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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

 1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล ส าหรับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการกระบวนการ
ห้องปฏิบัติการพยาบาลของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการจัดการส าหรับการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ
พยาบาล เริ่มต้น ขั้นตอนการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล ข้อตกลงและกฏเกณฑ์ในการให้บริการใช้
ห้องปฏิบัติการพยาบาล ขั้นตอนการขอยืมและคืนพัสดุครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
และข้ันตอนการขอเบิกเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองเพ่ือใช้ในกิจการต่าง ๆ ติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยการติดตามปัญหาและประเมินผลการใช้งานห้องปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาเพื่อทบทวนส่งเสริมการให้บริการการใช้ห้องปฏิบติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

ห้องปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง ห้องเรียนส าหรับฝึกฝนทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลได้
อย่างถูกต้อง ส าหรับนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ที่ต้องเรียนรู้ก่อนที่จะฝึกปฏิบัติจริง
บนหอผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น 
รถเข็นผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย ตู้ข้างเตียงผู้ป่วย เครื่องเอกซเรย์ เป็นต้น  

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะเป็นสื่อการสอนส าหรับการศึกษา เช่น 
หุ่นจ าลองทารก หุ่นจ าลองมารดาตั้งครรภ์ หุ่นจ าลองฟังเสียงหัวใจและปอด เป็นต้น 
         เวชภัณฑ์สิ้นเปลือง หมายถึง วัสดุที่ใช้แล้วหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม ตัวอย่าง 
ผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงมือตรวจโรค สายน้ าเกลือ ไหมเย็บแผล ส าลี เป็นต้น



 

  

 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
(1) คณบดี / รองคณบด ี 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจดัท าคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ

ห้องปฏิบัติการ 
 2. พิจารณาแนวทางและคูม่ือกระบวนการปฏิบตัิการพยาบาล 
 3. พิจารณาวางแผน ก ากับ สั่งการ แก้ปัญหา อุปสรรค ให้การจัดการข้อ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค าชมเชย เพื่อส่งเสริมการใหบ้ริการ
ห้องปฏิบัติการพยาบาลเป็นไปด้วยด ี
4. ติดตามและประเมินผล จัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
และค าชมเชย เพื่อปรับปรุงการให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลให้มี
คุณภาพยิ่งข้ึน 

(2) อาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 
 

1. พิจารณาวางแผน ก ากับ สั่งการ แก้ปัญหา อุปสรรค ให้การจัดการข้อ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค าชมเชยใน 
การใช้บริการห้องปฏิบตัิการพยาบาลให้เป็นไปด้วยด ี
2. น าแผนมาสู่การปฏิบตัิตามกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้
กลยุทธ์ในการจัดการข้อร้องเรยีน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและค าชมเชย 
เพื่อให้ได้ความพึงพอใจมากท่ีสดุ 
3. ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงาน และกิจกรรม พร้อมปัญหา 
อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อคณบด/ีรองคณบดี พิจารณา ในล าดับ
ต่อไป 

(3) เจ้าหน้าท่ีดูแลห้องปฏิบตัิการ
พยาบาล 

1. ก าหนดแนวทางและคู่มือกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล การ
จัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค าชมเชย เพื่อเสนอให้
คณบด/ีรองคณบดีและอาจารย์ผูด้แูลห้องปฏิบัติการพยาบาลได้พิจารณา
ตามล าดับขั้น 
2. รับผิดชอบในการรับ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์และ จ าแนกระดับข้อ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและ ค าชมเชย ส าหรับการให้บริการใช้
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 3. ติดตามผลการจัดการข้อร้องเรยีน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและค า
ชมเชย ในแต่ละกรณีให้เกดิความพึงพอใจ 
4.ประสานงาน ตดิตามและเร่งรดักับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการ
ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและ ค าชมเชยใหด้ าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
5. จัดท ารายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและค า
ชมเชย พร้อมรายงานใหผู้้บริหารรบัทราบ 
6. ประเมินระบบการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค า
ชมเชย พร้อมน าผลการทบทวนแนวทางและปรับปรุงช่องทางในการจัดการ
ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค าชมเชย 
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน  
ค้าท่ีส่งวัสดุการศึกษา 

1. รายละเอียดของวัสดุการศึกษา และครุภัณฑ์ ที่
น ามาใช้ในสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษา 
2. ได้วัสดุการศึกษา และครุภัณฑ์ตรงความต้องการ 
ถูกต้องและทันเวลา 
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ผู้รับบริการ : นักศึกษา อาจารย์ มีวัสดุการศึกษาและครุภัณฑ์ที่ใช้การเรียนการสอน
อย่างครบครัน สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : นักศึกษา มีวัสดุการศึกษาและครุภัณฑ์ที่ใช้การเรียนการสอน
อย่างครบครัน สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
  1. สามารถอ านวยความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2. สามารถให้บริการครอบคุมตามความต้องการของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ
พยาบาลด้วยกระบวนการของการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
   
 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบปฏิบัติห้องปฏิบัติการพยาบาล 

ระเบียบท่ัวไป 
 

1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนต้องทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อความ
ปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการเสียหายที่อาจเกิดข้ึนตลอดเวลาที่ใช้ห้องปฏิบัติการ 
และต้องศึกษาคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือหุ่นต่าง ๆ อย่างเข้าใจ
ก่อนใช้ 

2. นักศึกษาท่ีใช้ห้องเพ่ือฝึกทักษะต่าง ๆ ทางการพยาบาลต้องมีการเตรียมตัวโดยอ่านท า
ความเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติในทักษะที่ต้องการฝึก ต้องทราบวิธีการดูแล
รักษาและการใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 



 

  

 

 4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

3. หากวัสดุหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานหรือขณะฝึก
ปฏิบัติ   ให้ผู้ใช้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการพยาบาลรับทราบทันทีเพ่ือจัดท า
บันทึกรายงานการช ารุดเสียหาย 

4. ไม่ขีดหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบนตัวหุ้น วัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ เตียง และผนัง
ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล 

5. แต่งกายสุภาพและเหมาะสมในการเข้าห้องปฏิบัติการพยาบาล 
6. ห้ามน ากระเป๋าหนังสือ เป้สะพายหรือถุงย่ามต่าง ๆ เข้าในห้องปฏิบัติการพยาบาล 
7. ตู้เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อเปิดใช้ ให้ปิดเข้าที่ตลอดเวลา 
8. เมื่อเลิกใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลให้ ปิด ประตู เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า และอุปกรณ์

เครื่องไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้อง 
 

 ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 

1. ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้ารับประทานในห้องปฏิบัติการพยาบาล 
2. ห้ามวางของหรือสิ่งใด ๆ กีดขวางทางเข้าออกของห้องปฏิบัติการพยาบาล 
3. ไม่ส่งเสียงรบกวน ในขณะใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล  

4. ประตูและตู้ต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาลต้องปิดเมื่อไม่มีการใช้งาน 
5. นักศึกษาทุกคนที่ใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลต้องได้รับการสอนการล้างมืออย่างถูกเทคนิค 

และปฏิบัติทุกครั้งเมื่อฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
6. ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการต้องอ่านและท าความเข้าใจคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ และคู่มือการ

ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้อย่างเข้าใจก่อนใช้เสมอ หากไม่ทราบวิธีการใช้ การท าความ
สะอาดและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาลให้สอบถามเจ้าหน้าที่
ประจ าห้องปฏิบัติการพยาบาล 

7. อุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาลมีเพ่ือใช้ในการฝึก
ประสบการณ์การเรียนรู้ ห้ามใช้เพื่อธุรกิจ หรือ social network 

8. ตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ (วัสดุคงทนและครุภัณฑ์) ที่จัดเตรียมไว้ให้ก่อนใช้เสมอ ว่าใช้การ
ได้ไม่มีการช ารุด เสียหาย 

9. รายงานให้เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการพยาบาลทราบเมื่อมีวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ภายในห้องช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ 

10. ห้ามน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องออกจากห้องปฏิบัติการก่อนได้รับอนุญาต หรือขอยืม
ตาม ขั้นตอนการยืม-คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

11. หลังจากใช้ห้องปฏิบัติการเพ่ือการศึกษา/ฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเสร็จแล้วให้
ท าความสะอาด เช็ดให้แห้ง หรือจัดเข้าเป็นห่อชุดปฏิบัติการพยาบาลต่าง ๆ เช่นเดิม 



 

  

 

 5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการพยาบาลตรวจสอบและตรวจรับส่งคืนก่อน
ออกจากห้อง 

12. การปฏิบัติหรือใช้หุ่นต่าง ๆ ในการศึกษา/ฝึกทักษะทางการพยาบาลให้ปฏิบัติต่อหุ่น
เสมือนบุคคลที่มีชีวิตจริง โดยค านึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์  และสิทธิของผู้รับบริการ 

 
 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการห้องปฏบิตกิารพยาบาล 

 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ที่มาของข้อก าหนด 
ตรงกับความต้องการ 
ของผู้รับบริการใช้

ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

สอดคล้องกับข้อก า 
หนด ด้านกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับของ 
มหาวิทยาลยัราชภฎั

สวนสุนันทา 

ค านึงถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ความคุ้มค่า 

1.จัดบริการให ้
ตอบสนองต่อความต้อง 
การของผู้ใช้บริการห้อง
ปฏิบติการพยาบาล
อ านวยสะดวกและ
เป็นไปตาม มาตรฐาน
การให้บริการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 6 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
 
ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 

  
         
 
 
 

FM-WM-03 



 

  

 

 7 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

ขั้นตอนการขอยืมเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑก์ารแพทย์เพื่อใช้ในการห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 
     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 8 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

ขั้นตอนการขอยืมและคืนอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลเพื่อใช้ในสถาบัน 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

 9 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

ขั้นตอนการขอยืมและคืนอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลเพื่อใช้นอกสถาบัน 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

 10 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

ขั้นตอนรายงานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิารพยาบาลที่มีสภาพช ารุด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 11 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   
 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การยื่นความประสงค์ในการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

ค าจ ากัดความ 
        ความประสงค์ในการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง การใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลในการศกึษาและ
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานส าหรบัผู้ใช้บริการห้องปฏิบตัิการพยาบาล 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. รับเอกสารความประสงค์ในการใช้
ห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้
แบบฟอร์ม (FM-LAB-001) 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มขอใช้
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล (FM-

LAB-001) 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล (FM-LAB-001) 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มขอใช้
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล (FM-

LAB-001) 
3.จัดเตรียมความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มขอใช้
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล (FM-

LAB-001) 
4. ให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มขอใช้
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล (FM-

LAB-001) 
5. ตรวจสอบความเรยีบร้อยของ
ห้องปฏิบัติการพยาบาล (FM-LAB-
001) 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มขอใช้
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล (FM-

LAB-001) 
6. บันทึกและเก็บสถติิการใช้งานของ
ห้องปฏิบัติการพยาบาล อุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภณัฑ ์

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มขอใช้
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล (FM-

LAB-001) 
 
 
 
 
 



 

  

 

 12 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การยื่นความประสงค์ในการยืมเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อใช้ใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

ค าจ ากัดความ 
        ความประสงค์ในการในการยืมเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ
พยาบาล หมายถึง การใช้อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้การศึกษาในวชิาพยาบาลศาสตร์ หรือ ใช้ในการทดสอบ
ของนักศึกษาพยาบาล 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. รับเอกสารความประสงค์ในการใช้ขอ
ยืมอุปกรณ์ วัสดุ ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล   

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล (FM-LAB-002) 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 

3.จัดเตรียมความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการพยาบาลและอุปกรณ์ 
วัสดุ ครภุัณฑ ์

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 

4. ให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 

5. ตรวจสอบความเรยีบร้อยของ 
อุปกรณ์ วัสดุ ครุภณัฑ์ ท่ีใช้งานแล้ว
เสร็จ (FM-LAB-002) 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 

6. บันทึกและเก็บสถติิการใช้งานของ 
อุปกรณ์ วัสดุ ครุภณัฑ์ ท่ีใช้งานแล้ว
เสร็จ (FM-LAB-002) 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 

    



 

  

 

 13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

 
 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การยื่นความประสงค์ในการยืมเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อใช้
ภายในสถาบัน 

ค าจ ากัดความ 
        ความประสงค์ในการยืมอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อใช้ในสถาบนั หมายถึง 
การใช้อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์การศึกษา ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสถาบัน อาทิ เช่น 
กิจกรรมงาน Open House การจัดเตรียมการฉีดวัคซีน เป็นต้น 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. รับเอกสารความประสงค์ในการขอ
ยืมอุปกรณ์ วัสดุ ครุภณัฑ์ เพื่อใช้
ภายในสถาบัน (FM-LAB-002) 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์ วัสด ุ
ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ภายในสถาบัน (FM-
LAB-002) 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 

3.จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ 
วัสดุ ครภุัณฑ์ เพื่อให้บริการ 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 

4. ให้บริการการยมือุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภณัฑ ์

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 

5. ตรวจสอบความเรยีบร้อยของ
อุปกรณ์ วัสดุ ครุภณัฑ์ ที่ใช้งานแล้ว
เสร็จ (FM-LAB-002) 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 

6. บันทึกและเก็บสถติิการใช้งานของ
อุปกรณ์ วัสดุ ครุภณัฑ์ ท่ีใช้งานแล้ว
เสร็จ (FM-LAB-002) 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การยื่นความประสงค์ในการยืมเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อใช้
ภายนอกสถาบัน 

ค าจ ากัดความ 
        ความประสงค์ในการยืมอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อใช้นอกสถาบัน 
หมายถึง การใช้อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์การศึกษา ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอก
สถาบนั อาทิ เชน่ ใช้ในการลงพืน้ที่ในเขตชุมชน การลงพื้นทีจ่ัดเตรียมการฉีดวัคซีนภาคสนาม เป็นตน้ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. รับเอกสารความประสงค์ในการขอ
ยืมอุปกรณ์ วัสดุ ครุภณัฑ์ เพื่อใช้
ภายในสถาบัน (FM-LAB-002) 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์ วัสด ุ
ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ภายนอกสถาบัน (FM-
LAB-002) 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 

3.จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ 
วัสดุ ครภุัณฑ์ เพื่อให้บริการ 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 

4. ให้บริการการยมือุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภณัฑ ์

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 

5. ตรวจสอบความเรยีบร้อยของ
อุปกรณ์ วัสดุ ครุภณัฑ์ ท่ีใช้งานแล้ว
เสร็จ (FM-LAB-002) 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 

6. บันทึกและเก็บสถติิการใช้งานของ
อุปกรณ์ วัสดุ ครุภณัฑ์ ท่ีใช้งานแล้ว
เสร็จ (FM-LAB-002) 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แบบฟอร์มการขอ
ยืมเวชภณัฑ์

คงทน/ครุภณัฑ์ 
(FM-LAB-002) 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
ขั้นตอนการรายงานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่มีสภาพช ารุด 

ค าจ ากัดความ 
ขั้นตอนการรายงานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่มีสภาพช ารุด หมายถึง การรวบรวมข้อมูลของครุภัณฑ์
การศึกษา หรือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่มีสภาพช ารุดจากการใช้งานหรือเสื่อมสภาพตามกาลเวลา เพื่อ
ด าเนินการซ่อมแซมในล าดับต่อไป 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ส ารวจรวบรวมข้อมูลของครุภัณฑ์ที่มี
สภาพช ารุดที่เกิดจากการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการ หรือ เสื่อมสภาพตามกาลเวลา 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ

พยาบาล 

- แบบฟอร์มรายงาน
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลที่มสีภาพช ารุด 

(FM-LAB-005) 

2. ตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์มรายงาน
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่มีสภาพ
ช ารุด (FM-LAB-005)  

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ

พยาบาล 

- แบบฟอร์มรายงาน
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลที่มสีภาพช ารุด 

(FM-LAB-005) 
3. ด าเนินการยื่นแบบฟอร์มแบบฟอร์ม
รายงานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่
มีสภาพช ารุด (FM-LAB-005) เพื่อ
พิจารณาแจ้งซ่อมแซม 

1 วัน อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ

พยาบาล 

- แบบฟอร์มรายงาน
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลที่มสีภาพช ารุด 

(FM-LAB-005) 
4. พิจารณาเห็นควรที่จะด าเนินการซ่อม
หรือไม่ 

1 วัน คณบดีวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ 
หรือ รองคณบดฝี่าย

วิชาการ 

- แบบฟอร์มรายงาน
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลที่มสีภาพช ารุด 

(FM-LAB-005) 
5. หากอนุมัติการซ่อมแซม สามารถ
ด าเนินการจัดส่งครุภัณฑ์เพื่อการซ่อมแซม
ได้ตามล าดบัต่อไป 

1 วัน คณบดีวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ 
หรือ รองคณบดฝี่าย

วิชาการ 

- แบบฟอร์มรายงาน
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลที่มสีภาพช ารุด 

(FM-LAB-005) 
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM-LAB-001 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
FM-LAB-002 แบบฟอร์มการขอยืมเวชภัณฑ์คงทน-ครุภัณฑ์ 
FM-LAB-003 แบบฟอร์มขอเบิกเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง 
FM-LAB-004 แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีน าออกนอกห้องปฏิบัติการ

พยาบาล 
FM-LAB-005 แบบฟอร์มรายงานวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่มีสภาพช ารุด 

 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 
 1. คู่มือห้องปฏิบัติการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุัน
ทา 
 2. คู่มือห้องปฏิบัติการพยาบาลสภากาชาดไทย 
 
    
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 8.1 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงาน 85% 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาลนั้น  
มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของ กระบวนการ 

มกราคม – 
กันยายน 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ดูแลห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 

คณบด ี

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

กรกฏาคม – 
กันยายน 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ดูแลห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 

คณบด ี

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

กรกฏาคม – 
กันยายน 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณบด ี

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

กรกฏาคม – 
กันยายน 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณบด ี
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

กรกฏาคม – 
กันยายน 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ดูแลห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 

คณบด ี

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ดูแลห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 

คณบด ี

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
     ข้าพเจ้า อาจารย์กันยา นภาพงษ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้พิจารณาและ
เห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการพยาบาลในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่าย
วิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพน ากระบวนการปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบัติการพยาบาลมาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564 เป็นต้นไป   
 

     ให้ไว้  ณ  วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564 
      
              
              

                                                                         (อาจารย์กันยา นภาพงษ์) 
                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 21 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 22 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

 
 



 

  

 

 23 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

 
 
 
 



 

  

 

 24 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

 
 
 
 



 

  

 

 25 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

 
 
 
 



 

  

 

 26 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

 
 
 

 



 

  

 

 27 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

1.  นายวิศรุต เตชาทวีวรรณ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
2.  อาจารย์ปิยะนาถ วรสีหะ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการพยาบาล 
3.  อาจารย์เมทินี น้อยแก้ว   อาจารย์ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

คู่มอืการปฏบิัติงาน (Work Manual) 
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