
 
แบบการตรวจประเมินดานการบริการเทคนิคการแพทย 

(การตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน พ.ศ……………..) 
 

โรงพยาบาล................................................................................................................................................... จํานวน........................เตียง 
 ขนาดของโรงพยาบาล     โรงพยาบาลขนาดเล็ก      โรงพยาบาลขนาดกลาง      โรงพยาบาลขนาดใหญ 

 ลักษณะสถานพยาบาล  
 โรงพยาบาลท่ัวไป      โรงพยาบาลทันตกรรม                     โรงพยาบาลกายภาพบําบัด          
 โรงพยาบาลการการแพทยแผนไทย           โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต               โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ                 
 โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวย             โรงพยาบาลเฉพาะทาง............................................................................................................................................      
  

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
1. หัวหนาแผนกชื่อ…………………………………................……………………………………… ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขท่ี ท.น. ………...............……. 
    วุฒิการศึกษา……………………………...................................................................…..ระยะเวลาดํารงตําแหนง………….……….ป 
 
2. จํานวนบุคลากร 
    2.1  บุคลากรประจํา (Full Time)  หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา ท้ังนี้ตองไมนอยกวาสัปดาหละ 40 ชม.โดยทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษร หรือมีขอตกลง 
            จากผูรับอนุญาตประกอบกิจการ  

 

    นักเทคนิคการแพทย เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 
ช่ือ – สกุล    เลขท่ีใบ ท.น. ช่ือ - สกุล ตําแหนง 
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    นักเทคนิคการแพทย เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 
ช่ือ – สกุล    เลขท่ีใบ ท.น. ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

    
    
    
    

     2.2  บุคลากรบางเวลา (Part Time)     หมายถึง  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานนอยกวาสัปดาหละ 40 ชม. (ใหระบุเวลา) 
 

นักเทคนิคการแพทย เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 
ช่ือ - สกุล เลขท่ีใบ  ท.น. เวลาปฏิบัติงาน ช่ือ - สกุล เวลาปฏิบัติงาน 

     
     
     
     
     

 
3. จํานวนสาขาท่ีใหบริการ 

  ☐  สาขาจุลทรรศนศาสตรคลินิก    ปริมาณงานเฉลี่ย....................... รายการตรวจ/เดือน    ชนิดเครื่องมือหลักท่ีใช……………………………………………….………………………........           

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………… 

  ☐   สาขาโลหิตวิทยา              ปริมาณงานเฉลี่ย....................... รายการตรวจ/เดือน    ชนิดเครื่องมือหลักท่ีใช……………………………………………….………………………………           

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………… 

  ☐   สาขาเคมีคลินิก             ปริมาณงานเฉลี่ย........................รายการตรวจ/เดอืน     ชนิดเครื่องมือหลักท่ีใช……………………………………………….………………………………           

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………… 
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  ☐   สาขาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก     ปริมาณงานเฉลี่ย........................รายการตรวจ/เดือน    ชนิดเครื่องมือหลักท่ีใช……………………………………………….…………………………………           

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………… 

       ☐   สาขาธนาคารเลือด           ปริมาณงานเฉลี่ย........................รายการตรวจ/เดือน    ชนิดเครื่องมือหลักท่ีใช……………………………………………….…………………………………           

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………… 

      ☐   สาขาจุลชีววิทยาคลินิก ปริมาณงานเฉลี่ย........................รายการตรวจ/เดือน    ชนดิเครื่องมือหลักท่ีใช……………………………………………….…………………………………           

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………… 

  ☐   สาขาอ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................ปริมาณงานเฉลี่ย........................รายการตรวจ/เดือน    ชนิดเครื่องมือหลักท่ีใช……………………………………………….…           

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………… 

 

สวนที่ ๒ เกณฑการตรวจประเมินมาตรฐานดานการบริการเทคนิคการแพทย 
โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองผลการตรวจกรณีท่ีจัดใหมีบางสวน/ไมมีเลย และชองไมมีหากกรณีท่ีพบวาอาจเปนอันตรายตอผูใหบริการ และผูรับบริการใหบันทึก 
ในชองขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขโดยกําหนดเวลาตามความเหมาะสม 

เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

1. สถานท่ี 
1.1 สถานท่ีในการเก็บสิ่งสงตรวจมีความเหมาะสมสะดวกตอ

ผูใชบริการ 
1.2 สถานท่ีปฏิบัติการเหมาะสม และปลอดภัยมีการแยกพ้ืนท่ี

ปฏิบัติการเฉพาะ เชน งานธนาคารเลือด และงานจุลชีววิทยา
คลินิก เปนตน 

1.1 การจัดแบงสัดสวนพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน และบริเวณท่ีพัก
เจาหนาท่ีเหมาะสม   

 
- จากการสังเกตวาผูใชบริการสะดวกตอ

การเขาถึงบริการและปลอดภัย 
- จากการสังเกตวาปฏิบัติงานสะดวก

และปลอดภัยตอการปฏิบัติงาน 
 
-  ดูการแยกพ้ืนท่ีท่ีพักเจาหนาท่ีออก

จากพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

๑.๒ มีอางลางมือชนิดไมใชกอกมือหมุนในสวนหองปฏิบัติการ -   จากการสังเกต     
2. ส่ิงแวดลอม 

2.1 มีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 
2.2 มีการระบายอากาศดี และมีอุณหภูมิเหมาะสม ไมมีผลกระทบ

ตอการตรวจวิเคราะห 
2.3 มีแสงสวางเพียงพอ 
2.4 มีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อแยกจากมูลฝอยท่ัวไป 

 

 
-  จากการสังเกต 
-  จากการสังเกต 
 
-  จากการสังเกต 
-  จากการสังเกต, จากเอกสารวิธีปฏิบัต ิ

    

3. ระบบความปลอดภัย 
3.1 มีระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3.2 มีการปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันอันตรายสวนบุคคล โดยยึด

หลัก Universal Precaution 
3.3 มีคูมือบอกวิธีปฏิบัติการแกไขเม่ือไดรับอันตรายจากสารเคมี 

หรืออุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 
 

3.4 มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟโดยจัดไวเปน
หมวดหมู มีปายและฉลากแสดงปดไวถูกตองครบถวน 

3.5 มีระบบสายดินในหองปฏิบัติการและระบบไฟฟาสํารองใน
เครื่องมือสําคัญ เชน ตูเย็นเก็บเลือด เปนตน 

3.6 มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดท่ีเหมาะสมไวในท่ีสะดวก 
สภาพพรอมใชงานและมีปายบอกทางหนีไฟ 

 
 - สังเกตและสอบถาม 
 - จากเอกสารวิธีปฏิบัติ 
  
- จากการสังเกต และสอบถามการใช 

Personal Protective Equipment 
(PPE) 

 - คูมือการปฏิบัติ,  สังเกตและสอบถาม 
 
 - สังเกตและสอบถาม 
  
- สังเกต 
 

    

4. อุปกรณและเครื่องมือ 
4.1 มีอุปกรณ เครื่องมือตามกฎกระทรวงในการใหบริการและมี

แผนรองรับ เม่ือเครื่องมืออุปกรณชํารุด 
4.2 มีการจัดทําบัญชีเครื่องมือ 
4.3 มีการจดบันทึกการบํารุงรักษา ตรวจสภาพการใชงาน หรือ

สอบเทียบตาม 

 
-  จากการสังเกตและสอบถาม, จาก
เอกสาร 
- จากเอกสาร 
-  จากเอกสาร, จากคูมือการบํารุงรักษา 
/ตารางการตรวจสอบ 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

กําหนดสมํ่าเสมอ (เฉพาะเครื่องมืออุปกรณท่ีมีผลกระทบตอ
การวิเคราะห) 

4.4 มีคูมือการใชงาน 
4.5 มีการจัดวางเครื่องมือในสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมมีระบบ

ไฟฟาสํารองสําหรับเครื่องมือวิเคราะหท่ีจําเปน 

 
 
-  จากการสังเกต 
-  จากการสังเกต 

    

5.  บุคลากร 
    5.1  มีนักเทคนิคการแพทยท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ียัง 
           ไมหมดอายุอยูปฏิบัติงานตลอดเวลาใหบริการ ตามจํานวนท่ี 
           กําหนดในกฎกระทรวง 
 
     5.2 เจาหนาท่ีอ่ืน มีความรู ความสามารถเหมาะสม และปฏิบัติงาน 
            ภายใตการควบคุมของนักเทคนิคการแพทย 
     5.3  มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 
     5.4  มีการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการและความปลอดภัยใน 
            การปฏิบัติงาน 

 
-  จากสมุดทะเบียนสถานพยาบาล 
-  จากขอมูลสถิติการใหบริการ 
-  ตารางการจัดเวร ประกอบกับขอมูล

ท่ัวไป (สวนท่ี 1) ของผูประกอบวิชาชีพ 
-  จากทะเบียนประวัติ/ สมุดจัดเวร 
 
-  จากบันทึกการประเมิน 
-  จากบันทึกการฝกอบรม 

    

6.  การจัดองคกรและการบริหาร 
6.1 มีการกําหนดหนาท่ีและขอบขายการใหบริการท่ีชัดเจน 

 
6.2 มีการแสดงโครงสรางของหนวยงาน 
6.3 มีการกําหนดความรับผิดชอบ อํานาจหนาท่ี และการมอบหมาย

หนาท่ีเปนลายลักษณอักษรของบุคลากรทุกระดับ 
6.4 ผูปฏิบัติงานเปนอิสระในการคัดเลือก วิธีการตรวจวิเคราะห 
    ใหไดมาตรฐาน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

 
 
 

 
-  คูมือการกําหนดบทบาทหนาท่ีของ  
   หนวยงาน 
-  ผังโครงสรางองคกร 
-  การกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากร 

(Job description) 
-  จากระเบียบปฏิบัติและผลการจัดซ้ือ ,  

จากคูมือการปฏิบัติงาน 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

7. การใหบริการภายในหนวยงานและการใชบริการจากภายนอก 
7.1 มีคูมือการใชบริการทางหองปฏิบัติการ 
7.2 หองปฏิบัติการภายนอกท่ีรับตรวจตอตองเปนไปตามมาตรฐาน 

และถูกตองตามกฎหมาย 
7.3 มีการจัดทําบัญชีรายชื่อหองปฏิบัติการภายนอก 

 
-  คูมือการใชบริการ 
-  ระเบียบปฏิบัติ 
 
- เอกสารมาตรฐานท่ีไดรับ / บันทึกการ

ตรวจประเมินของหองปฏิบัติการ
ภายนอก,  ใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการสถานพยาบาล, บัญชีรายชื่อ 

    

8. การควบคุมกระบวนการการใหบริการ 
8.1 มีการจัดทําทะเบียนประจําแผนก (อยางนอยตองมีรายการ

ครบตามกฎกระทรวง) 
8.2 มีการจัดทําคูมือคุณภาพ (Quality Manual) และระเบียบ

ปฏิบัติ (work procedure) ท่ีเก่ียวของ 
8.3 มีบันทึกการควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality 

Control) ทุกสาขางานท่ีเปดบริการ 
8.4 มีหลักฐานการเขารวมการทดสอบความชํานาญ (Proficiency 

Test) หรือการประเมินคุณภาพโดยองคกรภายนอก (EQA)  
ทุกสาขางานท่ีเปดบริการหรือมีการเปรียบเทียบผลระหวาง
หองปฏิบัติการในรายการท่ีไมมี EQA  

8.5 มีการนําผล IQC และ EQA  มาวิเคราะหในกรณีไมผานเกณฑ
ตองมีปฏิบัติการแกไข 

8.6 มีเอกสารวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction )  หรือวิธีมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (SOP)  ทุกงานท่ีเปดบริการ 

8.7 มีการจัดซ้ือเครื่องมือ และวัสดุน้ํายา มีการ ใชชุดน้ํายาทดสอบ
ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน หรือมีเอกสารทางวิชาการอางอิง
หรือเอกสารกํากับชุดน้ํายาทดสอบ หรือผานการสอบทวน  

 
-  ตรวจทะเบียนจากแผนกตางๆ 
 
-  คูมือคุณภาพ 
 
-  บันทึก IQC, จากผล EQA 
 
-  จากการบันทึก 
 
 
 
-  จากการบันทึก 
 
-  จาก WI/SOP 
 
-  เอกสารอางอิง, หนังสือรับรองตาม

กฎหมายจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เชน ชุดตรวจ Anti HIV  
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

(Validation) แลว 
๘.๘ การจัดการสิ่งสงตรวจ มีการตรวจรับและมีเกณฑการปฏิเสธ 
      สิ่งสงตรวจ กําหนดระบบการชี้บง  และการเตรียมตัวอยาง 
      ท่ีเหมาะสม กอนดําเนินการตรวจวิเคราะห 
๘.๙  การรายงานผลมีการตรวจสอบความถูกตองผลการตรวจ 
      วิเคราะห ลงนามผูตรวจวิเคราะหและผูรับรองโดยนักเทคนิค 
      การแพทยท่ีไดรับมอบหมาย 
๘.๑๐ มีการจัดเก็บการบันทึกผลการตรวจวิเคราะหตามระยะเวลา 
        ท่ีกําหนด 
๘.๑๑ มีระบบควบคุมการเขาถึงขอมูลการตรวจวิเคราะหของ 
        บุคคลากรแตละระดับ 

 

ตองมีเลขท่ีใบอนุญาต 
- บันทึกรับตัวอยาง/ เกณฑปฏิเสธ

ตัวอยาง WI/SOP,การสังเกต  การชี้
บง  และสอบกลับไดของตัวอยาง 

-  ดูรายงานผลท่ีแลวเสร็จ 
 
 
-  ดูเอกสารหรือบันทึกอ่ืนๆ 
 
-  จากการสอบถาม สังเกต  และสาธิต 
 

    

 

หมายเหตุ กรณีโรงพยาบาลท่ีมีหองปฏิบัติการเอกชนท่ีผานการรับรองมาตรฐาน จาก ISO 15189 และมาตรฐานหองปฏบัิติการทางการแพทย กระทรวงสาธารณสุขจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย /มาตรฐาน

งานเทคนิคการแพทย (LA) ของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย ท่ียังไมหมดอายุ และไมตดัสิทธ์ิพนักงานเจาหนาท่ีในการเขาไปตรวจมาตรฐานหองปฏิบัติการ 
 

สวนท่ี ๓ สรุปผลการตรวจประเมิน 

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการแกไข

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

ลงชื่อ........................................................................ผูตรวจ 
(...........................................................) 

 
 

  ลงชื่อ...................................................................ผูรับการตรวจ 
(...........................................................) 

 
วันท่ี.................เดือน.......................ป..................... 

 


