อผูกพันของการเป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพในการให้บริการ
(มอก. 1300: 2537)
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (professional ethics) หมายถึง ข้อบังคับสภาเทคนิค
การแพทย์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์พ.ศ. 2553
นโยบายคุณภาพ (quality policy) หมายถึง การก�ำหนดของผู้บริหารระดับสูง ที่ระบุ
ความมุ่งมั่นของห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานของ
วิชาชีพและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีท่ กุ คนทีต่ อ้ งเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนและ
วิธีการที่ก�ำหนดไว้ (มอก.1300: 2537) (ISO 9000:2005)
ผลการตรวจวิเคราะห์ (analysis result) หมายถึง ค่าของคุณลักษณะเฉพาะที่ได้จาก
การตรวจวัด โดยวิธีเฉพาะที่เสร็จสมบูรณ์ (ISO 5725-1)
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ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (quality management system) หมายถึง ระบบบริหาร
เพื่อก�ำกับ ควบคุม วิธีด�ำเนินการ กระบวนการ และทรัพยากรที่จะน�ำไปใช้ในการจัดการ
คุณภาพให้มีประสิทธิผลตามเป้าหมายคุณภาพ (G-08 สมอ.) (ISO 9000 : 2005) (สทพ.)
ระยะเวลาที่ ก� ำ หนด (turnaround time) หมายถึ ง ก� ำ หนดระยะเวลาที่ ห ้ อ ง
ปฏิบตั กิ าร ลงทะเบียนรับตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ จนถึงขัน้ ตอนรายงานผลออกจากห้อง
ปฏิบัติการ (สทพ.)
วิ เ คราะห์ (analyse) หมายถึ ง ท� ำ การทดสอบโดยใช้ วิ ธีก ารทางเทคนิ ค เฉพาะ
(ISO/IEC Guide 2 : 1996)
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หมายถึง วิชาชีพทีก่ ระท�ำต่อมนุษย์เพือ่ ให้ได้สงิ่ ตัวอย่างทางการ
แพทย์ และการด�ำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการตรวจ ทดสอบ
วิเคราะห์ วิจัยและการรายงานผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา
การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรคหรือเพือ่ การประเมินภาวะสุขภาพ (พระราชบัญญัติ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547)
วัสดุควบคุมคุณภาพ (control material) หมายถึง วัสดุหรือสารซึ่งมีคุณสมบัติหนึ่ง
หรือหลายอย่างที่เป็นเนื้อเดียวกัน และเตรียมขึ้นอย่างดีเพื่อใช้ควบคุมคุณภาพในงาน
วิเคราะห์ประจ�ำวัน (สทพ.)
วัสดุอ้างอิง (reference material) หมายถึง วัสดุหรือสารซึ่งมีคุณสมบัติหนึ่ง หรือหลาย
อย่างที่เป็นเนื้อเดียวกัน และเตรียมขึ้นอย่างดี เพื่อใช้สำ� หรับสอบเทียบเครื่องมือ หรือ
ประเมินวิธีการตรวจวัด หรือก�ำหนดค่าของวัสดุอื่น (VIM : 1993,6.13)
สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด (nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไป
ตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานนี้ หรือ กฎระเบียบปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ องค์กร หรือ
ข้อก�ำหนดทางราชการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงที่ก�ำหนดขึ้นในระบบ
คุณภาพ หรือ ข้อตกลงกับผู้ใช้บริการ (สทพ.) (ISO 9000 : 2005)
สมอ. หมายถึง ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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สทพ. หมายถึง สภาเทคนิคการแพทย์
สวทช. หมายถึง ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สปสช. หมายถึง ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สรพ. หมายถึง สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(มหาชน)
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หมายถึง ห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆ เช่น โลหิตวิทยา
ธนาคารเลือด จุลทรรศนศาสตร์คลินกิ เคมีคลินกิ ภูมคิ มุ้ กันวิทยาคลินกิ จุลชีววิทยาคลินกิ
ปรสิตวิทยา พิษวิทยานิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษย์พนั ธุศาสตร์ อณู
พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีเกีย่ วกับเซลล์ตน้ ก�ำเนิด (Stem cell) เทคโนโลยีการเจริญพันธุข์ อง
มนุษย์ การทดสอบทางสรีรวิทยา และการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือ
ทีม่ ลี กั ษณะงานคล้ายกับงานทีก่ ล่าวข้างต้น หรือทีม่ ชี อื่ เรียกเป็นอย่างอืน่ เพือ่ การวินจิ ฉัย
โรค ติดตามการรักษา ประเมินสภาวะสุขภาพ งานวิจัย และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สทพ.)
ห้องปฏิบัติการส่งต่อ (referral laboratory) หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่ท�ำการทดสอบ
ตัวอย่างตรวจที่ส่งมาจากห้องปฏิบัติการอื่น (สทพ.)
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มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560
ฉบับ “60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย”

1. องค์กรและการบริหาร

1.1 องค์กร
1.1.1 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เป็นห้องปฏิบัติการ หรือส่วนขององค์กรที่ถูก
ต้องตามกฎหมาย มีระบบคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ให้
บริการภายในสถานที่ตั้งถาวรหรือหน่วยเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ
ของห้องปฏิบตั กิ าร มีการจัดท�ำหรือแสดงผังโครงสร้างขององค์กร (Organization chart)
การบริหารจัดการภายในหน่วยงานและแสดงความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับองค์กรหลักและ
องค์กรอืน่ (ถ้ามี) มีความเป็นกลางและแสดงความมุง่ มัน่ ในการให้บริการทางห้องปฏิบตั ิ
การตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ฉบับนี้ รวมถึงการแปลผล การให้
ค�ำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อตอบสนองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
1.1.2 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ หมายถึง ความรับผิดชอบในการวางแผน
คุณภาพ จัดระบบ บ�ำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
		
1.1.2.1 ก�ำหนดหัวหน้าห้องปฏิบัติการ ที่มีคุณวุฒิ ทักษะ และประสบการณ์
ในการบริหารงานห้องปฏิบัติการ
		
1.1.2.2 ก�ำหนดผู้จัดการคุณภาพ หรือกลุ่มจัดการคุณภาพ ให้มีอ�ำนาจและ
หน้าทีใ่ นการดูแล ก�ำกับงาน ให้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดในระบบคุณภาพ
ทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื คุณภาพฉบับทีเ่ ป็นปัจจุบนั ผูจ้ ดั การคุณภาพรายงาน
ตรงต่อผู้บริหารซึ่งมีอ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบายและทรัพยากร
รวมทั้ ง ระบุ ผู ้ จั ด การวิ ช าการหรื อ กลุ ่ ม จั ด การวิ ช าการท� ำ หน้ า ที่
รับผิดชอบและพัฒนาด้านเทคนิควิชาการ รวมทัง้ เทคโนโลยี ในห้อง
ปฏิบัติการ มีการแต่งตั้งผู้จัดการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ
		
1.1.2.3 วางแผนและด�ำเนินการให้ได้มาซึ่งงบประมาณด�ำเนินงานและ
ทรัพยากรน�ำเข้าอย่างเหมาะสม
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1.1.2.4 สนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมตรวจวิ เ คราะห์ โ ดยอิ ส ระ
ปราศจากภาวะกดดันจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพงาน
1.1.2.5 ก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทัง้ ภายในห้องปฏิบตั กิ ารและร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1.2.6 ระบุอำ� นาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบ และความสัมพันธ์เชือ่ มโยงของบุคลากร
ก�ำหนดผู้รักษาการแทน ในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญกรณีที่ไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติงานได้

ข้อสังเกต 1 : การจัดท�ำแผนคุณภาพควรวิเคราะห์กระบวนการหลักในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานให้มีความครอบคลุมทุกสาขางาน โดยค�ำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ
เช่น นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของงาน ความต้องการของผู้รับบริการ
ความเสี่ยง โอกาสพัฒนา กิจกรรมคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับ
บริการหรือเพื่อลดความเสี่ยง และตัวชี้วัดคุณภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในสังกัดของโรงพยาบาลควรก�ำหนดแผนคุณภาพ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลด้วย
ข้อสังเกต 2 : ห้องปฏิบัติการบางแห่ง มีบุคลากรจ�ำกัด อาจมอบหมายให้บุคลากร
ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ การก�ำหนดผู้รักษาการแทน อาจไม่ครบทุกต�ำแหน่ง
		

		

1.1.2.7 ก�ำหนดความรับผิดชอบของบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านหรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง
ที่ส่งผลกระทบต่อการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เช่น การจัดการ
ตัวอย่างเริ่มต้น (primary sample) เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส
ปราศจากผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องใดๆ เป็นต้น
1.1.2.8 สนับสนุนการฝึกอบรมอย่างพอเพียงและให้มีการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบตั ิ และผลการประเมินความสามารถของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรนั้น
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1.1.2.9 ก�ำหนดระบบ ควบคุม ป้องกัน และติดตามความปลอดภัยของผู้
ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ
		
1.1.2.10 ก�ำหนดวิธีการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ป่วยในรูปแบบ
เอกสารและ/หรือระบบสารสนเทศในรูปแบบอื่นๆ โดยสามารถ
ปกปิดข้อมูลให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องในการใช้รายงานผล ตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ โดยระบุเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติของห้อง
ปฏิบัติการ ครอบคลุมวิธีการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การ
ท�ำลายข้อมูล รวมถึงการบันทึกและการรายงานผลด้วยวิธพี เิ ศษ เช่น
เอดส์ สารเสพติด และคดี เป็นต้น ครอบคลุมรายงานผลที่มาจาก
ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ
		
1.1.2.11 การด� ำ เนิ น การของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพึ ง ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามค� ำ
ประกาศว่าด้วยสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย โดยมีการประกาศ
ให้รับทราบทั้งผู้ให้และผู้รับบริการในห้องปฏิบัติการ
1.1.3 ก�ำหนดตัวชี้วัดคุณภาพหลัก (Key Performance Index - KPI) ที่ใช้ติดตาม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน ตามวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพ ก�ำหนดเป้าหมายอย่าง
เหมาะสม ก�ำหนดความถี่ในการติดตามข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ และใช้เป็นข้อมูลก�ำหนด
โอกาสพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้อสังเกต 3 : ควรก�ำหนดตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Index - KPI)
อย่างน้อย ดังนี้
		
1. อัตราการประกันคุณภาพครบถ้วนและถูกต้อง
		
2. อัตราการรายงานผลผิดพลาด
		
3. อัตราการรายงานผลในกลุ่มผู้ป่วยนอกตามเวลาที่ก�ำหนด
		
4. อัตราการจ่ายเลือดผิดพลาด (ถ้ามี)
		
5. อัตราความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
		
6. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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1.1.4 กรณีหอ้ งปฏิบตั กิ ารได้รบั การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร (Laboratory Accreditation) ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ เพือ่
เป็นการประชาสัมพันธ์สู่สังคม ต้องปฏิบัติตามประกาศของสภาเทคนิคการแพทย์สภา
เทคนิคการแพทย์ ที่ 11/2555 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เรื่อง เครื่องหมายรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LA) และเงื่อนไขการน�ำไปใช้งาน
1.2 ระบบบริหารคุณภาพ
1.2.1 คูม่ อื คุณภาพ จัดท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษร และเป็นส่วนหนึง่ ของระบบเอกสาร
คุณภาพทีต่ อ้ งควบคุม ระบุนโยบายคุณภาพ และมีเนือ้ หาสาระส�ำคัญเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพ มีการสื่อสารสาระส�ำคัญไปยังบุคลากรทุกคนให้เข้าใจและปฏิบัติ
ตามนโยบายคุณภาพและข้อก�ำหนดอย่างเคร่งครัด มีการแสดงความเชื่อมโยงนโยบาย
คุณภาพในคูม่ อื คุณภาพไปยังวิธกี ารทีร่ ะบุในเอกสารคุณภาพหลักทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำหนดราย
ละเอียดของนโยบาย ซึ่งครอบคลุมถึง
		
1.2.1.1 มาตรฐานของงานบริการ เช่น ก�ำหนดเจตจ�ำนงและขอบข่ายของ
งานบริการ
		
1.2.1.2 ความมุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พัฒนา
คุณภาพงานตรวจวิเคราะห์และงานบริการ สอดคล้องกับระบบ
บริหารคุณภาพ
		
1.2.1.3 ก�ำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของห้องปฏิบตั ิ
การและ/หรือขององค์กร มีการติดตามวัดผลด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ
		
1.2.1.4 บุคลากรทุกคนในห้องปฏิบตั กิ ารต้องศึกษา ท�ำความเข้าใจ และปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดในคู่มือคุณภาพ
		
1.2.1.5 ก�ำหนดระบบควบคุมเอกสารคุณภาพและบันทึก
1.2.2 ก�ำหนดนโยบายระบบประกันคุณภาพ ซึง่ ครอบคลุมการควบคุมระบบคุณภาพ
ภายใน (Internal Quality Control) และการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
(interlaboratory comparison) เช่น การทดสอบความสามารถระหว่างห้องปฏิบัติการ
(proficiency testing, PT) การประเมินคุณภาพระหว่างองค์กร (external quality
assessment schemes, EQAS)
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1.2.3 ก�ำหนดนโยบาย เลือกใช้เครื่องมือ สารมาตรฐาน วัสดุอ้างอิง สารควบคุม
ให้เหมาะสมกับภาระงาน รวมถึงด�ำเนินการสอบเทียบ บ�ำรุงรักษา และตรวจสอบความ
พร้อมใช้งานของเครื่องมือ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของเครื่องมือ
1.2.4 ก�ำหนดนโยบายในการ ค้นหาความต้องการผู้ใช้บริการ ระบบรับและตอบ
สนองข้อร้องเรียน สอบถามความพึงพอใจเป็นระยะ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
1.2.5 ก�ำหนดระบบ เฝ้าระวัง ตรวจติดตาม บันทึก อุบัติการณ์ สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
กับข้อก�ำหนด ทั้งที่เป็นอุบัติการณ์เชิงรุก (near miss) และอุบัติการณ์ (miss) ตลอด
ขัน้ ตอนในกระบวนการ ก่อนวิเคราะห์ วิเคราะห์ และ หลังวิเคราะห์ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
เชิงสถิติ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ก�ำหนดปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันได้อย่าง
ตรงประเด็น
1.2.6 ก�ำหนดวิธีการสื่อสารภายในห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานในระบบคุณภาพ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ข้อสังเกต 4 : วิธีการสื่อสารขึ้นอยู่กับขนาดและความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ
รวมทั้งความซับซ้อนของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
1.3 การตรวจติดตามระบบคุณภาพ
1.3.1 มีนโยบายในการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
ต้องด�ำเนินการอย่างน้อยปีละครัง้ เพือ่ ประเมินระบบคุณภาพและความเหมาะสมในการ
ให้บริการของห้องปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม
1.3.2 มีนโยบายในการตรวจติดตามระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
1.3.3 แสดงผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามนโยบายในข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ในข้อ 8
1.4 การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
1.4.1 มีนโยบายในการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ การทบทวนต้องด�ำเนินการ
อย่างน้อยปีละครั้ง มีการรวบรวมข้อมูลส�ำคัญในระบบบริหารคุณภาพเพื่อน�ำมาใช้ใน
การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ จัดท�ำบันทึกผลจากการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
รวมทั้งการก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ การปรับปรุงระบบบริการและก�ำหนดความ
สภาเทคนิคการแพทย์
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จ�ำเป็นของทรัพยากรทีต่ อ้ งน�ำมาใช้เพือ่ ปรับปรุงแก้ไข และน�ำผลการทบทวนไปเป็นข้อมูล
ในการก�ำหนดแผนปฏิบัติการปีต่อไป
1.4.2 แสดงผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ในข้อ 9.1
1.5 การทบทวนข้อตกลงกับผู้รับบริการ
1.5.1 ก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ให้มีการทบทวนข้อตกลงกับผู้รับบริการ
และสื่อสารผลการทบทวนไปยังผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจตรงกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้
		
1.5.1.1 รายละเอียดในข้อตกลงที่เป็นเอกสารและรับทราบร่วมกันระหว่าง
ห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการ เช่น คู่มือการให้บริการ ระยะเวลา
ในการให้บริการ ค่าวิกฤต เป็นต้น
		
1.5.1.2 ศักยภาพและทรัพยากรของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ โครงสร้างเชิง
กายภาพ ความสามารถ และทักษะ ความช�ำนาญของบุคลากรตาม
ความจ�ำเป็น มีเพียงพอต่อการด�ำเนินการตามข้อตกลง การทบทวน
อาจพิจารณาจากผลจากการประชุมระหว่าง ห้องปฏิบตั กิ ารกับผูร้ บั
บริการ
		
1.5.1.3 เลือกวิธีการวิเคราะห์ ค่าอ้างอิง ที่เหมาะสมตรงตามข้อตกลงและ
ความจ�ำเป็นทางการแพทย์
1.5.2 จั ด ท� ำ บั น ทึ ก การทบทวนข้ อ ตกลง รวมทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ ส� ำ คั ญ
และข้อหารือ
1.5.3 การทบทวนนี้ครอบคลุมถึงภาระงานการส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก
1.5.4 มีการแจ้งให้ผู้รับบริการ เช่น แพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับทราบ
กรณีมีเหตุที่เบี่ยงเบนไปจากข้อตกลง เช่น การเปลี่ยนแปลงค่าอ้างอิง เป็นต้น
1.5.5 หากมีความจ�ำเป็นต้องแก้ไขข้อตกลง ต้องมีกระบวนการทบทวนข้อตกลงซ�ำ้
และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การ
เปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์ เป็นต้น
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2. บุคลากร

2.1 นโยบาย
ห้องปฏิบัติการต้องก�ำหนดนโยบายและแผนด้านการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
2.1.1 มีการวิเคราะห์ภาระงาน (workload analysis) และใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์
มาบริหารจัดการและจัดสรรบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 บรรยายลักษณะงานส�ำคัญ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงาน (job description - JD) ระบุรายละเอียดในทุกสาขางานที่ให้บริการ ก�ำหนดคุณสมบัติบุคลากร
(job specification-JS) และก�ำหนดหน้าทีข่ องผูป้ ฏิบตั งิ าน (job assignment-JA) สอดคล้อง
กับคุณวุฒิในต�ำแหน่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ เช่น เจาะเลือด ตรวจวิเคราะห์ ใช้
เครื่องมือพิเศษ รายงานผล ตรวจสอบผล ตามข้อจ�ำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2.1.3 ก�ำหนดผูม้ อี ำ� นาจเข้าถึงข้อมูลผูป้ ว่ ย แก้ไขผล แก้ไขกฎระเบียบ ต้องมีวธิ กี าร
ป้องกันการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การท�ำลายข้อมูล ครอบคลุมข้อมูลในระบบระบบ
สารสนเทศและในงานบริการ โดยค�ำนึงถึงอ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
2.1.4 มีการควบคุมดูแลผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามค�ำบรรยายลักษณะงาน
โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ความช�ำนาญ ประสบการณ์ ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต�ำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายก�ำหนด หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ในกรณีภาครัฐ) หรือระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
พยาบาล กระท�ำการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในความควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (ในกรณีภาคเอกชน)
2.1.5 มีการปฐมนิเทศ สอนงาน หรือ เตรียมความพร้อมให้กบั บุคลากรบรรจุเข้างาน
ใหม่ ก่อนประจ�ำการ หัวข้ออบรมต้องครอบคลุม กระบวนการท�ำงานในระบบคุณภาพ
พื้นที่สภาวะแวดล้อม ระบบความปลอดภัย จัดท�ำบันทึกการอบรมและประเมินผล
สภาเทคนิคการแพทย์
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2.2 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
2.2.1 หัวหน้าห้องปฏิบตั กิ าร ต้องได้รบั ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเทคนิคการ
แพทย์ มีความรู้วิชาการและวิชาชีพ ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีประสบการณ์
การท�ำงานในห้องปฏิบัติการมากเพียงพอ
2.2.2 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
		
2.2.2.1 บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยวางแผนงบประมาณและทรัพยากร ควบคุม
และการบริหารงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร
		
2.2.2.2 ให้ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำในเชิงวิชาชีพและวิชาการ
		
2.2.2.3 วางแผน ก�ำหนดเป้าหมาย และพัฒนางานบริหาร งานวิชาการ และ
งานบริการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร
		
2.2.2.4 จัดท�ำแผนการสอนและฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
		
2.2.2.5 ก�ำหนดระบบคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงาน น�ำมาใช้ติดตาม
และพัฒนาคุณภาพบริการ
		
2.2.2.6 คัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภายนอกที่ส่งต่อ
		
2.2.2.7 จัดให้มีบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตาม
ความจ�ำเป็นของภาระงาน
		
2.2.2.8 จัดให้มีระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตามข้อก�ำหนดของ
ห้องปฏิบัติการที่ดี และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		
2.2.2.9 รับข้อร้องเรียน หรือรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ
		
2.2.2.10 ส่งเสริม วางแผนงานวิจัยและพัฒนา
		
2.2.2.11 ควบคุม และส่งเสริมให้บคุ ลากรปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์และจริยธรรมองค์กร
ข้อสังเกต 5 : หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ไม่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังกล่าวทั้งหมด อาจมอบอ�ำนาจหน้าที่บางส่วนให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้
โดยค�ำนึงถึงการบริหารระบบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพ
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2.3 การพัฒนาบุคลากร
2.3.1 ก�ำหนดแผนการศึกษาต่อเนื่อง และ/หรือแผนฝึกอบรมขณะประจ�ำการ
ส�ำหรับบุคลากรทุกระดับ หัวข้อการฝึกอบรม ต้องครอบคลุม ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
กระบวนการปฏิบัติงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ระบบประกันคุณภาพ ระบบรายงาน
ผลห้องปฏิบตั กิ ารและสารสนเทศ ระบบความปลอดภัย และการป้องกันอุบตั ภิ ยั จรรยา
บรรณแห่งวิชาชีพ การรักษาความลับผู้ป่วย บุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ซึ่งปฏิบัติ
งาน ภายใต้ก�ำกับ ตามข้อ 2.1.4 ต้องมีการประเมินประสิทธิผลของการอบรมเป็นระยะ
2.3.2 มีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (competency) ทั้งสมรรถนะหลัก
(core competency) และสมรรถนะตามภาระงาน (functional competency) และผล
การปฏิบัติงาน (performance) ส�ำหรับบุคลากรทุกระดับเป็นระยะ เพื่อใช้ข้อมูลจาก
การประเมินเป็นแนวทางในการก�ำหนดความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมเพิ่มเติมรายบุคคล
(training needs) เพือ่ ให้มนั่ ใจในความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ านตามงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
วิธีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน อาจใช้หลายวิธีประกอบกัน เช่น การสังเกต
จากงานที่ปฏิบัติ สังเกตจากผลวิเคราะห์ ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหา ทดสอบด้วยตัวอย่าง สอบข้อเขียน ซักถาม เป็นต้น ผลการประเมินต้องผ่าน
เกณฑ์ที่ก�ำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความสามารถในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2.3.3 มีการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ งทางเทคนิคการแพทย์ (Continuing
Medical Technology Education Center, CMTE) ตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์
ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสภาเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรอื่นในห้อง
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง			
2.3.4 มีบนั ทึกบุคลากร ประกอบด้วย ใบประกอบวิชาชีพ ประวัตกิ ารศึกษา การอบรม
ความสามารถเชิงวิชาชีพ บันทึกติดตามผลการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน ผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การอบรมเพิ่มเติมต่อเนื่อง
บันทึกผลการตรวจสุขภาพประจ�ำปีทางห้องปฏิบัติการและผลการตรวจรังสีวินิจฉัย
รวมถึง ประวัติอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ประวัติการได้รับวัคซีนและสถานะภูมิคุ้มกัน
โรคไวรัสตับอักเสบบี
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3. เครื่องมือห้องปฏิบัติการ

เครือ่ งมือห้องปฏิบตั กิ าร ตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานนี้ หมายถึง เครือ่ งมือ อุปกรณ์
วัสดุอ้างอิง วัสดุ สิ้นเปลือง น�้ำยาตรวจ ระบบการวิเคราะห์ และระบบสารสนเทศทาง
ห้องปฏิบัติการ
ครอบคลุมเครื่องมือที่ เช่า – ยืม เครื่องมือที่ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ ห้อง
ปฏิบัติการต้องมีนโยบายและวิธีการคัดเลือก จัดหา และบริหารเครื่องมือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อสังเกต 6 : การเลือกใช้เครื่องมือต้องค�ำนึงถึงความประหยัดพลังงานและ
การทิ้งเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ หรือของเสียจากกระบวนการตรวจวิเคราะห์ซึ่งอาจ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
3.1 เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
3.1.1 ความพร้อมใช้งาน
		
3.1.1.1 มีเครือ่ งมือห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน
อย่างพอเพียง เครื่องมือมีคุณลักษณะเหมาะสม พร้อมท�ำงานได้
ตามที่ก�ำหนด และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
		
3.1.1.2 มีวธิ กี ารขนส่ง เคลือ่ นย้าย ติดตัง้ เก็บรักษา และการใช้ เพือ่ ป้องกัน
การปนเปื้อนหรือเสียหาย ของเครื่องมือห้องปฏิบัติการ
		
3.1.1.3 มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ (maintenance)
โดยผู้ใช้เครื่องมือ และมีบันทึกการด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอ ตาม
แผนที่ก�ำหนดไว้
		
3.1.1.4 กรณีมีการเคลื่อนย้ายเครื่องมือออกไปนอกเหนือการควบคุมของ
ห้องปฏิบัติการ หรือส่งไปซ่อม หรือรับบริการอื่นๆ ต้องมีการตรวจ
สอบสถานะความพร้อมใช้งาน ก่อนน�ำกลับมาใช้งานต่อไป
3.1.2 การสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration)
		
3.1.2.1 มี แ ผนการสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพ ระบุ
วัตถุประสงค์การใช้เครื่องมือ จุด/ช่วง ที่ใช้สอบเทียบ แหล่ง
สอบเทียบ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณาผลการสอบเทียบ ประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือ
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หากมีความคลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ที่ก�ำหนด มีบันทึกการซ่อมหรือ
ปรับเครื่องมือ
		
3.1.2.2 มีรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือในจุด/ช่วงที่ใช้งาน และมี
รายงานสถานะของวัสดุอ้างอิงหรือมาตรฐานเครื่องมือที่ใช้ในการ
สอบเทียบ จัดเก็บและแสดงหลักฐานรายงานผลการสอบเทียบ
พร้อมผลการประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือ ไว้ในพื้นที่ปฏิบัติการ
เพื่อความมั่นใจในการใช้เครื่องมือ		
3.1.3 มีแผนการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (preventive maintenance-PM) โดยช่าง
เทคนิค และ/หรือผูป้ ฏิบตั งิ าน ตามข้อก�ำหนดของผูผ้ ลิต มีบนั ทึกการด�ำเนินการตามแผน
ข้อสังเกต 7 : ความถี่ในการสอบเทียบ และแผนการบ�ำรุงรักษาควรสอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดของผู้ผลิต และปริมาณงาน
3.1.4 การชี้บ่งเครื่องมือ
		
3.1.4.1 มีการชีบ้ ง่ เครือ่ งมือหลัก ระบุรหัสครุภณ
ั ฑ์ประจ�ำเครือ่ ง แหล่งทีม่ า
มีปา้ ยชีบ้ ง่ สถานะและวันทีส่ อบเทียบ บ�ำรุงรักษา รวมถึงก�ำหนดการ
สอบเทียบ ปรับเทียบ บ�ำรุงรักษา ครั้งต่อไปส�ำหรับเครื่องมือที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพ
		
3.1.4.2 ในกรณีทพี่ บว่าเครือ่ งมือช�ำรุดและรอการส่งซ่อม ต้องติดฉลาก เช่น
“ช�ำรุด ห้ามใช้ ” จนกว่าการ ซ่อมแล้วเสร็จ
3.1.5 มีการเก็บรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย มีระบบ
ป้องกันไฟฟ้ารั่ว มีเครื่องจ่ายไฟฟ้าส�ำรอง มีวิธีการป้องกันเครื่องมือเสียหาย หากมี
อุบัติการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพเครื่องมือ ต้องบันทึก และแจ้งผู้ผลิต /
ผู้เกี่ยวข้อง ระบุผู้รับผิดชอบการใช้เครื่องมือที่มีความส�ำคัญ
3.1.6 มีคมู่ อื การใช้และการบ�ำรุงรักษาทีเ่ ป็นฉบับปัจจุบนั และน�ำเข้าควบคุมในระบบ
เอกสารคุณภาพ มีรายชื่อช่างซ่อมบ�ำรุงที่สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว
ข้อสังเกต 8 : สามารถใช้คู่มือการใช้-บ�ำรุงรักษาจากผู้ผลิต ที่จัดเตรียมไว้พร้อมใช้
ตามความเหมาะสม
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3.1.7 การปรับเทียบ
		
3.1.7.1 กรณีทมี่ คี า่ ปรับเทียบ (correction factors) ทีใ่ ช้ปรับผลการทดสอบ
ที่คลาดเคลื่อนในเชิงระบบ (systemic error) เพื่อชดเชยผลการ
ทดสอบที่ได้ให้ถูกต้อง เช่น ข้อมูลการเปลี่ยนหน่วยนับจากระบบ
เดิมเป็นระบบสากล (SI unit) ต้องมีวิธีการที่มั่นใจได้ว่ามีการปรับ
แก้ในเอกสารคุณภาพ/บันทึกคุณภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในระบบ
สารสนเทศ
		
3.1.7.2 มีระบบการป้องกันการปรับเปลี่ยน (safeguards) คุณลักษณะของ
เครื่องมือที่มีผลต่อการรายงานผลวิเคราะห์ รวมทั้ง hardware
software วัสดุอ้างอิง วัสดุสิ้นเปลือง น�้ำยาตรวจ และระบบ
การวิเคราะห์ เช่น ก�ำหนดรหัสบุคคลในการเข้าถึงระบบข้อมูล
สารสนเทศ การห้ามปรับหมุนปุ่มควบคุมความเร็วรอบ หรือ ปุ่ม
ปรับอุณหภูมิ ปุ่มปรับตั้งเวลา เป็นต้น
3.1.8 บัญชีรายชื่อเครื่องมือระบุรายละเอียดดังนี้ รหัสครุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ รุ่น
รหัสเครื่อง คุณลักษณะเครื่องมือ มีประวัติเครื่องมือ ระบุชื่อบริษัทผู้ผลิต บริษัทผู้แทน
จ�ำหน่าย เบอร์โทรศัพท์ช่างเทคนิค วันเดือนปี ที่รับและเริ่มใช้เครื่อง สถานที่ติดตั้ง หรือ
วางเครื่อง สภาพเครื่องเมื่อเริ่มรับ คู่มือการใช้งานจากผู้ผลิต มีบันทึกความเสียหาย
บกพร่อง การดัดแปลงหรือการซ่อมบ�ำรุงการใช้งานการบ�ำรุงรักษา ก�ำหนดอายุการ
ใช้งาน (หากระบุได้)
3.1.9 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องอัตโนมัติในขั้นตอนการชี้บ่งตัวอย่าง
วิเคราะห์ บันทึก รายงาน เก็บผลหรือเรียกผลการวิเคราะห์ให้แสดงข้อมูล ต้องมั่นใจ
ว่าข้อมูลต้องมีความสมบูรณ์ มีการป้องกันความผิดพลาดและการเข้าถึงข้อมูล
3.1.10 เครื่องมือในระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ มีข้อมูลการใช้ บ�ำรุงรักษา
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) มีการส�ำรองข้อมูล (Back up)
3.2 น�้ำยา และวัสดุ
ห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีการ ตรวจรับ จัดเก็บ ควบคุมวัสดุคงคลัง
3.2.1 ระบุจุดตรวจรับ พื้นที่จัดเก็บ สภาวะจัดเก็บ เพื่อรักษาคุณสมบัติต้องเป็นไป
ตามที่ผู้ผลิตก�ำหนด
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3.2.2 มีการตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลที่อาจมีการปรับเปลี่ยนตามรุ่นที่ผลิต เช่น
		
3.2.2.1 ข้อมูลทีร่ ะบุในเอกสารประกอบชุดตรวจ หากมีผลกระทบต่อคุณภาพ
การวิเคราะห์ตอ้ งท�ำการทดสอบหรือพิสจู น์กอ่ นน�ำมาใช้ เช่น อาหาร
เลี้ยงเชื้อ น�้ำยาตรวจทางธนาคารเลือด
		
3.2.2.2 ข้อมูลชุดตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องมือ
แพทย์ว่าด้วย เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย
มนุษย์ (Invitro Diagnostic Devices)
		
3.2.2.3 กรณีมีการเตรียมน�้ำยาตรวจวิเคราะห์เพื่อใช้เองในห้องปฏิบัติการ
ควรมีบันทึกรายละเอียดการเตรียม เช่น สารเคมีที่ใช้ วันเดือนปีที่
ผลิต สภาวะแวดล้อมขณะเตรียม ผู้เตรียม
3.2.3 มีระบบควบคุมวัสดุคงคลัง ให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อการใช้งานอย่าง
สม�่ำเสมอ รวมทั้งการบริหารไม่ใช้น�้ำยาที่หมดอายุ
3.2.4 มีการชีบ้ ง่ วัสดุ เช่น น�ำ้ ยาตรวจวิเคราะห์ สารควบคุมคุณภาพ สารมาตรฐาน
และวัสดุ
3.2.5 บันทึก น�้ำยา วัสดุ ระบุข้อมูลการใช้งาน รายการที่ใช้ ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย
วันที่รับ วันที่เริ่มใช้ วันที่หมดอายุ รุ่นที่ผลิต และมีเอกสารประกอบชุดตรวจ หรือใบ
รับรองจากผู้ผลิต และกรณีน�้ำยาตรวจวิเคราะห์ที่ใช้กับเครื่องอัตโนมัติ ต้องแสดงหลัก
ฐานการประเมินความถูกต้องแม่นย�ำ และมีข้อมูลการสอบทวนกระบวนการวิเคราะห์
(validation) ของน�้ำยาตรวจวิเคราะห์ทั้งระบบร่วมกันจากผู้ผลิตทุกการทดสอบที่น�ำมา
ใช้ว่าสามารถใช้กับเครื่องอัตโนมัตินั้นได้ โดยระบุชื่อเครื่อง และรุ่น ในเอกสารประกอบ
น�้ำยาตรวจวิเคราะห์ สามารถแสดงผลการทดสอบดังกล่าวจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
หรือได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารชั้นน�ำ กรณี ใช้น�้ำยาที่ผลิตเองต้องเพิ่ม
การระบุข้อมูลการผลิต วันที่ผลิต ผู้ผลิต
3.3 เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
3.3.1 มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน
3.3.2 เสื้อกาวน์ยาวแขนยาว รองเท้าหุ้มปลายเท้า
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4. การจัดซื้อและใช้บริการภายนอก

4.1 การจัดซื้อและใช้บริการภายนอก
4.1.1 มีระเบียบปฏิบตั /ิ วิธปี ฏิบตั ิ เกีย่ วกับการจัดซือ้ และใช้บริการภายนอก ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ และคุณลักษณะเชิงเทคนิคในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความ
เหมาะสมกับการตรวจวิเคราะห์ และบริการอย่างมีคุณภาพ และใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
การคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ การจัดซื้อ การตรวจรับ และการประเมินผู้ขาย
4.1.2 มีการตรวจสอบ ตรวจรับ วัสดุอปุ กรณ์ หรือการบริการว่ามีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์
และคุณลักษณะเฉพาะตามที่ก�ำหนด ในข้อ 4.1.1
4.1.3 มีบัญชีรายชื่อบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจ�ำหน่าย และบันทึกรายการวัสดุ
อุปกรณ์ รวมทั้งหมายเลขรุ่นที่ผลิตของน�้ำยาวิเคราะห์ วัสดุควบคุมคุณภาพและวัสดุ
สอบเทียบ วันที่รับวัสดุ และวันที่น�ำออกมาใช้ บันทึกคุณภาพเหล่านี้ต้องจัดเก็บส�ำหรับ
เป็นข้อมูลในการทบทวนระบบคุณภาพประจ�ำปี
4.1.4 มีการประเมินผู้ขายน�้ำยาวิเคราะห์ วัสดุวิทยาศาสตร์และบริการภายนอก
ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลเชิง
เทคนิคจากการตรวจรับวัสดุ สอดคล้องกับข้อ 4.1.1 เก็บรักษาบันทึกผลการประเมิน
รายการ และรายชื่อผู้ขายที่ผ่านการประเมิน เพื่อน�ำผลการประเมินมาสื่อสารให้ผู้ขาย
น�ำไปปรับปรุงบริการ
ข้อสังเกต 9 : เกณฑ์การคัดเลือกผูข้ าย วัสดุ อุปกรณ์ สามารถก�ำหนดในด้าน คุณสมบัติ
ของน�้ำยาวิเคราะห์ ความจ�ำเพาะ ความไว แหล่งอ้างอิง ราคา ส่วนเกณฑ์ประเมิน
ผู้ขายพิจารณาคุณภาพ วันหมดอายุ ระยะเวลาการส่งของ และบริการหลังการขาย
4.2 การส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น
4.2.1 ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อต้องมีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย
4.2.2 มีระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกห้องปฏิบัติการส่งต่อ และท�ำการประเมินผล
ด�ำเนินการเป็นระยะ เพื่อพิจารณาความสามารถของห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ หรือผู้
เชี่ยวชาญที่ปรึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพงานบริการของห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา เป็นไปตามที่ก�ำหนด
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4.2.3 มีบัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ รายการทดสอบ และระยะเวลาให้
บริการที่จะส่งต่อ หลักการวิเคราะห์ และแจ้งผู้ใช้บริการทราบ ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการ
รับส่งต่อมีการส่งต่อไปยังห้องปฏิบตั กิ าร อืน่ อีกทอดหนึง่ จะต้องแจ้งให้ผรู้ บั บริการทราบ
โดยระบุว่าตรวจจากที่ใด และส่งรายงานผลโดยไม่มีการคัดลอก ตามข้อ 4.2.4
4.2.4 รายงานผลทีม่ าจากห้องปฏิบตั กิ ารรับส่งต่อ เป็นเอกสารตามกฏหมาย ควรมี
เอกลักษณ์ของห้องปฏิบตั กิ ารส่งต่อทีช่ ดั เจน มีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ส่งรายงานให้ผู้ใช้บริการ หรือส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลขององค์กรหลัก โดยไม่มีการแก้ไข
และ/หรือไม่มกี ารคัดลอกข้อมูล ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของรายงานผล ชือ่
ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ วัน/เวลาที่รายงานผล และชื่อผู้รับผิดชอบรายงานผลจากห้อง
ปฏิบัติการรับส่งต่อนั้น จัดท�ำส�ำเนาถูกต้องเก็บไว้ที่ห้องปฏิบัติการ มีการปกป้องข้อมูล
ความลับของรายงานผลจากห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ
		
ข้อสังเกต 10 : ความสามารถของห้องปฏิบัติการรับส่งต่อที่น�ำมาพิจารณาในการ
คัดเลือก เช่น การได้รับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ผลการควบคุมคุณภาพ
ภายใน ผลการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ผลการทดสอบความสามารถ
ระหว่างห้องปฏิบัติการ ส่วนเกณฑ์การประเมินห้องปฏิบัติการส่งต่อควรพิจารณา
ความถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการรายงานผล
4.2.5 มี ก ารทบทวนข้ อ ตกลงที่ มี กั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารรั บ ส่ ง ต่ อ ตามช่ ว งเวลาที่
เหมาะสม และเก็บรักษาบันทึกการทบทวนตามข้อก�ำหนดของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้
มั่นใจว่า
		
4.2.5.1 ข้อก�ำหนดรวมถึงขัน้ ตอนก่อนวิเคราะห์และหลังวิเคราะห์ มีการระบุ
เป็นเอกสารที่ชัดเจน
		
4.2.5.2 ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อมีคุณภาพตามข้อก�ำหนด
		
4.2.5.3 การเลือกวิธวี เิ คราะห์ของห้องปฏิบตั กิ ารรับส่งต่อมีความเหมาะสม
		
4.2.5.4 ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารรั บ ส่ ง ต่ อ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การแปลผลการ
วิเคราะห์
ข้อสังเกต 11 : ห้องปฏิบัติการรับส่งต่ออาจเพิ่มเติมการแปลผลในหมายเหตุ ให้กับ
ผู้ส่งตรวจ โดยต้องระบุชื่อผู้แปลผลและเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
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5. การควบคุมกระบวนการ

5.1 สถานที่ สภาวะแวดล้อมและความปลอดภัย
สถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงพื้นที่จัดเก็บตัวอย่าง พื้นที่ปฏิบัติงานทดสอบ พื้นที่จัดเก็บ
เอกสาร พื้นที่พัก ซึ่งต้องควบคุมสภาวะแวดล้อมและความปลอดภัย ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน
ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้อง การไหลเวียนของงานต้องค�ำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย
ไม่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพ ควรก�ำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกของบุคคล
ภายนอก
5.1.1 พื้นที่ปฏิบัติงาน
		
5.1.1.1 จัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานพอเพียง สะดวกในการปฏิบัติงาน สภาวะ
แวดล้อมเหมาะสม ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของการทดสอบ
		
5.1.1.2 มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพียงพอเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานไม่
ให้มีผลกระทบต่อคุณภาพของกระบวนการตรวจวิเคราะห์ เช่น มี
แหล่งพลังงานกระแสไฟฟ้า น�้ำ แสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ
ทิศทางการไหลเวียนอากาศ การควบคุมอุณหภูมิห้อง
		
5.1.1.3 ควบคุมการเข้า ออกและควบคุมการใช้พื้นที่ซึ่งมีผลกระทบต่อ
คุณภาพ
		
5.1.1.4 มีการออกแบบและ/หรือบริหารจัดการการไหลเวียนของงานเพื่อ
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดย
พิจารณาถึงความเสี่ยงหรืออันตรายจากการปฏิบัติงาน ที่ผู้ปฏิบัติ
งาน ผู้รับบริการ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่ออาจได้รับ มีวิธีการ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
		
5.1.1.5 มีพื้นที่พักส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน แยกจากพื้นที่ปฏิบัติการทดสอบ
		
5.1.1.6 แยกพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือแยกกิจกรรมที่ไม่สามารถปฏิบัติในพื้นที่
เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ เช่น งาน
ธนาคารเลือด งานเพาะเลี้ยงเชื้อ เป็นต้น
5.1.2 ติดตาม ควบคุม และบันทึก สภาวะแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการทดสอบ เช่น อุณหภูมิที่เก็บรักษาตัวอย่าง เป็นต้น
5.1.3 ก�ำหนดสถานทีท่ ใี่ ช้ในการจัดเก็บตัวอย่างให้เหมาะสม แยกออกจากส่วนปฏิบตั ิ
การตรวจวิเคราะห์ เป็นสัดส่วนเพื่อรักษาสิทธิของผู้รับบริการ สะดวกส�ำหรับผู้ป่วยหรือ
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ผูร้ บั บริการ ไม่มผี ลกระทบต่อคุณภาพของตัวอย่าง และการแพร่เชือ้ เช่น ห้องรับบริจาค
โลหิต พื้นที่เจาะเลือด พื้นที่จัดเก็บเสมหะ พื้นที่ขูดเชื้อรา ห้องเก็บปัสสาวะ อุจจาระ
เป็นต้น พื้นที่จัดเก็บตัวอย่างดังกล่าว ควรเตรียมอุปกรณ์ ค�ำแนะน�ำ และเตรียมการ
กรณีฉุกเฉิน
5.1.4 มีสถานที่เก็บ สไลด์ เชื้อจุลชีพ เครื่องมือ น�้ำยาวิเคราะห์ วัสดุวิทยาศาสตร์
เอกสาร ข้อมูล คู่มือ บันทึกคุณภาพและรายงาน
5.1.5 มีการรักษาพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านให้สะอาดเรียบร้อย อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
5.1.6 มีวธิ จี ดั เก็บและท�ำลายสารอันตราย ขยะติดเชือ้ จากห้องปฏิบตั กิ าร มีชดุ เก็บ
ขยะติดเชื้อฉุกเฉิน
ข้อสังเกต 12 : มีการฝึกอบรมบุคลากรและผูเ้ กีย่ วข้องเป็นกรณีพเิ ศษตามความจ�ำเป็น
เช่น มีการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่
5.1.7 มีแนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัย
5.1.8 มีวิธีการแจ้งเหตุ หรือแจ้งข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน หรือเพื่อความปลอดภัย
ภายในห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.9 มีคมู่ อื หรือแนวปฏิบตั ิ ความปลอดภัยทางห้องปฏิบตั กิ าร เกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตนปลอดภัย การแก้ไข และป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจติดตามและการบันทึก มีการ
อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการให้กับบุคลากรทุกระดับ รวมทั้ง
การปฐมนิเทศบุคลากรเข้าปฏิบัติงานใหม่ และ/หรือนักศึกษาฝึกงาน
5.1.10 มีกิจกรรมการตรวจติดตามระบบความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง มีบันทึกและรายงานผลต่อผู้บริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาระบบความ
ปลอดภัย ลดความเสี่ยง และป้องกันการเกิดซ�้ำ
5.2 การประกันคุณภาพกระบวนการวิเคราะห์
5.2.1 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ
		
ห้องปฏิบตั กิ าร ต้องมีระบบประกันคุณภาพเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการตรวจวิเคราะห์
ด�ำเนินการภายใต้สภาวะควบคุมตามที่ก�ำหนด
		
5.2.1.1 มีการจัดท�ำระบบควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal
Quality Control, IQC) ครอบคลุมทุกรายการตรวจวิเคราะห์ เพื่อ
การทวนสอบ (verification) กระบวนการวิเคราะห์
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ก. สารควบคุม (quality control materials) ต้องท�ำปฏิกิริยาใกล้
เคียงกับตัวอย่างตรวจ ความถี่ของการใช้สารควบคุม ก�ำหนด
ตามวงรอบการท�ำงาน และโอกาสเสี่ยงในความแปรปรวน
คลาดเคลื่อนที่จะมีผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ใช้ผลวิเคราะห์
			
ข. ระดับความเข้มข้นของสารควบคุม ต้องครอบคลุมช่วงค่า
วิเคราะห์ที่ใช้งาน สอดคล้องกับการใช้งานเชิงคลินิก
			
ค. การใช้สารควบคุมจากแหล่งทีไ่ ม่ใช่ผผู้ ลิต เครือ่ งมือ หรือวิธกี าร
หรือน�้ำยาก�ำหนด ต้องระวังในการอ่านและแปลผล
		
5.2.1.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจระบบควบคุมคุณภาพ เกณฑ์การ
ตัดสินผลการควบคุมคุณภาพภายใน ข้อมูลเชิงเทคนิคและเกณฑ์
การตัดสินทางการแพทย์
			
ก. มีระบบติดตามผลการควบคุมคุณภาพภายในอย่างสม�่ำเสมอ
ต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลที่เป็นกราฟ หรือรูปแบบที่สะดวกต่อการ
ติดตาม แนวโน้ม ความเสี่ยงที่จะเกิดความคลาดเคลื่อน เพื่อ
เตรียมการแก้ไขและป้องกัน ก่อนการท�ำการทดสอบตัวอย่าง
ผู้ป่วย
			
ข. มีระบบทีม่ นั่ ใจว่าไม่มกี ารรายงานผลวิเคราะห์เมือ่ ผลการควบคุม
คุณภาพภายในไม่ผ่านเกณฑ์ มีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ผู้ป่วยซ�้ำเมื่อท�ำการแก้ไขสาเหตุของความคลาดเคลื่อนแล้ว
รวมทั้งย้อนกลับไปพิจารณารายงานผลวิเคราะห์ที่ออกไปแล้ว
นับตั้งแต่การท�ำควบคุมคุณภาพภายในรอบก่อนหน้านี้
		
5.2.1.3 มีบนั ทึกการติดตามและการแก้ไขเมือ่ ผลการควบคุมคุณภาพภายใน
ไม่อยู่ในเกณฑ์
		
5.2.1.4 มีการบันทึกปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมคุณภาพ เช่น ข้อมูลสาร
ควบคุมคุณภาพ ผลการควบคุมคุณภาพ
5.2.2 การเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบตั กิ าร (interlaboratory
comparison) เช่น การทดสอบความสามารถระหว่างห้องปฏิบัติการ (Proficiency
Testing, PT) การประเมินคุณภาพระหว่างองค์กร (External Quality Assessment
Schemes, EQAS)
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5.2.2.1 ห้องปฏิบตั กิ ารต้องท�ำการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างจากโครงการด้วย
วิธกี ารเดียวกับทีป่ ฏิบตั ติ อ่ ตัวอย่างผูป้ ว่ ย ท�ำการตรวจวิเคราะห์โดย
ผูท้ อี่ ยูใ่ นหน้าทีป่ ระจ�ำการ ในระหว่างตรวจวิเคราะห์ ต้องไม่สอื่ สาร
กับห้องปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับโครงการ หรือผลวิเคราะห์ ไม่ส่งตัว
อย่างให้ห้องปฏิบัติการส่งต่อท�ำการวิเคราะห์แทน
5.2.2.2 ติดตามผลการประเมินระหว่างห้องปฏิบัติการอย่างสม�่ำเสมอ
ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันวิเคราะห์ผลและปฏิบัติการแก้ไขเมื่อได้ผลอยู่
นอกเกณฑ์ โครงการทดสอบความสามารถระหว่างห้องปฏิบัติการ

ข้อสังเกต 13 : โครงการสอบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่ EQAS
ระดับสากล หรือ ระดับประเทศ ทีส่ อดคล้องตามข้อก�ำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC
17043:2010 ควรเลือกโครงการที่มีกระบวนการครอบคลุมขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์
และหลังการวิเคราะห์ และผลสะท้อนถึงสภาวะทางคลินิกของผู้ป่วย (หากเป็นไปได้)
5.2.3 กรณีที่ไม่มีโครงการ EQA /PT ส�ำหรับรายการวิเคราะห์นั้น ต้องมีกลไก
การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (interlaboratory comparison) อย่างน้อย
3 แห่ง ความถี่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เช่น การแลกเปลี่ยนตัวอย่างกับห้องปฏิบัติการ
อืน่ ทีใ่ ช้หลักการวิเคราะห์เหมือนกัน หากเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้หลัก
การวิเคราะห์ต่างกัน ต้องมีวิธีการเปรียบเทียบเพื่อทวนสอบค่าที่ได้ในเชิงคลินิก ได้แก่
รายงานผลอยู่ในเกณฑ์ตัดสินใจว่าค่าผิดปกติ หรือปกติ ตามค่าอ้างอิง ตัวอย่างที่ใช้ใน
การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบตั กิ าร อาจใช้สารมาตรฐาน หรือ ตัวอย่างทีว่ เิ คราะห์
และรูผ้ ลแล้วครอบคลุมค่าปกติ และ ค่าผิดปกติ(ควรมีขอ้ มูลอาการทางคลินกิ ประกอบ)
หรือตัวอย่างจากโครงการ EQA /PT การแปลผลจะต้องด�ำเนินการโดยห้องปฏิบัติการ
เอง ก�ำหนดความถี่ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบตั กิ าร และมีการติดตามผลการ
เปรียบเทียบระหว่าง ห้องปฏิบตั กิ าร และร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนือ่ งและบันทึกไว้
ผลการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ ต้องค�ำนึงถึงวิธีวิเคราะห์ เครื่องมือ วัสดุ
น�้ำยาที่ใช้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายงานผล
5.2.4 ระบบการวิเคราะห์ต้องสอบกลับได้ (traceable) ถึงค่ามาตรฐานสากล
(SI unit) โดยมีการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของวัสดุอ้างอิงที่ใช้ถึงระดับสากล หรือ
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ระดับประเทศ หรือค่าอ้างอิงอืน่ ๆ กรณีทำ� ไม่ได้อาจใช้ผลจากการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ หรือใช้วัสดุอ้างอิงที่มีใบรับรองคุณลักษณะ หรือ มีข้อมูลอ้างอิงจาก
ผู้ผลิต หรือ ใช้มาตรฐานหรือวิธีการทดสอบที่ก�ำหนดขึ้นอย่างชัดเจนเป็นที่ตกลงยอมรับ
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจัดท�ำเอกสารระบุรายละเอียดของน�้ำยา วิธีปฏิบัติการ
วิเคราะห์ หรือระบบวิเคราะห์ โดยมีค่าสอบกลับได้ (traceability) จากผู้ผลิต
5.2.5 การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ / เครื่องมือ กรณีที่ใช้วิธีการวิเคราะห์หลาย
วิธี หรือใช้เครื่องมือหลายเครื่องเพื่อให้บริการในรายการทดสอบชนิดเดียวกัน ในสถาน
ทีเ่ ดียวกัน หรือในองค์กรเดียวกัน ต้องมีกลไกการเปรียบเทียบผลเพือ่ ทวนสอบ โดยใช้คา่
วิเคราะห์ทสี่ ะท้อนค่าในช่วงทีต่ รวจวิเคราะห์ในผูป้ ว่ ยเชิงคลินกิ และเก็บบันทึกการเปรียบ
เทียบนั้นไว้ ด�ำเนินการแก้ไขทันทีหากพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบผล และ
มีบันทึก หรือรายงานปัญหาและการแก้ไข ก�ำหนดระยะเวลาการทวนสอบนี้ตามความ
เหมาะสมกับคุณลักษณะของวิธีการทดสอบหรือเครื่องมือที่ใช้
ข้อสังเกต 14 : กรณีที่เครื่องมือและน�้ำยาผลิตภัณฑ์ต่างกัน ควรใช้ตัวอย่างเปรียบ
เทียบอย่างน้อย 40 ตัวอย่าง ครอบคลุมช่วงค่าที่ให้บริการทางคลินิก กรณีที่เครื่อง
มือและน�้ำยาผลิตภัณฑ์เดียวกัน รุ่นเดียวกัน ใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างน้อย 20
ตัวอย่าง ครอบคลุมช่วงค่าทีใ่ ห้บริการทางคลินกิ สถิตทิ ใี่ ช้ควรใช้ correlation analysis
(R2) เพือ่ พิจารณาความสัมพันธ์ ควบคูก่ บั paired t-test หรือสถิตอิ นื่ ทีใ่ ช้พสิ จู น์ความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
5.3 ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์
มีระเบียบปฏิบัติระบุวิธีการ/กิจกรรมขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนที่ก�ำหนด
5.3.1 คู่มือใช้บริการและจัดเก็บตัวอย่าง
		
5.3.1.1 มีคู่มือใช้บริการและจัดเก็บตัวอย่าง ที่จัดท�ำเป็นเอกสารควบคุมตาม
ระบบเอกสารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ข้อมูลในคู่มือระบุ สถานที่ห้องปฏิบัติการ รายการทดสอบที่ให้บริการ รวมถึงรายการ
ทดสอบที่ส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการอื่น ระบุเวลาท�ำการ วิธีการจัดเก็บตัวอย่าง ชนิด
ปริมาณ ข้อจ�ำกัดของตัวอย่างส่งตรวจ วิธีการและสภาวะน�ำส่ง วิธีวิเคราะห์ที่ใช้ ค่า
อ้างอิง / ค่าปกติ และระยะเวลาทดสอบ เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง ค่าวิกฤต วิธีการ
รายงานผล
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5.3.1.2 มีหลักฐานการทบทวนรายละเอียดในคูม่ อื การจัดเก็บตัวอย่าง อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสาระส�ำคัญ
5.3.1.3 ระบุวิธีการรับท�ำการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ขอส่งตรวจด้วยวาจาหรือ
ทางโทรศัพท์
5.3.1.4 มีการอธิบาย หรือแนะน�ำการเตรียมตัวของผู้ป่วย ก่อนการจัดเก็บ
ตัวอย่าง เช่น การงดอาหาร

ข้อสังเกต 15 : ห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้ปฏิบัติการในขั้นตอนจัดเก็บตัวอย่าง หรือ
น�ำส่งตัวอย่างเอง ต้องมีระบบตรวจสอบสภาพเมือ่ รับตัวอย่าง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าตัวอย่าง
มีการจัดเก็บและน�ำส่งอย่างถูกต้อง
5.3.2 การน�ำส่งตัวอย่าง
		
5.3.2.1 ใบน�ำส่งตัวอย่าง หรือใบส่งตรวจในระบบสารสนเทศ ต้องมีข้อมูล
เพียงพอเพื่อการชี้บ่งผู้ป่วยและผู้ขอให้ตรวจ ห้ามน�ำเวชระเบียน
ผู้ป่วยมาใช้เป็นใบน�ำส่งตัวอย่าง เพื่อการปกป้องข้อมูลความลับผู้
ป่วยทีอ่ าจถูกเผยแพร่และเข้าถึงข้อมูลโดยผูไ้ ม่เกีย่ วข้อง รวมทัง้ ให้
ข้อมูลทางคลินิก เช่น ชื่อ นามสกุล หรือรหัสผู้ป่วย เพศ อายุ การ
วินิจฉัยของแพทย์ในเบื้องต้น เป็นต้น รวมทั้งผู้ส่งตรวจ สถานที่ส่ง
หรือต้องการให้ส่งรายงาน ในกรณีที่ใบส่งตรวจระบุไม่ชัดเจน หรือ
ไม่ครบถ้วน ห้องปฏิบัติการต้องประสานไปยังผู้ส่งตรวจโดยตรง
		
5.3.2.2 มีการชี้บ่งตัวอย่างและใบส่งตรวจให้สามารถสอบกลับไปยังผู้ป่วย
แต่ละคนได้ กรณีทเี่ ป็นคดี ต้องมีบนั ทึกยินยอม หรือยืนยันตัวอย่าง
จากเจ้าของตัวอย่าง
		
5.3.2.3 ตั ว อย่ า งที่ แ บ่ ง มาต้ อ งสามารถสอบกลั บ ไปยั ง ตั ว อย่ า งเริ่ ม ต้ น
(primary sample) ได้
		
5.3.2.4 ควบคุมวิธีการน�ำส่งตัวอย่างภายในเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม
รวมทั้งความปลอดภัยต่อผู้น�ำส่ง และสิ่งแวดล้อม และครอบคลุม
การน�ำส่งห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ
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5.3.3 การรับและเก็บรักษาตัวอย่าง
		
5.3.3.1 ก�ำหนดหลักเกณฑ์การรับหรือการปฏิเสธตัวอย่าง มีบนั ทึกหลักฐาน
ระบุรายละเอียดของปัญหา กรณีที่สภาพตัวอย่างไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์
		
5.3.3.2 ก�ำหนดแนวปฏิบัติ ในการรับตัวอย่าง กรณีเร่งด่วน-ฉุกเฉิน
		
5.3.3.3 ก�ำหนดบุคลากรท�ำหน้าที่ตรวจสอบใบส่งตรวจและตัวอย่างเริ่มต้น
		
5.3.3.4 มีระบบลงทะเบียนรับตัวอย่างในสมุดบันทึก หรือในระบบสารสนเทศ
หรือระบบอื่นๆ ระบุเวลา วัน เดือน ปี ชนิดตัวอย่างและผู้รับ
ตัวอย่าง
		
5.3.3.5 มีวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ ไว้ในช่วงเวลาและ
สภาวะที่เหมาะสม เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ หรือเพิ่มรายการทดสอบได้
อย่างมีคุณภาพ
		
5.3.3.6 หากพบปัญหาในการชี้บ่งตัวอย่างเริ่มต้น หรือสารที่จะวิเคราะห์ไม่
คงตัว และไม่สามารถเก็บตัวอย่างใหม่ได้ หรือมีความส�ำคัญมากขัน้
วิกฤติ ห้องปฏิบัติการอาจน�ำตัวอย่างเริ่มต้นมาทดสอบได้ แต่ยังไม่
รายงานผลจนกว่าผู้ขอส่งตรวจหรือผู้เก็บสิ่งส่งตรวจสามารถชี้บ่ง
ให้ถูกต้องยอมรับได้ และบันทึกผู้รับผิดชอบเก็บสิ่งส่งตรวจไว้เป็น
หลักฐานเพื่อทวนสอบไปยังใบส่งตรวจได้
		
5.3.3.7 มีการทบทวนปริมาณตัวอย่างทีต่ อ้ งการใช้สำ� หรับการตรวจวิเคราะห์
เป็นระยะ เพื่อแจ้งให้ผู้จัดเก็บตัวอย่างส่งในปริมาณที่เพียงพอต่อ
การวิเคราะห์
5.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์
5.4.1 วิธีวิเคราะห์
		
5.4.1.1 ใช้วิธีวิเคราะห์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับหรืออ้างอิง
ในเอกสารทางวิชาการระดับสากล หรือระดับประเทศ หากใช้วิธี
วิเคราะห์ที่ก�ำหนดขึ้นเอง หรือวิธีที่ไม่ใช่วิธีสากล หรือวิธีที่มีการ
ดัดแปลง ต้องมีข้อมูลผ่านการสอบทวน (validation) เทียบเคียง
กับวิธีที่สากลยอมรับในขณะนั้น บันทึกผลการสอบทวนนั้นไว้ และ
จัดท�ำคู่มือวิธีปฏิบัติการวิเคราะห์อย่างครบถ้วน
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				 ข้อมูลการสอบทวน จากผู้ผลิต หรือผู้พัฒนาวิธีวิเคราะห์ ต้อง
แสดงถึงความเที่ยงตรง ถูกต้อง แม่นย�ำ สามารถระบุความคลาด
เคลื่อน ความจ�ำเพาะ ความไว ช่วงวิเคราะห์ และความสอดคล้อง
กับอาการทางคลินิกได้ ข้อมูลสอดคล้องตามข้อ 3.2.5
				 ข้อมูลทวนสอบ (verification) ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ เพือ่ ยืนยัน
ได้ว่าเหมาะสมกับการใช้งานในงานบริการ
		
5.4.1.2 มีการทบทวนวิธีวิเคราะห์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกการ
ทบทวนนั้นไว้
		
5.4.1.3 มีการทบทวนค่าอ้างอิงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหรือ ห้องปฏิบัติ
การเปลี่ยนวิธีวิเคราะห์ หากพบว่าค่าอ้างอิงไม่เหมาะสมกับกลุ่ม
ประชากร ต้องมีการปฏิบัติการแก้ไขตามความจ�ำเป็น
		
5.4.1.4 แจ้งวิธีวิเคราะห์ที่ใช้แก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งชนิดและปริมาณของ
ตัวอย่างที่ต้องการ
		
5.4.1.5 ถ้ามีการเปลีย่ นวิธวี เิ คราะห์ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริการเป็นลายลักษณ์ ก่อน
เปลี่ยนวิธีวิเคราะห์
ข้อสังเกต 16 : วิธีการแจ้งผู้ใช้บริการ อาจท�ำได้หลายวิธีตามความเหมาะสมของ
แต่ละสถานที่ เช่น จดหมายข่าว ส่งทางไปรษณีย์ หรือแจ้งในใบรายงานผล เป็นต้น
5.4.2 คุณลักษณะของแต่ละวิธวี เิ คราะห์ตอ้ งเหมาะสมสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
การใช้งาน และตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
5.4.3 มีคู่มือวิธีการปฏิบัติงานหรือระเบียบปฏิบัติ ณ จุดปฏิบัติงาน อาจมีแผ่นป้าย
ย่อวิธที ำ� งานซึง่ อ้างอิงและสอดคล้องกับคูม่ อื วิธกี ารปฏิบตั งิ าน และแผ่นป้ายย่อดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารควบคุม คู่มือวิธีการปฏิบัติงานอาจเป็นทั้งหมด หรือส่วนหนึ่ง
ของข้อแนะน�ำการใช้หรือเอกสารประกอบชุดน�้ำยาโดยผู้ผลิต หากมีการเปลี่ยนแปลง
น�้ำยาทดสอบหรือวิธีการทดสอบ ต้องมีการตรวจสอบรายงานผลและความเหมาะสมใน
การใช้งาน และมีการแก้ไขคูม่ อื วิธกี ารปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องตามการใช้งานจริง รวมทัง้
แจ้ง อธิบาย สื่อสารให้ผู้ใช้บริการรับทราบ
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ข้อสังเกต 17 : คู่มือวิธีการปฏิบัติงานอาจจัดท�ำอยู่ในรูปแบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
อธิบายรายละเอียดวิธปี ฏิบตั งิ าน โดยมีการระบุหวั ข้อเรือ่ ง รหัสเอกสาร และการชีบ้ ง่
อื่นๆ รวมทั้งมีระบบการควบคุมเอกสารเช่นเดียวกับเอกสารที่เป็นกระดาษ หัวข้อใน
คูม่ อื ปฏิบตั กิ าร ได้แก่ วัตถุประสงค์การตรวจวิเคราะห์ หลักการ วิธกี าร ชนิดตัวอย่าง
การเตรียมผู้ป่วย ภาชนะจัดเก็บตัวอย่าง สารกันเลือดแข็ง เครื่องมือ วัสดุ น�้ำยาที่ใช้
สภาวะและความปลอดภัยในขณะท�ำการวิเคราะห์ การสอบเทียบเครื่องมือ ขั้นตอน
ด�ำเนินการ การควบคุมคุณภาพ สาร หรือสิ่งรบกวนปฏิกิริยา (เช่น ไขมันในเลือด,
hemolysis, bilirubinemia, ยา เป็นต้น) การค�ำนวณผล ช่วงค่าอ้างอิง จุดตัดสินเชิงคลินกิ
ค่าวิกฤติ การแปลผล เอกสารอ้างอิง
ข้อสังเกต 18 : หัวหน้าห้องปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหา
ทางวิชาการของคู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน และเป็นฉบับปัจจุบัน รวมทั้งเป็นผู้ทบทวน
วิธีวิเคราะห์ดังกล่าวด้วย
5.5 ขั้นตอนหลังการวิเคราะห์
5.5.1 ก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจ และระบบในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ และ/หรือ
รับรองผลการวิเคราะห์
		
5.5.1.1 ก�ำหนดวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องกับรายงานผลวิเคราะห์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการรับรองรายงานผลการวิเคราะห์
		
5.5.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผูป้ ว่ ย ความถูกต้องของข้อมูลผล
การวิเคราะห์
		
5.5.1.3 กรณีทมี่ ผี ปู้ ฏิบตั งิ านเพียงคนเดียวให้มรี ะบบตรวจสอบผลย้อนหลัง
5.5.2 เก็บตัวอย่างเริม่ ต้น และตัวอย่างอืน่ ๆ หลังการวิเคราะห์ไว้ตามระยะเวลาและ
ภาวะทีก่ ำ� หนด ตามนโยบายของหน่วยงาน เพือ่ ทวนสอบหรือชีบ้ ง่ ตัวอย่างหากเกิดปัญหา
หรือน�ำมาวิเคราะห์ซ�้ำได้หากต้องการ กรณีที่มีการวิเคราะห์ซ�้ำ ต้องควบคุมสภาวะที่จัด
เก็บเพื่อมั่นใจว่าคุณสมบัติของตัวอย่างไม่เปลี่ยนไปในระยะเวลาที่ก�ำหนด
5.5.3 ตัวอย่างที่เหลือจากการวิเคราะห์ ควรมีการท�ำลายอย่างถูกวิธีตามประเภท
ของตัวอย่าง โดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ห้องปฏิบัติการควรตรวจสอบระบบเคลื่อน
ย้าย จัดเก็บ ท�ำลาย ขยะจากห้องปฏิบัติการ เป็นระยะ
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5.6 การรายงานผล
5.6.1 มีวธิ กี ารรายงานผล ทีม่ นั่ ใจได้วา่ รายงานผลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
ทันเวลา
		
5.6.1.1 มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนโดยระบุขั้นตอนเกี่ยวกับ วิธีการรายงาน
ผู้รายงาน ผู้รับรายงาน รวมถึงการรายงานผลด่วน
		
5.6.1.2 รายงานผลโดยใช้ค�ำศัพท์ การเรียกชื่อ และหน่วยที่เป็นสากลนิยม
		
5.6.1.3 ก�ำหนดระยะเวลารายงานผล (turnaround time) ส�ำหรับรายการ
ทดสอบทุกชนิดโดยการหารือกับผู้ส่งตรวจ ระยะเวลารายงานผล
ต้องสะท้อนความจ�ำเป็นทางคลินกิ มีนโยบายก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ในกรณีทตี่ อ้ งรายงานผลล่าช้ากว่าระยะเวลารายงานผลทีก่ ำ� หนดไว้
หรือการล่าช้าที่ได้รับจากเสียงสะท้อนของผู้ส่งตรวจ ต้องน�ำมาใช้
ติดตาม บันทึกและทบทวนวิธีการรายงานผล และปฏิบัติการแก้ไข
ตามความจ�ำเป็น
		
5.6.1.4 เพือ่ ให้การรายงานผลตอบสนองต่อความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย ห้อง
ปฏิบัติการต้องก�ำหนด “ค่าวิกฤติ” หรือ “ช่วงของค่าวิกฤติ” โดย
ท�ำความตกลงกับแพทย์ผู้ส่งตรวจ
ข้อสังเกต 19 : รายการ ค่าวิกฤติ ก�ำหนดในรายการวิเคราะห์ทหี่ ากเกิดความล่าช้าจะ
มีผลกระทบต่อกระบวนการรักษาผูป้ ว่ ย ควรก�ำหนดวิธปี ฏิบตั ดิ ว้ ยการหารือกับแพทย์
ผู้ใช้รายงานผลการตรวจ
		

		

5.6.1.5 วิธีการรายงานผลส�ำหรับกรณีผล “ค่าวิกฤติ” และต้องส่งรายงาน
ผลฉบับสมบูรณ์ตามไปยังผูส้ ง่ ตรวจ โดยเร็วทีส่ ดุ มีบนั ทึกปฏิบตั กิ าร
เกี่ยวกับรายงานผลค่าวิกฤติ รวมทั้ง วัน เวลา ผู้รายงานผล ผู้รับ
ผล หากมีขอ้ ผิดพลาดจากการรายงานผลฉุกเฉินเกิดขึน้ ต้องบันทึก
ข้อผิดพลาด และน�ำมาเข้าที่ประชุมเพื่อทบทวนระบบคุณภาพ
5.6.1.6 ก�ำหนดวิธีปฏิบัติในกรณีรายงานผลทางโทรศัพท์ หรือทางระบบ
คอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายงานผลได้สง่ ถึงผูส้ ง่ ตรวจทีถ่ กู ต้อง
กรณีรายงานผลทางโทรศัพท์ตอ้ งส่งรายงานฉบับจริง ตามไปโดยเร็ว
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5.6.2 ใบรายงานผล
		
5.6.2.1 รายงานผลเป็นเอกสารตามกฎหมาย
		
5.6.2.2 มีรปู แบบใบรายงานผลทีเ่ หมาะสม ต้องระบุ สถานทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร
กรณีส่งต่อต้องระบุ ห้องปฏิบัติการส่งต่อ ชื่อและที่อยู่ผู้ป่วย ชื่อ
และทีอ่ ยูผ่ สู้ ง่ ตรวจ วัน เดือน ปี เวลาทีจ่ ดั เก็บและรับตัวอย่าง ชนิด
ตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ ผลวิเคราะห์ ค่าอ้างอิง การแปลผล ข้อคิด
เห็น ข้อเสนอแนะ ข้อควรระวัง ข้อจ�ำกัดในการใช้ผลวิเคราะห์
ผู้ท�ำการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบ อนุมัติออกรายงานผล วัน เดือน ปี
เวลา ที่ออกรายงาน หน้าที่จากจ�ำนวนหน้าทั้งหมด (กรณีมีหลาย
หน้า ต้องระบุชื่อผู้ป่วย ผู้ท�ำการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบอนุมัติออก
รายงานผลในทุกหน้า)
		
5.6.2.3 กรณีที่จ�ำเป็นต้องวิเคราะห์ตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับ
ตัวอย่างที่ก�ำหนด ต้องระบุสภาพปัญหาและข้อควรระวังในการ
แปลผลวิเคราะห์ของตัวอย่างนั้นในใบรายงานผล
		
5.6.2.4 เก็บรักษาส�ำเนา ข้อมูลรายงานผล ให้สามารถเรียกกลับมาใช้งานได้
ก�ำหนดช่วงเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลตามระเบียบของหน่วยงาน
5.6.3 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานผล
		
5.6.3.1 ก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติวิธีการแก้ไขรายงานผล หากมี
การแก้ไขรายงานผล ต้องระบุวันเวลา (ตามความเหมาะสม) ระบุ
บุคคลผู้มีอ�ำนาจเปลี่ยนแปลง ห้ามลบทิ้ง ให้ขีดฆ่าและเขียนผลที่
แก้ไขไว้ข้างๆ และลงนามผู้เปลี่ยนแปลงก�ำกับ
		
5.6.3.2 กรณีใ ช้ระบบสารสนเทศในการรายงานผล ต้องมีวิธีการสอบ
กลับได้ถึงผู้ที่แก้ไขรายงานผล และผลเดิมที่แก้ไข ในกรณีที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถสอบกลับได้ ต้องมีบันทึกการแก้ไขใน
เอกสารที่สามารถตรวจสอบได้
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6. เอกสารคุณภาพ

6.1 เอกสารคุณภาพ และการควบคุม
6.1.1 ก�ำหนดชนิด ล�ำดับชั้นของเอกสารคุณภาพ และระยะเวลาจัดเก็บ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
6.1.2 ก�ำหนดเอกลักษณ์ของเอกสารคุณภาพ อย่างน้อยที่สุดต้องประกอบด้วย
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศใช้ ฉบับที่ วันที่ทบทวน จ�ำนวนหน้า ผู้จัดท�ำ ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ
และรหัสของเอกสาร
6.1.3 มีวิธีการควบคุมเอกสารคุณภาพ ดังนี้
		
6.1.3.1 มีการตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้เอกสารในระบบคุณภาพ
		
6.1.3.2 มี บั ญ ชี เ อกสารคุ ณ ภาพ ครอบคลุ ม เอกสารคุ ณ ภาพที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการปฏิบัติงานและแบบบันทึก
		
6.1.3.3 เอกสารฉบับที่ใช้งานต้องเป็นฉบับปัจจุบัน
		
6.1.3.4 มีการทบทวนและปรับปรุงเอกสารเป็นระยะโดยผู้มีอ�ำนาจ
		
6.1.3.5 เอกสารเก่าที่ยกเลิกแล้ว ต้องท�ำลายหรือท�ำเครื่องหมายให้ชัดเจน
และน�ำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการน�ำกลับมาใช้
		
6.1.3.6 กรณีมกี ารแก้ไขเอกสารคุณภาพทีจ่ ดั เก็บในระบบคอมพิวเตอร์ ต้อง
ก�ำหนดวิธีการแก้ไขเอกสารและการควบคุม
		
6.1.3.7 กรณีอนุญาตให้แก้ไขเอกสารได้โดยการเขียนแก้ด้วยลายมือ ต้อง
ระบุวิธีการอนุมัติการแก้ไขดังกล่าว
6.2 บันทึกคุณภาพ
6.2.1 ก�ำหนดวิธีการ ในการจ�ำแนกชนิดของบันทึกคุณภาพ วิธีการจัดเก็บ จัดเรียง
ล�ำดับ การเข้าถึง การเก็บรักษาบันทึก ผู้รับผิดชอบ และวิธีการท�ำลาย โดยค�ำนึงถึงการ
รักษาความลับ
6.2.2 ข้อมูลในบันทึกต้องมีความถูกต้องครบถ้วน อ่านง่าย สืบค้นง่าย และมีระบบ
การเก็บรักษาทีป่ ลอดภัย ป้องกันการเสียหาย และป้องกันการเข้าถึงโดยผูไ้ ม่มอี ำ� นาจหน้าที่
6.2.3 ก�ำหนดนโยบายที่ระบุระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกคุณภาพแต่ละชนิดที่
ใช้ในระบบบริหารคุณภาพและบันทึกรายงานผลทางห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ อาจก�ำหนดระยะ
เวลาให้เหมาะสมกับประเภทของบันทึกคุณภาพ
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ข้อสังเกต 20 : ระยะเวลาการจัดเก็บบันทึกคุณภาพอาจก�ำหนดอ้างอิงตามระเบียบ
ของทางราชการ และหรือของหน่วยงาน
6.3 ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System -LIS)
ห้องปฏิบัติการต้องก�ำหนดระเบียบปฏิบัติ ควบคุม บุคลากรและวิธีการ การเข้าถึง
การใช้ การเปลี่ยนแปลง การท�ำลาย ข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยค�ำนึงถึงความลับ
และสิทธิผู้ป่วย
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ หมายความรวมถึง ข้อมูลในระบบห้องปฏิบัติการที่
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลองค์กรหลัก การอนุญาตให้หน่วยงานภายนอกเข้าใช้ข้อมูลระบบ
สารสนเทศ ต้องมีการป้องกัน การเสียหาย การสูญหายของข้อมูล การจัดเก็บอุปกรณ์
เครื่องมืออย่างเหมาะสม
ข้อสังเกต 21 : คุณลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ เป็น
โปรแกรมระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร โดยสามารถติดตัง้ ฐานข้อมูลทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์
ที่ท�ำหน้าที่แม่ข่าย (Server) และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) มีระบบจัดการข้อมูล
ก่อนท�ำการตรวจวิเคราะห์ (Pre-analytic) ขัน้ ตอนการตรวจวิเคราะห์ (Analytic) เช่น
การเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจอัตโนมัติ และมีระบบจัดการข้อมูลขั้นตอนหลังการตรวจ
วิเคราะห์ (Post-Analytic) พร้อมทั้งมีระบบประมวลผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
ในภาพรวมของห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพ และคุณลักษณะ
เฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ตามข้อเสนอแนะของสภา
เทคนิคการแพทย์
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7. การควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด

7.1 สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด
สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด หมายถึงข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดใน
มาตรฐานนี้ หรือ กฎระเบียบปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ องค์กร หรือข้อก�ำหนดทาง
ราชการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงที่ก�ำหนดขึ้นในระบบคุณภาพ หรือข้อ
ตกลงกับผู้ใช้บริการ
ห้องปฏิบตั กิ ารต้องมีระเบียบปฏิบตั ิ ระบุความหมายสิง่ ทีไ่ ม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด
ผู้ที่มีอ�ำนาจหน้าที่จัดการปัญหา วิธีจัดการปัญหาในเบื้องต้น ทั้งที่เป็นอุบัติการณ์เชิงรุก
(near miss) และอุบตั กิ ารณ์ (miss) ตลอดขัน้ ตอนในกระบวนการก่อนวิเคราะห์ ขัน้ ตอน
วิเคราะห์ หลังวิเคราะห์ ระบุระดับความเสี่ยง และเชื่อมโยงกับระบบบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรหลัก
ระบุวธิ กี ารน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ เชิงสถิติ เพือ่ หาสาเหตุทแี่ ท้จริงของปัญหา ก�ำหนด
ปฏิบัติการแก้ไข และป้องกันได้อย่างตรงประเด็น
ข้อสังเกตุ 22 : อุบตั กิ ารณ์ในห้องปฏิบตั กิ ารควรมีการบันทึกรายละเอียดและติดตาม
วิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิง Clinic และ Non Clinic
7.2 ปฏิบัติการแก้ไข
ห้องปฏิบัติการต้องก�ำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
7.2.1 มีการก�ำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหา
7.2.2 มีการพิจารณาสิ่งที่ไม่สอดคล้อง ซึ่งข้อมูลอาจมาจากข้อร้องเรียน หรือผล
การตรวจติดตาม หรือผลการตรวจสอบงาน หรือผลจากการตรวจประเมิน หรือบันทึก
อุบัติการณ์
7.2.3 ท�ำการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ผลกระทบต่อระบบคุณภาพและ
ผู้ใช้บริการ
7.2.4 อาจต้องยุติกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด และอาจต้องยับยั้งการ
รายงานผลตามความจ�ำเป็น กรณีทรี่ ายงานผลถูกส่งไปแล้วต้องเรียกกลับคืน หรือมีการ
ชี้บ่งตามความเหมาะสม (ถ้ามีความจ�ำเป็น)
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7.2.5 ถ้าข้อผิดพลาดกระทบต่อนโยบาย วิธีการ หรือระบบบริหารคุณภาพ ต้องมี
วิธีการตรวจประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการตรวจติดตามภายใน และแจ้งผลการ
ตรวจประเมินต่อผู้บริหาร
7.2.6 ปฏิบัติการแก้ไขทันที ก�ำหนดความรับผิดชอบของผู้มีอ�ำนาจในการอนุญาต
ให้ด�ำเนินการบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการต่อไปเมื่อปฏิบัติการแก้ไขแล้วเสร็จ
7.2.7 ในกรณีที่ปฏิบัติการแก้ไขนั้นมีผลกระทบท�ำให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเปลี่ยน
ไป ต้องทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและ
ปฏิบัติตาม
7.2.8 บันทึกรายละเอียดของสิ่งที่ไม่สอดคล้อง และการแก้ไขปัญหา เพื่อน�ำมา
ทบทวนในระยะเวลาที่ ก� ำ หนด โดยผู ้ บ ริ ห ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ พิ จ ารณาความถี่
แนวโน้มของปัญหา
7.2.9 ติดตามผลการแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหมดแล้ว
ข้อสังเกต 23 : การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น (correction) คือปฏิบัติการรับต่อ
สถานการณ์ ควรน�ำอุบตั กิ ารณ์มาวิเคราะห์หาสาเหตุทแี่ ท้จริง (root cause analysis)
เพื่อก�ำหนดปฏิบัติการแก้ไข (corrective action)
7.3 ปฏิบัติการป้องกัน
7.3.1 ก�ำหนดปฏิบตั กิ ารป้องกัน ตามความจ�ำเป็น โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยง หรืออุบัติการณ์เชิงรุก (near miss) หรือผลจากปฏิบัติการแก้ไข
7.3.2 จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกัน ก�ำหนดกิจกรรม ด�ำเนินการตามแผน ติดตาม
ผลการลดอุบัติการณ์ของสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อก�ำหนด และผลการพัฒนา
ข้อสังเกต 24 : ปฏิบัติการป้องกัน (preventive action) คือกระบวนการเชิงรุก อาจ
พิจารณาจากการวิเคราะห์ความเสีย่ งในกระบวนการท�ำงาน หรือปฏิบตั กิ ารแก้ไขจาก
การเกิดอุบัติการณ์ที่เคยมี ปฏิบัติการป้องกัน ใช้เป็นโอกาสพัฒนามากกว่าการระบุ
ปัญหาหรือข้อร้องเรียน
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8. การตรวจติดตามภายใน

เพือ่ ให้บรรลุผลตามนโยบายการตรวจติดตามภายใน ในข้อ 1.3.1 ห้องปฏิบตั กิ ารต้อง
8.1 วางแผนการตรวจติดตามภายใน
ผู้จัดการคุณภาพ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบ ก�ำหนดแผนการตรวจ
ติดตามภายใน และระบบความปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ระบุรายชือ่ ผูต้ รวจติดตาม
ความถี่ วิธีการ รวมถึงติดตามผลการแก้ไข และการป้องกันเพื่อให้สามารถทวนสอบถึง
ระบบบริหารคุณภาพที่ด�ำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ผู้ตรวจติดตามต้องผ่านการอบรม
เทคนิคการตรวจติดตาม และข้อก�ำหนดตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ไม่ควรเป็น
บุคคลทีร่ บั ผิดชอบในพืน้ ทีห่ รือกิจกรรมทีจ่ ะตรวจติดตามรวมถึงไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน
8.2 การตรวจติดตาม
ก�ำหนดสาระส�ำคัญของการตรวจติดตามให้ครอบคลุม ทัง้ ระบบบริหารจัดการ ด้าน
เทคนิควิชาการ และระบบความปลอดภัย ตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานงานเทคนิคการ
แพทย์ และระบบความปลอดภัย เน้นในส่วนที่มีผลกระทบต่อการดูแลหรือการให้บริการ
ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ จัดท�ำบันทึกเมื่อพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด หรือโอกาส
พัฒนาและข้อเสนอแนะ ห้องปฏิบตั กิ ารต้องปฏิบตั กิ ารแก้ไข-ป้องกัน ให้แล้วเสร็จภายใน
ก�ำหนดเวลาที่ตกลงกัน
8.3 สรุปผลการตรวจติดตาม
สรุปผลการตรวจติดตามภายใน เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารห้องปฏิบัติการ หรือ
ผู้บริหารองค์กรเพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
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9. กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

9.1 การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
การทบทวนแผน ผลด�ำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายและ
วัตถุประสงค์ ต้องครอบคลุมทรัพยากรน�ำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการ ก�ำหนดความถี่ของการทบทวนสม�่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการ
ทบทวนระบบคุณภาพในข้อ 1.4 ห้องปฏิบัติการต้อง
9.1.1 ก�ำหนดแผน มีการทบทวนระบบบริหารคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่ง
รวมถึงการทบทวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และการให้ค�ำปรึกษาในงานที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ระบบการให้บริการยังธ�ำรงความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ของการด�ำเนินงาน
โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
		
9.1.1.1 ทบทวนทรัพยากรน�ำเข้า ได้แก่
			
ก. นโยบาย พันธกิจ แผน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์
			
ข. ผลด�ำเนินการตามตัวชี้วัดคุณภาพที่ใช้ติดตามประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน (Key Performance Index,KPI) และผลของตัวชี้
วัดคุณภาพในกระบวนงาน (Quality Indicator,QI)
			
ค. ข้อตกลงกับผูร้ บั บริการ คูม่ อื การให้บริการ ระยะเวลาในการให้
บริการ วิธีวิเคราะห์ ค่าอ้างอิง ค่าวิกฤต
			
ง. ทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ภาระงาน การประเมินสมรรถนะ
ประเมินผลงาน แผนฝึกอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
			
จ. เครือ่ งมือ ความเพียงพอ แผนและผลการสอบเทียบ บ�ำรุงรักษา
ซ่อมบ�ำรุง เครื่องมือช�ำรุด
			
ฉ. วัสดุ น�้ำยา คุณภาพเหมาะสมกับงาน
			
ช. ระบบจัดซื้อ ประเมินผู้ขาย การควบคุมวัสดุคงคลัง
		
9.1.1.2 ทบทวนกิจกรรม ได้แก่
			
ก. สถานที่ สภาวะแวดล้อมและความปลอดภัย
			
ข. ขอบข่ายการให้บริการ ปริมาณตัวอย่าง วิธีการจัดเก็บ ความ
เหมาะสมของวิธีการตรวจวิเคราะห์ และค่าอ้างอิง
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ค. ระบบเอกสาร และการควบคุมเอกสารคุณภาพ
ง. คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน ขัน้ ตอนด�ำเนินการ เอกสาร ป้ายย่อ แบบบันทึก
จ. ผลการควบคุมคุณภาพภายใน ผลการทดสอบความสามารถ
ระหว่างห้องปฏิบัติการหรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้อง
ปฏิบัติการ
		
9.1.1.3 ทบทวนผลลัพธ์ ได้แก่
			
ก. ระบบตรวจสอบก่อนออกรายงานผล
			
ข. ระบบรายงานผล
			
ค. ผลด�ำเนินการของห้องปฏิบัติการส่งต่อ ระบบรายงานผลจาก
ห้องปฏิบัติการส่งต่อ
		
9.1.1.4 ทบทวนผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ได้แก่
			
ก. การตอบสนองต่อ ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากผูใ้ ช้บริการ
และผู้เกี่ยวข้อง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน
			
ข. ระบบเฝ้าระวังสิง่ ทีไ่ ม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด บันทึกข้อปฏิบตั ิ
ที่ไม่สอดคล้องตามข้อก�ำหนด หรืออุบัติการณ์
			
ค. ผลการด�ำเนินการเรื่องการแก้ไข ปฏิบัติการแก้ไข และปฏิบัติ
การป้องกัน
			
ง. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
			
จ. รายงานของฝ่ายจัดการและที่ปรึกษา
			
ฉ. ผลการตรวจติดตามภายใน และผลการตรวจประเมินคุณภาพ
จากภายนอก
			
ช. ผลประเมินงานบริการและระบบงานที่ส�ำคัญ(เช่น ระยะเวลา
บริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ) รวมถึงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการท�ำงาน ผลการทบทวน ทั้งปัญหา
อุปสรรค โอกาสพัฒนา น�ำไปเป็นข้อมูลวางแผนปฏิบัติการใน
วงรอบถัดไป
9.1.2 มีการสือ่ สารผลจากการทบทวนระบบบริหารคุณภาพไปยังบุคลากรทุกระดับ
และผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ติ าม มติจากการทบทวน เช่น ก�ำหนดกิจกรรม
ใหม่ หรือยกเลิกกิจกรรมเดิม ภายในเวลาที่ก�ำหนด
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9.1.3 น�ำสรุปผลการทบทวนเสนอต่อทีป่ ระชุมผูบ้ ริหาร เพือ่ พิจารณาให้การสนับสนุน
ทรัพยากรและ/หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการ
9.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและโอกาสพัฒนา
ก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและโอกาสพัฒนา โดยอาจพิจารณาจากผลจากการ
ทบทวนจะเป็นข้อมูลน�ำไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนการ
วิเคราะห์ กระบวนการวิเคราะห์ หลังการวิเคราะห์
9.2.1 โดยพิจารณาจากข้อมูล
		
9.2.1.1 ผลจากการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ในข้อ 9.1
		
9.2.1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ และการให้บริการ
		
9.2.1.3 การวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหา หรือระดับความเสี่ยงของอุบัติ
การณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของรายงานผลการวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติในเชิงรุกก่อนเกิดปัญหา (near miss)
9.2.2 มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพร่ ว มกั น ระหว่ า ง สหสาขาวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
การควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน�้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
9.2.3 มีการติดตาม และประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
9.3 การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดคุณภาพ
9.3.1 มีการเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วัดคุณภาพที่ใช้ติดตามประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน (Key Performance Index, KPI) และตัวชี้วัดคุณภาพของกระบวนการ
(Quality Indicator, QI) ทีใ่ ช้ตดิ ตาม ควบคุมก�ำกับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน อย่างสม�ำ่ เสมอ
9.3.2 เมื่อข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพระบุว่ามีข้อบกพร่อง หรือพบโอกาสพัฒนา ต้อง
ค้นหาสาเหตุของปัญหา ก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพรวมถึงการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง
และมัน่ ใจได้วา่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนัน้ สามารถแก้ไขปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องและส่งผลดีตอ่
ผู้รับบริการหรือการดูแลผู้ป่วย
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10. การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ หมายความรวมถึงการค้นหาความ
ต้องการผู้ใช้บริการ การก�ำหนดที่ปรึกษา การให้บริการค�ำปรึกษา การจัดการกับข้อร้อง
เรียน และการส�ำรวจความพึงพอใจครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการ
10.1 การก�ำหนดที่ปรึกษา
10.1.1 ก�ำหนดให้มที ปี่ รึกษาทางวิชาการหรือผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาชีพเทคนิคการ
แพทย์หรือเครือข่ายที่ปรึกษาทางวิชาการที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของงานบริการทีท่ ำ� อยู่ หรือด้านเทคนิควิชาการ การเลือกรายการทดสอบ
วิธีวิเคราะห์ ความถี่ของการส่งตรวจ ชนิดของตัวอย่าง ปริมาณตัวอย่างและระยะเวลา
รายงานผล ทั้งนี้ การปรึกษารวมถึง การปรึกษาเฉพาะราย การปรึกษาในเชิงระบบเพื่อ
บริหารจัดการ และการปรึกษาในเชิงวิชาการ วิชาชีพ
10.1.2 มีบันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา และการน�ำไปปฏิบัติ
10.2 การให้บริการค�ำปรึกษา
10.2.1 กรณีทหี่ อ้ งปฏิบตั กิ ารให้บริการปรึกษาทางวิชาการ แปลผลการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ ก�ำหนดผู้รับผิดชอบที่มีคุณวุฒิ ความสามารถที่เหมาะสม
10.2.2 มีบันทึกการสื่อสารในการให้บริการค�ำปรึกษา
10.3 การจัดการกับข้อร้องเรียน
มีนโยบาย หลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการรับเรื่อง ประเมินและวิธีจัดการกับ
ข้อร้องเรียนของผูใ้ ช้บริการและผูเ้ กีย่ วข้อง จัดเก็บบันทึกข้อร้องเรียน ผลการตรวจสอบ
และปฏิบัติการแก้ไข
ข้อสังเกต 25 : ควรเก็บบันทึกข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล และน�ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
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10.4 การค้นหาความต้องการของผู้ใช้บริการ
10.4.1 มีนโยบายและก�ำหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการสอบถามความคิดเห็น การส�ำรวจความ
พึงพอใจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหาความต้องการของผู้ใช้บริการ ครอบคลุม
ผู้รับบริการภายนอกและผู้ใช้บริการภายในที่เกี่ยวข้อง ประเด็นในการสอบถามความคิด
เห็นต้องครอบคลุมคุณภาพการบริการ และมีจ�ำนวนแบบสอบถามที่เพียงพอในการเป็น
ตัวแทนกลุ่มผู้รับบริการ และเหมาะสมในเชิงสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
10.4.2 ระบุวิธีการค้นหาความต้องการ และการรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ
10.5 การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
น�ำข้อมูลจากการค้นหาความต้องการของผู้ใช้บริการในข้อ 10.4 มาใช้ประโยชน์
ในการก�ำหนดกิจกรรมหรือวิธีการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อพัฒนา
คุณภาพงานบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์
ที่ 11/2555
เรื่อง เครื่องหมายรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
		 (LA) และเงื่อนไขการน�ำไปใช้งาน
เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า นการรั บ รองระบบคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
(Laboratory Accreditation) ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของ
สภาเทคนิคการแพทย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สู่สังคม สภาเทคนิคการแพทย์ขอประกาศ เรื่องเครื่องหมาย
รับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LA) และเงื่อนไขการน�ำไป
ใช้งาน ดังนี้
1. ลักษณะของเครื่องหมายรับรอง มีรายละเอียดดังรูปภาพ

2. ความหมายของเครื่องหมายรับรอง LA
2.1 ค�ำว่า Laboratory Accreditation หมายถึงการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
สภาเทคนิคการแพทย์
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2.2 ค�ำว่า Thailand Medical Technology Council หมายถึง สภาเทคนิค
การแพทย์
2.3 อักษร Q หมายถึง คุณภาพ หรือระบบบริหารคุณภาพ (Quality
Management)
2.4 สายริ บ บิ้ น สี ธ งชาติ ไ ทย หมายถึ ง มาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของ
ประเทศไทย
2.5 ดวงดาว หมายถึงความส�ำเร็จและความภาคภูมิใจ
2.6 การเรียงหลอดเลือดเป็นขัน้ บันได หมายถึงผลการพัฒนาคุณภาพงาน
เทคนิคการแพทย์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. เงื่อนไขการน�ำเครื่องหมายรับรองไปใช้ ดังนี้
3.1 ให้ใช้เครื่องหมายรับรอง (logo) บนใบเกียรติบัตรรับรอง LA (หรือ
Re - LA) ที่ออกโดยสภาเทคนิคการแพทย์ โดยระบุวัน เดือน ปี ที่
รับรอง และ วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดการรับรองให้ชัดเจน
3.2 หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง สามารถน�ำเครื่องหมายรับรองนี้ไปใช้
แสดงในสถานบริการได้ เช่น ติดไว้ที่หน้าห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
รับรอง คู่มือใช้บริการ หน้าซองจดหมาย ของที่ระลึก เป็นต้น โดย
จะต้องระบุช่วงระยะเวลาที่ได้รับการรับรองและระยะเวลาที่สิ้น
สุดการรับรองไว้ที่ข้างใต้เครื่องหมายรับรองด้วยเสมอ (ห้ามใช้แต่
เครื่องหมายรับรองเพียงอย่างเดียว)
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3.3 ห้ามน�ำเครือ่ งหมายรับรอง ไปแสดงไว้ในใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์
(ทั้งที่เป็นเอกสารกระดาษและเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
3.4 ห้ามหน่วยงานใดที่ไม่ได้รับการรับรอง หรือขาดสถานภาพการรับรอง
LA แล้วน�ำเครื่องหมายรับรองไปใช้โดยเด็ดขาด
3.5 ห้ามหน่วยงานดัดแปลง/แก้ไขรายละเอียดส่วนหนึง่ ส่วนใดหรือ สี ของ
เครื่องหมายรับรองนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555
(นางวรรณิกา มโนรมณ์)
นายกสภาเทคนิคการแพทย์
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