
ผู้รับผดิชอบ แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน/วธีิการด าเนินการ จุดควบคุม เอกสารทีเกีย่วข้อง ระยะเวลาด าเนินการ
1. ขั้นตอนก่อนการวเิคราะห์ 

บุษราคมั ศศิธร รับค าสั่งตรวจ แพทยห์รือพยาบาลสั่งตรวจแลป แพทยห์รือพยาบาลเป็นผูส้ั่งตรวจ ใบrequest 5 นาที
วชัระ จุฬาลกัษณ์ จนท.หอ้งแลปรับการสั่งตรวจทางHOS XPหรือ ไมค่ดัลอกค าสั่งตรวจ OPD card

OPD card

บุษราคมั ศศิธร ตรวจเช็คความถูกตอ้ง ตรวจเช็คความถูกตอ้งของรายการตรวจ ตรวจสอบรายการตรวจในHOSXP วิธีปฏิบติั(WI) 5 นาที
วชัระ จุฬาลกัษณ์ ตรวจเช็คความถูกตอ้งของผูป่้วย กบัในใบ request

สอบถามช่ือ นามสกลุผูป่้วยทุกคร้ัง

บุษราคมั ศศิธร เก็บส่ิงส่งตรวจ เกบ็ส่ิงส่งตรวจตามรายการตรวจ เช่น เจาะเลือด แนะน าการเกบ็ส่ิงส่งตรวจท่ีถูกตอ้ง วิธีปฏิบติั(WI) 10 นาที
วชัระ จุฬาลกัษณ์ เกบ็ปัสสาวะ เสมหะ เป็นตน้ ปฏิบติัการตามมาตรฐาน

บุษราคมั ศศิธร เช็คคุณภาพส่ิงส่งตรวจ เช็คคุณภาพเช่น ปริมาณเพียงพอ มีhemolysis มีเกณฑก์ารรับ-ปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ วิธีปฏิบติั(WI) 5 นาที
วชัระ จุฬาลกัษณ์ มี clot หรือไม่ ส่ิงส่งตรวจไมมี่คุณภาพท าการ

มีคุณภาพ                                    ไมมี่คุณภาพ ปฏิเสธและเกบ็ใหม่

วชัระ เตรียมส่ิงส่งตรวจ เตรียมส่ิงส่งตรวจเช่น ป่ันเลือด ยอ้มสไลด ์เป็นตน้ ตรวจเช็คคุณภาพการเตรียมโดย วิธีปฏิบติั(WI) 15 นาที
นกัเทคนิคการแพทยห์รือจพง.วิทย์

เร่ือง  การตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิาร
FLOW CHART ตามระบบควบคุมภายใน  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสิวทิยา



ผูรั้บผิดชอบ แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ จุดควบคุม เอกสารทีเก่ียวขอ้ง ระยะเวลาด าเนินการ
2. ขั้นตอนการวเิคราะห์

บุษราคมั ศศิธร ท าการควบคุมคุณภาพ(IQC) ท าการควบคุมคุณภาพ test ท่ีท  าการวิเคราะห์ มีมาตรฐานเทคนิคการแพทยก์  าหนด วิธีปฏิบติั(WI) 30 นาที
 จุฬาลกัษณ์ โดยใช ้control หรือควบคุมเคร่ืองมือ กระบวน แบบบนัทึก IQC

ผ่าน                                                     ไม่ผ่านการอ่ืน

บุษราคมั ศศิธร ตรวจสอบผล IQC ตรวจสอบว่าผล IQC อยูใ่นเกณฑย์อมรับหรือไม่ มีเกณฑก์ารตรวจสอบผล IQC เช่น วิธีปฏิบติั(WI) 15 นาที
 จุฬาลกัษณ์ หากไมอ่ยูใ่นเกณฑใ์หท้  าการแกไ้ข westgard multi rule เป็นตน้ บนัทึกการแกไ้ขIQC

บุษราคมั ศศิธร ตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจ ตรวจวิเคราะห์ตามสาขาไดแ้ก่  เคมีคลินิก โลหิตวิทยา ปฏิบติัตาม WI ท่ีก  าหนด วิธีปฏิบติั(WI) 1 ชัว่โมง
 จุฬาลกัษณ์ ภูมิคุม้กนั จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา และ ระบุช่ือ นามสกลุหรือHN ทุกคร้ัง

ธนาคารเลือด มีวิธีการท่ีสามารถทวนสอบได้

มีการท า IQC 

บุษราคมั ศศิธร   ตรวจเอง                            ส่งต่อภายนอก รายการท่ีตรวจเองไดจ้ะท าการตรวจท่ีรพ.และ มีวิธีการเตรียมและขนส่งไปยงั

 จุฬาลกัษณ์ รายงานผลไดเ้ลย หน่วยงานภายนอก

ควบคุมอุณหภูมิและความปลอดภยั

บุษราคมั ศศิธร   บนัทึกผล                         เตรียม lab ส่งต่อรายการท่ีตรวจเองไมไ่ดจ้ะส่งไปตรวจท่ีหน่วยงาน ในการน าส่งส่ิงส่งตรวจ วิธีปฏิบติั(WI) 15 นาที
 จุฬาลกัษณ์ ภายนอก ตอ้งมีการเตรียมส่ิงส่งตรวจและการขนส่ง บนัทึกผลโดยใชโ้ปรแกรม LIS

ไปยงัหน่วยงานภายนอก มีการตรวจสอบการคดัลอกผล



ผูรั้บผิดชอบ แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ จุดควบคุม เอกสารทีเก่ียวขอ้ง ระยะเวลาด าเนินการ
3. ขั้นตอนหลังการวเิคราะห์

ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น สอดคลอ้ง ก าหนดวิธีการตรวจสอบผล

บุษราคมั ศศิธร ตรวจสอบผลตรวจ ของผลการตรวจ พร้อมลงช่ือผูต้รวจสอบผล ตรวจสอบผลโดยนกัเทคนิคการแพทย์ วิธีปฏิบติั(WI) 5 นาที
 จุฬาลกัษณ์ ตรวจสอบว่าเป็นผลท่ีเป็นคา่วิกฤตหรือไม่ หากผลไมถู่กตอ้งท าการวิเคราะห์ใหม่

บุษราคมั ศศิธร รายงานผล ลงช่ือผูร้ายงานผล และส่งผลใหแ้ก่แพทยห์รือผูป่้วย มีการระบุช่ือผูร้ายงาน ผูต้รวจสอบผล วิธีปฏิบติั(WI) 5 นาที
 จุฬาลกัษณ์ ตามแนวทางการรายงานผล สามารถสอบกลบัได้ แนวทาง

  ผลปกติ                                      ผลค่าวิกฤตผลปกติรายงานตามแนวทางการรายงานผลปกติ มีบนัทึกการรายงานคา่วิกฤต

ผลคา่วิกฤตรายงานผลตามแนวทางการรายงานคา่วิกฤต มีการประกนัเวลา  turn around time 

บุษราคมั ศศิธร   รายงานตามปกติ                    รายงานด่วน
 จุฬาลกัษณ์

บุษราคมั ศศิธร เก็บส าเนาผลแลป เกบ็ส าเนาเป็นกระดาษหรือelectronic file เพ่ือให้ เกบ็ส าเนาในแต่ละวนัใหส้ามารถสืบ วิธีปฏิบติั(WI) 5 นาที
 จุฬาลกัษณ์ สามารถคน้หาผลยอ้นหลงัได้ คน้ไดง่้ายและมีความปลอดภยั

บุษราคมั ศศิธร เก็บรักษาส่ิงส่งตรวจ เกบ็ส่ิงส่งตรวจไวร้อตรวจหรือรอท าลาย เกบ็ส่ิงส่งตรวจไวใ้นอุณหภูมิ วิธีปฏิบติั(WI) 10 นาที
 จุฬาลกัษณ์ เหมาะสม สถานท่ีเหมาะสม

วชัระ ท าลายส่ิงส่งตรวจ ท าลายส่ิงส่งตรวจเม่ือครบก าหนดท าลายแลว้ ท าลายส่ิงส่งตรวจตามหลกั IC รพ. วิธีปฏิบติั(WI) 10 นาที


