
 

คู่มือการให้บริการ 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

ฉบับแก้ไข 
ครั้งที่  08 

หน้า 1 ของ  34 

SD - LAB - 01 วันที่ประกาศใช้  1 มิถุนายน 2561 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขุนตาล ห้ามน าออกไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

 
 
 

 
              ผู้ออกเอกสาร 

 
 

นายปุณณพัชญ์   สาแก้ว 
นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 

ผู้จัดการคุณภาพ 
 
 
 
 
 

ผู้ทบทวน  
 
 

น.ส.ศิริพร  จอมมงคล 
 นายแพทย์ปฏิบัติการ 

แพทย์ที่ปรึกษาประจ าห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 

ผู้อนุมัตแิละประกาศใช้เอกสาร 

 
 

(นายคงศักดิ์  ชัยชนะ) 
นายแพทย์ช านาญการ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 



 

คู่มือการให้บริการ 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

ฉบับแก้ไข 
ครั้งที่  08 

หน้า 2 ของ  34 

SD - LAB - 01 
วันที่ประกาศใช้  1 มิถุนายน 2561 
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ค าน า 
 
 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการในโรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย ช่วยตรวจ
วิเคราะห์สารต่างๆในร่างกายผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจการวินิจฉัยโรคของแพทย์ และติดตาม
ผลการรักษา ทั้งยังให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารเสพติด สารพิษ และงานบริการส่งเสริม
สุขภาพในชุมชน ดังนั้นเพ่ือพัฒนางานด้านตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน กระบวนการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว ทันเวลา ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์แก่ผู้รับบริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ 
 

ดังนั้นเพ่ือบรรลุประสิทธิผลดังกล่าวกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขุนตาล จ าเป็นต้องน าระบบที่เป็น
มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกวิธีจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห์ ดังนั้นคู่มือฉบับนี้ได้จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจให้เป็นไป
ในทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ 
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สารบัญ 
                                               หน้า 
 สถานที่ตั้งและที่รับสิ่งส่งตรวจ        4 

ขั้นตอนการรับ-ส่งและการตรวจสอบคุณสมบัติของสิ่งส่งตรวจ    5 
ข้อควรปฏิบัติในการเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ      8 

 เกณฑ์การรับ-ปฏิเสธตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ     9 
 แนวทางการประสานงาน         9 

การรับท าการวิเคราะห์ทางโทรศัพท์       10 
การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์        10 
ขั้นตอนการรายงานผลค่าวิกฤติ        11 
ขั้นตอนการรายงานผลและการตรวจสอบผลวิเคราะห์     12 
การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากการวิเคราะห์      13 
การท าลายสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากการวิเคราะห์      13 
ตัวอย่างส าหรับส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ       14  

 แนวทางการตรวจสอบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์      20 
 แนวทางการคืนเลือด/ส่วนประกอบของเลือด      20 
          การเขียนและการติดป้ายชื่อ        21 
          การเลือกใช้หลอดเก็บตัวอย่าง        23 

รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ        24  
 เอกสารอ้างอิง          
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 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตั้งอยู่ที่ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขุนตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340 โทร 
053-606221-2 ต่อ 107 Fax 053-606220, 053-606061 
 

สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ คือ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขุนตาล 
 

เวลาราชการ 
08.00 น. - 16.00 น.  ปฏิบัติงานเต็มอัตราก าลังคน 

 

นอกเวลาและวันหยุดราชการ (ตามตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจ าเดือน) 
 16.00 น. - 24.00 น. ขึ้นปฏิบัติงาน 1 อัตราก าลังคน 

00.00 น. - 08.00 น.   On call  
 

 หากมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งตรวจ เบื้องต้นสามารถสืบค้นจากคูมือฉบับนี้ หรือสอบถามได้ที่ กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-606221 ต่อ 107  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการรับ-ส่งและการตรวจสอบคุณสมบัติของสิ่งส่งตรวจ 
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ขั้นตอนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 
 

จัดเกบ็ส่ิงส่งตรวจ
ตามคู่มือ 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ส่ิงส่งตรวจ 

ลงทะเบียนรับ-ส่ง 
ส่ิงส่งตรวจ 

 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ปฏเิสธส่ิงส่งตรวจ 

แจ้งหน่วยงานทีส่่ง 

ไม่ตรวจวเิคราะห์ 

ขอตรวจโดยไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ จัดแยกชนิดส่ิงส่งตรวจ 

การเตรียมส่ิงส่งตรวจ 
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1. ส าหรับผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก 
 - เริ่มจากแพทย์มคี าสั่งตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วให้ผู้มารับบริการมาเก็บตัวอย่างยังห้องปฏิบัติการ 

- เจ้าหน้าทีห่อ้งปฏิบัติการรับใบน าส่งสิ่งส่งตรวจแล้วท าการตรวจสอบค าสั่ง ลงทะเบียน รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ  
- จัดเตรียมภาชนะติดฉลาก ชื่อ-สกุล HN  วันที่  เวลา  ท าการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจตาม  คู่มือการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ   

 - ตรวจสอบความเรียบร้อยของสิ่งส่งตรวจ แจ้งให้ผู้มารับบริการรอฟังผล น าส่งตรวจวิเคราะห์ 
 - ท าการตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบผลการตรวจ บันทึกผล 
 - ส่งคืนให้ผู้มารับบริการแนะน าให้พบแพทย์อีกครั้งเพ่ือรับการรักษา 
 
2. ส าหรับผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยใน 
 - แพทย์มีค าสั่งตรวจ  และน าส่งใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยกรอกข้อมูลให้ครบ และท าการจัดเก็บสิ่ง
ส่งตรวจตามคู่มือการให้บริการห้องปฏิบัติการ (SD-LAB-01) 
 - เมื่อเก็บสิ่งส่งตรวจได้ ให้ท าการติดฉลาก ชื่อ-สกุล HN วนัที่  เวลา ตรวจสอบให้ตรงกับใบน าส่งสิ่งส่งตรวจ
 - ให้เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยในน าส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบน าส่งสิ่งส่งตรวจ มาส่งที่ห้องปฏิบัติการ โดยรอ
ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ แล้วจึงเซ็นชื่อในช่องผู้ส่งในใบน าส่งสิ่งส่งตรวจ 
 - กรณีเกิดความไม่ถูกต้อง ให้ท าการรายงานต่อพยาบาลผู้ป่วยในถึงปัญหาที่เกิดข้ึนและบันทึกลงในแบบ
บันทึกประจ าวัน 
 - กรณีต้องการผลเร่งด่วน ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทราบและเขียนเน้นลงในใบน าส่งสิ่งส่งตรวจ 
 - เมื่อผลการตรวจเสร็จเรียบร้อยตามขั้นตอนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยในรับผล
การตรวจที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องปฏิบัติการและเซ็นชื่อรับผลในช่องผู้รับ ในใบน าส่งสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง 
 
3. ส าหรับผู้มารับบริการนอนใหม่ 
 - ผู้มารับบริการนอนใหม่หมายถึง ผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกหรือฉุกเฉิน และได้รับการตรวจวินิจฉัยจาก
แพทย์ให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล  
 - ในกรณีที่มีการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มาจากแผนกฉุกเฉิน ให้เจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉินเป็นผู้ท าการ
จัดเก็บตามคู่มือการให้บริการห้องปฏิบัติการ  และเขียนใบน าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  
 - ให้เจ้าหน้าทีห่้องฉุกเฉินส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบน าส่งสิ่งส่งตรวจมาส่งที่ห้องปฏิบัติการ โดยรอตรวจสอบ
ความถูกต้อง แล้วจึงเซ็นชื่อในช่องผู้ส่งในน าส่งสิ่งส่งตรวจ 
 - การรับผลให้เจ้าหน้าที่แผนกท่ีผู้ป่วย Admit มารับผลต่อไป 
4. ส าหรับการส่งตรวจจาก รพ.สต. 
 - ผู้รับบริการจาก รพ.สต. หมายถึง ผู้มารับบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ขุนตาล และได้รับการสั่งตรวจจากแพทย์ในรายการที่นอกเหนือจากท่ีสามารถท าการตรวจได้ท่ี รพ.สต. 
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 - ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบท าการเขียนค าสั่งตรวจลงในใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยกรอกข้อมูลให้ครบ 
และท าการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจตามคู่มือการให้บริการห้องปฏิบัติการ 
 - เมื่อเก็บสิ่งส่งตรวจได้ ให้ท าการติดฉลาก ชื่อ-สกุล HN วนัที่ เวลา ตรวจสอบให้ตรงกับใบน าส่งสิ่งส่งตรวจ   
 - ให้เจ้าหน้าที่หน่วย รพ.สต. น าส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมกับใบน าส่ง มาส่งที่ห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมงหลัง
เจาะเก็บตัวอย่าง กรณีไม่สามารถน าส่งได้โดยเร็วควรเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจในสภาวะที่เหมาะสม ปลอดภัย (ปิดฝาให้
สนิทใส่ไว้ใน Rack หรือตะกร้า ป้องกันการหกเลอะเทอะ เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 0C) และรอตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ แล้วจึงเซ็นชื่อในช่องผู้น าส่ง 
 - กรณีเกิดความไม่ถูกต้อง ให้ท าการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทีเ่ป็นผู้รับผิดชอบ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 
 - กรณีต้องการผลเร่งด่วน ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทราบและเขียนลงในใบน าส่งด้วย  
 - เมื่อผลการตรวจเสร็จเรียบร้อยตามขั้นตอนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทีเ่ป็น
ผู้รับผิดชอบ รับผลการตรวจที่ห้องปฏิบัติการและเซ็นชื่อรับผลในช่องผู้รับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                รายงานผล /รับการรักษาต่อที่ รพ.สต. 
 
           
 
 
 
 
 
 

ข้อควรปฏิบัติในการเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ 
 

1. สอบถาม ชื่อ สกุล ผู้ป่วยให้ตรงกับในส่งตรวจ 

UPT (ไมส่อดคล้องกบัอาการ) 
Urine Dip Strip (Positive) 

FBS  ≤ 50 mg/dl, ≥ 250 mg/dl 
HCT < 25% 

ตวัอยา่งตรวจสขุภาพประจ าปี 
Rectal Swab 

 

งานบริการตรวจวิเคราะห์ใน รพ.สต. 
1.UPT 
2.Urine Protein/Sugar 
3.น้ าตาลจากปลายนิ้ว 
4.HCT 
5.Rectal swab 
6.เจาะเก็บตัวอย่างตรวจสุขภาพประจ าป ี
 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
โรงพยาบาลขุนตาล 

 

เข้ารับบริการตามระบบโรงพยาบาล 
 



 

คู่มือการให้บริการ 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

ฉบับแก้ไข 
ครั้งที่  08 

หน้า 8 ของ  34 

SD - LAB - 01 
วันที่ประกาศใช้  1 มิถุนายน 2561 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลขนุตาล จงัหวดัเชียงราย ห้ามน าออกไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 

 

2. ท าการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ โดยตรวจสอบให้ตรงตามค าสั่งแพทย์ 
3. เก็บสิ่งส่งตรวจอย่างถูกวิธี ตามท่ีระบุในคู่มือการให้บริการห้องปฏิบัติการ  
4 จัดเก็บในภาชนะท่ีถูกต้อง ตามชนิด ปริมาณ ตามที่ระบุในคู่มือการให้บริการห้องปฏิบัติการ กรณีสิ่งส่งตรวจที่ต้อง
ใช้สารกันเลือดแข็ง ต้องผสมให้เข้ากันโดยกลับหลอดไปมา 10-15 ครั้ง เพ่ือป้องกันปัญหาการ Clot ของตัวอย่าง ติด
ฉลาก ชื่อ-สกุลผู้ป่วย HN วันที่ เวลา ก ากับลงในภาชนะและตรวจสอบให้ตรงกับใบส่งตรวจซึ่งกรอกข้อมูลไว้อย่าง
ครบถว้น 
5. ปิดภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจให้สนิทแล้วน าส่งห้องปฏิบัติการโดยบรรจุในตะกร้าหรือภาชนะท่ีสามารถป้องกันการหก
เลอะเทอะของสิ่งส่งตรวจได้ 
6. ขณะน าส่งท าการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อย ความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
และเซ็นชื่อลงในช่องผู้ส่งในสมุดรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจด้วยทุกครั้ง 
7. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรับทราบกรณีต้องการผลด่วน 
8. กรณีโทรถามผลทางโทรศัพท์แล้วให้รีบมารับใบรายงานผลที่ห้องปฏิบัติการ เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
จากการรายงานผลด้วยวาจา 
 
หมายเหตุ  
  : ควรน าสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุดหลังจากท าการจัดเก็บ    
  : กรณีไม่สามารถน าส่งได้โดยเร็วควรเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจในสภาวะที่เหมาะสม ปลอดภัย (ปิดฝาให้สนิทใส่ไว้ใน 
Rack หรือตะกร้า ป้องกันการหกเลอะเทอะ เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 0C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การรับ-ปฏิเสธตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
เกณฑ์การรับ       

1. ใบน าส่งตรวจมีข้อมูลครบถ้วนและตัวอย่างส่งตรวจถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในคู่มือ  
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ถูกชนิดสิ่งส่งตรวจ ถูกภาชนะบรรจุ   
2. สิ่งส่งตรวจอยู่ในสภาพดี ไม่หกเลอะเทอะ ปิดฝาภาชนะแน่นหนา 
3. ตัวอย่างส่งตรวจมีปริมาณเพียงพอในการตรวจวิเคราะห์  

          4.   ตัวอย่างส่งตรวจมีการน าส่งทันที่หรือไม่เกิน 1 ชั่วโมงหลังการจัดเก็บ หรือมีการรักษาสภาพไว้อย่าง
เหมาะสม 
เกณฑ์การปฏิเสธ  

1. กรณีการส่งตรวจโดยไม่มีค าสั่งตรวจจากแพทย์ 
2. กรณีใบน าส่งกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
3. ตัวอย่างส่งตรวจไม่ถูกต้องกับชนิดที่แพทย์สั่งตรวจ  
4. ตัวอย่างส่งตรวจบรรจุในภาชนะท่ีไม่ถูกต้อง 
5. ตัวอย่างส่งตรวจที่จัดเก็บเกิน 1 ชั่วโมงหรือท้ิงไว้ข้ามคืน โดยไม่ได้จัดเก็บไว้ในสภาพเหมาะสม 
6. เก็บตัวอย่างได้น้อยกว่าที่ก าหนดในคู่มือ หรือพิจารณาแล้วไม่สามารถท าการตรวจได้เพียงพอ 
7. ตัวอย่างส่งตรวจเกิดความเสียหายหกเลอะเทอะภาชนะบรรจุ  
8. กรณีตัวอย่างเป็นเลือดมีการแตกของเม็ดเลือดแดง(Hemolysis) 
9. กรณีตัวอย่างเป็นเลือดส่งตรวจใส่ tube CBC มีการ clot  
10. กรณีตัวอย่างส่งตรวจเป็นปัสสาวะตรวจสารเสพติดที่ไม่ได้จัดเก็บที่ รพ. ยกเว้นเจ้าหน้าที่ต ารวจน าส่ง 

 
แนวทางการประสานงานกรณีปฏิเสธตัวอย่างตรวจ 
 

 กรณีผู้ป่วยนอก – แจ้งผู้รับบริการทราบและให้ท าการจัดเก็บใหม่ 
กรณีผู้ป่วยใน ,ฉุกเฉิน – แจ้งประสานงานทางโทรศัพท์ และบันทึกในสมุดบันทึกความเสี่ยงระดับ Near Miss 

โดยปฏิบัติดังนี้    
1.  ผู้ที่สามารถแจ้งการปฏิเสธตัวอย่างได้แก่ เจ้าพนักงานวิยาศาสตร์การแพทย์, ผู้ช่วยหอ้งปฏิบัติการ 
2. แจ้งชื่อ-สกุลผู้ป่วยที่ให้ท าการจัดเก็บตัวอย่างใหม่ และแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธตัวอย่าง 
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการท าการบันทึกลงใบปฏิเสธตัวอย่างในใบน าส่งตัวอย่างและสมุดบันทึกความเสี่ยง

ระดับ Near Miss  
 
 
 

หมายเหตุ    
กรณีต้องท าการตรวจตัวอย่างที่อยู่ในเกณฑ์ปฏิเสธนั้น ให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการท าการบันทึกรายงานข้อมูล

นั้นๆ ให้แพทย์ทราบด้วยทุกครั้ง 
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การรับท าการวิเคราะห์ทางโทรศัพท์ 
 

1. การรับท าการวิเคราะห์เพ่ิมเติมจากรายการเดิม ภายในวันที่ท าการเก็บสิ่งส่งตรวจ ให้ทางเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยโทร
ประสานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพ่ือขอเพ่ิมรายการตรวจวิเคราะห์ ยกเว้น การขอตรวจ Electrolyte หากเกิน 2 
ชั่วโมง จะไม่รับท าการวิเคราะห์หรือในกรณีอ่ืนๆ ซึ่งไม่สามารถท าการวิเคราะห์ให้ได้เนื่องจากข้อจ ากัดต่างๆ เช่น 
ตัวอย่างมีไม่พอหรือต้องใช้ตัวอย่างตรวจชนิดอื่นซึ่งไม่สามารถใช้ตัวอย่างเดิมได้ โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป 

2. ให้เจ้าหน้าทีห่อผู้ป่วยส่งตรวจในระบบคอมพิวเตอร์และเขียนใบน าส่ง ตามรายการที่ขอเพ่ิมการตรวจวิเคราะห์ 
ชื่อ-สกุล HN วันที่ เวลา แล้วส่งมายังห้องปฏิบัติการทันที โดยระบุ “ใช้ตัวอย่างเดิม” พร้อมลงชื่อก ากับ เมื่อ
ห้องปฏิบัติการได้รับใบน าส่งแล้วจึงจะท าการตรวจวิเคราะห์ให้ 
 

การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
 

1. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบ LIS โดยผ่านการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์  ก่อนรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผลการตรวจวิเคราะห์ลงลายมือชื่อรับผล
การตรวจวิเคราะห์ในใบน าส่งสิ่งส่งตรวจ ใสในซองพิทักษ์สิทธิ์ 

2. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางโทรศัพท์จะรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางโทรศัพท์กรณีท่ีขอผลด่วนและใน
กรณีพบผลการตรวจวิเคราะห์วิกฤติและต้องบันทึกชื่อผู้โทรแจ้ง ผู้รับแจ้งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ เวลาแจ้ง 
ทุกครั้ง 

3. การขอส าเนาผลการตรวจวิเคราะห์ให้หัวหน้าหน่วยบริการท าบันทึกขอส าเนาผลการตรวจวิเคราะห์และระบุ
เหตุผลในการขอทุกครั้งและผู้ที่สามารถคัดลอกผลการตรวจวิเคราะห์ได้คือผู้ที่ท าการตรวจวิเคราะห์ (นักเทคนิค
การแพทย์/เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้น) 

4. เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์ผู้ป่วยในการรายงานผลดังต่อไปนี้ให้รายงานโดยปกปิดการรายงานโดยผู้ก าหนดการเข้าถึง
ด้วยระบบ User name and Pass word ดังนี้ Anti-HIV, CD4, Viral Load, VDRL, Methamphetamine , 
Morphine,  Acid Phosphatase 

5. กรณีผู้ป่วยต้องการปกปิดข้อมูลให้ใช้ รหัสแทนตัวผู้ป่วย  
*กรณีท่ีขอผลด่วนทางโทรศัพท์ จะไม่แจ้งผลในขณะนั้นทันที แต่จะขอข้อมูลผู้ป่วย ชื่อ สกุล HN วันที่ เวลา  และ
ข้อมูล หอผู้ป่วย ผู้ขอผล เบอร์โทร เพื่อใช้ในการโทรแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ หลังจากรับแจ้งและด าเนินการค้นหา
ผลวิเคราะห์ผู้ป่วยแล้ว 
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** ค่าวิกฤติ (Critical Value) หมายถึง ค่าท่ีน่าเชื่อถือได้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ซึ่งเมื่อน้อยกว่า หรือมากกว่าที่ก าหนด
แล้ว จะบ่งบอกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยอย่างมาก  ซึ่งต้องรายงานผลหลังจากท่ีได้ Confirm หรือ Repeat 
การวิเคราะห์ในตัวอย่างเดิมแล้วให้แก่แพทย์ ซึ่งแพทย์จะตัดสินใจหาแนวทางในการรักษาผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนต่อไป  
( ข้อมูลจากการประชุม PCT ของ รพ.ขุนตาล ) 
 

ขั้นตอนการรายงานผลค่าวิกฤต ิ
 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ ว่าเป็นค่าที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยผ่านกระบวนการ

ตรวจสอบแล้ว 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รายงานผลทางโทรศัพท์แก่พยาบาลหัวหน้าเวรเพ่ือรายงานแพทย์ตามแนวทางการรายงาน

แพทย์ของกลุ่มการพยาบาลต่อไป 
3. บันทึกชื่อผู้รายงานผล ผู้รับรายงานผล การทบทวนหรือการแก้ไข เพ่ือเป็นการยืนยันการปฏิบัติงาน  

4. เมื่อรายงานผลแล้ว แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานมารับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทันที 
 

ค่าวิกฤติที่ต้องรายงาน 
 
lab Critical values 

low high 
Blood chemistry  
Sodium (mmol/L) 120 160 
Potassium (mmol/L) 2.8 5.5 
Carbon Dioxide (mmol/L) 10 40 
Glucose (mg/dl) 70 350 
 
 
 
 
 

lab Critical values 
low high 

hematology 



 

คู่มือการให้บริการ 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

ฉบับแก้ไข 
ครั้งที่  08 

หน้า 12 ของ  34 

SD - LAB - 01 
วันที่ประกาศใช้  1 มิถุนายน 2561 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลขนุตาล จงัหวดัเชียงราย ห้ามน าออกไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 

 

INR >5 
WBC 1,500 cells/cu.mm  30,000 cell/cu.mm 
Hct  with anemia 20 % 65 % 
Hct  (normal) 25% 65% 
Hb 6.0 g/dl 21.0 g/dl 
Platelet Count 50,000 cells/cu.mm 800,000 cells/cu.mm 
Malaria Found 
 

lab Critical values 
microbiology 
Hemoculture Positive 
Gram stain in CSF Seen organisms 
Acid fast bacilli (AFB) Positive (ก าหนดเป็นรายการตรวจที่ต้องรายงานด่วน) 

 
การประกันเวลาการรายงานผล 

1. การรายงานผลตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยฉุกเฉิน ภายใน 30 นาที  
2. การรายงานผลตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยทั่วไป ภายใน 45 นาที  
3. การรายงานผลตรวจวิเคราะห์ที่ต้องส่งตัวอย่างนอกหน่วยงาน ภายใน 2 สัปดาห์ ยกเว้น ผล TB Culture, 

Hb typing, Cytology and Biopsy ใช้เวลา 1 เดือน 
4. ทั้งนี้ระยะเวลาการรายงานผลขึ้นอยู่กับรายการตรวจและวิธีวิเคราะห์รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก  
 

( อ้างอิงจากการประชุมทีมดูแลผู้ป่วย PCT  รพ.ขุนตาล วันที่ 25 มิถุนายน พ.ค. 2560 ) 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการรายงานและการตรวจสอบผลวิเคราะห์ 
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การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากการวิเคราะห์ 

การตรวจรับตวัอย่าง 

การเตรียมตวัอย่าง 

การตรวจวเิคราะห์ 

ผลวเิคราะห์ 

ตรวจสอบผลวเิคราะห์ 

บันทกึผลวเิคราะห์ 
 

ตรวจทานผลวเิคราะห์ 
 
 

รายงานผล 

ผลวเิคราะห์ถูกตอ้ง ผลวเิคราะห์ไม่ถูกตอ้ง 

ผลวเิคราะห์ไม่ถูกตอ้ง 

สอบทวน 
ทวนสอบ 
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1. สิ่งส่งตรวจที่เป็นปัสสาวะ/อุจาระ จะหมดไปในการตรวจ ยกเว้นการตรวจหาสารเสพติดจะเก็บไว้เพ่ือส่งตรวจ

ยืนยันในกรณีที่ผลการตรวจเป็นบวก โดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 0C เป็นเลา  7  วัน 
2. Serum ที่ส่งตรวจ Anti-HIV จะแช่แข็ง ไว้เพ่ือทวนสอบเป็นเวลา 1 เดือน 
3.   สิ่งส่งตรวจอื่นๆจะเก็บไว้ทวนสอบ ระยะเวลาและสภาพการจัดเก็บขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งส่งตรวจ ได้แก่  

Slide  
   Slide CBC           7  วัน                        เก็บท่ีอุณหภูมิห้อง 
   Slide Gram’s stain  7  วัน         เก็บท่ีอุณหภูมิห้อง 
   Slide AFB               1  ปี      เก็บท่ีอุณหภูมิห้อง  
เลือด  

            Clotted Blood     7  วัน                          เก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 C 
             EDTA Blood            7  วัน                           เก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 C 
             Heparin Blood       7  วัน                           เก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 C 
        Heparin Blood        7  วัน                           เก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 C 
   ปล้องเลือด  7 วัน    เก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 C 
 เสมหะ   7  วัน                           เก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 C 
 อุจาระ   1 วัน    เก็บท่ีอุณหภูมิห้อง 
 ปัสสาวะ   1 วัน    เก็บท่ีอุณหภูมิห้อง 
 สารน้ าต่างๆ  7 วัน    เก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 C  

การท าลายสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากการวิเคราะห์ 
สิ่งส่งตรวจที่เหลือจากการวิเคราะห์เมื่อเก็บตามระยะเวลาการเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจแล้วจะน าถูกน าไปท าลาย

ตามระบบ IC ของโรงพยาบาลขุนตาล (ตามคู่มือความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและคูม่ือความปลอดภัย โรงพยาบาล
ขุนตาล) 
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ตัวอย่างส าหรับตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 
 

เนื่องจากการวิเคราะห์ค่าส่วนประกอบ  หรือคุณสมบัติของตัวบ่งชี้ต่างๆ ในร่างกายนั้น  มีความหลากหลาย 
และค่อนข้างจะมีความจ าเพาะเจาะจงมาก  วิธีวิเคราะห์ที่ใช้ส าหรับแต่ละรายการตรวจก็แตกต่างกันออกไป  
Specimen ที่ใช้ตรวจ ก็มีความจ าเพาะต่างกันทั้งนี้เพ่ือให้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นย า หรือใกล้เคียงกับสรีระวิทยา
ของร่างกายผู้ป่วยให้มากท่ีสุดนั่นเองดังนี้นการเก็บ Specimen เพ่ือส่งตรวจแต่ละ test  นั้นควรเก็บ ตัวอย่างตรวจ
(Specimen)  ให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ทั้งชนิดของตัวอย่าง    ชนิดของ anticoagulant ที่ใช้ และปริมาณตัวอย่างที่
เก็บเพ่ือให้เพียงพอต่อการตรวจ 
 ในทางปฏิบัติบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยจะเป็นผู้จัดเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ยกเว้น
ตัวอย่างจากเส้นเลือดแดง น้ าไขสันหลัง น้ าในช่องท้อง น้ าในช่องปอด น้ าในไขข้อ น้ าในเยื่อหุ้มหัวใจและน้ าคร่ า 
แพทย์จะเป็นผู้ท าการจัดเก็บตัวอย่างเอง  
1. เลือด 
 การเก็บตัวอย่างเลือด อาจเก็บจากเส้นเลือดด า( vein ) เส้นเลือดแดง ( artery ) หรือเส้นเลือดฝอย            
( capillary ) การเจาะส่วนใหญ่ จะเจาะจากเส้นเลือดด าเพราะจะเจาะง่ายกว่า และสารเคมีทั่วๆไปในเส้นเลือดด า
และเส้นเลือดแดงไม่ค่อยต่างกัน ยกเว้นส่งตรวจแก๊สในเลือดจึงจะใช้เจาะจากเส้นเลือดแดง 
 เนื่องจากอาหารที่รับประทานมีผลกระทบต่อระดับ glucose , uric acid , cholesterol และ Triglyceride 
ในเลือด จึงควรให้ผู้ป่วยอดอาหารอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง การตรวจหาไขมันในเลือดควรอดอาหาร 12 – 14 ชั่วโมง 
และความขุ่นของพลาสมาหรือซีรัมอาจมีผลกระทบต่อการตรวจอย่างอ่ืนได้ 
 เพ่ือให้ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง น่าเชื่อถือควรจัดส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด 
การเจาะเลือด 
 โดยทั่วไปการเจาะเลือดเพ่ือส่งตรวจมี 3 กรณี คือ 
 1. การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว ( Capillary blood ) 
 2. การเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าหรือหลังมือในเด็กทารก 
 3. การเจาะเลือดจากเส้นเลือดด า ( Venous blood ) 
การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 1. ก้อนส าลีและผ้าก๊อสที่ได้ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 
 2. เอทธิลแอลกอฮอล์  70 % 
 3. เข็มฉีดยา ( Needle ) ส าหรับเจาะเลือดเบอร์ 22 และกระบอกฉีดยา ( Syringe )  
 4. เข็มแลนเซ็ท ( Blood lancet ) ส าหรับเจาะปลายนิ้ว และบริเวณส้นเท้าเด็กทารก 

5. หลอดแก้วแคปิลารี่ ( Capillary tube ) ชนิดที่ด้านในของหลอดเคลือบด้วยสารกันเลือดแข็งตัวชนิด    เฮ
พาริน ( Heparinized capillary hematocrit tube ) ซึ่งบริเวณปลายมีสีแดง มีความยาว 7 ซม.   

 6. หลอดแก้วทดลอง ( Test tube ) หรือขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว  
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 7. สายยางรัดแขน ( Tourniquet ) และหมอนรองแขน 
 8. แร็คสแตนเลส ( Stainless rack ) ส าหรับวางหลอดเลือด 
 9. พลาสเตอร์ปิดแผล 
 
 
การเจาะเลือด 
1.1) การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว  
 - นิ้วที่เลือกเจาะคือนิ้วนางหรือนิ้วกลาง  
 - ใช้นิ้วหัวแม่มือนวดเบาๆและรีดเลือดจากโคนนิ้วออกมาทางปลายนิ้วของผู้ป่วยสักครู่ จากนั้นเลื่อนมากด
บริเวณข้อแรกของนิ้ว 
 - เช็ดปลายนิ้วด้วยส าลชีุบ 70 % แอลกอฮอล์  
 - ใช้เข็มแลนเซ็ทเจาะ เมื่อเลือดไหลออกมาหยดแรกให้เช็ดทิ้งด้วยส าลีแห้ง 
 - ใช้นิ้วหัวแม่มือรีดจากโคนนิ้วมากดไว้ที่ต าแหน่งเดิม 
 - เลือดหยดต่อไปพร้อมที่จะน าไปตรวจต่อไป 
 - เมื่อได้ปริมาณเลือดในหลอดแคปิลารี่พอเพียงตามความต้องการแล้ว(อย่างน้อย 2/3) ใช้ส าลีปิดปากแผลไว้
ให้ผู้ป่วยใช้นิ้วหัวแม่มือกดไว้สักครู่ 
1.2) การเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าหรือหลังมือในเด็กทารก 
 - การเจาะเลือดจากส้นเท้ากระท าเช่นเดียวกับเจาะจากปลายนิ้ว 
 - การเจาะจากหลังมือเตรียมเข็มเบอร์เล็ก ( เบอร์ 24 ) และหลอดแคปิลารี่อย่างน้อย 2 หลอด 
 - รัด tourniquet เหนือข้อมือ ตรวจดูเส้นเลือดที่จะท าการเจาะ 
 - เช็ดผิวหนังบริเวณท่ีจะเจาะด้วยส าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% รอให้แห้ง 
 - ท าการเจาะโดยใช้มือข้างที่ถนัดจับเข็มโดยไม่ต้องต่อกับ syringe เจาะบริเวณต่ ากว่าเส้นเล็กน้อยท ามุม
ประมาณ 15 องศา  
 - เมื่อเลือดเข้าสู่เข็มเจาะแล้วควรเดินเข็มเข้าไปให้ลึกอีกเล็กน้อย เพ่ือป้องกันไม่ให้เข็มหลุดออกจากเส้นได้
ง่าย ใช้หลอดแคปิลลารี่ต่อเข้ากับเข็ม ปล่อยให้เลือดเข้าในหลอดจนเกือบเต็มหลอด จ านวน 2 หลอด  
 - ปลด tourniquet แล้วดึงเข็มออกเอาส าลีแห้งอุดปากแผลไว้ ปิดทับด้วยพลาสเตอร์ 
 - ทิ้งเข็มลงในกล่องทิ้งเข็ม  

- อุดปลายข้างหนึ่งของหลอดแคปิลารี่ด้วยดินน้ ามัน 
1.3) การเจาะเลือดจากเส้นเลือดด า 

ต าแหน่งที่ใช้เจาะคือ หลอดเลือดด าหน้ารอยพับข้อศอกซ่ึงเป็นหลอดเลือดด าที่อยู่ตื้นและใหญ่พอสมควร
ส าหรับผู้ไม่ช านาญที่จะเจาะได้ ถ้าเห็นไม่ชัดก็อาจให้ผู้ถูกเจาะก ามือแล้วคลาย 2-3 ครั้ง ในขณะที่รัดบริเวณต้นแขน
ข้างนั้นอยู ่จะท าให้เห็นหลอดเลือดชัดขึ้น 
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- เตรียมสวมเข็มกับกระบอกฉีดยา ขนาดตามความเหมาะสมกับรายการตรวจ 
- ผู้ถูกเจาะควรนั่งเก้าอ้ีพิงมีพนักรองแขนทั้งสองข้าง หรือนอนก็ได้ แล้วแต่สภาพของผู้ถูกเจาะขณะนั้นการ

ที่ต้องใช้เก้าอ้ีพิงหรือเตียงนอนนี้ เพ่ือป้องกันผู้ถูกเจาะเป็นลมและล้มฟาดไปกับพ้ืน เก้าอ้ีพิงและที่รอง
แขนจะช่วยพยุงกันล้มได้ 

- แขนที่จะถูกเจาะวางอยู่บนโต๊ะ  ใช้หมอนเล็กๆ หรือตั้งหนังสือสอดเข้าใต้ข้อศอก 
 -     รัด tourniquet เหนือบริเวณท่ีจะเจาะ ตรวจดูเส้นเลือดที่จะท าการเจาะ 
 -     เช็ดผิวหนังบริเวณท่ีจะเจาะด้วยส าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% รอให้แห้ง 

-     ท าการเจาะโดยใช้มือข้างที่ถนัดจับกระบอกฉีดยา จรดปลายเข็มให้สัมผัสบริเวณท่ีจะเจาะต่ ากว่า
เป้าหมาย เล็กน้อย ท ามุมประมาณ 15 องศา  
-      ปลายนิ้วแตะประคองโคนเข็ม เมื่อปลายเข็มเข้าเส้นเลือดแล้วควรเดินเข็มเข้าไปให้ลึกอีกเล็กน้อย เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เข็มหลุดออกจากเส้นได้ง่าย 
-     หลังจากได้ปริมาตรตามต้องการ ปลด tourniquet แล้วดึงเข็มออกโดยเอาส าลีแห้งมากดทับที่แผลไว้
ขณะดึงเข็มออก จากนั้นให้ผู้มารับบริการพับแขนกดทับส าลียกแขนไว้ประมาณ 3 – 5 นาที  
-     ถอดเข็มใส่ในกล่องทิ้งเข็ม แล้วจึงใส่เลือดลงใน tube หรือขวดแก้วที่มีสารตามการตรวจ ข้อควรระวัง
อย่าฉีดเลือดลงใน tube แรง เพราะจะท าให้เม็ดเลือดแดงแตก 

 -     ติดชื่อ-สกุล  HN  วันที่  เวลา  หอผู้ป่วยให้ตรงกับใบส่งตรวจ 
 -      ดูแลผู้ป่วยหลังเจาะเลือดโดยปิดพลาสเตอร์ที่แผล และนัดเวลาฟังผล 
 
2. ปัสสาวะ ( Urine ) 

การเก็บปัสสาวะ : มีวิธีการเก็บตัวอย่าง 3 วิธี ซึ่งต้องเก็บตัวอย่างให้ถูกต้องและถูกวิธีส าหรับการตรวจแต่ละ
ชนิด 

1.1 การเก็บปัสสาวะเวลาใดก็ได้ (single  random  collection) 
1.2 การเก็บปัสสาวะโดยการสวน (Catheterized  Specimen) 
1.3 การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (24-hour Specimen) 

 
 
อุปกรณ์ 

- ภาชนะที่เก็บตัวอย่างต้องสะอาด แห้ง และขนาดพอเหมาะ ส าหรับการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ควรเป็น
ขวดที่มีฝาปิดสนิท 

-  บางกรณีอาจจะใช้กระบอกฉีดยาเก็บปัสสาวะจากสายที่ใช้ส าหรับสวน 
 
วิธีเก็บ 
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1.1 การเก็บปัสสาวะเวลาใดก็ได้ (single  random  collection)   
เป็นการเก็บปัสสาวะที่ให้ผู้ป่วยถ่ายทันทีเม่ือต้องการตรวจ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

-  การเก็บปัสสาวะในผู้หญิงท าความสะอาดบริเวณอวัยวะขับถ่ายปัสสาวะ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน
มาจากช่องคลอด หรือแถวปากช่องถ่ายปัสสาวะ โดยจะได้รับการแนะน าจากเจ้าหน้าที่ 

-  การเก็บปัสสาวะนั้นต้องเก็บตอนช่วงกลางของการขับถ่าย โดยทิ้งปัสสาวะในช่วงแรกและช่วง
สุดท้าย 

-  ปริมาณของปัสสาวะที่เก็บต้องให้มากพอกับการตรวจ ประมาณ 15 มล. 
-  ควรเขียนชื่อผู้ป่วยหรือหมายเลขติดภาชนะทุกครั้งเพื่อป้องกันความสับสน 
-  ระบุเวลาตอนเก็บปัสสาวะผู้ป่วย 

 
หมายเหตุ 

-  การเก็บปัสสาวะ อาจจะต้องเก็บตามเวลาที่แพทย์สั่ง เพ่ือใช้ตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง เช่น การ
ตรวจหา HCG ต้องใช้ปัสสาวะเวลาตื่นนอนในตอนเช้า จึงจะมีความเข้มข้นของสารมากกว่าเวลาอื่นๆ 
 -  การเก็บปัสสาวะเพ่ือติดตามโรค ควรเก็บในเวลาเดียวกันทุกครั้งที่ตรวจส าหรับการตรวจตะกอนปัสสาวะ 
จ านวนปัสสาวะที่ปั่นต้องเท่ากันทุกครั้ง หรือไม่ปั่นทุกครั้ง จะได้ผลที่ถูกต้องว่ามีมากขึ้นหรือน้อยลง เป็นต้น 

1.2 การเก็บปัสสาวะโดยการสวน (Catheterized  Specimen)  
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของปัสสาวะที่จะตรวจ 

 -  การเก็บปัสสาวะโดยการสวนครั้งแรก ให้ทิ้งปัสสาวะตอนแรกไป หลังจากนั้นให้เก็บได้ เพราะว่าตอนแรก
อาจมีสิ่งต่างๆ เจือปนอยู่ 
 -  การเก็บปัสสาวะที่มีการสวนคาอยู่แล้ว ถ้าหากจ าเป็นต้องเก็บจากภาชนะต้องเป็นปัสสาวะที่ใหม่ จึงจะ
ใช้ได้ หรือใช้กระบอกฉีดยาดูดปัสสาวะจากสายที่ใช้ส าหรับสวน 
 นิยมเกบ็ในช่วงเช้าหลังตื่นนอน เพราะมีความเข้มข้นสูงสามารถบอกประสิทธิภาพการท างานของไต ได้ดีกว่า
การเก็บในช่วงเวลาอ่ืน 
 
  
1.3 การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (24 Hour Specimen) 

ต้องให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะทิ้งไปก่อน เริ่มจดบันทึกเวลาในการปัสสาวะครั้งต่อไปและเก็บ
ปัสสาวะใส่ขวดจนครบ 24 ชั่วโมง และในขวดเก็บปัสสาวะควรเติมสารถนอม ( Preservative ) เพ่ือยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ป้องกันการสลายตัวของสารเคมี ป้องกันการตกตะกอน หรือลดภาวะ Atmospheric 
oxidation การเก็บปัสสาวะไว้ที่ 4 0C ช่วยรักษาปัสสาวะได้ดีที่สุด 
 
ค าแนะน าในการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (24 house Urine) 
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 ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง คือ ปัสสาวะที่ถ่ายออกมาทั้งหมดภายใน 1 วันหรือ 24 ชั่วโมง ซึ่งการเก็บปัสสาวะ
ประเภทนี้  ต้องก าหนดเวลาเริ่มและเวลาสุดท้ายและวิธีการเก็บที่ชัดเจนให้ผู้ป่วยทราบ หากการเก็บผิดพลาด ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ผิดไปด้วย 
 -ก าหนดให้เก็บตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่เริ่มเก็บถึงเวลา 8.00 น.ของวันถัดไป 
 -เวลา 8.00 น.ของวันที่เริ่มเก็บถ่ายปัสสาวะครั้งแรกท้ิงไปให้หมด 
 -เริ่มเก็บปัสสาวะครั้งต่อไปและเก็บทุกครั้งที่มีการถ่ายปัสสาวะตลอดไปจนถึงเวลา 8.00 น. ของวันถัดไป 
 -เวลา 8.00 น.ของวันถัดไปถ่ายปัสสาวะเป็นครั้งสุดท้ายและเก็บปัสสาวะครั้งสุดท้ายนี้ด้วย 
ข้อควรระวังในการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง 
1. ภาชนะท่ีจะใช้เก็บต้องมีขนาดเหมาะสม เช่น ขนาด 3 ลิตร ส าหรับการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง 
2. ภาชนะท่ีใช้เก็บปัสสาวะจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากเชื้อและสิ่งที่ใช้ท าความสะอาด เช่น ผงซักฟอก ไม่ให้ติดอยู่

ที่ภาชนะ 
3. การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง จะเริ่มเก็บเวลาใดก็ได้ แต่นิยมเริ่มเวลา 8.00 น. และจะต้องเก็บปัสสาวะทุกครั้งที่มี

การถ่ายโดยเฉพาะผู้ป่วยมักจะลืมเก็บปัสสาวะในขณะที่มีการถ่ายอุจจาระดังนั้นควรชี้แจงให้ผู้ป่วยทราบวิธีการ
เก็บให้ชัดเกจและควรมีใบรายงานการเก็บปัสสาวะให้ผู้ป่วยได้กรอกด้วย 

การเก็บปัสสาวะควรเก็บไว้ในตู้เย็นหรือท่ีเย็นหรืออาจใส่สารกันเสีย เช่น Toluene, Thymol, HCL 10 ml 
 
3. น้ าไขสันหลัง ( Cerebrospinal fluid หรือ CSF ) 
 การตรวจสารเคมีในน้ าไขสันหลัง เพื่อชี้บ่งความผิดปกติของสมองส่วนกลางว่ามีการติดเชื้อหรือมีเลือดออกใน
สมอง การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยทั่วไปใช้เพียง 3 – 4 ml ให้เจาะใส่ขวดปลอดเชื้อ  
( sterile ) จ านวน 3 ขวด ใชต้ัวอย่างในขวดแรกเพ่ือตรวจทางเคมีและทางภูมิคุ้มกันวิทยา ขวดที่สองตรวจทาง
ชีววิทยา และขวดที่สามส าหรับการตรวจทางกล้องจุลทรรศน์และพยาธิวิทยากายวิภาค 
 
 
4. น้ าซึมซ่าน ( Effusion )  
 คือ น้ าที่อยู่ระหว่างช่องว่างที่ส าคัญต่างๆของร่างกาย เช่น ระหว่างถุงหุ้มหัวใจ ( pericardial sac ), น้ าใน
ช่องปอด ( pleural space ) , น้ าในช่องท้อง ( peritoneal space ) , น้ าในไขข้อ ( joint space ) โดยแพทย์จะเป็น
ผู้เก็บตัวอย่าง 
5. น้ าอสุจิ ( semen ) 
  ปกติมีประมาณ 3 – 3.5 ml ต่อการหลั่งแต่ละครั้ง มี pH ประมาณ 7.6 ระดับโปรตีนในน้ าอสุจิ ( 
50 – 60 gm/l ) จะต่ ากว่าในเลือด ในน้ าอสุจิมี Acid phosphatase สูง การตรวจ Acid phosphatase ในน้ าอสุจิ 
เพ่ือดูการท างานของต่อม prostate ได ้
    การเก็บ Semem เพื่อการวิเคราะห์ 
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เมื่อแพทย์ต้องการวินิจฉัยหรือรักษา  ผู้ที่มีบุตรยากโดยการท า semen analysis  หรือ  sperm 
preparation แพทย์ควรแนะน าคู่สมรสฝ่ายชายให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. ควรพักผ่อนให้เต็มที่ท าจิตใจให้สบาย งดร่วมเพศ หรืองดหลั่งน้ าเชื้ออย่างน้อย 3 วัน 
2. เก็บน้ าเชื้อโดยวิธีช่วยตัวเอง (masturbation) ก่อนเก็บควรท าความสะอาดมือ และอวัยวะเพศด้วย 
3. ภาชนะที่เก็บควรเป็นขวดแก้ว หรือพลาสติก ปากกว้าง สะอาดปราศจากเชื้อ (sterile) ฝาเกลียว ไม่มี

ยางรองฝา ไม่ควรเก็บใส่ถุงยางอนามัย เพราะจะท าให้เชื้อตาย 
4. น้ าเชื้อที่เก็บควรจัดส่งให้ถึงห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด ภายในไม่เกิน 2 ชั่วโมง หรือมาเก็บที่ห้องเก็บ

น้ าเชื้อที่เตรียมไว้ให้ ในระหว่างการน าส่ง ควรให้อยู่ในอุณหภูมิประมาณ 37C ระบุรายละเอียดชื่อ-สกุล 
HN  วันที่เก็บ เวลาที่เก็บ ชื่อแพทย์และสถานที่ส่งให้ถูกต้อง 

 
6. น้ าคร่ า ( Amniotic fluid ) 
  เป็นน้ าที่อยู่รอบๆทารกในครรภ์ ท าหน้าที่เป็นตัวกันกระแทกต่อสภาวะภายนอกมดลูกให้แก่ทารก 
ในช่วงใกล้คลอดน้ าคร่ าจะมีปริมาตรประมาณ 1 ลิตร การตรวจสารเคมีในน้ าคร่ าเพ่ือดูการตายของเด็กในท้อง , การ
เจริญเติบโต และความผิดปกติของเด็กเนื่องจากกรรมพันธ์ น้ าคร่ าจัดเป็น Transudate เนื่องจากมีโปรตีนต่ า   
 
7. เสมหะ (Sputum) 
การเก็บเสมหะ (Sputum)จากผู้ป่วย 

สถานที่เก็บเสมหะ   
ควรเป็นที่โล่งแจ้งมีแสงแดดส่งถึง หากจะใช้ห้องภายในอาคารควรเป็นห้องที่มีการถ่ายเทของอากาศดีไม่อับทึบ 
 
 
 
 
ตลับที่ใช้เก็บเสมหะ   
ควรท าด้วยพลาสติกที่มีปากกว้าง สามารถท าลายได้ สะอาด ไม่แตก เผาได้ง่าย มีฝาเกลียวใสปิดได้แน่นป้องกัน

การรั่วไหล ก่อนส่งให้ผู้ป่วยควรเขียนหมายเลขล าดับเบอร์ชันสูตรที่ด้านข้างตลับและที่ฝาตลับด้วยสีที่ไม่ลบเลือน และ
แสดงให้ผู้ป่วยดูถึงวิธีเปิดและปิดตลับและอย่าให้ผู้ป่วยลบเลขท่ีเขียนไว้ 

วิธีเก็บเสมหะจากผู้ป่วย  
อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจเหตุผลของการเก็บเสมหะ วิธีไอ ขาก และบ้วนให้ถูกต้องรวมทั้งอธิบายความแตกต่าง

ระหว่างเสมหะกับน้ าลาย และความส าคัญของการน าเสมหะมาตรวจและเชื่อแน่ว่าผู้ป่วยเข้าใจ ตลับเสมหะทั้งหมด
ควรใช้เพียงครั้งเดียว 

ตัวอย่างเสมหะเก็บทันที  
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ให้ตลับเสมหะผู้ป่วยที่เขียนชื่อ-สกุล HN วันที่ เวลา หมายเลข เรียบร้อยแล้ว น าผู้ป่วยไปที่บ้วนเสมหะซึ่งเป็นที่ไม่
มีหลังคาเป็นที่โล่งแจ้งไกลจากผู้อ่ืน หรือเป็นห้องภายในอาคารที่ไม่อับทึบเปิดหน้าต่างให้มีการถ่ายเทของอากาศ
จากนั้นบอกให้ผู้ป่วยท าตามโดยแสดงให้ผู้ป่วยดูดังนี้ 

-บ้วนปากด้วยน้ าเปล่าก่อนไอ เพ่ือไม่ให้มีเศษอาหารปนเพราะเศษอาหารสามารถมีลักษณะเหมือนเชื้อทน
กรดโดยการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ และสามารถให้ผลบวกปลอมได้ 

-หายใจเข้าลึกๆ 2-3 ครั้ง 
-ไอแรงๆ โดยออกแรงจากทรวงอก ให้เสมหะขึ้นมาจากหลอดลม 
-เมื่อขากได้แล้วให้ยกปากถ้วยขึ้นชิดริมฝีปากล่างค่อยๆ ปล่อยเสมหะไหลลงในถ้วย  
-ตรวจดูเสมหะที่เก็บได้เสมหะที่ใช้ตรวจได้ดีควรมีลักษณะเป็นเมือกเหนียว เป็นยวง ขุ่นข้น มีสีปนเหลือง หรือ

ปนเขียว ไม่ใช่น้ าลายซึ่งใสหรือเป็นฟองสีขาว 
-ปิดฝาถ้วยเสมหะให้แน่นแล้วส่งห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้ หากไม่สามารถส่งได้

ทันทีในวันนั้น ควรเก็บในตู้เย็นในภาชนะท่ีมีฝาปิดเรียบร้อยไม่ให้ถูกแสงแดด และความร้อน 
-ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ 
 
ก่อนทีผู่้ป่วยออกจากห้องชันสูตร ควรตรวจดูคุณภาพของเสมหะเสมอ ถ้าตัวอย่างเป็นน้ าลายต้องให้ผู้ป่วยไอ

ซ้ าอีกจนได้ตัวอย่างที่มีคุณภาพดี ซึ่งตัวอย่างที่ดีอาจต้องปฏิบัติซ้ าหลายๆครั้ง 
 
 
 
 
 

8. การเก็บอุจจาระ 
- ภาชนะที่ใช้เก็บเป็นขวดปากกว้างมีฝาเกลียว สะอาด และแห้ง ต้องเก็บทันทีหลังจากผู้ป่วยถ่าย จ านวน

ประมาณ 1-5 กรัม (ขนาดประมาณหัวแม่มือ) ควรเก็บส่วนที่ผิดปกติได้แก่ ส่วนที่มีมูก มูกเลือด เหลว
หรือมีสีแปลกจากปกติ เลือกเก็บมาแห่งละนิดละหน่อย เอามาบรรจุใส่ภาชนะเดียวกัน 

 

  แนวทางการตรวจสอบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล  HN  หอผู้ป่วย(ถ้ามี) 
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของผลการตรวจวิเคราะห์ว่าครบถ้วนตามที่ส่งตรวจหรือไม่ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของผลวิเคราะห์แต่ละการทดสอบว่าถูกต้องตรงกับต้นข้ัว/ต้นฉบับหรือไม่ 
4. ตรวจสอบค่าวิกฤติ ถ้ามีได้รายงานตามระบบแล้วหรือไม่ 
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5. เซ็นชื่อก ากับเม่ือข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
 
แนวทางการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจทางเซลล์วิทยา (Cytology) 
ตัวอย่างที่ได้จากการ Aspiration เช่น จากเต้านม ต่อมไทรอยด์ ต่อน้ าเหลือง หรือต าแหน่งอ่ืนๆ 
1. แพทย์หรือพยาบาล ซักประวัติ และกรอกในแบบฟอร์ม น าส่งตรวจให้ครบถ้วน ระบุชนิดสิ่งส่งตรวจ (Type of 

specimen)  หรือสิ่งที่ตรวจพบ (Clinical finding) และการวินิจฉัยของแพทย์ (Clinical diagnosis)  
2. หลังจากได้ตัวอย่างแล้วถ้าปริมาณตัวอย่างมีไม่มาก หรือมีลักษณะเหนียวหรือกึ่งของแข็ง (Semisolid) ให้ผู้เก็บ

ตัวอย่างป้ายตัวอย่างลงบนสไลด์ที่เขียนชื่อและ HN ของผู้ป่วยแล้วใช้สไลด์อีก 1 แผ่นแระกบแล้วดึงออกจากัน 
(Smear) จากนั้นจุ่มสไลด์ลงในขวด 95%Ethyl alcohol ทันทีโดยหันหลังสไลด์ประกบกัน หรืออาจจะใช้คลิป
หนีบกระดาษด้านหัวสไลด์เพ่ือป้องกันสไลด์ติดกัน 

3. ถ้าตัวอย่างมีปริมาณมากให้ใส่ลงในขวดปราศจากเชื้อแล้วน าส่งห้องปฏิบัติการชันสูตรทันที 
 
ตัวอย่างที่เป็นของเหลว เช่นน้ าเจาะปอด น้ าเจาะช่องท้อง หรือปัสสาวะ 
1. กรอกแบบฟอร์มใบน าส่งให้ครบถ้วน 
2. เก็บตัวอย่างประมาณ 50 มิลลิลิตร ใส่ในขวดปราศจากเชื้อ 
3. น าส่งห้องปฏิบัติการชันสูตรทันที 
4. กรณีท่ีไม่สามารถน าส่งได้ทันทีให้ใส่ใน Fixative agent คือ 95% Ethyl alcohol อัตราส่วน 1:1 และเก็บใน

ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส 
 
 
 
เสมหะ 
1. กรอกประวัติในแบบฟอร์มน าส่งตรวจให้ครบถ้วน 
2. ให้ผู้ป่วยเก็บตัวอย่างเสมหะโดยให้ผู้ป่วยไอลึกๆ ให้ได้เสมหะท่ีมาจากปอด โดยเก็บตัวอย่างในตอนเช้า (Morning 

deep cough) ใส่ในขวดปากกบ้างท่ีมี 95%Ethyl alcohol ประมาณ 30 มิลลิลิตร เขย่าให้เจ้ากัน 
3. น าส่งที่ห้องปฏิบัติการชันสูตร 
 
แนวทางการคืนเลือด/ส่วนประกอบของเลือดในงานธนาคารเลือด 
1. การขอเลือดกรณีไม่ได้ใช้ให้ท าการคืนทันที (ไม่ควรเกิน 4 ชั่วโมงถ้าเกินอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนของ Bacteria) 
2. การจองเลือดและส่วนประกอบหากไม่ได้ใช้ภายใน 5 วัน จะท าการปลดจอง 
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การเขียนและการติดป้ายชื่อ 

 
1. กรอกข้อมูลที่ส าคัญของผู้ป่วยให้ครบถ้วนด้วยลายมือที่อ่านง่ายและชัดเจน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การติดสติกเกอร์บน tube เก็บเลือด ควรติดตามแนวขวางของ tubeให้สามารถมองเห็นระดับเลือด เพ่ือสะดวก

ในการดูด serumไปตรวจต่อไป ดังภาพ 
 
    
 
 
 
 
           
 
 
 
 

 
ชื่อ………………………………………
… HN…………………..วนัท่ี………………. 

ตกึ……………………ผู้ เจาะ.………….. 

Test………………………………………. 

 

 

 
 

 

 

ติดสติกเกอร์ตามขวาง 
ให้เหน็ชื่อผู้ป่วย 

จากหน่วยงานที่สงตรวจ 
ระดับเลือดที่มองเหน็ได้ 
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3. การเขียนชื่อบนภาชนะเก็บปัสสาวะ ( U/A ) ควรเขียนที่ข้างภาชนะเท่านั้น เพ่ือป้องกันการสลับในขั้นตอน
ระหว่างการวิเคราะห์ 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การติดสติกเกอร์ลงบน สไลด์เพ่ือย้อมดูเชื้อชนิดต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเลือกใช้หลอดเก็บตัวอย่าง 

สเมียร์สิ่งส่งตรวจ สตกิเกอร์ 

ชื่อ- สกุล 
HN…อายุ..ตึก.. 

  ฝาปิดกระป๋อง 
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1.   EDTA (จุกสีม่วง) 

1.1  CBC , Hct , Platelet count 
1.2   OF, DCIP, Hb typing 
1.3   MP 
1.4   G-6-PD 
1.5   HIV-PCR 
1.6   Viral load 
1.7   Microfilaria 
1.8   Blood group 
1.9   Cross matching 
1.10 Troponin I 
 

2.   Heparin (จุกสีเขียว)  
2.1 งานตรวจทางเคมีคลินิก 
2.2  Cell count and differencial 
2.3  Crystal 

 
 
2 NaF (จุกสีเทา) 

2.2 Glucose 
2.3 Blood Alcohol 

3 Clotted Blood (จุกแดง) 
3.2  anti-HIV, HbsAg, HbsAb, VDRL, RF 
3.3  การตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา 
3.4 Thyroid function test 
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รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 

Test Method SPECIMEN TT  Ref. Range Unit 

A      

Acid Fast Stain (AFB) Micros Slide or Sputum 2 ml 90 min NOT-FOUND - 

AFP (Alpha-Fetoprotein) ECLIA Clotted Blood 5 ml 7 day 5.8 IU/ml 

Albumin C  Heparin Blood 3 ml 30 min 3.5 - 5.0 g/dl 

Alcohol (Ethyl Alcohol)  E  NaF Blood 3 ml 20 day Negative <10 mg/dl 

Alkaline Phosphatase (ALP) K  Clotted Blood 5 ml 30 min 38 - 126 U/L 

ALT (SGPT) K  Clotted Blood 5 ml 30 min 
M = 21 – 72 
 F = 9 - 52 

U/L 

Ammonia C  Heparin Blood 3 ml 20 day 9 - 30 umol/L 

Amphet, Methamphetamine  ICA Random Urine 10 ml 20 min 
NEGATIVE : 

<1,000 
ng/ml 

Amylase K  Clotted Blood 5 ml 20 day 30 -110 U/L 
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ANA (ANF)  IF Clotted Blood 5 ml 7 day NEGATIVE - 

Anti HAV  MEIA Clotted Blood 5 ml 7 day NEGATIVE - 

Anti HBc  MEIA Clotted Blood 5 ml 7 day NEGATIVE - 

Anti HBe MEIA Clotted Blood 5 ml 7 day NEGATIVE - 

Anti HBs  ICA Clotted Blood 3 ml 30 min Protective : POS mIU/ml 

Anti HCV  MEIA Clotted Blood 5 ml 30 min NEGATIVE - 

Anti HIV  EIA/ICA Clotted Blood 5 ml 1 day NEGATIVE - 

AST (SGOT) K  Clotted Blood 5 ml 30 min 
M = 17 - 59,  
F = 14 - 36 

U/L 

B      

Bacterial Culture/Sensitivity Culture Specified Specimen 1-7 day NO GROWTH - 

Beta-HCG ECLIA Clotted Blood 5 ml 7 day 
Premeno <5, 
Postmeno <8 

mIU/ml 

Bilirubin (Total, Direct) C  Heparin Blood 3 ml 30 min 
Total = 0.2 - 1.3, 
Direct = 0.0 - 0.4 

mg/dl 

Blood Group ABO AGG EDTA Blood 3 ml 20 min Variable - 

Test Method SPECIMEN TT Ref. Range Unit 

Blood Group Rh AGG EDTA Blood 3 ml 20 min Variable - 

Blood Sugar (Glucose) EC  Fasting NaF Blood 2 ml 30 min 74 - 106 mg/dl 

BUN EK Heparin Blood 3 ml 30 min 
M = 9 - 20,  
F = 7 - 17 

mg/dl 

C      

Calcium C  Clotted Blood 5 ml 7 day 8.4 - 10.2 mg/dl 

CBC EI , Micros EDTA Blood 2 ml 30 min See Report - 

CD4 Flow cytometer Fresh EDTA Blood 2 ml 7 month 651-1,481 cells/ul 

Cell Count ( Fluid ) Micros Specified Specimen  45 min See Report - 

Chloride (Cl) Dired ISE  Heparin Blood 3 ml 20 min 98 - 107 mmoi/L 

Cholesterol EC  Heparin Blood 3 ml 30 min Desirable <200 mg/dl 

Cholinesterase K Clotted Blood 5 ml 7 day 5,320 - 12,920  U/L 

Coomb's Test      

- Direct Coomb Test AGG EDTA Blood 3 ml 45 min NEGATIVE - 
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- Indirect Coomb Test AGG Clotted Blood 5 ml 45 min NEGATIVE - 

Creatinine EC Heparin Blood 3 ml 30 min 
M = 0.8 - 1.5,  
F = 0.7 - 1.2 

mg/dl 

Cryptococcus Ag (Qualitative) AGG CSF or Serum 1 ml 7 day NEGATIVE - 

D      

DCIP Pricipitation EDTA Blood 2 ml 45 min NEGATIVE - 

Dengue  Ab EIA Clotted Blood 5 ml 20 min NEGATIVE - 

Direct Coomb Test AGG EDTA Blood 3 ml 45 min  NEGATIVE - 

E      

Electrolyte (Na , K , Cl , CO2) Direct ISE,E Heparin Blood 3 ml 20 min 
See report by 

test 
- 

Ethyl Alcohol (Alcohol) E  NaF Blood 3 ml 20 day Negative <10 mg/dl 

F      

Free T3 ECLIA Clotted Blood 5 ml 7 day 2.5 - 4.3 pg/ml 

Free T4 ECLIA Clotted Blood 5 ml 7 day 0.9 - 1.7 ng/dl 

G      

Test Method SPECIMEN TT Ref. Range Unit 

G-6-PD FST EDTA Blood 3 ml 3 hr NORMAL - 

Globulin C  Heparin Blood 3 ml 30 min 2.4 - 3.5 g/dl 

Glucose (Blood Sugar)  EC Fasting NaF Blood 3 ml 30 min 74 - 106 mg/dl 

Glycosylated Hb (Hb A1C) C EDTA Blood 3 ml 20 day 4.8 - 5.9 % 

Gram's Stain Micros Specified Specimen 45 min NOT - FOUND - 

H      

Hb A1C (Glycosylated Hb) C EDTA Blood 5 ml 20 day 4.8 - 5.9 % 

HAV Ab  MEIA Clotted Blood 5 ml 20 day NEGATIVE - 

HBc Ab  ECLIA Clotted Blood 5 ml 7 day NEGATIVE - 

HBe Ab  MEIA Clotted Blood 5 ml 7 day NEGATIVE - 

HBeAg MEIA Clotted Blood 5 ml 7 day NEGATIVE - 

HBs Ab   ICA Clotted Blood 5 ml 20 min 
Protective level  

POSITIVE 
mIU/ml 

HBsAg  ICA Clotted Blood 5 ml 20 min NEGATIVE - 
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HCV Ab  MEIA  Clotted Blood 5 ml 20 day NEGATIVE - 

HDL-Cholesterol EC Heparin Blood 3 ml 30 min No Risk > 55 mg/dl 

Hematocrit (Hct) EI EDTA Blood 3 ml  20 min 
M = 41 - 51 ;  
F = 35 - 45 

% 

Hemoculture (Automate) C  Blood : Adult 3-5 ml 1-7 day No growth - 

   : Children 2-3 ml  No growth - 

Hemoglobin Typing 
(Thalassemia) 

HPLC EDTA Blood 3 ml 30 day 
Normal  
pattern 

- 

HIV-RNA (Quantitative) PCR  Sterile EDTA Blood 3 ml 30 day Detection limit Copies/ml 

(HIV Viral load)    400 - 750,000  

I      

Inclusion body Micros EDTA Blood 3 ml 30 min NOT- FOUND - 

Indian Ink prep in CSF Micros CSF 2 ml 30 min NOT- FOUND - 

Indirect Coomb Test AGG Clotted Blood 5 ml 45 min Negative - 

K      

KOH for Fungus Micros Specifiad Specimen 30 min NOT FOUND - 

Test Method SPECIMEN TT Ref. Range Unit 

L      

Lactate C  Heparin Blood 3 ml 7 day 0.7 - 2.10  mmol/L 

LDH Total K  Clotted Blood 5 ml 20 day 313 - 618 U/L 

LDL-Cholesterol (Direct) E Heparin Blood 3 ml 20 day Optimal < 100  mg/dl 

Leptospira Ab ICA Clotted Blood 5 ml 20 min NEGATIVE - 

Lipase E  Clotted Blood 5 ml 7 day 23 - 300 U/L 

Lipid Profile E Heparin Blood 3 ml 45 min   

Liver Function Profile C,K  Heparin Blood 3 ml 45 min   

M      

Malaria Micros EDTA Blood 3 ml 30 min NOT FOUND - 

Melioidosis PHA Clotted Blood 5 ml 7 day NEGATIVE - 

Methamphet, Amphetamine  ICA Random Urine 10 ml 20 min NEGATIVE  ng/ml  

Microalbumin (Qualitative) Immuno chemical Random Urine 10 ml 20 day < 20 mg/L 

Microfilaria from smear Micros EDTA Blood 3 ml 30 min NOT FOUND - 
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O      

Osmotic Fragility Test (OF) OF EDTA Blood 3 ml 45 min NORMAL - 

P      

Phosphorus C  Clotted Blood 5 ml 7 day 2.5 - 4.5 mg/dl 

Platelet Count EI  EDTA Blood 3 ml 30 min 
150,000 – 
400,000 

cells/cumm 

Potassium ( K ) Direct ISE  Heparin Blood 3 ml 20 min 3.5- 5.1 mmol/L 

Pregnancy Test ICA First morning Urine 5 ml 20 min NEGATIVE - 

Prolactin  ECLIA Serum 1 ml  7 day 
M = 86 - 324 ;  
F = 102 - 496 

mIU/L 

Prostatic Specific Ag (PSA) ECLIA Serum 1 ml 7 day <4 ng/ml 

Protein in CSF C  CSF 2 ml 30 min 12 - 60 mg/dl 

R      

Reticulocyte Count Micros EDTA Blood 3 ml 30 min ผู้ใหญ่ 0.2 - 2.0 % 

     ทารก 2.0 - 6.0  

Test Method SPECIMEN TT Ref. Range Unit 

Rheumatoid Factor AGG Clotted Blood 5 ml 30 min NEGATIVE - 

Semen Analysis Micros Semen 90 min See report - 

SGOT ( AST ) K  Heparin Blood 3 ml 30 min 
M = 17 - 59,  
F = 14 - 36 

U/L 

SGPT ( ALT ) K Heparin Blood 3 ml 30 min 
M = 21 - 72, 
 F = 9 - 52 

U/L 

Sodium ( Na ) Direct ISE  Heparin Blood 3 ml 30 min 137 - 145 mmol/L 

Sperm Preparation 
Sperm grade 

gradient 
Semen  90 min See report - 

Stool Examination Micros Stool 5 gm 30 min See report - 

Stool Occult Blood Micros Stool 5 gml  30 min NEGATIVE - 

Sugar in CSF E  CSF 2 ml 30 min 40 - 70 mg/dl 

T      
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TB Culture LJ Medium Specified Specimen  30 day NO GROWTH  - 

Thyroid Hormone  Clotted Blood 5 ml    

- T3 ECLIA Clotted Blood 5 ml 7 day 80 - 200 ng/dl 

- Free T3 ECLIA Clotted Blood 5 ml 7 day 2.5 - 4.3 pg/ml 

- T4 ECLIA Clotted Blood 5 ml 7 day 5.1 - 14.1 ug/dl 

- Free T4 ECLIA Clotted Blood 5 ml 7 day 0.9 - 1.7 ng/dl 

- TSH ECLIA Clotted Blood 5 ml 7 day 0.27 - 4.20 uIU/ml 

Total Cholesterol 

 (Cholesterol) 
EC Heparin Blood 3 ml 30 min Desirable <200 mg/dl 

Total CO2 (CO2) E  Heparin Blood 3 ml 20 min 22 - 30 mmol/L 

Total Protein C  Heparin Blood 3 ml 30 min 6.3 - 8.2 g/dl 

TPHA PHA Clotted Blood 5 ml 7 day 
NON  

REACTIVE 
 

Triglyceride EC Heparin Blood 3 ml 30 min Normal < 150 mg/dl 

Troponin T ICA Heparin Blood 3 ml 20 min NEGATIVE ng/ml 

TSH ECLIA Clotted Blood 5 ml 7 day 0.27 - 4.20 uIU/ml 

Test Method SPECIMEN TT Ref. Range Unit 

U      

Uric Acid E  Heparin Blood 3 ml 30 min 
M = 3.5 - 8.5, 
 F = 2.5 - 6.2 

mg/dl 

Urine Analysis (U/A) Micros Random Urine 15 ml 30 min See report  

Urine Protein C  24 hrs.Urine  7 day 42 - 225 mg/24 hrs. 

   or Random Urine 10 ml  < 12 mg/dl 

V      

VDRL RPR Clotted Blood 5 ml 45 min NON-REACTIVE - 

W      

Wet Smear Micros Specified Specimen  30 min Variable - 

Widal's Test  AGG Clotted Blood 5 ml 45 min 
Typhoid O, H < 

1:80 
- 
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(Typhoid&Paratyphoid A,B)    
Paratyphoid A, B 

<1:80 
 

 
หมายเหตุ : 

 ตรวจวิเคราะหโ์ดยห้องปฏิบัติการ 
 ส่งตรวจ ศุนย์แลปธนบร ี
 ส่งตรวจ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ส่งตรวจ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ์

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายอักษรย่อวิธีตรวจวิเคราะห์ 
 
 AGG Agglutination 
 C Colorimetric 
 E Enzymatic 
 EC Enzyme Colorimetric 
 ECLIA Electrochemiluminescense  Immunoassay 
 EIA Enzyme Immunoassay 
 EK Enzyme Kinetics 
 FPIA Fluorescence Polarization Immunoassay 
 FST Fluorescence Spot Test 
 ICA Immunochromatography Assay 
 IFE Isoelectric Focusing Electrophoresis 
 ISE Ion-Selective  Electrophoresis 
 K Kinetic 
 OF Osmotic Fragility 
 PCR Polymerase  Chain Reaction 
 PHA Passive Hemagglutination 
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เขียนผังการปฏิบัติงาน (Flow chat) และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลขุนตาล 
 

แนวทางการปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลชุมชน 

1. …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจข้อมูลชุมชนข้อมูล
จ า ก  พมจ .  , สอ .  , ง าน
ทะเบียนของโรงพยาบาล 
-แบบส ารวจ 

บนัทึกการปฏิบติังาน 

-แ ฟ้ ม ป ร ะ จ า
ครัวเรือน 

-แฟ้มชุมชน 

รพสต./PCU/สอ. 
-ทะเบียนกลุ่มประชากร 

-เป้าหมาย/คนพิการ/ผูสู้งอายุ/
กลุ่มโรค 

เยีย่มบ้าน/ลงพื้นที ่
-ทุกครอบครัวอยา่งนอ้ยปีละ 2-4 คร้ัง 

-แบ่งประชากรเป้าหมายดูแลเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่ม 

กลุ่มปกต ิ
- ส่ง เสริมให้ด ารงสุขภาวะ/
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ค ว า ม รู้ / ใ ห้
ค  าปรึกษา 
- ออกก าลงักาย/สร้างพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสม/ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
- หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อ
อาการปวด 

กลุ่มเส่ียง 

- ขจัด/ลดพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อ
การเกิดโรคและความพิการ 

- ส่งเสริมการประเมิน/การดูแล
สุขภาพตนเองเบ้ืองตน้ 

- เยีย่มติดตามอยา่งนอ้ย 6 เดือน/
คร้ัง 

 

กลุ่มผู้ป่วย/คนพกิาร/ผู้สูงอายุ 

- ตรวจประเมิน วนิิฉยั ทางกายภาพบ าบดั 

-ใหก้ารรักษาและฟ้ืนฟ ู

-ดูแลต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 3 เดือน / คร้ัง 
-ให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลแก่
ครอบครัว 

-จดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์*/ปรับสภาพบา้น 

-ประสานขอความร่วมมือและช่วยเหลือ
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 



แนวทางการรายงานแพทย์งานอบัุติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลขุนตาล 

 

1.กลุ่มผู้ป่วยทีต้่องรายงานแพทย์ทันทีและแพทย์จะต้องมาดูผู้ป่วยภายใน 5 นาที 

● Cardiac  arrest  โดยมีอาการ  ไม่รู้สึกตวั  หรือไม่หายใจ  ไม่มีชีพจร ( หรือมี pulse แต่วดั BP ไม่ได)้ 

● Respiratory failure   เช่น   Air  hunger ,  หอบมาก restless ,  มีภาวะ  central  cyanosis  

หลงัให ้ O2 canular 3 l/m 

●Airway obstruction  เช่น   

          *  มีเลือดหรือเสมหะปริมาณมากในปาก  หายใจเสียงดงัโครกคราก   * มีอาการบวมบริเวณใบหนา้/ปาก/ล้ิน  

ร่วมกบัมีอาการหายใจเสียงดงั  หรือ  Stridor  เป็นตน้ 

          * มี Upper  airway  obstruction  ส่ิงแปลกปลอมอุดตนัทางเดินหายใจ   

●Severe respiratory distress  เช่น  ตอ้งลุกนัง่/พิงผนงัหรือยนืเพื่อใหห้ายใจได ้, พูดไดเ้พียงประโยคสั้นๆ หายใจมี

เสียงดงั , ซีดและเหง่ือท่วมตวั , หายใจเร็ว  แรง  และลึก  ใชก้ลา้มเน้ือช่วยหายใจ    มีอาการเขียวคลํ้า  เป็นตน้   

● Shock  โดยมีอาการ  อยา่งนอ้ย  2 ขอ้   

 * เหง่ือท่วมตวั  * ซีดและผวิเยน็ชืด  *  หมดสติชัว่วบู/เกือบหมดสติชัว่วบูเม่ือนัง่/ยนื  ร่วมกบั 

- SBP  <90 mmHg , MAP < 65 mmHg  ในผูใ้หญ่/เด็กโต (>10ปี) หรือ 

-  SBP  <70 + (อายุx2) ในเด็กอาย ุ1-10ปี หรือ 

-  SBP  <70 mmHg) ในเด็กอาย ุ<1ปี 

● Coma / semi-coma  หรือ  GCS  ≤ 8  

● open  chest  wound   

● Status  epilepticus     กาํลงัชกัเม่ือแรกรับ 

● Arrhythmia รุนแรง  :   ผูป่้วยมาดว้ยใจสั่น  หนา้มืด  เป็นลม  ใจไม่ดี     ตรวจพบ  Brady cardia   หรือ  Tachy  

cardia   หรือ  Irregular  rhythm  ร่วมกบัขอ้ใดขอ้หน่ึง  ดงัน้ี 

  - Hypotension    - sign of shock 

  -  sign of heart failure     - Typical  chest  pain 

  -  alteration of conscious 

● ผูป่้วยท่ีเขา้ข่าย  Fast  tract  ( STEMI , STROKE , TRAUMA ) 

 



2.กลุ่มผู้ป่วยทีต้่องรายงานแพทย์ทันทีและแพทย์จะต้องมาดูผู้ป่วยภายใน 15 นาที 

● อาย ุ> 8 ปี  : HR >100 , RR > 20 

● อาย ุ3-8 ปี  : HR >140 , RR > 30 

● อาย ุ3 เดือน -3 ปี  : HR >160 , RR > 40 

● อาย ุ<3 ปี  : HR >180 , RR > 50 

● Spo2 < 92 % ทุกช่วงอาย ุ

● alteration of conscious โดยมีอาการซึมลง เม่ือเทียบกบัภาวะความรู้สึกตวัเดิม 

● Pneumothorax ท่ีไม่มีปัญหาการหายใจ 

● ถูกสัตวพ์ิษร้ายแรงกดั/ต่อย  (เช่น  งูพิษ  หอยเตา้ปูน  ปลาสิงโต  ต่อ/แตน/ผึ้งมากกวา่ 10 จุด เป็นตน้)  หรืถูกสัตว์

กดัร่วมกบัปฏิกิริยาภูมิแพ ้ หรือถูกสัตวก์ดัร่วมกบัมีการบาดเจบ็รุนแรง  

● Active  bleeding   จากสาเหตุต่างๆ  รวมทั้ง epitaxis ท่ี cold compression แลว้ไม่หยดุ 

● Peritonitis 

● Burns ท่ีตอ้ง admit (นบัตั้งแต่ second degree ข้ึนไป > 20% in adult, >10% in children แยกกนัท่ีอาย ุ5 ปี) 

● GCS 11-12 

● Multiple injury ท่ี vital sign ดี 

● Case psychosis ท่ีมีแนวโนม้ฆ่าตวัตาย หรือ ทาํร้ายผูอ่ื้น 

● ประวติักลืนส่ิงแปลกปลอมโดยมีนํ้าลายไหลออกตลอด  หรือกลืนนํ้าลายไม่ได ้        

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.กลุ่มผู้ป่วยทีต้่องรายงานแพทย์ภายใน 5 นาท ีและแพทย์จะต้องมาดูผู้ป่วยภายใน 30 นาที 

● มี   Clinical  sirs ≥ 2 ขอ้ 

● ปวดมาก Pain score ≥ 7 

● Non-Fast  tract STROKE  

●Trauma ท่ีมี nerve or vessel injury ท่ีสามารถ control bleeding ได ้

● Eye injury ex. Hyphaema, ocular rupture, acute closure glaucoma, corneal ulcer  

● แผลท่ียาวมากกวา่ 10 เซนติเมตร  หรือลึก มากกวา่ 5 เซนติเมตร    

● ผูป่้วยถูก RAPE ภายใน 72 ชัว่โมง 

● ระดบันํ้าตาล <60  mg/dl  ร่วมกบัมีอาการของระดบันํ้าตาลในเลือดตํ่า  เช่น  ซึมลง  ตอบสนองชา้   อ่อนเพลีย   ใจ

สั่น  หนา้มืด  เวยีนศรีษะ  เป็นตน้ 

● ระดบันํ้าตาล > 250  mg/dl  ร่วมกบัมีอาการของระดบันํ้าตาลในเลือดสูง   เช่น  อาการซึมลง  อาการหายใจหอบ

เหน่ือย  อาการขาดสารนํ้า   เป็นตน้ 

● ผูป่้วยท่ีมีภาวะ Agitation มากๆ 

● Seizure ท่ีหยดุชกัแลว้ ยกเวน้ febrile convulsion 

● Abnormal vital sign  หลงัจากการพน่ยา bronchodilator 3 dose 

๐ Respiratory rate  

• Newborn -  2 months > 60 / min 

• 2 months  -  1 year  > 50 / min 

• 1 - 5 years   > 40 / min 

• 5 years up   > 30 / min 

๐ Pulse rate 

• Newborn -  1 months < 120 or > 160 / min 

• 1 months  -  1 year  < 80 or > 50 / min 

• 1 - 3 years   < 80 or > 120 / min 

• 3 - 10 years   < 70 or > 120 / min 

• 10 years up   < 60 or > 120 / min 

● มีประวติักินยา หรือสารพิษ 

● แผลท่ีเส่ียงต่อความพิการ เช่น แผลขนาดใหญ่ท่ีหางตา หรือ ปาก 

● Obstructive hernia or prolapse ต่างๆ 

● Fracture ทุกชนิดท่ีได ้film แลว้ รวมถึง case ท่ีมี  tear tendon 



● Foreign body ท่ีพยาบาลไม่สามารถ remove ออกเองได ้

● Case ท่ีสงสัย appendicitis ท่ีมีผล CBC & UA แลว้   

● หายใจหอบเหน่ือยในผูป่้วยท่ีมีโรคประจาํตวั : โรคปอด /โรคหวัใจ  หรือมีอาการเจ็บแน่นทรวงอกร่วมดว้ย   หรือ

หายใจเหน่ือยหอบร่วมกบัมีไข ้   

● เจบ็อก/ล้ินป่ีในผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด  เจบ็แน่นอกร่วมกบัหนา้มืดเป็นลม   เหง่ือแตก  

ใจสั่น    ท่ีมีผล    EKG  12 leadแลว้ 

 

4.กลุ่มผู้ป่วยทีต้่องรายงานแพทยทุ์กคร้ัง โดยท่ีแพทยจ์ะมาดูผูป่้วยเองหรือ ใหก้ารรักษาทางโทรศพัทก์็ได ้(แลว้แต่

ดุลยพินิจเป็นรายๆ) 

● Case Re-visit  

● Anemia ท่ี Hct < 25 % 

● Shock ท่ี vital sign ดีหลงัจาก load IV fluid 

● Case ท่ีมีปัญหาดา้นการหายใจท่ียงัมีอาการเหน่ือยหลงัจากพน่ยาแลว้ แต่ยงัไม่เขา้ criteria ดา้นบน 

● Case ท่ีตอ้งการพบแพทย ์  admit  or  refer 

● Case ท่ีมีแนวโนม้ถูกร้องเรียนหรือมีปัญหาในระบบบริการ 

● Case พยาบาลไม่มัน่ใจในการดูแลรักษา 

● Case มีแผลท่ีใบหนา้ 

 

 



แนวทางป้องกนัการเกดิภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยทีช่่วยเหลือตัวเองได้น้อย  

งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขุนตาล 

1. ปฏิบติัตามแนวทางการดูแลผูป่้วยช่วยเหลือตวัเองไดน้อ้ย เพื่อป้องกนัเกิดภาวะแทรกซอ้น        

อยา่งเคร่งครัดคือ 

ป้องกนัการเกิดแผลกดทบั 

                    1. ดูแลช่วยพลิกตะแคงตวัใหทุ้ก 1- 2 ชัว่โมง  และสอนญาติใหช่้วยทาํและลงบนัทึก 

                    2. ดูแลใชผ้า้นุ่มๆ  ห่วงยางหรือถุงมือนํ้า  รองรับบริเวณปุ่มกระดูกต่างๆ ของร่างกาย 

                    3. ดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย  โดยเฉพาะบริเวณท่ีอบัช้ืนให้แหง้อยูเ่สมอ 

                    4. ดูแลนวดบริเวณปุ่มกระดูกอยา่งนอ้ยวนัละคร้ัง   และสอนญาติใหฝึ้กทาํดว้ย 

                    5. ในรายท่ีใส่ผา้ออ้มสาํเร็จรูปพยาบาลตอ้งมีการตรวจเยีย่มและประเมินความเปียกช้ืน           

เพื่อพิจารณาเปล่ียนผา้ออ้มทุก 2 ชม.และสอนญาติในการประเมินและช่วยเปล่ียนผา้ออ้มใหผู้ป่้วย 

             ป้องกนัการติดเช้ือท่ีปอด 

                    1. ดูแลช่วยพลิกตะแคงตวัเปล่ียนท่านอนให้ทุก 2 ชัว่โมง 

                    2. ถา้ผูป่้วยมี Secretion ในคอ  ดูแลเคาะปอดและ Suction ใหทุ้ก  2  ชัว่โมงหรือตาม 

สภาพผูป่้วย 

                    3. ดูแลใหก้ารพยาบาลโดยยดึหลกั Aseptic technique 

ป้องกนัการยดึติดของขอ้ต่อกระดูก 

                    1.ดูแลทาํ Passive – Active excersice 

                    2.สอนญาติในการช่วยทาํการบริหารขอ้และกลา้มเน้ือ 

                    3.ประสานกบังานกายภาพบาํบดัในฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายใหผู้ป่้วย 

2. รายงานแพทยเ์พื่อ Retain NG tube for feed BD ไว ้ในขณะท่ีผูป่้วยซึมหลบั ช่วยเหลือตวัเองไดน้อ้ย 

 

 



การปกปองขอมูลความลับผูปวย         SOP - LAB- 07 - 03 
วันที่ออกเอกสาร  15 ก.ย. 2554                   แก้ไขครั้งที่ 01-15/09/54 
งานชันสูตรสาธารณสุข  โรงพยาบาลขุนตาล                              หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า 
 

การปกปองขอมูลความลบัผูปวย 
 
วัตถุประสงค 

เพ่ือกําหนดระเบียบปฏิบัติในการปกปองขัอมูลความลับของผูปวย ไดแก การเขาถึง การใช การ 
เปลี่ยนแปลงขอมูล ที่อยูในระบบเอกสาร เครื่องมือ และ ระบบสารสนเทศ 
 
ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุม การเขาถึง การใช การเปลี่ยนแปลงขอมูล ที่อยูในระบบเอกสาร 
เครื่องมือ และระบบสารสนเทศ ของขอมูลผูปวยทุกชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลการสั่งตรวจและผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ การรับสิ่งสงตรวจ การวิเคราะห การรายงานผล การทําลายตัวอยางที่เหลือจาก
การทดสอบ   การใชหรือใหขอมูลสําหรับงานวิจัย 
 
คําจํากัดความ 
ขอมูลความลับของผูปวยคือขอมูลสุขภาพของผูปวยทุกชนิดถือวาเปนความลับ หากผูปวยตองการปกปด 
หรือเมื่อพิจารณาแลววาอาจเกิดผลเสียมากกวาผลดีถาจะเปดเผย แมนแตชื่อผูปวยก็ตองปกปดทั้งสิ้น 
ขอมูลทางหองปฏิบัติการ ไดแก ขอมลูการสั่งตรวจและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทุกรายการ ขอมูล 
ทางหองปฏิบัติการที่ตองปกปองขอมูลความลับผูปวยสูงสุด ไดแก การตรวจ HIV การตรวจมะเร็ง การ
ตรวจการติด   เชื้อทางเพศสัมพันธ การตรวจเกี่ยวกับคดีทางกฎหมาย 
บุคคลที่เขาถึงขอมูลความลับของผูปวย ไดแกบุคคลที่ไดรับอนุญาตใชขอมูลของผูปวย ซึ่งมี 2 ประเภท 
คือ 
Primary users ไดแก แพทย พยาบาล ผชูวยพยาบาล ผูเชี่ยวชาญในการรักษา นักบําบัดโรค รวมถึง
บุคลากรทางการแพทยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ซ่ึงเปนผูที่ตองใชขอมูลของผูปวยในการเพ่ือใชเปนแนวทางใน
การรักษาผูปวยนั้น ๆ  
Secondary users ไดแก นักวิจัยที่ทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องระบบสุขภาพ นักศึกษา ตัวแทนที่ไดรับอนุญาต
ถูกตองตามกฎหมาย ผูบริหารองคกรนั้น ๆ นายจาง เจาหนาที่สาธารณสุข ซ่ึง Secondary users อาจจะ
ไมเกี่ยวของกับกระบวนการรักษาผูปวย ซึ่งผูปวยตองไดรับแจงใหทราบกอนจากบุคคล หรือองคกรของรัฐ 
กอนนําขอมูลของผูปวยรายนั้นไปใช     ซ่ึงขอมูลที่จะนําไปใชตองเปนขอมูลที่ไดรับการประมวลแลว 
และตองทราบวัตถุประสงคในการนําขอมูลนั้น ๆ ไปใชดวย 
 
 
 

 
ผู้ออกเอกสาร...............................................  ผู้รับรอง............................................. ผู้อนุมัติ.............................................. 

                        (นายอุดม  ผาหลัก)                    (นายปุณณพัชญ์   สาแก้ว)         ( นายคงศักดิ์     ชัยชนะ) 
      จพง.วิทยาศาสตร์การแพทยช์ านาญงาน                 นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล
         
                                                                                                        
 



การปกปองขอมูลความลับผูปวย         SOP - LAB- 07 - 03 
วันที่ออกเอกสาร  15 ก.ย. 2554                   แก้ไขครั้งที่ 01-15/09/54 
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หนาที่ความรับผิดชอบ 
1. หัวหนางานชันสูตรสาธารณสุขหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหน้างาน 
2. นักเทคนิคการแพทย เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย และเจาหนาหองปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่ไดรับ
มอบหมายและมีความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูปวย ความรับผิดชอบของเจาหนาที่หองปฏิบัติการในการปกป
ดความลับของผูปวยเกี่ยวกับขอมูล ใชขอมูลทางหองปฏิบัติการ สําหรับประกอบการตรวจสอบผล การ
รายงานผลใหแพทย ผูปวย และผูทีไ่ดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1. การกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลทางหองปฏิบัติการ 
1.1. หัวหนางานชันสูตรสาธารณสุข กําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล 
1.2. ผูที่ไดรับสิทธิ์ลงนามรับทราบสิทธิ์และขอบเขตการเขาถึงขอมูล 
1.3. ผูที่ไดรับสิทธิ์จะไดรับ User Name และ Password ที่ถูกกําหนดใหเบื้องตน และ ผูไดรับสิทธิ์
สามารถเปลี่ยนแปลงเองได 
1.4. กําหนดระดับการใชสิทธิ ์และระงับการใชสิทธิ์ในการเขาถงึขอมูล 
2. การเขาถึงขอมูล 
2.1. การเขาระบบทุกครั้งตองใช และ Password ของตนเอง  
2.2. ผู้เข้าใช้งานต้อง log off ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน 
3. การลงทะเบียนขอมูลการสงตรวจ 
3.1 บันทึกขอมูลผูปวยและการสั่งตรวจ โดยผทูี่ไดรับการมอบหมาย 
3.2 บันทึกรหัส ของผูบันทึกขอมูลผูปวยและการสั่งตรวจ สามารถสอบกลับได 
3.3 ผูบันทึกตองระมัดระวังใหเอกสารเกี่ยวกับผูปวยทุกชนิดอยูในที่ท่ีผูไมเกี่ยวของเขาถึง เชน ใบสงตรวจ
ที่ตองการทิ้ง ตองถูกทําลายอยางเหมาะสมที่ม่ันใจวาไมมีขอมูลออกไปนอกหองปฏิบัติการ 
4. การรายงานผล 
4.1 การรายงานผลโดยวิธีพิมพใบรายงานผล 
4.1.1 ใบรายงานผลตองถูกเก็บไวในหองปฏิบัติการ ในตําแหนงที่เจาหนาที่โรงพยาบาลผูรับผิดชอบ 
รับผลเขาถึงเทานั้น 
4.1.2 ใบรายงานผลที่พิมพเสีย ตองถูกท้ิงและถูกทําลายอยางถูกวิธี ที่มั่นใจวาไมมีขอมูลออกไปนอก 
หองปฏิบัติการ 
4.1.3 ใบรายงานผลทุกใบตองถูกสงไปยังแพทย โดยเจาหนาที่โรงพยาบาลที่รับผิดชอบ 
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4.1.4 ใบรายงานผลที่ตองปกปองขอมูลความลับผูปวยสูงสุด ใหบรรจุในซอง หรือแฟมเอกสารที่ปด 
มิดชิดทุกราย และทุกรายการตรวจ ทั้งผลการตรวจที่ใหผลบวก และ ผลลบ เพ่ือปองกันการ 
สังเกตุเห็นความแตกตางของการรายงานผล 
4.2 การรายงานผลทางคอมพิวเตอร 
4.2.1 นักเทคนิคการแพทย ตองพิมพ และ Password ประจําตัวเพ่ือกําหนดความ
รับผิดชอบซึ่งจะถูกบันทึกเปนผูรับผิดชอบผลการตรวจ 
4.2.2 ผลทีต่องปกปองขอมูลความลับผูปวยสูงสุด จะถูกบันทึกเป็นระบบรหัสไมสามารถดูผลโดยตรงได
หากตองการผลตองติดตอโดยตรงที่หองปฏิบัติการ  
4.2.2.1 การายงานผล Anti-HIV 
 ผู้รับบริการทุกรายที่มารับบริการจะต้องผ่านการให้คําปรึกษาจากห้องให้คําปรึกษาหรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบทุกครั้งและการรายงานผลรายงานโดยระบบรหัส และใส่ซองพิทักษ์สิทธ์ส่งให้งานให้คําปรึกษา
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ทําการให้คําปรึกษาหลังการตรวจและรายงานผลให้ผู้รับบริการ
ทราบ 
     Anti-HIV  Negative  รายงาน  ”00”  Anti-HIV  Positive  รายงาน  ”01” 
4.2.2.2 การรายงานผล Urine Methamphetamine/Morphine 
 การรายงานผลเป็นระบบรหัส  โดยรายงานผลกลับโดยใส่ในซองพิทักษ์สิทธิ์เพื่อรายงานแพทย์ 
หรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้น 
 Methamphetamine/Morphine  Negative  รายงาน   ”MMA” 
 Methamphetamine/Morphine  Positive    รายงาน  ”MMB” 
4.2.2.3 การรายงานผลกรณีข่มขื่น/ผู้รับบริการต้องการปกปิดตัวตน 
 ผู้รับบริการที่ไม่เปิดเผยตัวตนจะเข้าพบเจ้าหน้าที่ห้องให้คําปรึกษาท่ีได้รับมอบหมาย  โดยจะมี
การเจาะเก็บตัวอย่างและส่งตรวจโดยไม่แสดงชื่อ-สกุล  HN  แต่จะระบุรหัส  R  ตามด้วยหมายเลข เช่น 
R01 แทนตัวบุคคล ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะเก็บประวัติผู้ป่วย  ประวัติการส่งตรวจ และผลการ
ตรวจวิเคราะห์รวมถึงผลการรักษาในตู้ที่มีกุญแจแน่นหนา  มีการกําหนดผู้เข้าถึง  เมื่อมีการส่งตรวจและ
เก็บตัวอย่างมาท่ีห้องปฏิบัติการจะทําตามข้ันตอนและรายงานผลกลับโดยใส่ซองกลับให้เจ้าหน้าที่งานให้
คําปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผลจะเป็นผู้บันทึกประวัติและรายงาน
แพทย์ต่อไป 
4.2.2.4 การรายงานผล CD4 VL DR (ส่งตรวจหน่วยงานภายนอก) 
 การรายงานผลเป็นระบบออนไลน์ซึ่งมีการกําหนด User Name และ Password โดยมีการ
กําหนดผู้รับผิดชอบ การเข้าถึง และการแก้ไขอย่างชัดเจนโดยผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่มี User Name 
และ Password จะเป็นผู้เข้าดูและจัดเก็บผลการตรวจวิเคราะห์เอง 
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4.3 การรายงานผลทางโทรศัพท 
4.3.1 รายงานผลทางโทรศัพทเฉพาะกรณีรีบดวนจําเปน หากไมรายงานทางโทรศัพทอาจเกิด 
ผลกระทบตอการรักษา 
4.3.2 ใหนักเทคนิคการแพทย เปนผูรายงานผล โดยทวนสอบชื่อผูสอบถามผล ซ่ึงตองเปน แพทยหรือ 
พยาบาลวิชาชีพ เทานั้น บันทึกชื่อผูสอบถามผล 
4.3.3 ไมรายงานผลการตรวจทางโทรศัพทจากบุคลกรภายนอก 
5 การทําลายตัวอยางที่เหลือจากการทดสอบหรือ เอกสารที่มีขอมูลผูปวย 
5.1 ทําลายฆาเชื้อตามระเบียบปฏิบัติขั้นตอนหลังการวิเคราะห 
5.2 ใสถุงแดง นําสงโรงขยะของโรงพยาบาล เพ่ือนําไปเผา 
 
 
 
 

รายนามผู้ถือเอกสาร 
 

ลําดับ               ชื่อ-สกุล                                         ตําแหน่งในระบบคุณภาพ                                    
  1.            นายอุดม  ผาหลัก ผู้จัดการคุณภาพ 
  2.            นายปุณณพัชญ์  สาแก้ว ผู้จัดการเทคนิควิชาการ      
  3.            ศูนย์ประสานงานคุณภาพ  โรงพยาบาลขุนตาล 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (Work Procedure) 
เตรียมความพร้อมและตอบโต้สาธารณภัย  
ด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ  
อ าเภอขุนตาล 

รหัส :                จ านวน............ หน้า 
ฉบับท่ี : 01         แก้ไขครั้งท่ี : 0 
วันท่ีบังคับใช้ :     1 พ.ค. 2560 

  
ทีมสุขภาพจติ (Mental Health 
Team)  
หรือ MCATT 

 
ผู้จัดท า : งานสุขภาพจิตและจิตเวช  
รพ.ขุนตาล  
ผู้ตรวจสอบ : 
……………………………………………… 
                    (หัวหน้าส่วนปฏบิัติการ) 

 

ผู้อนุมัต ิ: … ………………… 
           (  นายคงศักดิ์  ชัยชนะ  )  
                (ผอ.รพ.ขุนตาล)  
 

 

ทีมสุขภาพจิต (Mental Health Team) ระดับอ าเภอขุนตาล คือทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ         
ผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team: MCATT) คือ      
ทีมสหวิชาชีพที่ให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ได้แก่ แพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาลจิตเวช 
เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข และผู้ที่เก่ียวข้อง  
1. บทบาทหน้าที่  

1. ปฏิบัติงานร่วมกับทีมให้การช่วยเหลือทางกาย เพ่ือประเมินสถานการณ์  
2. ประเมินคัดกรองและให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในพ้ืนที่  
3. ประสานและให้การสนับสนุนทีมสุขภาพจิต ในพ้ืนที่  
4. จัดเตรียมให้ทีมสุขภาพจิต รพ.สต./อ าเภอ มีความพร้อมในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภัย  
5. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ  
6. รายงานผลการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์ตามข้ันตอน  

2. ผู้บังคับบัญชา : Operation Section Chief  
3. ผู้ใต้บังคับบัญชา : ทีมสุขภาพจิตของรพ.สต ในเขตพื้นที่  
4. วิธีการปฏิบัติ : ปฏิบัติตาม  

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) เตรียมความพร้อมและตอบโต้ สาธารณภัยด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข  

4.2 FM-OS-11: แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) 
 
 
 



 
5. การรายงาน 
ผู้รับรายงาน หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ (Operation Chief/ MCATT อ าเภอ 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน สถานการณ์ด้านสุขภาพจิต ภาวะสุขภาพจิตของผู้ประสบภาวะวิกฤต การดูแล

ช่วยเหลือ ผลการปฏิบัติงาน 
วิธีการรายงาน อีเมล์ โทรศัพท์ การประชุม ฯลฯ 
แบบฟอร์ม FM-OS-11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20  WI-OS-20 
ความถี่ในการรายงาน ตามรอบของการจัดประชุม และตามท่ีหัวหน้าหน่วยงานร้องขอ  
  
6. แผนสื่อสาร ประสานงาน  

6.1 ประสานงานผ่านช่องทางของวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โดยมีการ
ก าหนดช่องทางสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจตรงกัน (ตาม ICS 205)  

6.2 ท าเนียบรายชื่อทีมสุขภาพจิตทุกรพ.สต. รายชื่อหน่วยงานหรือทีมที่ต้องติดต่อ ก าหนดช่องทาง
การสื่อสาร  
7. แผนระดมทรัพยากร  

7.1 ก าหนดทรัพยากรที่ต้องการสนับสนุนในการปฏิบัติงานของทีม  
7.2 ก าหนดแนวทางการร้องขอสนับสนุน เช่น ทีม อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ยานพาหนะ  

8. ข้อตกลง / กติกา  
ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ/ทีมสุขภาพจิตในรพ.สต และทีมสุขภาพจิตเครือข่าย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ไม่มี 

มี 

 

ขั้นตอนปฏิบัติการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตในภาวะวิกฤต 
ส าหรับทีมสุขภาพจิตและจิตเวช อ าเภอขุนตาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

หวัหน้าทีม MCATT 

พญ.พรพรรณ  กล้าณรงค์ 

 

พยาบาลจิตเวช 

นางประภสัสร  กาวิโล 

พยาบาลจิตเวช 

นางขวญัฤทยั  ค าพธุ 

พยาบาลจิตเวช 

นางศราวลี  แก้วเกต ุ

พยาบาลวิชาชีพ แต่ละรพ.สต.
แห่งละ 1 คน 

รายงานตัวและประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
ให้เหมาะกับสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ 

 
ส ารวจความต้องการ ค้นหาและคัดแยกกลุ่ม 

เสี่ยงโดยการประเมิน/คัดกรองภาวะสุขภาพจิต 

มีปัญหาสุขภาพจิต/ 
โรคทางจิตเวชหรือไม่ 

 

ให้ Psycho education  

เรื่อง ปฏิกิริยาด้านจิตใจ,  

การดูแลตนเอง, RQ แก่  

-   ผู้ประสบภัย  

-   ญาติ  

-   ครอบครัว  

-   ชุมชน 
ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น/ให้การรักษาและส่งต่อ 

ติดตามดูแลต่อเนื่องกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย/ 
กลุ่มเสี่ยงที่แพทย์พิจารณาให้ติดตามต่อเนื่อง 

 

สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงาน 
 

ส่งสรุปรายงานต่อทีม

ปฏิบัติการ 



 

ระยะวิกฤต (72 ชั่วโมงแรกหลังเกิดเหตุ)  

1. ปฏิบัติงานร่วมกับทีมให้การช่วยเหลือทางกาย เพ่ือประเมินสถานการณ์ 

2.  ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภาวะวิกฤต  

ระยะฉุกเฉิน (72 ชั่วโมง –2 สัปดาห์หลังเกิดเหตุ)  

1. ประเมินสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและก าหนดพื้นที่ที่จะลงไปช่วยเหลือ 

2.  ให้ อสม./อาสาสมัครในพ้ืนที่ค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยใช้แบบประเมิน BS4 กรณีพบกลุ่มเสี่ยงให้

ส่งต่อ MCATT รพ.สต. เพ่ือให้การช่วยเหลือและติดตามดูแลต่อเนื่อง 

ระยะหลังได้รับผลกระทบ (2 สัปดาห ์– 3 เดือน)  

1. ทีม MCATT อ าเภอเข้าพ้ืนที่ เพื่อรับทราบข้อมูลของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจาก

ทีมท่ีลงประเมินสถานการณ์/ MCATT รพ.สต. เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือ ต่อเนื่อง  

2. ค้นหาและคัดกรองภาวะสุขภาพจิตของผู้ประสบภาวะวิกฤต ในกลุ่มเสี่ยง ผู้ใหญ่ ใช้ แบบ

ประเมินความเครียด (ST 5) และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อ การฆ่าตัว

ตาย(DS 8) เด็กใช้แบบสอบถามจาก เหตุการณ์ภัยพิบัติส าหรับเด็ก (CRIES-13) แบบคัด

กรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (CDI) แบบคัดกรองภาวะ ซึมเศร้าใน วัยรุ่น (CES-D) 

3.  กรณีพบว่าผู้ประสบภาวะวิกฤตมีปัญหาด้านสุขภาพจิตระดับไม่รุนแรง ให้การปฐมพยาบาล

ด้านจิตใจและประคับประคองจิตใจ 

4. กรณีพบว่าผู้ประสบภาวะวิกฤตมีปัญหาด้านสุขภาพจิตในระดับรุนแรง ทีม MCATT ส่งต่อ 

รพ.ที่มีจิตแพทย์หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต เพ่ือให้การบ าบัดรักษาดูแลต่อเนื่อง 

5. ติดตามดูแลต่อเนื่อง ในกรณีพบว่าผู้ประสบภาวะวิกฤตมีปัญหาสุขภาพจิตในระดับ รุนแรง มี

ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย หรือแพทย์/ทีมพิจารณาให้ดูแลต่อเนื่อง  

ระยะฟื้นฟู (หลังเกิดเหตุการณ์ 3 เดือนขึ้นไป)  

1. ทีมสุขภาพจิตเข้าพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนให้การช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงตาม 

ทะเบียนติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤตต่อเนื่องกรณีมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายหรือ แพทย์



ให้พิจารณาติดตามต่อเนื่อง (MCATT.2) และค้นหาผู้ประสบภาวะวิกฤต รายใหม่ที่อาจเกิด

ปัญหาสุขภาพจิตภายหลัง 

2. ประเมินภาวะสุขภาพจิตของผู้ประสบภาวะวิกฤตในพ้ืนที่เสี่ยงภัยซ้ า 

3. ให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีอาการดีขึ้น ส่งต่อ

เครือข่ายในชุมชน เพ่ือให้การช่วยเหลือต่อเนื่องและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้น กรณีอาการ

ไม่ดีข้ึน ส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการดูแลบ าบัดรักษาท่ีเหมาะสม  

4. ติดตามดูแลต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ หลังการส่งต่อ 

5.  สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมสุขภาพจิต ในการช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบ ภาวะ

วิกฤต ส่งข้อมูล/รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ/ ทีมสุขภาพจิตจังหวัด 

ตามข้ันตอน (MCATT.1, MCATT.2, MCATT.3, Peer Review) 

 



 

๑.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขุนตาล 

๒.ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขุนตาล 

1.ยื่นเอกสาร บัตรประชาชน /ใบนัด ที่จุดคัดแยก แจ้งความประสงค์ในการรับบริการ 

2.เจ้าหน้าที่ห้องเวชระเบียน ส่งตรวจตามระบบ หรือท าบัตรใหม่ กรณีไม่เคยมาใช้บริการ 

3.ชั่งน  าหนัก และวัดความดันโลหิต 

4.ซักประวัติที่จุดซักประวัติ 1,2,3   

5.จัดล าดับคิวเข้าพบแพทย์ 

6.ยื่นแฟ้มประวัติหลังพบแพทย์ที่จุดโต๊ะ ก.ไก่ เพ่ือรับค าแนะน า รับใบนัดและอ่ืนๆ 

7.รับยาที่ห้องยา 

8.ช าระเงินและหรือยื่นบัตรประชาชนที่ห้องการเงิน 

9.ฉีดยาและท าหัตถการที่ห้องฉุกเฉิน 

๓.หน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลและเจ้าหน้าที่งานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขุนตาล 

 -นางรุ่งทิวา  เงินแท้ 

 -นางภัสชลิตา  อนุเคราะห์ 

 -นางจิราภรณ์ กาฬสุวรรณ 

 -นางสาวประไพพิศ  สิทธิยศ 

 -นางนัชชา   งานมูลเขียว 

 -นายเทิน  สารเทพ 

 -นางอารียา  สวยงาม 

 -นางอามร มะศิริยานันท์ 

 -นางสาวจุฬารัตน์  วันดี 
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คู่มือนิเทศการพยาบาล 

ความหมายของการนิเทศการพยาบาล 

                      การนิเทศการพยาบาล หมายถึง กระบวนการสนับสนุนทางวิชาชีพการสร้างการเรียนรู้ และ

พฒันาการปฏิบติัการพยาบาล โดยการให้คาํปรึกษา แนะนาํ  เสริมพลงั หรือการสอน และการสนบัสนุนให้

บุคลากรร่วมมือปฏิบติังาน ตลอดจนติดตามประเมินผล เพื่อให้งานสําเร็จ ตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้ 

อยา่งมีประสิทธิภาพและการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 

 วตัถุประสงค์ของการนิเทศการพยาบาล 

                    อดาวนั  ชมศิริ (2554) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการนิเทศการพยาบาล มีดงัน้ี 

                     1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พฒันาความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคล และความรู้ทกัษะ ความชาํนาญ

ดา้นการพยาบาล 

                     2. เพื่อสนบัสนุนใหผู้รั้บการนิเทศสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้พื้นฐานกบัผูป่้วยได ้

                    3. เพื่อสนบัสนุนให้ผูรั้บการนิเทศเพิ่มคุณภาพในการให้การพยาบาล ตอบสนองความตอ้งการกบั

ผูป่้วยแต่ละคน สามารถบริหารจดัการ จดัลาํดบัความสาํคญัของการดูแลผูป่้วยแต่ละคนได ้

                     4. เพื่อให้ผูรั้บการนิเทศได้ปฏิบติังานของตนให้สําเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการปรับปรุง

วธีิการทาํงานเพื่อเพิ่มคุณภาพการพยาบาล 

                     5. เพื่อช่วยเหลือ ดูแลดา้นจิตใจของผูรั้บการนิเทศ ป้องกนัการเกิดความเหน่ือยหน่ายจากการดูแล

ผูป่้วย (burn - out) 

                     6. เพื่อส่งเสริมให้ผูรั้บการนิเทศเห็นความสําคญั หรือมีวฒันธรรมความปลอดภยัในการทาํงาน 

ความปลอดภยัของผูป่้วย 

 

วธีิการนิเทศ 

      1. การนิเทศงานเป็นทีม (Team supervision) หมายถึง  การจดัผูนิ้เทศงานท่ีมีความรู้

ความชาํนาญเฉพาะสาขาร่วมกนัไปนิเทศหน่วยงาน แลว้ผูนิ้เทศจะนิเทศงานในดา้นท่ีตนมีความรู้

ความชาํนาญ 

      2. การนิเทศงานลกัษณะไขว ้(Cross supervision) ซ่ึงอาจจดัเป็นทีมหรือไปนิเทศเพียง

คนเดียวโดยนิเทศงานด้านท่ีผูนิ้เทศมีความรู้ความชาํนาญแก่หน่วยงานท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนักับ

หน่วยงานผูนิ้เทศงาน แต่หน่วยงานหลงัมีความชาํนาญงานดา้นนั้นนอ้ยกวา่ 
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       3. การนิเทศงานเป็นกลุ่ม (Group supervision) เป็นการนิเทศงานโดยเรียกผูรั้บการนิเทศมาพบ

เป็นกลุ่มเพื่อสอบถามผลการปฏิบติังานหรือเพื่อช้ีแจงวธีิการทาํงานหรือเพิ่มพูนความรู้ 

       4. การนิเทศรายบุคคล (Individual supervision) เป็นการนิเทศแบบตวัต่อตวัระหวา่ง       

ผูนิ้เทศหน่ึงคนกบัผูรั้บการนิเทศหน่ึงคน 

 

กระบวนการนิเทศการพยาบาล 

                      กระบวนการนิเทศการพยาบาล เป็นกระบวนการท่ีตอ้งทาํต่อเน่ือง และตอ้งให้ความสําคญักบั    

การวางแผนการนิเทศ การกาํหนดวตัถุประสงค์เฉพาะให้สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีพบในสถานการณ์ปัจจุบนั 

และวตัถุประสงค์ นโยบายขององค์กร การปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้รวมทั้งการติดตามประเมินผลท่ีเป็น       

ลายลกัษณ์อกัษร และนาํไปปรับปรุงการปฏิบติังาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   

                      1.การวางแผนการนิเทศ หมายถึงกระบวนการสํารวจ ค้นหาปัญหา รวบรวมข้อมูลต่าง  ๆ               

การวิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ความตอ้งการ การปรับปรุงกิจกรรมการพยาบาลในแต่ละเวร แต่ละบุคคล เพื่อ

นาํมากาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงคเ์ฉพาะของการนิเทศ ลกัษณะงาน ลกัษณะผูรั้บการนิเทศ วิธีการนิเทศท่ี

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องคุณภาพการพยาบาลของหน่วยงาน และมีการกาํหนดแผนดาํเนินการนิเทศท่ี

ประกอบดว้ย วตัถุประสงคเ์ฉพาะ วนั เวลา วธีิการดาํเนินการนิเทศใหแ้น่นอนชดัเจน วิธีประเมินผลการนิเทศ 

และการบนัทึกการดาํเนินการนิเทศท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร การกาํหนดแผนดาํเนินการนิเทศ  ให้มีทั้งแผน

นิเทศประจาํสัปดาห์  แผนนิเทศประจาํวนั และแผนเฉพาะงาน ซ่ึงเป็นการนิเทศเฉพาะเร่ืองท่ีเป็นปัญหา หรือ

มุ่งพฒันาคุณภาพงาน                

                      2.การดําเนินการนิเทศ หมายถึงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว ้เป็นกระบวนการท่ีต้องสร้าง

สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูรั้บการนิเทศทั้งก่อน และหลงัการนิเทศ  

                      3.การประเมินผลการนิเทศ มีการกาํหนดเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของการประเมินผล เกณฑ์

และวิธีการประเมินผลการนิเทศ ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลการนิเทศและแจ้งให้                 

ผูรั้บการนิเทศทราบ เพื่อปรับปรุงแผนการนิเทศต่อไป    

                     4.สะทอ้นผลการประเมิน และนาํมาปรับปรุง พฒันาการให้บริการ หมายถึง การนาํผลการประเมินท่ี

รวบรวมได้ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุง และพฒันาการบริการต่อไป เพื่อให้สามารถนาํไปปฏิบติัได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และขยายผลต่อไป รวมทั้งสาํรวจวเิคราะห์ปัญหาท่ียงัไม่เกิดข้ึน เพื่อวางแผนต่อไปในอนาคต  
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ภาพท่ี 1 สรุปองคประกอบดานกระบวนการนิเทศการพยาบาล 

 
 

 

 

กระบวนการนิเทศ

การพยาบาล 

การวางแผนการนิเทศ 

การประเมินผลการนิเทศ 

การดาํเนินการนิเทศ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

การกาํหนดแผนการนิเทศ 

- แผนรายบุคคล/แผนงาน

วตัถุประสงค/์หวัขอ้การนิเทศ/วนัเวลา/

หน่วยงาน/ผูนิ้เทศ/ผูรั้บการนิเทศ 

กจิกรรมการนิเทศ: 

- การตรวจเยีย่ม/การสอน/ การสงัเกต/

การแกปั้ญหา/การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ/

การร่วมปฏิบติั/การจดัประชุมวชิาการ 

/Nursing Conference  

ผู้รับบริการ:ความปลอดภยั   

ความพึงพอใจ 

 

ผู้ให้บริการ: การปฏิบติังาน พฤติกรรม

บริการ  ความพึงพอใจ 

 ตวัช้ีวดัคุณภาพงาน:อุบติัการณ์ 

ความผิดพลาด  คุณภาพการบริการ 

 

สะทอ้นผลการประเมิน 

นาํมาปรับปรุงพฒันา 
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กจิกรรมการนิเทศการพยาบาล 

                 กิจกรรมการนิเทศการพยาบาล ประกอบดว้ย 7 กิจกรรม ดงัน้ี 

                 1.การเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล เป็นกระบวนการปฏิบติัการในการนิเทศการพยาบาล

ของผูนิ้เทศการพยาบาลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1)การเยี่ยมตรวจผูรั้บบริการ 2)การเยี่ยมตรวจ

เจา้หน้าท่ี 3)การเยี่ยมตรวจโรงพยาบาล 4)การเยี่ยมตรวจสาธารณะ 5)การเยี่ยมตรวจโดยผูบ้ริหาร

ทางการพยาบาล 

                 2.การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล หมายถึง การประชุมปรึกษาทางการพยาบาลของผูนิ้เทศ    

การพยาบาลในระดบัหัวหน้าตึก ซ่ึงได้รับมอบหมายให้เป็นผูนิ้เทศการพยาบาลในระดบัผูนิ้เทศระดับ

หน่วยงาน ไดมี้การนิเทศการพยาบาลในหวัขอ้การประชุมปรึกษาทางการพยาบาลเก่ียวกบัปัญหาการพยาบาล

ผูป่้วยเฉพาะรายหรือปัญหาเฉพาะอยา่ง แบ่งเป็น 7 ลกัษณะ คือ การประชุมปรึกษาในหวัขอ้  1)ในการช้ีแนะ

แนวทาง 2)เก่ียวกบัสาระสําคญั 3)ทีมพยาบาล 4)ข้างเตียงผูป่้วย 5)ของบุคลากรพยาบาล 6)การพยาบาล              

7)ประเมินผลการปฏิบติังาน            

                       3.การสอน เป็นกิจกรรมของการนิเทศ โดยมุ่งหวงัท่ีจะให้มีการพฒันาในบุคคลและส่งเสริม

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการพยาบาล การสอนโดยผูนิ้เทศจะใช้วิธีการสอนในรูปแบบของการสอน   

การพยาบาลในคลินิก โดยเนน้หนกัในเร่ืองการเรียนการสอนแบบผูใ้หญ่โดยมุ่งท่ีความรับผิดชอบในวิชาชีพ

เป็นสาํคญั วธีิการสอนมีหลายวธีิ เช่น การสาธิต การอภิปรายรายกลุ่มยอ่ย และการศึกษาผูป่้วยรายบุคคล                

                     4.การให้คาํปรึกษาแนะนาํ เป็นกิจกรรมท่ีมีความจาํเป็นอย่างมาก สําหรับการนิเทศการพยาบาล    

ซ่ึงผูนิ้เทศตอ้งช่วยช้ีแนะแนวทางให้ผูรั้บการนิเทศไดม้องเห็นปัญหาอย่างแทจ้ริงเพื่อช่วยในการตดัสินใจ

แกปั้ญหานั้น  ๆ

                     5.การแกปั้ญหาเป็นการใชค้วามคิดและสติปัญญาอยา่งมีระเบียบดว้ยการยอ้น ติดตามวิธีการแบบ

วทิยาศาสตร์ ซ่ึงการแกปั้ญหามี 2 ลกัษณะ คือ 1)การแกปั้ญหาทางการปฏิบติัการพยาบาล และ2)การแกปั้ญหา

ในเร่ืองของบุคลากรพยาบาล 

                6.การสังเกต เป็นการคน้หาพฤติกรรมของมนุษยอี์กวิธีการหน่ึงท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล การสังเกตเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการนิเทศ กาํกบั ติดตามงานเพราะเม่ือสังเกตแลว้ นาํมา

สังเคราะห์หาความจริงท่ีเกิดข้ึนและรายงานเป็นขอ้มูลจากส่ิงท่ีบนัทึกในขณะท่ีมีการสังเกต และ     

ผูส้ังเกตจะสังเกตการทาํงานของผูถู้กนิเทศ มองเห็นปัญหาท่ีผูรั้บการนิเทศการพยาบาลไม่รู้ตวั หรือ

มองไม่เห็นปัญหานั้นสามารถนาํมาช่วยแกไ้ข หรือพฒันางานนั้นได ้

                      7.การร่วมมือปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมของผูนิ้เทศการพยาบาลกบัผูรั้บการนิเทศการพยาบาลเป็น

การร่วมปฏิบติังาน เป็นกิจกรรมท่ีใชใ้นกลุ่มบุคคลให้เกิดความร่วมมือเพื่อให้งานท่ีปฏิบติัเกิดความสําเร็จ 
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บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีองคก์รกาํหนดไว ้การใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม มีผลดา้นจิตวิทยาจะทาํให้ผูป้ฏิบติังาน

เกิดความภาคภูมิใจในการทาํงานของตนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ เกิดพลงัการพฒันางานท่ีตอ้งการให ้  

เกิดผลดีท่ีสุด 

 

คุณสมบัติ คุณลกัษณะผู้นิเทศ และเทคนิควธีิการนิเทศ 

               จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการนิเทศการพยาบาล ไดมี้นกัวชิาการพยาบาลได้

กล่าวถึงคุณสมบติัของผูนิ้เทศการพยาบาลไวห้ลายท่าน ดงันั้นเพื่อใหก้ารนิเทศการพยาบาลมี

ประสิทธิภาพ ผูนิ้เทศควรมีคุณสมบติั และคุณลกัษณะประกอบดว้ย 

               1.คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง (รัชนี  อยูศิ่ริ และคณะ, 2551) คือ 

                   1.1 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการพยาบาล (หรือเทียบเท่า)ข้ึนไป และมี

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและผดุงครรภช์ั้นหน่ึง 

                   1.2 ผา่นอบรมหลกัสูตรการนิเทศการพยาบาล 

                   1.3 มีความรู้เร่ืองการนิเทศการพยาบาล 

              2.คุณสมบติัทัว่ไป (อญัชลี  บริบูรณ์เวช, 2549 ; สมสมยั  สุธีรศานต,์ 2551) 

                  2.1 มีสุขภาพแขง็แรง 

                  2.2 สุภาพเรียบร้อย  

                  2.3 มีความเป็นผูน้าํ มีอารมณ์ขนั 

                         2.4 มีคุณสมบติัทางดา้นวิชาการ มีความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบ หมัน่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 

สนใจต่อความเคล่ือนไหวทางวชิาการ 

                          2.5 มีคุณสมบติัทางจิตวทิยา คือ มีความรู้ความตอ้งการของคน ความแตกต่างของคน และเขา้ใจ

อาการของความคบัขอ้งใจ สามารถปรับตวัให้เขา้กบัคนได ้มีความจริงใจต่อผูอ่ื้น รู้จิตวิทยาในการส่งเสริม

ให้คนทาํงาน มีความเขา้ใจในธรรมชาติ เช่น ท่ีมีธรรมชาติเกียจคร้าน ชอบเล่ียงงาน หัวหน้าหอผูป่้วยตอ้ง

ตรวจตราอย่างใกล้ชิด แต่ถ้าเป็นบุคคลท่ีขยนั ตั้ งใจทาํงานและมีความรับผิดชอบ การนิเทศบุคคลน้ี                 

เพียงมองห่าง  ๆคอยช้ีแนะซกัถามความตอ้งการการช่วยเหลือ ก็สามารถประเมินคนไดถู้กตอ้ง 

                         2.6 มีคุณสมบติัทางดา้นเจตคติและอารมณ์  คือ ใจกวา้ง ไม่ยดึมัน่แต่เฉพาะความเห็น และวิธีการ

ของตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เพื่อนํามาพิจารณาแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานอยู่เสมอ                  

มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีสูง มีความมานะพยายาม อดทน และอดกลั้น มีความสามคัคีในหมู่คณะ 

                         2.7 มีคุณสมบติัทางดา้นสังคม คือ มีมนุษยสัมพนัธ์ มีความสามารถในการประสานงาน รู้จกั

ปรับตวัและประนีประนอม เป็นตวัอยา่งท่ีดีในเร่ืองความประพฤติ และการปฏิบติังาน 
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                         2.8  มีทกัษะการนิเทศ  ไดแ้ก่ ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร ทกัษะในการพูดและฟัง ทกัษะในการ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ทกัษะการสร้างขวญัและกาํลงัใจ ทกัษะการสังเกต การสัมภาษณ์ และทกัษะดา้นความคิด

รวบยอด เห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆชดัเจน การวเิคราะห์ สังเคราะห์ การวดัประเมินผล 

 

                          ภาพท่ี 2 สรุปองคป์ระกอบดา้นผูนิ้เทศการพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                สาํหรับเทคนิคในการนิเทศงาน รัชนี  อยูศิ่ริ และคณะ (2551) ไดส้รุปไวด้งัน้ี 

                      1.การสร้างบรรยากาศการนิเทศเป็นส่ิงสําคญั ตอ้งสร้างบรรยากาศไม่ให้เครียดและเป็นกนัเอง         

ผูนิ้เทศตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นผูฟั้งท่ีดีในการรับฟังปัญหาเพื่อแกไ้ขอุปสรรคต่าง  ๆ

                     2.เม่ือพบส่ิงผิดพลาด ผูนิ้เทศไม่ควรตาํนิโดยตรง แต่ควรเสนอแนะวิธีการแก้ไข โดยแนะนํา

แลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั พร้อมกระตุน้ให้เกิดกาํลงัใจท่ีดีในการปฏิบติังาน และ

ทาํตวัเป็นมิตรท่ีดี เป็นพี่เล้ียงคอยช้ีแนะวธีิการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งเหมาะสมให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือ 

เช่ือมโยงมาตรฐานกบัการดูแลผูป่้วย ในประเด็นท่ีสําคญั ไดแ้ก่ การเลือกจุดท่ีมีความเส่ียงในการดูแลรักษาสูง 

ผู้นิเทศการพยาบาล 

การเตรียมความพร้อมของผู้นิเทศ

การพยาบาล 

ได้แก่ 

-การอบรมเร่ือง การนิเทศทางการ

พยาบาล  มาตรฐานของหน่วยงาน  

การบริหารจดัการ   การสนทนา 

การสร้างสมัพนัธภาพ   

งานพฒันาคุณภาพ  

- การฝึกปฏิบติัการนิเทศ 

คุณสมบัตขิองผู้นิเทศการพยาบาล 

ได้แก่ 

- ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปี 

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

- บุคลกิภาพ น่าเช่ือถือ เป็นแบบอยา่งท่ีดี  

   มีวนิยั มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ ความคิดเชิงบวก 

   มีความยดืหยุน่ 

- ความรู้  การนิเทศการพยาบาล  

  การบริหารการพยาบาล การจดัการความเส่ียง  

มาตรฐานการพยาบาล  การสนทนา การสร้าง

สมัพนัธภาพ  เป็นตน้ 
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ผูป่้วยท่ีมีปัญหาซับซ้อนนาํไปวางแผนการทบทวนจากประวติัเวชระเบียน หรือพิจารณาว่า เก่ียวขอ้งกบั        

ผูใ้ดบา้ง ปัญหาการดูแลมีอะไรบา้ง และการประเมินติดตามมีผลอยา่งไร รวมทั้งประเมินผลโอกาสพฒันา 

                     3. ผูนิ้เทศจะต้องมีความรู้ดีในเร่ืองท่ีให้การนิเทศ และต้องเป็นผูท่ี้ใฝ่รู้ นอกจากความรู้ดีแล้ว       

ยงัตอ้งทนัต่อเหตุการณ์ และยคุสมยัเสมอ 

                    4. ผูนิ้เทศจะตอ้งมีหลกัการและวิธีการนิเทศท่ีแน่นอนชดัเจน และปฏิบติัอย่างเป็นกระบวนการ

ตามขั้นตอน 

                    5. ตอ้งมีความยติุธรรมมีเหตุผลท่ีดี สามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ทุกสถานการณ์ 

 

ผู้รับการนิเทศทางการพยาบาล 

                  ผูรั้บการนิเทศ หมายถึง  บุคลากรดา้นการพยาบาลและผูเ้ก่ียวขอ้งในงานการพยาบาล ท่ีปฏิบติั

ในระดบัต่าง ๆ ในหน่วยงาน  ทั้งพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ผูช่้วยพยาบาล พนักงานผูช่้วย และ

เจา้หน้าท่ีอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยาบาล (วารี  วณิชปัญจพล, 2547)  ดงันั้น จึงมีการปฏิบติัการนิเทศ        

ทุกระดบัของเจา้หนา้ท่ีพยาบาลท่ีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในความรับผิดชอบ ตามลาํดบัขั้น คือ หวัหนา้พยาบาล

นิเทศบุคลากรทุกระดบั หวัหนา้งานการพยาบาลนิเทศบุคลากรในหน่วยงาน พยาบาลวิชาชีพนิเทศพยาบาล

เทคนิค และพนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้คนงาน   

 

คุณสมบัติของผู้รับการนิเทศ 

                  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการพยาบาล พอสรุปคุณสมบติัของ

ผูรั้บการนิเทศไดด้งัน้ี (ศรีสุกาญจน์  บิณฑาประสิทธ์ิ, 2545 ; พิสมยั  รวมจิต, 2550)   

                 1. ความรู้ของผูรั้บการนิเทศการพยาบาล ซ่ึงตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัหน่วยงานในเร่ืองโครงสร้างและ

นโยบายของหน่วยงานสายบงัคบับญัชาของหน่วยงาน หากมีปัญหาหรือตอ้งการความช่วยเหลือก็สามารถขอ

ความช่วยเหลือได้ถูกตอ้งตามสายบงัคบับญัชา รู้เป้าหมายของหน่วยงาน มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบังานใน

ตาํแหน่งหนา้ท่ี บุคลากรท่ีมีความรู้พื้นฐานหรือไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบังานท่ีปฏิบติัยอ่มง่ายต่อการพฒันา

ใหเ้จริญกา้วหนา้ในงานท่ีกาํลงัปฏิบติั  นอกจากน้ี ผูรั้บการนิเทศตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการนิเทศการพยาบาล      

                 2. เจตคติของผูรั้บการนิเทศ เจตคติเป็นความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นไดท้ั้งดา้น

บวกและดา้นลบ สําหรับการนิเทศทางการพยาบาลผูรั้บการนิเทศตอ้งมีเจตคติท่ีดีหรือมีทศันคติดา้นบวก 

เพื่อใหก้ารนิเทศทางการพยาบาลประสบความสาํเร็จ  ผูรั้บการนิเทศควรมีทศันคติท่ีดีต่อตนเอง มีความรู้สึกท่ี

ดีต่อตนเอง ไม่มองตนเองในแง่ลบ ยอมรับการนิเทศจากผูนิ้เทศได ้มีความปรารถนาในการพฒันาตนเองให้ดี

ข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศ เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของการนิเทศว่าเป็นการช่วยเหลือให้งานท่ีทาํได้

คุณภาพ และไวว้างใจ มีความรู้สึกวา่ ผูนิ้เทศสามารถช่วยเหลือไดเ้ม่ือมีปัญหาในการปฏิบติังานและพร้อมท่ี
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จะเขา้หาพบปะ หรือขอรับคาํปรึกษาจากผูนิ้เทศตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่อหน่วยงาน มีความรักในหน่วยงาน

ตอ้งการพฒันาปรับปรุงหน่วยงาน มองวา่การนิเทศเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาหน่วยงาน มีเจตคติท่ีดีต่อ

วชิาชีพ มีความรักในวชิาชีพพร้อมท่ีจะสนบัสนุนใหว้ชิาชีพพยาบาลมีความเจริญกา้วหนา้ และเป็นท่ียอมรับ

ของประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 

     3. ทกัษะของผูรั้บการนิเทศ  ทกัษะ คือ ความสามารถ ผูรั้บการนิเทศควรมีทกัษะการปฏิบัติ         

การพยาบาล หมายถึง ความคล่องแคล่ว ว่องไว รอบรู้ สามารถปฏิบติัการพยาบาลได้ถูกตอ้งทาํให้ได้รับ      

การยอมรับจากผูนิ้เทศ ผูรั้บการนิเทศควรมีทกัษะการฟัง ทกัษะการฟังเป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะฟัง 

รับรู้ และเขา้ใจในส่ิงท่ีไดรั้บฟัง ซ่ึงมีความจาํเป็นสําหรับการเรียนรู้ จะช่วยใหผู้รั้บการนิเทศเรียนรู้ส่ิงใหม่

ช่วยให้มีเวลาคิดหาเหตุผลก่อนพูด ทกัษะการโตต้อบเป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกบัคนอ่ืน การพูดโตต้อบอภิปรายกบัผูนิ้เทศ ช่วยให้ผูรั้บการนิเทศมีความเขา้ใจเกิดความรู้ใหม่

เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคค์น้พบปัญหา  รวมทั้งทกัษะการอ่าน เป็นความสามารถของบุคคลในการอ่าน

บทความ เอกสาร ตาํรา งานวิจยั  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  เป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับการเรียนรู้ ช่วยให้

เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ   

                      4. บุคลิกลกัษณะ ผูรั้บการนิเทศควรมีบุคลิกลกัษณะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน และ

พร้อมรับการนิเทศมีความสนใจตั้งใจในการรับการนิเทศ เป็นผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่  ๆมองโลก

ในแง่ดีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงมีการพฒันาปรับปรุงตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ   

  

ภาพท่ี 3  สรุปองคป์ระกอบดา้นผูรั้บการนิเทศการพยาบาล 

 
             

ผู้รับการนิเทศการพยาบาล 

คุณสมบัตผู้ิรับการนิเทศทางการพยาบาล 

ได้แก่ 

- ความรู้  การนิเทศการพยาบาล 

  การพยาบาล  การบนัทึกการพยาบาล 

 งานพฒันาคุณภาพ 

- เจตคต ิ  ต่อการนิเทศ  ต่อผูนิ้เทศ 

- ทกัษะ  การปฏิบติัการพยาบาล การส่ือสาร 

 การทาํงานเป็นทีม  

        

    

การเตรียมความพร้อม 

ได้แก่ 

- การใหค้วามรู้เร่ืองการนิเทศ 

การพยาบาล เช่น การอบรม     

การประชุมช้ีแจง 
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แนวทางการนิเทศทางการพยาบาล โดยการมีส่วนร่วมของพยาบาล  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขุนตาล 

1. หลกัของการนิเทศทางการพยาบาล 

               1.เนน้การมีส่วนร่วม การปฏิบติังานร่วมกนั  

                    2.ใหค้วามสาํคญัต่อบุคลากร ความตอ้งการ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

                     3.สร้างบรรยากาศใหเ้ป็นกนัเอง ไม่เครียด ใหค้าํแนะนาํอยา่งสร้างสรรค ์ 

                    4.นาํหลกัวทิยาศาสตร์มาใชแ้กปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล  

                     5.มีการติดตามประเมินผลทั้งกระบวนการและผลลพัธ์  

2. โครงสร้างของการนิเทศ 

                     1.นโยบายการนิเทศเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

                     2.การแต่งตั้งทีมนิเทศ เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

                     3.การมอบหมายบทบาทหนา้ท่ี ไดแ้ก่ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา 

                        ให้ขวญัและกาํลงัใจ พี่เล้ียง  ติดตามประเมินผล กระตุน้พฒันา และนิเทศในเวลา/นอกเวลา 

                    4.คู่มือนิเทศ ประกอบดว้ย  ความหมายการนิเทศ  คุณสมบติั/บทบาทผูนิ้เทศ  กระบวนการนิเทศ  

                        เคร่ืองมือนิเทศ 

                    5.การประชาสัมพนัธ์ การนิเทศ : นโยบาย/ทีมนิเทศ/แผนนิเทศ 

 3. คุณสมบัติของผู้นิเทศทางการพยาบาล  ได้แก่ 

              1.ประสบการณ์การทาํงานอยา่งนอ้ย  5 ปี 

              2.วฒิุการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี 

              3.บุคลิกภาพ น่าเช่ือถือ เป็นแบบอยา่งท่ีดี  มีวนิยั  มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ ความคิดเชิงบวก   

                มีความยดืหยุน่ 

                     4. ความรู้ไดแ้ก่ มีความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบ การนิเทศการพยาบาล การบริหารจดัการ มาตรฐาน 

                        การพยาบาล การสนทนา การสร้างสัมพนัธภาพ  และงานคุณภาพ เป็นตน้ 

              5.เจตคติท่ีดีต่อการนิเทศทางการพยาบาล  ต่อผูรั้บการนิเทศ  ต่อหน่วยงาน 

              6. ทกัษะการนิเทศ  ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร มนุษยสัมพนัธ์ การสังเกต การสอน การบริหารจดัการ   

                     การปฏิบติัการพยาบาล 
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4. กจิกรรมการนิเทศ 

              1. การตรวจเยีย่มทางการพยาบาล  การตรวจเยีย่มผูรั้บบริการ และการตรวจเยีย่มเจา้หนา้ท่ี  

              2. การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 

                  3. การสอน การสาธิต และการส่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บัผูรั้บการนิเทศ  

                  4. การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

                  5. การแกปั้ญหาเป็นการใชค้วามคิดและสติปัญญาอยา่งมีระเบียบ  

              6. การสังเกต  

                  7. การร่วมมือปฏิบติังาน  

5.การประเมินผลการนิเทศ 

           5,1 ประเมินจากผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจ และความปลอดภยั 

           5.2 ผูใ้หบ้ริการ ไดแ้ก่ การปฏิบติังาน พฤติกรรมบริการ และความพึงพอใจ 

           5.3 ตวัช้ีวดัคุณภาพงาน ไดแ้ก่ อุบติัการณ์ความผดิพลาด และคุณภาพการบริการ       
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ภาพท่ี 4  สรุปองคป์ระกอบแนวทางการนิเทศทางการพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการนิเทศ 

ทางการพยาบาลโดย

การมีส่วนร่วมของ

พยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล 

โรงพยาบาลขนุตาล 

1.หลกัของการนิเทศทางการพยาบาล 
    1.การมีส่วนร่วม  

     2.ใหค้วามสาํคญัต่อบุคลากร  

     3.สร้างบรรยากาศใหเ้ป็นกนัเอง  

    4.นาํหลกัวทิยาศาสตร์มาใชแ้กปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล  

    5.มีการติดตามประเมินผล  

 

 
2. โครงสร้างของการนิเทศ 

       1.นโยบายการนิเทศเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

       2.การแต่งตั้งทีมนิเทศ เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

      3. บทบาทหนา้ท่ี  

      4. คู่มือนิเทศ   

      5. การประชาสมัพนัธ์การนิเทศ  

 
3. คุณสมบัตขิองผู้นิเทศทางการพยาบาล  ได้แก่ 

     1.ประสบการณ์การทาํงานอยา่งนอ้ย  5 ปี 

     2.วฒิุการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี 

     3.บุคลิกภาพ น่าเช่ือถือ เป็นแบบอยา่งท่ีดี   

       4.ความรู้ :  มีความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบ การนิเทศ เป็นตน้  

     5.เจตคติท่ีดีต่อการนิเทศทางการพยาบาล   

    6. ทกัษะการนิเทศ : การส่ือสาร การสงัเกต การสอน  

          การบริหารจดัการ และการปฏิบติัการพยาบาล 

 

4.กจิกรรมการนิเทศ 

   1.การตรวจเยีย่มทางการพยาบาล   

   2.การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 

    3.การสอน การสาธิต และการส่งเสริมการเรียนรู้  

    4.การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

    5. การแกปั้ญหา  

               

                  

 

5.การประเมนิผลการนิเทศ 

  ผูรั้บบริการ  ผูรั้บการนิเทศ และตวัช้ีวดัคุณภาพงาน 
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แผนการนิเทศการพยาบาลประจําวนั 

            เพื่อให้บริการพยาบาลมีคุณภาพ กลุ่มการพยาบาลจึงกําหนดให้มีการนิเทศงานอย่าง

สมํ่าเสมอและมีแนวทางการนิเทศหรือหนา้ท่ีของหวัหนา้งานดงัต่อไปน้ี คือ 

           1. หน้าทีป่ระจําวนัของหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

ทุกเช้าวนัราชการ 

         ตรวจเยีย่มทุกหน่วยงาน ประเด็นท่ีตรวจเยีย่มมีดงัน้ี 

                 1. ตรวจเยีย่มความเรียบร้อยของอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 

                 2. รับฟังปัญหาและร่วมแกไ้ขปัญหาของหน่วยงาน 

                 3. สุ่มสอบถามเร่ืองการดูแลผูป่้วยของเจา้หนา้ท่ีจากผูป่้วย/ญาติผูป่้วย 

                 4. สุ่มตรวจสอบ Chart/OPD Card ผูป่้วย 1-2 Chart   พร้อมให้คาํแนะนาํ (ในการ

ตรวจสอบเวชระเบียนให้ตรวจสอบให้ละเอียดเปรียบเทียบ Doctor order, Med. Sheet,แบบบนัทึก

แผนการพยาบาล และ Nurse Note ว่ามีความถูกตอ้ง สอดคลอ้งกนัหรือไม่ ความถูกตอ้งของการ

จาํแนกประเภทผูป่้วย) 

             5.บนัทึกปัญหาท่ีพบและขอ้แนะนาํท่ีให้แก่ผูป้ฏิบติังานพร้อมลงช่ือรับทราบปัญหาและ

ขอ้แนะนาํร่วมกนัเพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล 

 

           2. หน้าทีป่ระจําวนั Head Nurse IPD 

ทุกเช้าวนัราชการ 

              1. สุ่มตรวจเยีย่มผูป่้วยหอ้งพิเศษ 1-2 หอ้ง  

              2. ตรวจเยีย่มหอ้งนํ้า ผูป่้วย  

             3. ตรวจเยีย่ม Unit ผูป่้วย และสุ่มสอบถามผูป่้วย 1-2 ราย (ตรวจเยีย่มการไดรั้บ IV fluid) 

             4. สุ่มตรวจสอบ Chart ผูป่้วย 1-2 Chart   พร้อมให้คาํแนะนาํ (ในการตรวจสอบเวชระเบียนให้

ตรวจสอบให้ละเอียดเปรียบเทียบ Doctor order, Med. Sheet ,แบบบนัทึกแผนการพยาบาล และ Nurse Note 

วา่ มีความถูกตอ้ง สอดคลอ้งกนัหรือไม่ ความถูกตอ้งของการจาํแนกประเภทผูป่้วย) 

            5. ตรวจสอบการ OK ของ ของจนท. (รถ Emergency, เคร่ือง EKG, Defibrillation,เคร่ือง 

Suction, อ่ืนๆ) 
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            6. ตรวจเยีย่มผูป่้วยร่วมกบัแพทย ์

           7. บนัทึกปัญหาท่ีพบและขอ้แนะนาํท่ีให้แก่ผูป้ฏิบติังานพร้อมลงช่ือรับทราบปัญหาและ

ขอ้แนะนาํร่วมกนัเพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล 

 

การรับ-ส่ง เวร (ให้ผูท่ี้จะส่งเวรทุกคร้ังเตรียมตวัก่อนส่งเวรเพื่อให้ใช้เวลาไม่มากและไดใ้จความ

กระชบั) 

   1. ก่อนรับ-ส่งเวรใหท้ั้งทีม Quick Round ผูป่้วยท่ีเตียงก่อนทุกคร้ัง 

   2. การส่งเวรใหส่้งตาม Nursing DX.ของผูป่้วยแต่ละราย 

Morning Talk ทุกคร้ังหลงัรับ-ส่งเวร (ประมาณ 5- 10 นาที) 

      ประเด็น Talk เช่น 

- ปัญหาจากการดูแลผูป่้วยในคืนท่ีผา่นมา (เวรบ่าย/เวรดึก) 

- ความเส่ียง/อุบติัการณ์ต่างๆ รวม Med. error ในคืนท่ีผา่นมา (เวรบ่าย/เวรดึก) 

- การ Consult แพทย ์   หรือ อ่ืนๆ  เป็นตน้ 

 

              3. หน้าทีป่ระจําวนั Head Nurse LR 

ทุกเช้าวนัราชการ 

        1. ตรวจเยีย่มหอ้งนํ้า ผูป่้วย  

        2. ตรวจเยี่ยม Unit มารดาและทารก  และสุ่มสอบถามมารดา 1-2 ราย   และตรวจเยี่ยม

ความเรียบร้อยของหอ้งคลอด (ตรวจเยีย่มการไดรั้บ IV fluid ถา้มี) 

       3. สุ่มตรวจสอบ Chart ผูป่้วย 1-2 Chart   พร้อมให้คาํแนะนาํแก่พยาบาล(ในการ

ตรวจสอบเวชระเบียนให้ตรวจสอบให้ละเอียดเปรียบเทียบ Doctor order , Med. Sheet ,แบบบนัทึก

แผนการพยาบาล และ Nurse Note ว่ามีความถูกตอ้ง สอดคลอ้งกนัหรือไม่ ความถูกตอ้งของ         

การจาํแนกประเภทผูป่้วย) 

         4. ตรวจสอบการ OK ของ ของจนท.(รถ Emergency, เคร่ือง EKG, Defibrillation,เคร่ือง 

Suction, อ่ืนๆ) 

         5. ตรวจเยีย่มผูป่้วยร่วมกบัแพทย ์
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        6. บนัทึกปัญหาท่ีพบและขอ้แนะนาํท่ีให้แก่ผูป้ฏิบติังานพร้อมลงช่ือรับทราบปัญหา

และขอ้แนะนาํร่วมกนัเพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล 

 การรับ-ส่ง เวร  (ใหผู้ท่ี้จะส่งเวรทุกคร้ังเตรียมตวัก่อนส่งเวรเพื่อใหใ้ชเ้วลาไม่มากและไดใ้จความกระชบั)  

        1. ก่อนรับ-ส่งเวรใหท้ั้งทีม Quick Round ผูป่้วยท่ีเตียงก่อนทุกคร้ัง 

        2. การส่งเวรใหส่้งตาม Nursing DX.ของผูป่้วยแต่ละราย 

Morning Talk ทุกคร้ังหลงัรับส่งเวร (ประมาณ 5- 10 นาที) 

      ประเด็น Talk  เช่น 

- ปัญหาจากการดูแลผูป่้วยในคืนท่ีผา่นมา (เวรบ่าย/เวรดึก) 

- ความเส่ียง/อุบติัการณ์ต่างๆ รวม Med. error ในคืนท่ีผา่นมา (เวรบ่าย/เวรดึก) 

- การ Consult แพทย ์   หรือ อ่ืนๆ  เป็นตน้ 

 

           4. หน้าทีป่ระจําวนั Head Nurse ER 

ทุกเช้าวนัราชการ 

         1. ตรวจเยีย่ม Unit ผูป่้วย และสุ่มสอบถามผูป่้วย 1-2 ราย 

         2. สุ่มตรวจสอบ  OPD Card  ผูป่้วย 1-2  ราย   พร้อมให้คาํแนะนาํ (ในการตรวจสอบ        

เวชระเบียนให้ตรวจสอบให้ละเอียด โดยตรวจสอบความครบถ้วนของการบนัทึก  การประเมิน

สภาพผูป่้วย การจาํแนกประเภทผูป่้วย การพยาบาล การรายงานแพทย ์การประเมินผลการดูแล        

ดูความถูกตอ้งของการบนัทึก) 

         3. ตรวจสอบการ OK ของใช ้ของจนท.(รถ Emergency, เคร่ือง EKG, Defibrillation,

เคร่ือง Suction, อ่ืนๆ) 

        4. ตรวจเยีย่มผูป่้วยร่วมกบัแพทย ์

       5. บนัทึกปัญหาท่ีพบและขอ้แนะนาํท่ีให้แก่ผูป้ฏิบติังานพร้อมลงช่ือรับทราบปัญหา

และขอ้แนะนาํร่วมกนัเพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล 

 การรับ-ส่ง เวร (ใหผู้ท่ี้จะส่งเวรทุกคร้ังเตรียมตวัก่อนส่งเวรเพื่อใหใ้ชเ้วลาไม่มากและไดใ้จความกระชบั) 

               1. การส่งเวรใหส่้งตาม Nursing DX.ของผูป่้วยแต่ละราย 

                      2.  Morning Talk ทุกคร้ังหลงัรับส่งเวร (ประมาณ 5- 10 นาที) 
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      ประเด็น Talk   เช่น 

- ปัญหาจากการดูแลผูป่้วยในคืนท่ีผา่นมา (เวรบ่าย/เวรดึก) 

- ปัญหาจากการ Refer ผูป่้วย / การออก EMS 

- ความเส่ียง/อุบติัการณ์ต่างๆ รวม Med.error ในคืนท่ีผา่นมา (เวรบ่าย/เวรดึก) 

- การ Consult แพทย ์   หรือ อ่ืนๆ  เป็นตน้ 

 

            5.  หน้าทีป่ระจําวนั Head Nurse OPD 

ทุกเช้าวนัราชการ 

        1.ตรวจเช็คอตัรากาํลงับุคลากรท่ีปฏิบติังาน  

                       2. ตรวจบริเวณพื้นท่ีใหบ้ริการผูป่้วยนอก และหอ้งนํ้า 

        3. ตรวจสอบการ OK ของใช ้ของจนท. 

ก่อนกลบับ้าน 16.00 น. 

            1. สุ่มตรวจสอบ OPD Card ผูป่้วย 1-2 ราย   พร้อมให้คาํแนะนาํ (ในการตรวจสอบ          

เวชระเบียนให้ตรวจสอบให้ละเอียด โดยตรวจสอบความครบถ้วนของการบนัทึก  การประเมิน

สภาพผูป่้วย  การพยาบาล  การประเมินผลการดูแล ดูความถูกตอ้งของการบนัทึก) 

           2. ประชุม ทบทวนเหตุการณ์/ปัญหา/ส่ิงท่ีทาํได้ดีในการให้บริการของแต่ละวนั เพื่อ

วางแผนดาํเนินงานในวนัถดัไป 

          3. บนัทึกปัญหาท่ีพบและขอ้แนะนาํท่ีให้แก่ผูป้ฏิบติังานพร้อมลงช่ือรับทราบปัญหา

และขอ้แนะนาํร่วมกนัเพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล 

      

            6.  หน้าทีป่ระจําวนั Head Nurse งานสุขภาพจิตฯ 

ทุกเช้าวนัราชการ 

        1. ตรวจบริเวณพื้นท่ีใหบ้ริการ 

        2. ตรวจสอบการ OK ของใช ้ 

ประเด็น Talk   เช่น 

- ปัญหาจากการใหบ้ริการในวนัท่ีผา่นมา ร่วมกนัวางแผนแกไ้ข 

- ความเส่ียง/อุบติัการณ์ต่างๆ 
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- การ Consult แพทย ์   หรือ อ่ืนๆ  เป็นตน้ 

         โดยบนัทึกปัญหาท่ีพบและขอ้แนะนาํท่ีให้แก่ผูป้ฏิบติังานพร้อมลงช่ือรับทราบปัญหา

และขอ้แนะนาํร่วมกนัเพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล 

 

            7.  หน้าทีป่ระจําวนั Head Nurse งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก 

ทุกเช้าวนัราชการ 

        1. ตรวจบริเวณพื้นท่ี อาคารสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์  

        2. ตรวจสอบการ OK ของใช ้ 

ประเด็น Talk   เช่น 

- ปัญหาจากการทาํงานในวนัท่ีผา่นมา ร่วมกนัวางแผนแกไ้ข 

- ความเส่ียง/อุบติัการณ์ต่างๆ 

- การทาํใหป้ราศจากเช้ือ หรือ อ่ืนๆ  เป็นตน้ 

          โดยบนัทึกปัญหาท่ีพบและขอ้แนะนาํท่ีให้แก่ผูป้ฏิบติังานพร้อมลงช่ือรับทราบปัญหา

และขอ้แนะนาํร่วมกนัเพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล 
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ภาคผนวก 

 

แบบฟอร์มนิเทศการพยาบาล 
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คํานํา 

 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนกระบวนการหนึ่ง  ในการพัฒนาคุณภาพบริการของ

โรงพยาบาลขุนตาลและในการดูแลผูปวยแบบองครวมตามเปาหมายของโรงพยาบาลนั้น  บุคลากร

ของโรงพยาบาลนอกจากจะใหบริการโดยคํานึงถึง  กาย  จิต  สังคม  อารมณ  และสิ่งแวดลอมของ

ผูปวยแลว  บุคลากรจึงตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวยและของบุคลากร  เพ่ือจะไดใหบริการท่ี

มีคุณภาพ ดังนั้นบุคลากรควรมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหนวยงาน

ของตนเอง และของโรงพยาบาล 

 คูมือระบบบริหารความเสี่ยง  เลมนี้  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ไดปรับปรุงข้ึนจาก

ฉบับเดิมเม่ือ 2 กุมภาพันธ 2560 เพ่ือใหมีเนื้อหาครอบคลุม เพ่ือใหบุคลากรในองคกรไดยึดถือปฏิบัติ

เปนมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน 

 

                        คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

                                                                          รพ.ขุนตาล 
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ความหมายของความเส่ียง 

 

           ความเส่ียง คือ เหตุการณ / การกระทําใดๆ ท่ีไมพึงประสงค และจะสงผลกระทบ หรือสรางความ

เสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมาย 

ลักษณะของความเสี่ยง ไดแก ความสูญเสียท่ีเกิดกับผูปวยและผูใชบริการ การเสื่อมเสียชื่อเสียง การสูญเสีย

รายได การสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสิน การบาดเจ็บ หรืออันตราย ตอเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล 

การทําลายสิ่งแวดลอม ภาระในการชดใชคาเสียหาย สามารถมองแยกเปน 3 สวน ดังนี้ 

        1.ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุท่ีจะทําใหเกิดความเสี่ยง 

        2. เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือนโยบาย 

        3. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายท่ีนาจะเกิดข้ึนจากเหตุการณเสี่ยง 

 

          ระบบบริหารความเส่ียง  หมายถึง ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการ

ดําเนินการตางๆโดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายเพ่ือใหระดับความเสี่ยงและ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมี

ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของหนวยงานเปนสําคัญ ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหาร

ความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาความสําเร็จของการดําเนินงานตามระดับข้ันของความสําเร็จของการจัดทํา

ระบบบริหารความเสี่ยง 

 

         บัญชีรายการความเส่ียง (Risk profile) หมายถึง รายการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผูรับผิดชอบ

และหนวยงานไดรวบรวมจัดทําข้ึน โดยอาศัยการเรียนรูจากประสบการณ ขอมูลในอดีต และหนวยงานอ่ืนๆ 

ตลอดจนการทบทวนตางๆ และการสํารวจภายในหนวยงานของตนเอง เพ่ือเปนประเด็นสําคัญท่ีควรมีการเฝา

ระวัง โดยมีท้ังระดับโรงพยาบาล กลุมงาน/แผนก หนวยงาน 

 

          เหตุการณไมพึงประสงค (Adverse event) หมายถึง อันตรายท่ีผูปวยไดรับซ่ึงเกิดจากการรักษา

และไมไดเปนผลสืบเนื่องมาจากโรค หรือความผิดปกติเดิมของผูปวย อันตรายดังกลาว สงผลใหระยะเวลาการ

รักษา/นอนในโรงพยาบาลนานข้ึน หรือเกิดความพิการตามมา 

    

ลักษณะส่ิงไมพึงประสงค ไดแก การถูกทํารายหรือการบาดเจ็บ เหตุราย ภัยอันตราย การคุกคาม

กอใหเกิดความรูสึกไมม่ันคง ความไมแนนอน การถูกเปดเผย 

 

          ความผิดพลาดในการดูแลรักษา (PCT)  หมายถึง ความลมเหลวของการดูแลรักษาท่ีวางแผนไว หรือ

การวางแผนการรักษาท่ีไมถูกตองในการบรรลุเปาหมายท่ีตองการ       
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เหตุเกือบพลาด (Near miss) หมายถึง เหตุการณหรือสถานการณท่ีเกือบเกิดเหตุการณไมพึง

ประสงคหรือไมเกิดข้ึนเพราะแกไขสถานการณไดทัน หรือดวยความบังเอิญ 

         

 อุบัติการณรุนแรงสูงสุด หมายถึง ความเสี่ยงซ่ึงผูประสบเหตุการณตองรายงานหัวหนาหรือ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือผูแทนทันที หรือโดยเร็วท่ีสุด เชน 

1. บุคลากร/ผูรับบริการเสียชีวิตโดยไมคาดคิด 

2. อัคคีภัยท่ีควบคุมไมได 

3. อุบัติเหตุหมู 

4. ขอรองเรียนกลาวหาท่ีอาจมีผลกระทบตอชื่อเสียงของโรงพยาบาล 

5. ความคลาดเคลื่อนทางยา (ระดับ I)  

6. ผูปวย/เจาหนาท่ีพยายามฆาตัวตาย หรือทํารายรางกายตนเอง หรือผูอ่ืน 

7. การระบาดของโรค/ อุบัติเหตุ/ อุบัติภัยรุนแรง 

8. การโจรกรรมทรัพยสินของทางราชการ/ เจาหนาท่ี/ ผูรับบริการ 

9. เกิดความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการ/ เจาหนาท่ี/ ผูรับบริการ 

                  Sentinel event หมายถึง เหตุการณท่ีพึงสังวร พึงระวัง , ขอควรระวัง 

 

    คุณภาพ หมายถึง การตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการภายใตมาตรฐาน

วิชาชีพ และมีความปลอดภัย  มีการสื่อสารคําจํากัดความและทําความเขาใจใหแกหนวยงาน 

 

    ขอบขายบริการ 

1. เจาหนาท่ีทุกคน/ทุกหนวยงานในโรงพยาบาล 

2. โปรแกรมท่ีเก่ียวของทุกโปรแกรม 

 

   ความตองการของผูรับบริการ 

           1.  ผูปวยและญาติผูปวย 

            - ไมเกิดภาวะแทรกซอนจากการรักษา 

                    -  ไมเกิดการบาดเจ็บ เกิดอันตรายขณะมารับบริการในโรงพยาบาล 

                    - ไดรับการรักษาสิทธิของผูปวยอยางเครงครัด 

           2. ชุมชน 

            - ไมเกิดการทําลายสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากโรงพยาบาล เชน ของเสีย น้ําท้ิง ขยะติดเชื้อ 
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ความตองการของบุคลากรในโรงพยาบาล 

 

        1. ไมเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทํางาน 

        2. ตองการคําแนะนําในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

        3. ทีม RM รวมกับหนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยง/อุบัติการณท่ีเกิดข้ึนระดับรุนแรงสูงและสูงสุด  

           และรวมแกไขปรับปรุงเพ่ือลดการเกิดความเสี่ยงซํ้าอีก 

        4. ตองการการเชื่อมประสานงานระหวางหนวยงานในการลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน อันอาจเกิด 

           เปนขอขัดแยงระหวางหนวยงาน 

         5. ลดการสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินของโรงพยาบาล 

         6. ลดขอรองเรียนอันจะนํามาสูความเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาล 
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โครงสรางการจัดองคกรการบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาล 

 
 

 

 

 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลขุนตาล 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล 

 

ผูจัดการความเสี่ยง : ผูอํานวยการ/ผูไดรับมอบหมาย 

เลขานุการ : ผูไดรับมอบหมาย 

 

ทีมนําและทีม

ครอมสายงาน 

คณะกรรมการทีมครอมสายงานท่ี

เกี่ยวของกับโปรแกรมตางๆ 

 เลขานุการ : ผูไดรับมอบหมาย 

ศูนยรับเร่ืองรองเรียน แผนก/กลุมงาน 

ผูจัดการความเสี่ยง : หัวหนากลุม/ฝาย 

เลขานุการ : ผูไดรับมอบหมาย 

หนวยงาน 

ผูจัดการความเสี่ยง : หัวหนาหนวยงาน 

เลขานุการ : ผูไดรับมอบหมาย 

บุคลากรในโรงพยาบาล 

ผูจัดการความเสี่ยงในขอบเขตงานรับผิดชอบ 
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แนวทางการจัดการเม่ือเกิดความเสียหาย/ขอพิพาท 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุการณความเสยีหาย/กรณีพิพาทตางๆ ของเจาหนาท่ี 

หัวหนางาน/หัวหนาฝาย 

ควบคุม

เหตุการณ 
จัดการประสาน 

และประนีประนอม 

รายงานประธานความเสี่ยง 

หรือผูแทนทันที 
รายงานเหตุการณตอ

ประธานความเสีย่ง

ภายใน  7   วัน รายงานผูอํานวยการ 

โรงพยาบาล 

ผอก.รพ.รวมกับคณะกรรมการความเสีย่ง พิจารณา 

ชดเชยคาเสยีหาย  หรือ ออกมาตรการ 

/ แนวทางปองกัน 

ได 

ไมได 

ประสาน 

และประนีประนอม 

 

รายงานทีมนําและกรรมการบริหารของโรงพยาบาล 
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เรื�องร้องเรียน  / ข้อเสนอแนะ

กรรมการบริหารความเสี�ยง

 ลงทะเบียนรับ / พิจารณา

สามารถติดต่อกลับได้

 (มีชื�อ ที�อยู่ ชัดเจน)

ทําหนังสือ ตอบรับ /

ขอบคุณและชี�แจง

กรรมการบริหารความเสี�ยงพิจารณา ระดับความลับ /

ความสําคัญของเหตุการณ์และฝ่ายที�เกี�ยวข้อง

แนวทางการรับเรื�องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ

มี

ไม่มี

เรื�องลับ / มีหลายฝ่ายที�เกี�ยวข้อง
แจ้งงาน / ฝ่ายที�เกี�ยวข้อง

พิจารณาดําเนินการแก้ไข/ปรับปรุง

นําเข้าทีมนํา / กรรมการบริหารโรงพยาบาล แก้ไขในหน่วยงาน

รายงานกลับสู่กรรมการบริหารความเสี�ยง

ไม่ใช่

ใช่
ไม่ได้

ได้
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นโยบายของงานบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาล 

1. ควบคุมและปองกันความเสี่ยงทุกประการท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในโรงพยาบาล ท้ังตอผูรับบริการ เจาหนาท่ี 

ทรัพยสิน สิ่งของ และชื่อเสียงของโรงพยาบาล 

2. คนหา เฝาระวังและติดตามความเสี่ยงทุกประเภท ท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาล รวมท้ังประสานการ

ดําเนินงานในโปรแกรมความเสี่ยงท่ีเก่ียวของทุกสวนกับทุกสวนกับทุกหนวยงาน 

3. ทุกหนวยงานตองมีการบริหารความเสี่ยงในหนวยงาน โดยการคนหาและจัดทําบัญชีรายการความ

เสี่ยง มีการวิเคราะห และจัดทํามาตรฐานปองกันความเสี่ยงท่ีสําคัญทุกเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

4. เม่ือมีเหตุการณความเสี่ยงหรืออุบัติการณตางๆ เกิดข้ึน ตองมีระบบการรายงานท่ีชัดเจน โดยผูประสบ

เหตุ หรือรับทราบเหตุการณตองรายงานตามลําดับข้ัน ซ่ึงการรายงานเหตุการณเปนสิ่งท่ีเจาหนาท่ี

จะตองปฏิบัติโดยไมถือวาผูรายงานมีความผิด แตจะถือวามีความผิดในกรณีท่ีมีเหตุการณเกิดข้ึน

แลวแตไมมีการรายงาน 

5. เม่ือมีขอรองเรียน ไมวาดวยวาจา หรือเปนลายลักษณอักษร โรงพยาบาลถือวาเปนเหตุการณท่ีสําคัญ

และมีผลตอชื่อเสียงของโรงพยาบาล ตองมีรายงาน บันทึกรายงาน และตอบสนองขอรองเรียนอยาง

เหมาะสมโดยเร็ว 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสะทอนสถานการณความเสี่ยง ระบบเฝาระวัง จัดลําดับ

ความสําคัญ 

7. มีการพัฒนาองคความรูของบุคลากรเพ่ือตอบสนองและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงให

เหมาะสม สอดคลอง  

 

เปาหมายของงานบริหารความเส่ียง 

 1. ผูรับบริการมีความปลอดภัย ไมเกิดความเสี่ยงจากการรับบริการ และมีความพึงพอใจ 

 2. ผูใหบริการมีความปลอดภัยจากความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

 3. ผูใหบริการมีความรูและความเขาใจในระบบการบริหารความเสี่ยงสิ่งแวดลอมปลอดภัย 

 

จุดเนนของการบริหารความเส่ียง 

  1. ทุกหนวยงานมีการคนหาความเสี่ยงเชิงรุก (มี Risk profile) 

 2. ทุกหนวยงานมีบัญชีความเสี่ยงและแนวทางปองกันความเสี่ยง 

   3. ทุกหนวยงานตองรายงานอุบัติการณตามคูมืองานบริหารความเสี่ยง และรวบรวมสงงาน 

           บริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล (RM) ทุกเดือน 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโรงพยาบาลขุนตาล 

 

1. นายคงศักดิ์ ชัยชนะ           ผูอํานวยการโรงพยาบาลขุนตาล     ประธานกรรมการ 

2. นายสุเมธ  เขียวอาย            ทันตแพทยชํานาญการ                กรรมการ 

3. นางอาภรณ  ทองทิพย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ           กรรมการ 

4. นางปฏิญญา  ใจแปง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ           กรรมการ 

5. นายสุชาติ    วงศชัย       นวก.สาธารณสุขชํานาญการ               กรรมการ 

6. นายอุดม    ผาหลัก   จพ.วิทยาศาสตรฯชํานาญงาน  กรรมการ 

7.นางชนิดา  ปานออก  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ           กรรมการ 

8.นางขวัญฤทัย     คําพุธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ             กรรมการ 

9.นางอนัญญา    ไชยเลิศ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ               กรรมการ 

10.นายพีรพงษ     เมืองอินทร  นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ  กรรมการ 

          11. นางนัชชา       งานมูลเขียว     พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ           กรรมการและเลขานุการ 

12. นายเอกวัฒน     วิปนโส  เภสัชกรชํานาญการ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

บทบาทหนาท่ี 

 

1.  กําหนดนโยบาย RM และกํากับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของหนวยงานตาง ๆ  

2.  ประชุมตามวาระท่ีกําหนดอยางนอยทุก 2 เดือน 

3.  การแกไขความเสี่ยงหรืออุบัติการณท่ีเกิดข้ึนทุกโปรแกรมในกรณีท่ีหนวยงานไมสามารถ 

     แกไขได หรือขอคําแนะนํา   

4.  รับขอรองเรียน  เจรจาไกลเกลี่ย รวมแกไขปญหาหรือขอรองเรียนท่ีเกิดข้ึน 

5.  วิเคราะหขอมูลความเสี่ยง/อุบัติการณรวมกับทีม RM และสงตอขอมูลใหกับทีมท่ีเก่ียวของ 

6.  กําหนดมาตรการการปองกันการเกิดความเสี่ยง/อุบัติการณ หรือปองกันการเกิดซํ้า 

7.  นิเทศติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง/อุบัติการณของหนวยงานทุก 2-3 เดือน 

8.  ทบทวนเวชระเบียนตาม Trigger tool 

9.  ตอบคําถามในแบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA (SA -การบริหารความเสี่ยง) 
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รายช่ือคณะทํางานความเส่ียงป 2560 

1. นางนัชชา      งานมูลเขียว  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประธานคณะทํางาน 

2. น.ส.พรพิมล        แกวมูล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน 

3. นางอารีรัตน        คําจอย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน  

4. น.ส.ประไพพิศ      สิทธิยศ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน 

5. น.ส.จินตนา       โสภา               พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ          คณะทํางาน  

6. น.ส.ประภัสสร       ทิพยอุทัย  นักรังสีการแพทยชํานาญการ คณะทํางาน  

7. น.ส.สิดาพร         ขันทพันธุ  พยาบาลวิชาชีพ   คณะทํางาน 

8. นางศราวลี       แกวเกตุ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะทํางาน  

9. นายอุดม       ผาหลัก  จพ.วิทยาศาสตรฯชํานาญงาน คณะทํางาน    

10.นายภาคิน       สวุรรณรินทร จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน คณะทํางาน 

11.นายชยพล         สวุรรณปญญา นวก. พัสดุ   คณะทํางาน 

12.นางพรรณิการ     วรรณขัน  จพง.การเงินและบัญชี   คณะทํางาน 

13.น.ส.วรญา           มงคลจรัสพร จพง.ธุรการ   คณะทํางาน 

14.นายนุเทพ       พลายเล็ก  พนักงานบริการ   คณะทํางาน  

15. นายไกร         ชวยแกไข  พนักงานบริการ   คณะทํางาน  

16. นางประเทือง      ปานตะรังษี  พนักงานประกอบอาหาร  คณะทํางาน  

17.นายอรรถชัย        ดาวชยั        พนักงานบริการ   คณะทํางาน 

18. นายบรรจง       อินทะนนท  พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน  คณะทํางาน  

19. นางปยนุช       ปญญากัณฑ  ผูชวยนักกายภาพบําบัด  คณะทํางาน  

20.นางทัศนี       ขายแกว  พนักงานชวยเหลือคนไข  คณะทํางาน 

21.น.ส. ณัฐพร       เภารัตน  พนักงานชวยเหลือคนไข  คณะทํางาน 

22.นายชาญชัย        สารคาม  พนักงานบริการ   คณะทํางาน 

23.นายสุขสันต          เรือนคํา  พนักงานบริการ   คณะทํางาน 

24.น.ส.พรประกาย  หินทราย  จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน              คณะทํางาน 

25.นายพนัส  สิทธิยศ                      นว.คอมพิวเตอร            คณะทํางาน 

24.นายสุพจน        อนุเคราะห  พนักงานบริการ  เลขานุการคณะทํางาน 

25.นางสุกัญญา       ขวัญจุน  พนักงานบริการ  ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

บทบาทหนาท่ี 

1.รวบรวมรายงานความเสี่ยงและอุบัติการณประจําเดือนของแตละหนวยงานสงใหเลขาฯของ 

   งานบริหารความเสี่ยง 

2.ใหคําแนะนําและกระตุนใหเจาหนาท่ีในหนวยงานใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการ 

    ความเสี่ยงท่ีกําหนดไว 
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3. สรุปวิเคราะหความเสี่ยงและนําเสนอตอคณะกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาล 

 

 

รายช่ือคณะทํางานในหนวยงานของโรงพยาบาลขุนตาลป 2560 

 

ลําดับ หนวยงาน ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1 ผูปวยนอก น.ส.ประไพพิศ สิทธิยศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

2 หองบัตร น.ส.พรประกาย  หินทราย จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน 

3 ผูปวยใน นางอารีรัตน       คําจอย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

4 อุบัติเหตุฉุกเฉิน น.ส.พรพิมล  แกวมูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

5 หองคลอด/หองผาตัด น.ส.จินตนา   โสภา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

6 รังสีวิทยา น.ส.ประภัสสร   ทิพยอุทัย นักรังสีการแพทยชํานาญการ 

7 เทคนิคการแพทย นายอุดม   ผาหลัก จพ.วิทยาศาสตรฯชํานาญงาน 

8 เภสัชกรรม นายภาคิน       สวุรรณรินทร จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน 

9 ทันตกรรม นางพรรณิการ     วรรณขัน จพง.การเงินและบัญชี 

10 กายภาพบําบัด นางปยนุช          ปญญากัณฑ ผูชวยนักกายภาพบําบัด 

11 แพทยแผนไทย น.ส. ณัฐพร  เภารัตน พนักงานชวยเหลือคนไข 

12 กลุมงานเวชศาสตรฯ(งานเวชฯ) น.ส.สิดาพร       ขันทพันธุ พยาบาลวิชาชีพ 

13 งานสุขภาพจิต นางศราวลี  แกวเกตุ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

14 บริหาร / ธุรการ / แมบาน น.ส.วรญา         มงคลจรัสพร จพง.ธุรการ 

15 การเงิน นางพรรณิการ     วรรณขัน จพง.การเงินและบัญชี 

16 งานพัสดุ นายชยพล       สวุรรณปญญา นวก. พัสดุ 

17 ยานพาหนะ นายนุเทพ พลายเล็ก พนักงานบริการ 

18 งานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) สุขสันต    เรือนคํา พนักงานบริการ 

19 ซอมบํารุง นายไกร           ชวยแกไข พนักงานบริการ 

20 โรงครัว นางประเทือง ปานตะรังษี พนักงานประกอบอาหาร 

21 งานสวน นายบรรจง อินทะนนท พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน  

22 ประปา   และ  บําบัด นายอรรรถชัย  ดาวชัย พนักงานบริการ 

23 งานประกันสุขภาพ   นางสุกัญญา       ขวัญจุน พนักงานบริการ 

24 งานเปล ชาญชัย            สารคาม พนักงานบริการ 

25 งานจายกลาง นายสุพจน  อนุเคราะห พนักงานบริการ 

26 งานแผน/ IT นายพนัส  สิทธิยศ นว.คอมพิวเตอร 

 รพ. / องคกรแพทย/ กลุมการฯ เลขา RM ฯ 
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โปรแกรมความเส่ียงในโรงพยาบาล  

โรงพยาบาลขุนตาล 

 

 ในการคนหาความเสี่ยงของหนวยงานตาง ๆ แตละหนวยงานไดจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 5 

อันดับแรก   จากนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดนํามาพิจารณา     พบวามีความเสี่ยงรวมกันของหลาย

หนวยงานท่ีมีโอกาสเกิดเหตุการณข้ึนได    ซ่ึงสามารถสรุปแยกตามโปรแกรม และจัดระดับความรุนแรง  

ดังตอไปนี้ 

1.กายภาพส่ิงแวดลอม  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  (ผูรับผิดชอบ  คือ  ทีม  ENV) 

1. เกิดภัยพิบัติ (ทางธรรมชาติ และมนุษยสรางข้ึน) 

2. ไฟฟาดูด/ซ็อต 

3. เครื่องมือแพทยไมพรอมใช/ใชงานไมได หรือ ไมมีเครื่องมือใช 

4. แกส / ออกซิเจน  ระเบิด 

5. เจาหนาท่ีไดรับอุบัติเหตุ/เจ็บปวยจากการทํางาน 

6. ผูปวย / ผูรับบริการไดรับอุบัติเหตุ(จากระบบความปลอดภัย เชน ไมก้ันเตียงหัก/เกาอ้ีชํารุด) 

7. เจาหนาท่ี / ผูรับบริการถูกทําราย 

8. ทรัพยสินสูญหาย – เสียหาย 

9. มีบุคคลภายนอกเขาไปในบานพักเจาหนาท่ี 

10. ญาติผูปวยเอะอะโวยวาย/เมาสุรากอความวุนวาย 

11. อ่ืน ๆ............................................................................ 

 

2. การดูแลรักษาผูปวย (ผูรับผิดชอบ  คือ  ทีม  PCT ) 

1. ภาวะแทรกซอนจากการคลอดของมารดา ทารก 

2. วินิจฉัยดูแลผูปวยภาวะวิกฤตลาชา 

3. รายงานแพทยลาชา 

4. ภาวะแทรกซอนจากการทําหัตถการ /จากการผาตัด หรือ ทําหัตการไมถูกตอง 

5. วินิจฉัยผูปวยผิดพลาด ไมครอบคลุม 

6. เก็บสิ่งสงตรวจผิดพลาด / แปลผลผิดพลาด  

7. รายงานผล Lab ผิด ตรวจ Lab ผิด Order 

8. อุบัติเหตุ / ภาวะแทรกซอนจากการรักษา / การรักษาผิดคน  

9. ผูปวย/ ผูรับบริการไดรับอุบัติเหตุ (จากระบบการดูแล) เชน ลืมยกไมก้ันเตียงข้ึนในผูปวย

สูงอายุท่ีชวยเหลือตนเองไดนอยหรือไมไดเลย ทําใหผูปวยตกเตียง เปนตน 

10. การถายภาพรังสี ผิดตําแหนง  ผิดคน 

11. อ่ืน ๆ.................................................................................... 



12 

 

 

3.การปองกันและควบคุมการติดเช้ือ (ผูรับผิดชอบ  คือ  ทีม  IC ) 

1. ผูรับบริการติดเชื้อ NI 

2. เจาหนาท่ีติดเชื้อจากการใหบริการ 

3. เจาหนาท่ีสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่ง 

4. ไมปฏิบัติตามหลัก IC 

5. อ่ืน ๆ.................................................................................... 

 

4.ความคลาดเคล่ือนทางยา (ผูรับผิดชอบ คือ ทีม  PTC ) 

1.   สั่งยาผิดพลาด 

2.   จัดยาผิดพลาด 

3.   การจายยาผิดพลาด 

4.   การใหยาผิดพลาด 

5.   อ่ืน ๆ.................................................................................... 

 

5. การจัดการกับขอรองเรียน (ผูรับผิดชอบ คือ ทีม  RM ) 

1. การฟองรอง 

2. ผูปวย / ญาติไมพึงพอใจและรองเรียน 

3. เจาหนาท่ีไมพึงพอใจและรองเรียน 

4. อ่ืน ๆ.................................................................................... 

 

6. การพิทักษสิทธิผูปวย (ผูรับผิดชอบ คือ  ทีม  PCT ) 

1. ปฏิเสธการรักษาเพ่ือขอยายไปรักษาท่ีอ่ืน 

2. ไมไดเซ็นยินยอมกอนทําหัตถการ 

3. ผูปวยถูกเปดเผยขอมูล / รางกาย 

4. ผูปวยไมทราบการวินิจฉัยโรค / แนวทางการรักษา 

5. ผูปวยไมทราบชื่อแพทยผูรักษา 

6. ไมสมัครใจปฏิบัติตามแผนการรักษา 

7.  OPD Card  หรือ แผนตอ ผิดคน 

8.  พิมพใบสั่งยาผิดคน 

9.  สงสิทธิบัตรผิด หรือ สงตรวจผิดแผนก/ผิดคน 

10. อ่ืน ๆ.................................................................................... 
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7. การบริหารงานและงานสนับสนุนบริการ (ผูรับผิดชอบ  คือ  ทีมบริหารฯ ) 

1. งานการเงินและบัญชี 

2. งานพัสดุ 

3. งานสารบรรณและธุรการ 

4. งานบุคลากร 

5. งาน IT 

6. งานขอมูล 

7.อ่ืน ๆ.................................................................................... 
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การรายงานอุบัติการณ 

 

1.  รายงานอุบัติการณ  คือ  การรายงานเหตุการณไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนแลว 

 

      1.1.  เหตุการณท่ีตองรายงานทันที  คือ  เหตุการณท่ีมีระดับความรุนแรงสูงสุด  ระดับ  I   

              และเหตุการณท่ีสําคัญดังนี้ 

  1.  อัคคีภัยท่ีควบคุมไมได / ภัยพิบัติ  / วินาศภัย 

  2.  อุบัติเหตุหมู 

  3.  อุบัติการณท่ีทําใหผูรับบริการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต 

  4.  อุบัติการณท่ีทําใหเจาหนาท่ีบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต 

  5.  เหตุการณท่ีเกิดข้ึนและมีแนวโนมวาจะเกิดการฟองรองหรือเปนคดีความ 

  6.  คาใชจายมากกวา  50,000.00.-  บาท 

  7.  Medication  error  ท่ีเปนยา  High  Alert  Drug  และยาชวยชีวิต 

  ข้ันตอนการรายงาน 

1. ผูพบเห็นเหตุการณปฏิบัติทันที  ดังตอไปนี้ 

   1.1.  แจงหัวหนาเวรหรือหัวหนางาน 

   1.2.  แจงแพทยเวรหรือแพทยเจาของไข 

   1.3.  เขียนใบ  HOIR  ใหหัวหนาหนวยงาน 

 2.  แพทยเวรหรือแพทยเจาของไข  หรือหัวหนางาน / หัวหนาฝาย  แจงผูอํานวยการ  ทันที 

 3.  หัวหนางานสงรายงานใหเลขาฯความเสี่ยงในวันรุงข้ึนหรือวันแรกท่ีเปดทําการกอนเวลา 12.00 น. 

 4.  เลขาฯ  ความเสี่ยงเสนอรายงานตอผูอํานวยการภายใน  3  วัน 

   1.2.  เหตุการณท่ีตองรายงานภายใน 24 ช่ัวโมง คือ เหตุการณท่ีมีระดับความรุนแรงสูง ระดับ  E - H    

          และ เหตุการณท่ีสําคัญดังนี้ 

  1.  อุบัติการณท่ีทําใหผูรับบริการบาดเจ็บตอง  Admit / พิการอยางถาวร 

  2.  อุบัติการณท่ีทําใหเจาหนาท่ีบาดเจ็บตอง  Admit / พิการอยางถาวร 

  3.  อุบัติการณท่ีมีผลกระทบตอครอบครัวและสังคม 

  4.  มีแนวโนมฟองรองสูง 

  5.  คาใชจายมากกวา  15,000.00.-  ถึง  50,000.0-  บาท 

ข้ันตอนการรายงาน 

      1.  ผูพบเห็นเหตุการณปฏิบัติทันที  ดังตอไปนี้ 

  1.1.  แจงหัวหนาเวรหรือหัวหนางาน 

  1.2.  แจงแพทยเวรหรือแพทยเจาของไข 

  1.3.  เขียนใบ HOIR  ใหหัวหนาหนวยงาน 
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     2.   แพทยเวรหรือแพทยเจาของไข หรือหัวหนางาน/หัวหนาฝาย แจงผูอํานวยการ ภายใน  24  ช่ัวโมง 

     3.   หัวหนางานสงใบ HOIR  ใหเลขาฯความเสี่ยงภายใน 3 วัน  และ ทํา RCA สงภายใน 7 วัน 

     4.   เลขาฯ  ความเสี่ยงเสนอรายงาน ใบ HOIR  ตอผูอํานวยการโรงพยาบาล  ภายใน  7  วัน 

 

1.3.  เหตุการณท่ีตองรายงานภายใน  7  วัน  คือ  เหตุการณท่ีมีระดับความรุนแรงปานกลาง  ระดับ  D  

        และเหตุการณท่ีสําคัญดังนี้ 

  1.  อุบัติการณท่ีตองจายยาเพ่ิม 

  2.  อุบัติการณท่ีเจาหนาท่ีลาปวย 

  3.  อุบัติการณท่ีไมสามารถปฏิบัติงานประจําของตนเองได 

  4.  อุบัติการณท่ีตองไดรับการปฐมพยาบาล 

  6.  มีภาวะเครียด / ซึมเศราตองไดรับการ  Counselling 

  7.  ผูรับบริการ / ผูปวยรองเรียน 

  8.  คาใชจายมากกวา  2,000.00.-  ถึง  15,000.0-  บาท 

 ข้ันตอนการรายงาน 

 1.  ผูพบเห็นเหตุการณปฏิบัติทันที  ดังตอไปนี้ 

  1.1.  แจงหัวหนาเวรหรือหัวหนางาน ( ภายในวันเดียวกัน ) 

  1.2.  แจงแพทยเวรหรือแพทยเจาของไข  ( ภายในวันเดียวกัน ) 

  1.3.  เขียนใบ  HOIR ใหหัวหนาหนวยงาน ภายใน  3  วัน 

2.  หัวหนางานสงใบ HOIR ใหเลขาฯ  ความเสี่ยง ภายใน  7  วัน  หลังเกิดเหตุการณ   

เพ่ือลงทะเบียน  เม่ือลงทะเบียนแลวเลขาฯความเสี่ยง  สงใบ HOIR  ใหกับหนวยงานท่ีเกิดเหตุการณและจะ

ติดตามเก็บคืนภายใน  7  วัน   

3.  หนวยงานท่ีเกิดเหตุการณนําขอมูลจากใบ HOIR  ท่ีไดรับไปรวมกับขอมูลความเสี่ยงของหนวยงาน 

โดยสรุปลงในรายงานความเสี่ยงประจําเดือนของหนวยงาน  กอนท่ีจะสงใหกับเลขาฯ  ความเสี่ยง 

 4.  เลขาฯความเสี่ยงสรุปรายงานประจําเดือนเสนอผูอํานวยการภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

   

 1.4   เหตุการณท่ีตองรายงานทุกเดือน  คือ  เหตุการณท่ีมีระดับความรุนแรงต่ํา  ระดับ  C  

          และทรัพยสินสูญหายมูลคาไมถึง  2,000.00.-  บาท 

    ข้ันตอนการรายงาน 

 1.  ผูพบเห็นเหตุการณปฏิบัติทันที  ดังตอไปนี้ 

  1.1.  แจงหัวหนาเวรหรือหัวหนางาน (ภายในวันเดียวกัน) 

  1.2.  แจงแพทยเวรหรือแพทยเจาของไข  (ภายในวันเดียวกัน) 

  1.3.  เขียนใบ HOIR ใหหัวหนาหนวยงาน ภายใน  3  วัน 
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           2.  หัวหนางานสงใบ HOIR  ใหเลขาฯความเสี่ยง ภายใน  7  วัน  หลังเกิดเหตุการณ 

เพ่ือลงทะเบียน  เม่ือลงทะเบียนแลวเลขาฯความเสี่ยง  สงใบHOIR  ใหกับหนวยงานท่ีเกิดเหตุการณและจะ

ติดตามเก็บคืนภายใน 7 วัน  เพ่ือสงคืนหนวยงานท่ีเขียน  พรอมสําเนาใหหนวยงานท่ีเกิดเหตุการณ 

3.  หนวยงานท่ีเกิดเหตุการณนําขอมูลจาก ใบ HOIR  ท่ีไดรับไปรวมกับขอมูลความเสี่ยงของ

หนวยงานโดยสรุปลงในรายงานความเสี่ยงประจําเดือนของหนวยงาน  กอนท่ีจะสงใหกับเลขาฯความเสี่ยง 

 4.  เลขาฯ ความเสี่ยงสรุปรายงานประจําเดือนเสนอผูอํานวยการภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป 

หมายเหตุ ;  กรณีเกิดเหตุการณในหนวยงานของตนเอง ไมตองเขียนใบ HOIR (ใบรายงานความเสี่ยง/ 

                อุบัติการณ) ใหลงในสมุดบันทึกเหตุการณประจําวันและรวบรวมสงเปนรายงานประจําเดือนให  

                เลขาฯ ความเสี่ยง 

 

 1.5.  เหตุการณท่ีตองรายงานทุกเดือน  คือ  ความเส่ียง   A - B   

          และทรัพยสินสูญหายมูลคาไมถึง  2,000.00.-  บาท 

    ข้ันตอนการรายงาน 

 1.  ผูพบเห็นเหตุการณปฏิบัติทันที  ดังตอไปนี้ 

  1.1.  แจงหัวหนาเวรหรือหัวหนางาน (ภายในวันเดียวกัน ) 

  1.2.  แจงแพทยเวรหรือแพทยเจาของไข  (ภายในวันเดียวกัน ) 

  1.3.  เขียนใบ HOIR  ใหหัวหนาหนวยงาน ภายใน  3  วัน 

2.  หัวหนางานสงใบ HOIR  ใหเลขาฯความเสี่ยง ภายใน  7  วัน  หลังเกิดเหตุการณ   

เพ่ือลงทะเบียน  เม่ือลงทะเบียนแลวเลขาฯความเสี่ยง  สงใบ HOIR  ใหกับหนวยงานท่ีเกิดเหตุการณและจะติด

ตมเก็บคืนภายใน  7  วัน  เพ่ือสงคืนหนวยงานท่ีเขียน  พรอมสําเนาใหหนวยงานท่ีเกิดเหตุการณ 

3. หนวยงานท่ีเกิดเหตุการณนําขอมูลจาก  ใบ HOIR  ท่ีไดรับไปรวมกับขอมูลความเสี่ยงของ

หนวยงานโดยสรุปลงในรายงานความเสี่ยงประจําเดือนของหนวยงาน  กอนท่ีจะสงใหกับเลขาฯ  ความเสี่ยง 

4. เลขาฯ  ความเสี่ยงสรุปรายงานประจําเดือนเสนอผูอํานวยการภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไป 

 

หมายเหตุ ;  กรณีเกิดเหตุการณในหนวยงานของตนเอง ไมตองเขียนใบ HOIR (ใบรายงานความเสี่ยง/ 

                อุบัติการณ) ใหลงในสมุดบันทึกเหตุการณประจําวันและรวบรวมสงเปนรายงานประจําเดือนให 

                เลขาฯ  ความเสีย่ง 
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ผังแสดงข้ันตอนการเขียนใบรายงานความเส่ียง / อุบัติการณ 

 

อุบติัการณ์ / ความ

 

  อุบัติการณ / ความเส่ียง อุบัติการณ 

ความเสี่ยง  NEAR  MISS  

             ( A-B ) 

ระดับต่ํา 

( C ) 

ระดับปานกลาง 

        (  D ) 

ระดับสูง / สูงสุด 

       (  E- I  ) 

พบของหนวยงานตนเอง พบของหนวยงานอ่ืน พบของหนวยงานตนเองและ 

หนวยงานอ่ืน 

พบของหนวยงานตนเองและ 

หนวยงานอ่ืน 

 

ลงสมุดประจําหนวยงาน 

ไมตองเขียนใบ  HOIR 

เขียนใบ HOIR  สงให  

เลขาฯ RM  ลงทะเบียน  แลว

สงใหหนวยงานน้ันๆ 

เขียนใบ  HOIR  สงให  

เลขาฯ RM  ลงทะเบียน  แลว

สงให  หนวยงานน้ันๆ 

 

หนวยงานที่เกิดเหต ุ เขียนแนวทาง

การแกไขปญหา หนวยงานสําเนาไว

กอนสงกลับมายังเลขาฯ  RM  

ภายใน  7 วัน 

จากน้ัน เลขาฯ  RM  จะสงสําเนาให

หนวยงานที่เขียนใบ  HOIR เพ่ือ

รับทราบการแกไขปญหา 

 

หนวยงานที่เกิดเหตทุํา  RCA  

หรือ  C3THER  พรอมกับ  

Conference 

ภายใน 7 วัน 

สรุปรายงาน  สง เลขาฯ  RM  ทุกสิ้นเดือน 

( ตัดยอดรายงานสิ้นเดือน ) 
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อุบัติการณ / ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :   Medication error ท่ีเปน High Alert Drug และเปนยาท่ีชวยชีวิต  

                    ถาพบใหรายงานทันทีท่ีงาน PTC (คุณเอกวัฒน วิปนโส) 

Medication  Error 

ระดับ  A - D ระดับ  E - I 

รายงานแพทยเวร 

หรือผูอํานวยการ 

บันทึกลงในแบบรายงานการเฝา

ระวังความคลาดเคลื่อนดานยา 

- Admin  error 

- Prescribing  error 

- Order  Processing 

- Dispensing  error 

( Admin  error  บันทึกลงในแบบ

บันทึก  Admin  error  ดวย) 

สงท่ีเจาหนาท่ีหองยาผูรับผิดชอบ

เมื่อเกิดเหตุการณ 

สรุปสงทุกสิ้นเดือน 

  ตัดยอดสิ้นเดือน 

  สรุปสงเลขา  RM 

บันทึกลงในแบบรายงาน

การเฝาระวังความ

คลาดเคลื่อนดานยา 

 

สงท่ีเจาหนาท่ีหองยาผูรับผิดชอบ

เมื่อเกิดเหตุการณ 

 

หนวยงานท่ีเก่ียวของทบทวนเหตุการณ  ใน  PTC 
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 ตัวอยางเหตุการณความเส่ียงรุนแรงสูงสุดท่ีตองรายงานทันที 

   1.อัคคีภัยท่ีควบคุมไมได / ภัยธรรมชาติ / วินาศภัย 

   2.อุบัติเหตุหมู 

   3.อุบัติการณท่ีทําใหผูรับบริการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสี่ยชีวิต 

   4.เหตุการณท่ีเกิดข้ึนและมีแนวโนมวาจะเกิดการฟองรอง 

   5.มูลคาเสียหายมากกวา  50,000  บาท 

 

 ความเส่ียงท่ีสําคัญของโรงพยาบาลท่ีตองเฝาระวัง  5  อันดับ   

 

   1. การประเมินสภาพผูปวยไมถูกตอง/ไมครอบคลุม 

   2. การจัดการลาชา/การจัดการไมเหมาะสม 

           3. ความคลาดเคลื่อนทางยา 

   4. ขอรองเรียนดานพฤติกรรมบริการ 

   5.ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

 

หมายเหตุ  :  ระยะเวลา  (ประเภทความรุนแรง)    

                 การรายงานข้ึนอยูกับความรุนแรงของอุบัติการณท่ีเกิดข้ึนแตละครั้ง 
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รายละเอียดแบบฟอรมและการสงรายงาน 

 

1. ใบรายงานความเส่ียง/อุบัติการณ (HOIR) 

 ใหสงใบรายงานท่ีหองศูนยคุณภาพ  คุณนัชชา  งานมูลเขียว เปนผูรับผิดชอบในการลงทะเบียน 

ติดตามการตอบกลับการแกไขของหนวยงาน    และใหหนวยงานท่ีตอบใบ HOIR สําเนาใบรายงานไวท่ี

หนวยงาน  เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน และลงขอมูลในรายงานประจําเดือนท่ีเกิดเหตุนั้น 

 

2. แบบฟอรมการรายงานความเส่ียง/อุบัติการณ ประจําเดือนของหนวยงาน 

 เปนการเขียนรายงานความเสี่ยง/อุบัติการณ ประจําเดือน  ของหนวยงาน ท้ังจากพบเองใน

หนวยงาน และจากใบ HOIR 

 

3. ใบรายงานการเจ็บปวยและอุบัติเหตุของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลขุนตาล 

 เปนใบรายงานการเจ็บปวย    และอุบัติเหตุของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลขุนตาล  ท่ีไมใชจากการ

สัมผัสสารคัดหลั่งของผูปวย     เชน กําลังตัดหญามีกอนหินกระเด็นถูกขา มีแผล ไดรับการรักษา ถือวาสาเหตุ

จากงาน หรือ เปนไขหวัด  ทองเสีย และอ่ืนๆ ไดรับการรักษา หรือมีการลางาน เปนตน สาเหตุถือวาไมใชจาก

งาน (กรณี จนท. ซักประวัติหรือสัมผัสผูปวยตาแดง เลยติดเปนตาแดงถือวาสาเหตุจากงาน )  

 ถาไมแนใจ  ชอง  สาเหตุจากงาน ใช/ไมใช  ไมตองกรอกก็ไดผูรับผิดชอบจะพิจารณาอีกที 

 ขอ 2 และ 3  สงท่ีหองศูนยคุณภาพ  และมีคุณสุพจน อนุเคราะห เปนผูรับผิดชอบรวบรวม

รายงานและติดตามหนวยงานท่ีไมไดสงในแตละเดือน(ติดตามวันท่ี 5 ของเดือน ถาภายในสิ้นเดือนยังไมสง   

ถือวาเปนหนวยงานสงรายงานลาชาในเดือนนั้นๆ) 

 

5. แบบรายงานการเฝาระวังความคลาดเคล่ือนทางยาโรงพยาบาลขุนตาล 

6.  

5. Administrative  error  ของหนวยงาน 

 เก่ียวกับเรื่องความคลาดเคลื่อนทางยา 

 

6. แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน   

 เปนใบ IC โปรแกรม 3 (การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ) จะเขียนในกรณีท่ีเจาหนาท่ีสัมผัส

สารคัดหลั่ง  ของมีคม  หรือ  เครื่องมือท่ีสัมผัสสารคัดหลั่ง ของผูปวยเทานั้น   ใหเขียนแบบรายงานการเกิด

อุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานนี้    และสงท่ี  คุณอนัญญา  ไชยเลิศ  ซ่ึงเปนพยาบาล  ICN   ของโรงพยาบาลขุนตาล 

เปนผูรับผิดชอบในการรวบรวมรายงาน (ดูผังข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับบุคลากรเม่ือเกิดอุบัติเหตุถูกเลือดหรือ

สารน้ําจากผูปวยเขาทางบาดแผลหรือเยื่อเมือก)      โดยไมตองเขียนใบ HOIR  *** แตเขียนเปนใบรายงาน

การเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน   
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7.  แบบเฝาระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาลชุมชน (ผูรับบริการ) 

           เปนแบบฟอรมท่ีใชกับผูปวย 

 

8. แบบเฝาระวังการติดเช้ือในกระแสโลหิตในทารกแรกเกิด (Neonatal  Sepsis) 

 เปนแบบฟอรมท่ีใชกับทารกแรกเกิด  หองคลอดเปนคนเขียนรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทีมเจรจาไกลเกลี่ย (วันราชการ) 

หัวหนาเวรเปนผูไกลเกลี่ยนอกเวลา 

 

 

 

แนวทางการจัดการเม่ือเกิดเหตุการณไมพึงประสงค 

 

ทรัพยสินสูญหาย/เสียหาย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                                                                      หมายเหตุ:1) ทีมเจรจาไกลเกลี่ย ประกอบดวย          

                     1.ผอก.รพ./แพทยเวร 

                       2.หัวหนางาน/หัวหนาเวร 

                       3.หัวหนาฝายบรหิารฯ 

                       4.ผูประสานงานกลาง 

                    2) ผูประสานงานกลาง หมายถึง หัวหนากลุมการพยาบาล 

ผูเสียหายยังไมตองการแจงความ 

1.) หัวหนาเวรเขียนบันทึกขอความเพ่ือรายงาน 

   เหตุการณ  โดยมีจนท.ในเวร/รปภ./ญาติ/ผูเสียหาย  

   ลงชื่อกํากับ  

2). สงบันทึกขอความเพ่ือรายงานเหตุการณ  

    ใหหัวหนาหนวยงานในวันทําการวันแรก  

3.) หัวหนางานพิจารณา แจงผูประสานงานกลาง  

   และ ผอก. และขอดูกลองวงจรปดพรอมผูเสียหาย 

4.) สรุปเหตุการณ 

หัวหนางานสงใบรายงานความเสี่ยง 

(ใบ HOIR) ท่ีงาน RM ภายใน 7 วัน 

ผูเสียหายตัดสินใจ 

แจงความ หรือ ไมแจงความ 

กรณีตัดสินใจแจงความ 

ใหจนท.ตํารวจดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

ผูเสียหายตองการแจงความ 

1.) หัวหนาเวรรายงานแพทยเวร 

2.) แจง รปภ. 

3.) รปภ. แจงตํารวจ 

4.) ดูกลองวงจรปดมี จนท.ตํารวจ  หัวหนาเวร รปภ.   

    และผูเสียหาย 

5.) สรุปเหตุการณ 

(กรณีในวันราชการ แจง ผอก.และทีมเจรจาไกลเกลี่ย) 



ทีมเจรจาไกลเกลี่ย (วันราชการ) 

หัวหนาเวรเปนผูไกลเกลี่ยนอกเวลา 

 

 

 

                แนวทางการจัดการเม่ือเกิดเหตุการณไมพึงประสงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนท./ผูรับบริการ

ถูกทํารายรางกาย 

ผูรับบริการ/ญาติ 

เอะอะโวยวาย 

ทรัพยสินสวน

ราชการถูกทําลาย 

หัวหนาเวร (นอกเวลา) 

กรณีในเวลาราชการเปนหัวหนาหนวยงาน 

แจงเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

ควบคุมสถานการณ 

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

สามารถควบคุมสถานการณได 

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

ไมสามารถควบคุมสถานการณ 

1.) หัวหนาเวรเขียนบันทึกขอความเพ่ือ  

     รายงานเหตุการณ 

 2.) สงบันทึกขอความเพ่ือรายงาน   

     เหตุการณ และใบ HOIR ใหหัวหนา    

     หนวยงานในวันทําการวันแรก(ไมเกิน 3วัน) 

3.) หัวหนางานพิจารณา แจงผูประสานงาน 

     กลาง และผอก.ขอดูกลองวงจรปด   

     พรอมผูเสียหาย 

 4) สรุปเหตุการณ 

 

1.) รปภ. แจงตํารวจ 

2.) กรณีเปนเหตุการณท่ีมีแนวโนมเปนคดีความ  

    หรือชุมชนใหความสนใจ  เสี่ยงตอภาพพจน  

    ขององคกร ใหหัวหนาเวรแจงแพทยเวร  

3.) จนท.ตํารวจดําเนินการตามกฎหมาย 

4.) กรณีนอกเวลา รปภ.เปนผูเปดดูขอมูลในกลอง  

   วงจรปด พรอมหัวหนาเวร 

5.) ในเวลา จนท.IT/คุณชยพล เปนผูเปดดูขอมูลในกลอง

วงจรปด พรอมหัวหนาหนวยงาน/ผูประสานงานกลางผอก.

และ จนท.ตาํรวจ 

6). สรุปเหตุการณ 

 

 

 

 

     

   

 

หัวหนางานสงใบรายงานความเสี่ยง 

(ใบ HOIR)  ท่ีงาน RM ภายใน 7 วัน 



  

 

 



 

แบบฟอรมการรายงานความเสี่ยงและอุบัติการณโรงพยาบาลขุนตาล ประจําเดือน............................................. ชื่อหนวยงานท่ีสง............................................. 

ลําดับ ความเสีย่ง อุบัติการณ โปรแกรม ระดับความ

รุนแรง 

เหตุการณ สาเหต ุ แนวทางแกไข ผลลัพธ 

รพ. หนวยงาน รพ. หนวยงาน 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
หมายเหตุ : ไมมีความเสี่ยง/อุบัติการณ  ใหรายงานเปน  “ไมมีความเสี่ยง/อุบัติการณ” 

            : (ตัดยอดทุกสิ้นเดือน) สงภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป พบไมสงติดตาม  //  วันท่ี 10 ตัดยอด งดติดตาม : รายงานเปน = หนวยงานสงลาชา/ไมสง 

 

ลงชื่อ.......................................................ผูรายงาน    วดป.ท่ีรายงาน......................................................... 

 



 

 

ใบรายงานการเจ็บปวยและอุบัติเหตุของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลขุนตาล 

ประจําเดือน...............................................................ชื่อหนวยงานท่ีสง.................................................. 

ลําดับ วดป. ช่ือ-สกุล ตําแหนง เวร อาการ/โรค/อุบัติเหต ุ สาเหตุจากงาน การรักษา หมายเหต ุ

(ลางานก่ีวัน) 

ใช ไมใช ผูปวยนอก ผูปวยใน สงตอ  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
        

ลงชื่อ.......................................................ผูรายงาน    วดป.ท่ีรายงาน……………………………………………. 

หมายเหตุ  : กรณีไมมีการเจ็บปวยและอุบัติเหตุของเจาหนาท่ี  ใหรายงานเปน   “ไมมีการเจ็บปวยและอุบัติเหตุ”  

              :  (ตัดยอดทุกสิ้นเดือน) สงภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป พบไมสงติดตาม     //  วันท่ี 10 ตัดยอด งดติดตาม : รายงานเปน = หนวยงานสงลาชา/ไมสง 

 

   



 

 

 

การจัดระดับความรุนแรงของอุบัติการณ / ความเส่ียงดานอ่ืนๆ 

ผลลัพธ รุนแรงสูงสุด (ระดับ I) รุนแรงสูง (ระดับ E-H) รุนแรงปานกลาง (ระดับ D) รุนแรงตํ่า / Near miss (A – C) 

ผลลัพธดานบุคคล 
1. เสียชีวิต 

 

1.    ตอง admit 

2.    พิการอยางถาวร 

 

1. ตองใชจายยาเพ่ิมข้ึน 

2. เจาหนาท่ีลาปวย  

3. ไมสามารถปฏิบัติงานประจํา

ของตนเองได 

4. ตองไดรับการปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน 

1. สามารถปฏิบัติงานประจําได

ตามปกต ิ

ผลลัพธดานจิตใจ 
 คิดฆาตัวตาย มีผลกระทบตอครอบครัวและสังคม -  มีภาวะเครยีด / ซมึเศรา  

ตองไดรับการ Counselling  

วิตกกังวล 

ผลลัพธดานช่ือเสยีง 
1. ผูนําทองถ่ิน , องคกร , หนวยงาน

ตาง ๆ ไมใหความรวมมือ / งดการ

สนับสนุน / กลาวโทษ / รวม

กระแสการตอตาน 

2. ผูปวย / ครอบครัว ฟองรอง

โรงพยาบาล หรือเปนคดีความ 

1. ผูรับบริการ / ครอบครัว /

ประชาชนกลุมใหญสญูเสยีศรัทธา

ตอการรักษาพยาบาลของ

โรงพยาบาล 

2. มีแนวโนมฟองรองสูง 

 

ผูรับบริการ  / ผูปวยรองเรยีน 

 

1. ผูรับบริการไมพึงพอใจ 

ผลลัพธดานคาใชจาย 
> 50,000 บาท >15,000 – 50,000 บาท 2,000 – 15,000 บาท < 2,000 บาท 

หมายเหตุ :   - กรณีเปนความเสี่ยง/อุบัติการณท่ีเขาไดกับโปรแกรมความเสี่ยงมากกวา 1 โปรแกรม  ใหยึดโปรแกรมท่ีมีระดับความรุนแรงสูงสุดเปนเกณฑ 

- ดานคาใชจาย กรณีท่ีไมสามารถประเมินไดทันที ใหรอการประเมินจนไดตัวเลขแลวเริ่มดําเนินการ 

- กรณีทรัพยสินของเจาหนาท่ีหรือผูรับบริการสูญหาย ไมวาจะมีมูลคาเทาใดก็ตาม ใหรายงานทันทีท่ีคณะกรรมการ RM 

 

 



 
การแบงระดับความรุนแรง 

 
*  ความคลาดเคลื่อนแบงเปน  9  ระดับ    *  เปรียบเทียบเปนระดับความรุนแรง  4  ระดับ  ตามอุบัติการณทั่วไป 

A  -  ไมมีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนแตมีเหตุการณท่ีมี   A – B      Near  miss  ( ความเสี่ยง ) 

         โอกาสกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนได    C    ระดับความรุนแรงต่ํา 

B  -  ความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนแตยังไมถึงผูปวย    D    ระดับความรุนแรงปานกลาง 

C  -  เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวยแตไมทําใหผูปวย   E – H    ระดับความรุนแรงสูง 

        เปนอันตราย       I    ระดับความรุนแรงสูงสุด 

D  -  มีความคลาดเคลื่อนท่ีไมเปนอันตรายกับผูปวย 

        แตตองมีการติดตามเฝาระวังผูปวยเพ่ือใหม่ันใจวา   **  A – B   หรือ  Near  miss  หนวยงานแกไขสงรายงานภายใน  30  วัน 

        ไมเกิดอันตราย       **  C   หรือระดับต่ํา หนวยงานแกไข  สงรายงานภายใน  30  วัน 

E  -  มีความคลาดเคลื่อน  เปนอันตรายชั่วคราวตองไดรับ   **  D  หรือระดับปานกลาง  หนวยงานแกไข  สงรายงานใหทีม  PTC /  RM  ภายใน  7  วัน 

การรักษาเพ่ิมเติมมากข้ึน  จากเหตุการณนั้น    **  E – H  หรือระดับสูงรายงานภายใน  24  ชั่วโมงและสงรายงานใหทีม  PTC / RM        

F  -  มีความคลาดเคลื่อน  เปนอันตรายชั่วคราวตองไดรับ         ภายใน 3  วัน  และทํา  RCA / Conference  สงภายใน 7 วัน    

        การรักษาในโรงพยาบาลหรือตองไดรับการรักษาตัว   **  I  หรือระดับความรุนแรงสูงสุด  รายงานทันทีและสงรายงานทีม PTC / RM  

       ในโรงพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน และมีการสงตอ           ภายในวันรุงข้ึนหรือวันแรกท่ีเปดทําการถัดจากวันเกิดเหตุการณ  และทํา         

G  -  มีความคลาดเคลื่อน  มีผลทําใหผูปวยเกิดความพิการ          RCA / Conference 

        อยางถาวร 

H  -  มีความคลาดเคลื่อนและเปนอันตรายตอผูปวยเกือบถึง       

       ชีวิต  หรือทําใหตองมีการกูชีวิต               ********  ความคลาดเคลื่อน  =  อุบัติการณ  ********    

I  -  มีความคลาดเคลื่อนและเปนอันตรายผูปวยเสียชีวิต    
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แบบรายงานความคลาดเคลื่อนดานยา รพ.ขุนตาล 

ชื่อผูปวย.....................................................................HN…………………อายุ........................น้ําหนัก.............................ว/ด/ป...................เกิดเหตุการณเวลา......................... 

ผูปวยมาจากหนวยงาน....................................ความคลาดเคลื่อนเกิดจาก  (  )  แพทย  (  ) ทันตแพทย  (  ) พยาบาล   (  ) เภสัชกร  (  ) จพง.เภสัชกรรม  (  ) ระบุ........................... 

1.ตนเหต ุความคลาดเคลื่อนดานยา  มาจากหนวยงาน (  ) OPD  (  ) ER  (  ) LR  (  ) IPD   (  ) หองฟน   (  ) หองยา  (  ) ระบุ............................ 

• ประเภทขอมูล  (   ) ความเสี่ยง        (   ) อุบัติการณ 

• ประเภทขอมูลความคลาดเคลื่อนดานยา   [     ] การสั่งยาผดิพลาด (Prescribing  error )          [     ] การจัดยาผิดพลาด (Order Processing  error )     

          [     ] การใหยาผิดพลาด (Administrative  error )     [     ] การจายยาผิดพลาด (Dispensing  error )     

• รายละเอียดความผิดพลาดของขอมูลความคลาดเคลื่อนดานยา    

(    ) ผิดชนิด     (  ) ผิดจาํนวน /ปริมาณ    (   ) ผิดความแรง   (   ) ผิดรูปแบบ   (  ) ผิดขนาดขอบงใชยา   (  ) พบยาที่ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเหมือนกัน    

(   ) ผิดคน   (  ) ผิดเวลา(   ) พบยาที่มปีฏิกิริยาตอกัน (Drug interaction)     (  ) ลืมใหยา     (  ) ลืมจายยา    (  ) อ่ืนๆระบุ............................................................ 

2.ผลจากความคลาดเคลื่อนทางยาที่กระทบตอผูปวย 

 (  ) ระดับA  = เหตุการณซึ่งมีโอกาสที่จะกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  เชน Check cardยากับ Kardex/Order หรือ มีการdoubble check ขณะจัดยาแลวพบเจอ 

 (  ) ระดับ B = เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา แตยังไมถึงผูปวย เชน จัดยาแลวจะเอาไปใหผูปวย แตตรวจพบกอน 

 (  ) ระดับ C = เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา แตไมทาํใหผูปวยไดรับอันตราย ( ใหยาแกผูปวยไปแลว ) 

 (  ) ระดับ D  = เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา สงผลใหตองเฝาระวังเพื่อมั่นใจวาไมเกิดอันตรายตอผูปวย 

 (  ) ระดับ E =  เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา สงผลใหเกิดอันตรายชั่วคราว  และตองมีการบําบัดรักษา 

   (  ) ระดับ F = เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา สงผลใหเกิดอันตรายชั่วคราว  และตองนอนโรงพยาบาล หรืออยูโรงพยาบาลนานข้ึน 
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 (  ) ระดับ G = เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา สงผลใหเกิดอันตรายถาวรแกผูปวย 

 (  ) ระดับ H = เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา สงผลใหตองทําการชวยเหลือชีวิตผูปวย 

 (  ) ระดับ I = เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา สงผลใหผูปวยเสียชีวิต 

3. บรรยายสรุปเหตุการณ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. การดําเนินการเบื้องตน / การจัดการเบื้องตน ( การจัดการตามระดับความรุนแรงในกรณีเกิดอุบัติการณ ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ลงชื่อผูพบเห็นเหตุการณ......................................................หัวหนาหนวยงาน.............................................แพทยเวร /แพทยเจาของไข.................................... 

5. การดําเนินการแกไข  (ใหตอบกลับภายใน 1 สัปดาห ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 วันที่ตอบตอบกลับ......................................................ผูตอบกลับ.................................................................. 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

( แบบฟอรมตาง ๆ ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                              RM NO………. 

ใบรายงานความเส่ียง / อุบัติการณ  ( HOIR ) โรงพยาบาลขุนตาล 

ชนิดของการรายงาน  (    )  ความเสี่ยง            A                B   

ระดับความรุนแรง  (    )  อุบัติการณ            C              D            E              F              G              H                 I 

 ช่ือผูปวย / ผูประสบปญหา...................................................อายุ..........................HN................................................................ 

 วันท่ีเกิดเหตุ.......................................เวลา..........................วันท่ีรายงาน................................เวลา............................................ 

 แพทยเจาของไข / แพทยเวร................................................หนวยงานท่ีพบเหตุการณ............................................................... 

ทําเครื่องหมาย   /   ใน    (    )  หนาขอเหตกุารณท่ีเกิดข้ึน 

1.  กายภาพสิ่งแวดลอม  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  (  ENV  )  4.  ความคลาดเคลื่อนทางยา  (  PTC  ) 

 (    )  เกิดภัยพิบัต ิ       (    )  สั่งยาผิดพลาด 
 (    )  ไฟฟาดูด / ช็อต      (    )  จัดยาผิดพลาด 

 (    )  เครื่องมือไมพรอมใช / ใชงานไมได หรือไมมเีครื่องมือใช  (    )  การจายยาผดิพลาด 

 (    )  แกส / ออกซิเจนรั่ว / ระเบิด     (    )  การใหยาผิดพลาด 

 (    )  เจาหนาท่ีไดรับอุบัติเหตุ / เจ็บปวยจากการทํางาน   (    )  อ่ืน ๆ.................................................................... 

 (    )  ผูปวย / ผูรับบริการไดรับอุบัติเหต ุ   5.  การจัดการกับขอรองเรียน  (  RM  ) 

 (    )  เจาหนาท่ี / ผูรับบริการถูกทําราย    (    )  การฟองรอง 

(    )  ทรัพยสินสูญหาย – เสียหาย     (    )  ผูปวย / ญาตไิมพึงพอใจและรองเรียน 

 (    )  มีบุคคลภายนอกเขาไปในบานพักเจาหนาท่ี    (    )  เจาหนาท่ีไมพึงพอใจ และรองเรียน 

 (    )  ญาติผูปวยเอะอะโวยวาย / เมาสรุากอความวุนวาย   (    )  อ่ืนๆ..................................................................... 

 (    )  อ่ืนๆ.......................................................................    

2.  การดูแลรักษาผูปวย  (  PCT  )     6.  การพิทักษสิทธิผูปวย  (  PCT  ) 

 (    )  ภาวะแทรกซอนจากการคลอดของมารดา  ทารก   (    )  ปฏิเสธการรักษาเพ่ือขอยายไปรักษาท่ีอ่ืน 

 (    )  วินิจฉัยดูแลผูปวยภาวะวิกฤตลาชา    (    )  ไมไดเซ็นยินยอมกอทําหตัถการ 

 (    )  รายงานแพทยลาชา      (    )  ผูปวยถูกเปดเผยขอมลู / รางกาย 

 (    )  ภาวะแทรกซอนจากการทําหัตถการ/ทําหัตถการไมถูกตอง  (    )  ผูปวยไมทราบการวินิจฉัยโรค  

(    )  วินิจฉัยผูปวยผดิพลาด ไมครอบคลุม                    / แนวทางการรักษา  

 (    )  เก็บสิ่งสงตรวจผิดพลาด/แปรผลผดิพลาด    (    )  ผูปวยไมทราบช่ือแพทยผูรกัษา 

 (    )  รายงานผล  Lab  ผิด  ตรวจ  Lab  ผิด  Order   (    )  ไมสมัครใจปฏิบัติตามแผนการรักษา 

 (    )  อุบัติเหตุ/ภาวะแทรกซอนจาการรักษา/รักษาผิดคน   (    )   OPD Card ผิดคน / แผนตอผิดคน 

 (    )  ผูปวย/ผูรับริการไดรับอุบัตเิหตุจากระบบการดูแล   (    )  พิมพใบสั่งยาผิดคน 

 (    )  X-Ray  ผิดตําแหนง  ผิดคน     (    )  สงสิทธิบัตรผดิ หรือสงตรวจผิดแผนก/ผิดคน 

 (    )  อ่ืนๆ.....................................................................   (    )  อ่ืนๆ..................................................................... 

          

3.  การปองกันและควบคุมการติดเช้ือ  (  IC  )    7.  การบรหิารงานและงานสนับสนุนบริการ  (  บริหารฯ  )  

 (    )  ผูรับบริการติดเช้ือ  NI      (    )  งานการเงินและบัญชี    

 (    )  เจาหนาท่ีติดเช้ือจากการใหบริการ    (    )  งานพัสด ุ

 (    )  เจาหนาท่ีสัมผัสสารคดัหลั่ง     (    )  งานสารบรรณและธุรการ 

 (    )  ไมปฏิบัตติามหลัก  IC      (    )  งานบุคลากร 

 (    )  อ่ืนๆ......................................................................    (    )  งาน  IT / งานขอมูล 

(    )  อ่ืนๆ.................................................................... 

 



   

         แกไข ม.ค.2558 

 

บรรยายสรุปเหตุการณ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การดําเนินการเบ้ืองตน / การจัดการเบ้ืองตน  (การจัดการตามระดับความรุนแรงในกรณีอุบัติการณ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ลงช่ือผูพบเห็นเหตุการณ.......................................................     แพทยเวร / แพทยเจาของไข........................................... 

หัวหนาหนวยงาน.....................................................................................................ลงลายมือช่ือรับทราบทุกครั้ง 

 

การดําเนินการแกไข  (ใหตอบกลับภายใน  1  สัปดาห) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วันท่ีตอบกลับ................................................................ผูตอบกลับ......................................................................................



                     

                          หนา  1 

แบบรายงานความคลาดเคล่ือนดานยา รพ.ขุนตาล 

ชื่อผูปวย.....................................................................HN…………………อายุ........................น้ําหนัก.............................ว/ด/ป...................เกิดเหตุการณเวลา......................... 

ผูปวยมาจากหนวยงาน....................................ความคลาดเคลื่อนเกิดจาก  (  )  แพทย  (  ) ทันตแพทย  (  ) พยาบาล   (  ) เภสัชกร  (  ) จพง.เภสัชกรรม  (  ) ระบุ........................... 

1.ตนเหตุ ความคลาดเคลื่อนดานยา  มาจากหนวยงาน (  ) OPD  (  ) ER  (  ) LR  (  ) IPD   (  ) หองฟน   (  ) หองยา  (  ) ระบุ............................ 

ประเภทขอมูล  (   ) ความเสี่ยง        (   ) อุบัติการณ 

ประเภทขอมูลความคลาดเคล่ือนดานยา   [     ] การสั่งยาผิดพลาด (Prescribing  error )          [     ] การจัดยาผิดพลาด (Order Processing  error )     

             [     ] การใหยาผิดพลาด (Administrative  error )     [     ] การจายยาผิดพลาด (Dispensing  error )     

         รายละเอียดความผิดพลาดของขอมูลความคลาดเคล่ือนดานยา    

   (    ) ผิดชนิด     (  ) ผิดจํานวน /ปริมาณ    (   ) ผิดความแรง   (   ) ผิดรูปแบบ   (  ) ผิดขนาดขอบงใชยา   (  ) พบยาท่ีออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเหมือนกัน    

(   ) ผิดคน       (  ) ผิดเวลา(   ) พบยาท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน (Drug interaction)     (  ) ลมืใหยา     (  ) ลืมจายยา    (  ) อ่ืนๆระบุ............................................................ 

2.ผลจากความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีกระทบตอผูปวย 

  (  ) ระดับA  = เหตุการณซ่ึงมีโอกาสท่ีจะกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  เชน Check cardยากับ Kardex/Order หรือ มีการdoubble check ขณะจัดยาแลวพบเจอ 

  (  ) ระดับ B = เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา แตยังไมถึงผูปวย เชน จัดยาแลวจะเอาไปใหผูปวย แตตรวจพบกอน 

  (  ) ระดับ C = เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา แตไมทําใหผูปวยไดรับอันตราย ( ใหยาแกผูปวยไปแลว ) 

  (  ) ระดับ D  = เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา สงผลใหตองเฝาระวังเพ่ือม่ันใจวาไมเกิดอันตรายตอผูปวย 

  (  ) ระดับ E =  เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา สงผลใหเกิดอันตรายชั่วคราว  และตองมีการบําบัดรักษา 

    (  ) ระดับ F = เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา สงผลใหเกิดอันตรายชั่วคราว  และตองนอนโรงพยาบาล หรืออยูโรงพยาบาลนานข้ึน 

  (  ) ระดับ G = เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา สงผลใหเกิดอันตรายถาวรแกผูปวย 

  (  ) ระดับ H = เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา สงผลใหตองทําการชวยเหลือชีวิตผูปวย 

  (  ) ระดับ I = เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา สงผลใหผูปวยเสียชีวิต 

 



นา  2 

 

3. บรรยายสรุปเหตุการณ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. การดําเนินการเบ้ืองตน / การจัดการเบ้ืองตน ( การจัดการตามระดับความรุนแรงในกรณีเกิดอุบัติการณ ) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   ลงช่ือผูพบเห็นเหตุการณ......................................................หัวหนาหนวยงาน.............................................แพทยเวร /แพทยเจาของไข.................................... 

5. การดําเนินการแกไข  (ใหตอบกลับภายใน 1 สัปดาห ) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     วันท่ีตอบตอบกลับ......................................................ผูตอบกลับ.................................................................. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับบุคลากรเมื่อเกิดอุบัติเหตถุูกเลือดหรือสารน้ํา 

จากรางกายผูปวยเขาทางบาดแผลหรือเยื่อเมือก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลางดวยน้ําและน้ํายาฆาเชื้อหรือลางดวยน้ําใหมากท่ีสุด  กรณีเขา  ปาก  ตา  หรือบาดแผล 

รายงานผูบังคับบัญชา / หัวหนาเวร 

ซักประวัติพฤติกรรมเส่ียงของผูปวยและบุคลากร 

- ใหคําปรึกษากอนเจาะเลือด ( นอกเวลา ใหคําปรึกษาโดยพยาบาลในเวร ) 

- ตรวจเลือด  หา  Anti  HIV  ,  Hepatitis  B 

ความคิดเห็นของแพทย 

      บันทึกในแบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุขณะ                  

                  ปฏิบัติงาน  สงท่ีงาน  IC 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Administrative  error  ของหนวยงาน..........................................................................................................ประจําเดือน............................................... 

ว.ด.ป. ช่ือผูปวย HN รายละเอียดความคลาดเคล่ือน ประเภทความคลาดเคล่ือนในการใหยา  (Administrative  error) ระดับความ

รุนแรง 

ผิดชนิด ผิดความแรง ผิดจํานวน ผิดรูปแบบ ผิดคน แพยาซ้ํา ลืมใหยา ผิดเวลา  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

ระดับความรุนแรง 

ระดับ  A  =  เหตุการณซ่ึงมีโอกาสท่ีจะกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา เชน  Check card  ยากับ Kadex/order หรือมีคน Doubble check ขณะจัดยาแลวพบความผิดพลาด 

ระดับ  B  =  เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  แตยังไมไปถึงผูปวย  เชน  จัดยาแลวจะเอาไปใหผูปวย  แตตรวจพบกอน 

ระดับ  C  =  เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  แตไมทําใหผูปวยไดรับอันตราย  ( ใหยาผูปวยไปแลว ) 

ระดับ  D  =  เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  สงผลใหตองเฝาระวังเพ่ือใหม่ันใจวาไมเกิดอันตรายตอผูปวย 

ระดับ  E  =  เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  สงผลใหเกิดอันตรายชั่วคราว  และตองมีการบําบัดรักษา 

ระดับ  F  =  เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  สงผลใหเกิดอันตรายชั่วคราว  และตองนอนโรงพยาบาลหรือตองอยูโรงพยาบาลนานข้ึน 

ระดับ  G  =  เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  สงผลใหเกิดอันตรายถาวรแกผูปวย 



ระดับ  H  =  เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  สงผลใหตองทําการชวยเหลือชีวิตผูปวย 

ระดับ  I   =  เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  สงผลใหผูปวยเสียชีวิต 



 

แบบเฝาระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาลชุมชน (ผูรับบริการ) 

ขอมูลท่ัวไป 

หอผูปวย / หนวยงาน...........................................................................................เตยีงท่ี...............HN.................................AN............................ 

ช่ือผูปวย / ผูรับบริการ..............................................................................................................................อายุ...............ป  เพศ........................... 

รับไวในโรงพยาบาลเมื่อ....................................................... จําหนายเมื่อ............................................... รวมเวลาอยู รพ...............................วัน 

การวินิจฉัยแรกรับ............................................................................................................................................................................................... ... 

การวินิจฉัยครั้งสุดทาย............................................................................................................................................................................................ 

อาการสําคญั........................................................................................................................................................................................................... 

1. 6  เดือนท่ีผานมาเคยไดรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลหรือไม 

(    )  ไมเคย (    )  เคย  เมื่อ.............................................................. จําหนายเมือ่................................................ 

           การวินิจฉัย.............................................................................................................................. 

2. มีไขมากกวา  38  องศาเซลเซยีส 

(    )  แรกรับ (    )  หลังรับไวเมื่อ.................................................... ระยะเวลามไีข............................................. วัน 

3. อาการอ่ืนๆ  ท่ีปรากฏ 

(  )  ไอ          เริ่มเมื่อ.......................................  (  )  อุจจาระรวง  เริ่มเมื่อ....................................................... 

(  )  ปสสาวะขุน       เริ่มเมื่อ..........................................(  )  หนอง          เริ่มเมื่อ..........................ตาํแหนงท่ีพบ....................... 

(  )  ปสสาวะแสบขัด  เริ่มเมื่อ.........................................(  )  แผล / ผื่น      เริ่มเมื่อ..........................ตาํแหนงท่ีพบ....................... 

(  )  อ่ืนๆ          เริ่มเมื่อ...................................................... 

4. การใชเครื่องมือพิเศษ 

(  )  การผาตัด           เริ่มเมือ่..........................................(  )   การใหนํ้าเกลือ / เลือด  เริ่มเมื่อ..................................................... 

(  )  สวนปสสาวะครั้งคราว   เริ่มเมื่อ..................................(  )  การใสทอชวยหายใจ    เริ่มเมื่อ...................................................... 

(  )  สวนปสสาวะคา    เริ่มเมื่อ...........................................(  )  การใสเครื่องชวยหายใจ เริ่มเมื่อ..................................................... 

(    )  อ่ืนๆ    เริ่มเมื่อ....................................................... 

5. ยาปฏิชีวนะท่ีไดรับ 

ชนิด  ขนาดยา / วัน วันท่ีเริ่มใหยา วันท่ีหยุด  ระยะเวลารวมขนาดยา 

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

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

6. ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

วันท่ี    สิ่งสงตรวจ   ผล 

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

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

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

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

7. ผลสรุป 

(  )  ติดเช้ือในโรงพยาบาล  ตําแหนง..............................................................วันท่ีเริ่มติดเช้ือ........................................................... 

          เช้ือ......................................................................................สาเหตุ / ปจจัยสงเสริม.............................................................. 

(    )  ไมติเช้ือในโรงพยาบาล   (    )  คาดวาติดเช้ือในโรงพยาบาล 

(    )  ติดเช้ือในชุมชน    (    )  คาดวาไมตดิเช้ือ 

(    )  สรุปไมได 

      ลงช่ือ................................................................................ผูบันทึก 

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

      ตําแหนง........................................................................... 

      วันท่ี................................................................................. 



 

 

 

 

 

 

 

แบบเฝาระวังการติดเช้ือในกระแสโลหิตในทารกแรกเกิด  (Neonatal  Sepsis) 

 

ช่ือ.........................................................................................................อายุ..............วัน  HN………………………..AN………………….. 

คลอดวันท่ี...........................................................เวลา....................น.  ชนิดการคลอด................................................................................... 

นํ้าหนัก..........................กรมั  APGAR  Score………………….คะแนน  การวินิจฉัยแรกรับ....................................................................... 

จําหนายวันท่ี....................................การวินิจฉัยครั้งสุดทาย.......................................................................วันท่ี............................................. 

รวมระยะเวลาในการอยูโรงพยาบาล...........................................วัน 

ประวัติการคลอด 

(    )  ทารกคลอดกอนกําหนด ( GA <  37  สัปดาห ) (    )  มารดามภีาวะ  PROM  >  24  ช่ัวโมง 

(    )  มีประวัติคลอดยาก    (    )  มารดามภีาวะ  Chorioamnionitis 

(    )  ทารกมีภาวะ  Birth  Asphyxia   (    )  มารดามีประวัตติิดเช้ือในระบบทางเดินปสสวะ 

(    )  อ่ืนๆ....................................................................................................................................................................................................... 

ชนิดของหัตถการและการสอดใสอุปกรณ 

(    )  การใหสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา  วันท่ีไดรับ.................................................วันท่ีเลิกใช...................................................... 

(    )  การใส  Umbilical  catheter  วันท่ีไดรับ.................................................วันท่ีเลิกใช...................................................... 

(    )  อ่ืนๆ....................................................................................................................................................................................................... 

เกณฑการวินิจฉัย  Clinical  Sepsis 

A  (    )  มีอาการหรืออาการแสดงอยางนอย  1  อยางตอไปน้ี 

     (    )  T >  38  C  (    )  T  <  37  C  (    )  หัวใจเตนชา  (    )  หยุดหายใจ  

B  (    )  ไมไดเพาะเช้ือจากเลือด  หรือเพาะเช้ือไมข้ึน  หรือไมพบแอนติเจนในเลือด 

C  (    )  ไมพบการติดเช้ือตําแหนงอ่ืน 

D  (    )  แพทยใหการรักษา............................................................................................................................................................................ 

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

วันท่ี สิ่งสงตรวจ ผล 

   

   

   

ยาปฏิชีวนะท่ีไดรับ 

ชื่อยา ขนาดยา / วัน วันท่ีเร่ิมให วันท่ีหยุดยา ระยะเวลา / วัน รวมขนาดยา 

      

      

      

ผลการวินิจฉัยการติดเชื้อ 

(    )  ติดเช้ือในโรงพยาบาลตําแหนง  Clinical  Sepsis  วันท่ีเริ่มอาการ........................................................................................................... 

(    )  ไมติดเช้ือในโรงพยาบาล (    )  คาดวาติดเช้ือในโรงพยาบาล (    )  สรุปไมได  (    )  คาดวาไมตดิเช้ือ 

 



       ลงช่ือ...........................................................................ผูบันทึก 

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

       ตําแหนง..................................................................... 

       วันท่ี........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 

  (สัมผัสสารคัดหล่ัง) 

 

 

ชื่อ.........................................................................อายุ.........ป  ตําแหนง.........................................สถานที่ปฏิบัติงาน…………………. 

วันที่ไดรับอุบัติเหตุ...............................................................เวลา................................น. 

 

ลักษณะอุบัติเหตุที่ไดรับ 

(   )  ถูกเข็มแทง (   )  ถูกของมีคมบาด   (   )  เลือด / สารคัดหลั่งกระเด็นเขาตา  ปาก  จมูก 

(   )  อ่ืนๆ  ระบุ................................................................................................................................................................... 

สวนของรางกายที่ไดรับอุบัติเหตุ 

(   )  แขน      (   )  มือ (   )  จมูก     (   )  ปาก (   )  ตา       (   ) อ่ืนๆ ระบุ............................. 

ไดรับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติกิจกรรมใด 

(   )  ฉีดยา       (   )  เย็บแผล     (   )  ฉีดยาเขาสาย  IV  Fluid   (   )  เก็บปสสาวะ (   )  เจาะเลือด 

(    )  ทิ้งเข็ม     (   )  ผาตัด        (   )  เจาะเลือดทีป่ลายนิ้วหรือสนเทาผูปวยเด็ก (   )  อ่ืนๆ ระบุ.................................. 

การแปดเปอนเลือดหรือสารคัดหลั่งของอุปกรณ  เคร่ืองมือที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ 

(   )  เปอน          (   )  ไมเปอน      (   )  ไมทราบ 

ความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

(   )  ถูกบาดหรือถูกแทงเพียงชัน้  Superficial   ( ไมมีเลือดออก ) 

(   )  ปานกลาง  ( แทงทะลผุิวหนัง  มีเลือดออกเล็กนอย ) 

(   )  รุนแรง  ( ถูกแทงลึก  มีเลอืดออกมาก ) 

การใชเคร่ืองปองกันขณะเกิดอุบัติเหตุ 

(   )  ใช  เคร่ืองปองกันที่ใช................................................................................(   )  ไมไดใช………………………………. 

สถานทีท่ี่ไดรับอุบัติเหตุ 

(   )  ตึกผูปวยใน  (   )  เตียงผูปวย  (   )  หองเตรียมยา (   )  บริเวณที่ลางเคร่ืองมือ 

               (   )  อ่ืนๆ  ระบุ................................................................................................................... 

(   )  หองผาตัด  (   )  หนวยจายกลาง (   )  หองฉุกเฉิน  (   )  หนวยซักฟอก 



(   )  ผูปวยนอก  (   )  หองชันสูตร  (   )  หองทันตกรรม (   )  อ่ืนๆ  ระบุ................................. 

การปฏิบัติตนหลังไดรับอุบัติเหตุ 

(   )  ลางบริเวณที่ไดรับอุบัติเหตุดวยน้ํา 

(   )  ลางบริเวณที่ไดรับอุบัติเหตุดวยน้ําและสบู 

(   )  ลางบริเวณที่ไดรับอุบัติเหตุดวยน้ําและสบูแลวเชด็ดวย  70%  Alcohol 

(   )  อ่ืนๆ  ระบุ................................................................................................................................................................. 

 

 

       ลงชื่อ.............................................................................. 

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

       ตําแหนง........................................................................ 

       วันที่.............................................................................. 

 

 

 

 

 



 ข 

 

สารบัญ 

 

           หนา 

 

คํานํา              ก 

สารบัญ              ข 

ความหมาย              1 

ขอบขายบริการ             2 

ความตองการของผูรับบริการ           2 

ความตองการของบุคลากรในโรงพยาบาลขุนตาล         3 

โครงสรางการจัดองคกรการบริหารความเสี่ยง         4 

แนวทางการจัดการเม่ือเกิดความเสียหาย          5 

แนวทางการรับเรื่องรองเรียน / ขอเสนอแนะ         6 

นโยบายของงานบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลขุนตาล        7 

เปาหมายของงานบริหารความเสี่ยง          7 

จุดเนนของการบริหารความเสี่ยง           7 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง          8 

รายชื่อคณะทํางานความเสี่ยง           9 

รายชื่อคณะทํางานท่ีรับผิดชอบแบงตามหนวยงาน        10  

บัญชีความเสี่ยงระดับโรงพยาบาลขุนตาล         11 

การรายงานอุบัติการณ           14 

ข้ันตอนการรายงานความเสี่ยง             14 

ผังการปฏิบัติงานและข้ันตอนการสงใบรายงานความเสี่ยง       17 

ผังอุบัติการณ / ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับยา         18 

ตัวอยางเหตุการณ / ความเสี่ยงรุนแรงสูงสุดท่ีตองรายงานทันที      19 

ความเสี่ยงท่ีสําคัญของโรงพยาบาลขุนตาลท่ีตองเฝาระวัง  5  อันดับ        19 

รายละเอียดแบบฟอรมและการสงรายงาน         20  

การจัดระดับความรุนแรงของอุบัติการณ /ความเสี่ยงดานอ่ืนๆ      19 

การแบงระดับความรุนแรง           22 

ภาคผนวก 

แนวทางการจัดการเม่ือเกิดเหตุการณไมพึงประสงค 

แบบฟอรมตาง ๆ  



 ข 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค ู่มือ 

ระบบบรหิารความเส่ียงในโรงพยาบาล 

 

 
 

โรงพยาบาลขนุตาล 

จงัหวดัเชียงราย 

 
 

 

 

 

ฉบบัปรบัปรงุกมุภาพนัธ ์2560 

 

 

 


