
Service Profile ฝ่ายเภสชักรรม 
1. วสัิยทัศน์ “ห้องยาสะอาด  บริการมาตรฐานเภสัชกรรม”  
2. พนัธกจิ    “บริการผู้ป่วย ตามมาตรฐานเภสัชกรรมโรงพยาบาล” 
3. บริบท( Context ) 
ก. หน้าที่ และเป้าหมาย 
หนา้ท่ีหลกัของเราเป็นการใหบ้ริการผูป่้วย หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน โดยมีภาระหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
1.จดัซ้ือ จดัหายา 
2.ใหบ้ริการจ่ายยา 
3.ใหข้อ้มูลเร่ืองยา ค  าแนะน า และใหค้  าปรึกษาดา้นยา 
4.เฝ้าระวงัอนัตรายจาก ยา เคร่ืองส าอาง เวชภณัฑ ์เคร่ืองมือแพทย ์และผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

 

ข. ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ ข้อจ ากดั 
 

1. ใหบ้ริการจ่ายยา และใหค้  าปรึกษาดา้นยาแก่ผูป่้วยในเวลา 08.30 – 20.30 น.ทุกวนั 
2. คดัเลือก จดัซ้ือ จดัหา ผลิต ควบคุม เกบ็รักษา  และการกระจายยาแก่หน่วยงานใน

โรงพยาบาล 1 คร้ัง/สัปดาห์ ส่วนส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนใหบ้ริการเบิกจ่ายยา ทุกเดือน และออกนิเทศทุก 3 เดือน 

3. การใหบ้ริการขอ้มูลทางยาแก่ผูป่้วย และบุคลากรท่ีสนใจ 
4. ดูแล ติดตาม เฝ้าระวงั ยา อาหาร เคร่ืองส าอาง เคร่ืองมือแพทย ์และผลิตภณัฑ์

สุขภาพ (งานคุม้ครองผูบ้ริโภค) รวมทั้งสถานพยาบาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

 

     ค.  ผู้รับผลงาน และความต้องการที่ส าคญั 
 

ลูกค้าภายนอก 
1ผูป่้วย และญาติผูป่้วย -ตอ้งการไดรั้บยาครบถว้น ถูกตอ้ง รวดเร็ว และไดรั้บบริการท่ีดี 
2รพ.สต.,  ศสช. - ตอ้งการไดรั้บยาและเวชภณัฑค์รบถว้น ถูกตอ้ง ตรงเวลา 
 



ลูกค้าภายใน 
ตึกผูป่้วยใน และอุบติัเหตุฉุกเฉิน 

- จดัยาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ตรงตามเวลา 
- ตรวจสอบวนัหมดอาย ุและการจดัเกบ็ ของยาและเวชภณัฑ ์
-  ส่งมอบยา เวชภณัฑท่ี์เบิกใหถู้กตอ้งครบถว้นตรงตาม รอบการเบิก 
-  การใหค้  าปรึกษา ใหข้อ้มูลดา้นยา ติดตามประเมินการแพย้า และการใชย้าท่ีมีเทคนิค

พิเศษ 
- แจง้ขอ้มูลเวชภณัฑท่ี์ขาด มาใหม่ และใกลห้มดอาย ุ
- สต๊ิกเกอร์แพย้าใหค้รบถว้น ชดัเจน 

 
หน่วยใหค้  าปรึกษา 
- ใหบ้ริการจ่ายยาผูป่้วย  แบบ one stop service 
- ติดตาม อาการ และประเมินอาการขา้งเคียงจากการใชย้า 

 

    ฉ.  ประเดน็คุณภาพที่ส าคญั 

1. ใหบ้ริการจ่ายยา และใหค้  าปรึกษาดา้นยาแก่ผูป่้วยอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และรวดเร็ว 
2. คดัเลือก จดัซ้ือ จดัหา ผลิต ควบคุม เกบ็รักษา  และการกระจายยาแก่หน่วยงานใน

โรงพยาบาล และสถานีอนามยัใหถู้กตอ้ง เพียงพอ 
3. การใหบ้ริการขอ้มูลทางยาแก่ผูป่้วย และบุคลากรท่ีสนใจใหร้วดเร็ว ทนัเหตุการณ์  
4. ดูแล ติดตาม เฝ้าระวงั ยา อาหาร เคร่ืองส าอาง เคร่ืองมือแพทย ์และผลิตภณัฑ์

สุขภาพรวมทั้งสถานพยาบาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 

ช. ความท้าทาย ความเส่ียงที่ส าคญั 
1) ระยะเวลาในการรอรับบริการนาน 
2) เกดิความคลาดเคล่ือนทางยาถงึผู้ป่วย  
3) การแพ้ยาซ ้า 
4) ล าดบัการใหบ้ริการตามความจ าเป็น 
5) พฤติกรรมการบริการ  
6) สุขภาพร่างายของผูใ้หบ้ริการ 
7) ส่ิงแวดลอ้ม 



 
 

จ. ปริมาณงาน และทรัพยากร ( คน เทคโนโลย ีเคร่ืองมือ ) 
ปริมาณงาน 
1.การจ่ายยาผู้ป่วยนอก โดยมีจ านวนผูป่้วยในวนัราชการเฉล่ียประมาณ 70 ราย/วนั 
2.การจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์ผู้ป่วย มีจ  านวนผูป่้วยประมาณ 10 ราย โดยใหบ้ริการจ่ายยาคร้ัง
ละ 1-2 เดือน 
3.จัดยาคืน ER ทุกวนั 
4.งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน ประมาณ 10 ราย/วนั 
5.งานเภสัชกรรมคลนิิก ใหค้  าปรึกษาและแนะน าดา้นยาประมาณ 5 ราย/เดือน     
6.งานคลงัเวชภัณฑ์ การตรวจรับเวชภัณฑ์ มีการตรวจรับยาและเวชภณัฑ ์และจดัคลงัยา 
เดือนละ 50 รายการ 
7.เบิกจ่ายยาให้หน่วยงานในโรงพยาบาล เดือนละ 5 ใบเบิก/100 รายการ 
8.เบิกจ่ายยาให้สถานีอนามยั 3เดือน / คร้ัง จ  านวน 4 รพ.สต. กบั 3 ศสมช. 
9.งานเภสัชกรรมชุมชน ตามแผนจงัหวดั อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งส้ิน 4 คน 
1.เภสัชกร 2 คน 
2.เจา้พนกังานเภสัชกรรม 2 คน



4. กระบวนการท่ีส าคญั ( Key processes ) 
2.1 งานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 งานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 งานคลงัเวชภณัฑ ์
2.4 งานเภสชักรรมชุมชน 

รับใบสัง่ยา 

 สง่เก็บเงินกรณี
ช ำระเงิน 

 พิมพฉ์ลำกยำ 

 

จดัยำ 

 
- ติดฉลำกยำ 

- จดัยำ 

 

ตรวจสอบ 

 
 ตรวจสอบกำรจดัยำ กบัขอ้มลูในเครือ่ง

คอมพิวเตอรใ์หถ้กูตอ้ง 

 ช่ือผูป่้วย, ชนิดยำ, ควำมแรง, จ ำนวน, ขนำดและ
วิธีใช,้ ฉลำกช่วย/ฉลำกเสรมิ 

 ตรวจสอบและแกไ้ขควำมคลำดเคลือ่นดำ้นยำ 

 ลงบนัทกึ Prescription error, Pre-dispensing 
error 

 

จ่ำยยำ 

 
- เรยีกผูป่้วยตำมควิที่มำถึงหอ้งยำก่อน สอบถำม ช่ือ

และนำมสกลุผูป่้วย บตัรหรอืที่อยูว่ำ่ตรงกนั 

- สง่มอบยำพรอ้มแนะน ำกำรใชย้ำ 

- ช่ือยำ/ ขอ้บง่ใช ้

- ขนำดและวธีิกำรใช ้

- ผลขำ้งเคยีง (ถำ้ม)ี และอำกำรอนัไมพ่งึประสงค์
จำกกำรใชย้ำที่อำจจะเกิดขึน้ 

- ขอ้ควรระวงัและขอ้ควรปฏิบตัิจำกกำรใชย้ำ 

- กำรปฏิบตัิเมื่อเกิดปัญหำจำกกำรใชย้ำ 

รับ Chart 

 รบัค ำสั่งกำรใชย้ำ
ของแพทยโ์ดย
เภสชักร 

 ทบทวนค ำสั่งใช้
ยำ 

 

จดัยำ 

 
- จดัยำ 

 

ตรวจสอบ 

 
 ตรวจสอบกำรจดัยำ กบั Order แพทยใ์หถ้กูตอ้ง 

 เตรยีงผูป่้วย, ชนิดยำ, ควำมแรง, จ ำนวนตรวจสอบ
และแกไ้ขควำมคลำดเคลือ่นดำ้นยำ 

 ลงบนัทกึ Prescription error, Pre-dispensing 
error 

สง่รถยำ 

 
- จดัยำ ใสต่ะกรำ้

ยำ 

- น ำสง่ตะกรำ้ยำ
ก่อน 11.00 น. 

 



 
2.5 งานเภสชักรรมคลินิก 

กระบวนการส าคญั 
( Key Process) 

ส่ิงท่ีคาดหวงัจาก
กระบวนการ 

(ความตอ้งการลกูคา้/มาตรฐานวชิาชพี/
นโยบาย) 

ความเส่ียงท่ีส าคญั 
แนวทางการป้องกนั 
/แก้ไขความเส่ียง 

ตวัช้ีวดัส าคญั 
( Performance Indicator ) 

1. งานบริการผูป่้วยนอก     

1. การบรกิารจ่ายยาผูป่้วย
นอก 

    

 
 

 พมิพช์ื่อผูป่้วยถูกตอ้ง 
 พมิพย์าถูกตอ้งครบถว้น 

 พมิพช์ื่อผูป่้วยผดิ 
 พมิพย์าผดิชนิด ผดิขนาด ผดิ

ความแรง ผดิเวลา ไม่ครบถว้น 

 ใหต้รวจสอบชื่อสกุลผูป่้วยในคอมฯ
ใหต้รงกนัอาการทีเ่ป็นกบัยาทีไ่ดร้บั 

 

 
 

 จดัยาถูกตอ้ง ครบถว้น  จดัยาผดิชนิด ผดิจ านวน ผดิ
ความแรง ไม่ครบถว้น 

  

 
 

 ตรวจสอบขอ้มลูถูกตอ้งตาม 6 
R 

 ตรวจสอบยาผดิชนิด ผดิขนาด 
ผดิความแรง ผดิเวลา ไม่
ครบถว้น ไม่ตรงตามขอ้มลู
วชิาการ 

  Pre – Dispensing error < 1 
 

 
 

 จ่ายยาถูกคน 
 จ่ายยาครบถว้น ใหค้ าแนะน า

ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ดว้ย
ความสภุาพ 

 ประเมนิความร่วมมอื และ ADR 
ทีอ่าจเกดิขึน้ 

 รวดเรว็ 

 จ่ายยาผดิคน 
 จ่ายยาไม่ครบ ใหค้ าแนะน าไม่

ถูกตอ้ง พฤตกิรรมบรกิารไม่
เหมาะสม 

 บรกิารล่าชา้ 

 ใหต้รวจสอบยาใหถู้กตอ้งครบถว้น
ก่อนจ่ายยา 

 ใหส้อบถามชื่อ-สกุลผูป่้วยใหถู้กตอ้ง
ตรงตามฉลากยาก่อนจ่ายยา 

 เพิม่ช่องทางจ่ายยาในช่วงเร่งด่วน
เป็น 2 ช่องจ่ายยา 

 ตกัเตอืน 
 
 

 Dispensing error = 0 
 เวลาในการรอรบัยาเฉลีย่ < 15 

นาท ี
 ความพงึพอใจ > 80% 
 
 
 
 
 

รับใบสัง่ยา 

จดัยำ 

 
ตรวจสอบ 

 

จ่ำยยำ 

 



5. ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน ( Performance Indicator ) 
ล า 
ดบั 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ความถี ่ สตูรการค านวณ 
แหล่งขอ้มลู /  

วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มลู 
ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู

ตวัชีว้ดั 
ผูก้ ากบัดแูล
ตวัชีว้ดั 

1 เวลาในการรอรบัยาเฉลีย่ <15 นาท ี ปีละครัง้ 
เวลารอรบัยาทัง้หมด 
จ านวนผูป่้วยทัง้หมด 

ลงเวลาทีห่วักระดาษ  

 

2 OPD Pre – Dispensing error < 3% ทุกเดอืน 
จน.ME ทัง้หมด 
จน.ผูป่้วยทัง้หมด 

แบบบนัทกึความคลาดเคลื่อน
ทางยา 

 

3 OPD Dispensing error = 0 ทุกเดอืน ระดบั ME -จน.ME ทัง้หมด 
แบบบนัทกึความคลาดเคลื่อน

ทางยา 
 

4 IPD Dispensing error < 3% ทุกเดอืน 
จน.ME ทัง้หมด 
จน.ผูป่้วยทัง้หมด 

แบบบนัทกึความคลาดเคลื่อน
ทางยา 

 

5 อตัราการแพย้าซ ้า = 0 ทุกเดอืน 
จน.ผูป่้วยแพ้ยาซ า้          X100 
จน.ผูป่้วยแพ้ยาทัง้หมด 

รายงานการแพย้า  

6 อตัรายาหมดอายหุรอืเสือ่มสภาพ ณ จุดบรกิาร = 0 ทุก 1เดอืน 
จนรายการท่ี Exp+เกบ็ไม่เหมาะสมx100 
       จน.รายการทัง้หมด 

แบบบนัทกึรายการยา
หมดอายุ เสือ่สภาพ 

 

 
6. ผลการด าเนินงาน 

งาน/กระบวนการ ตวัช้ีวดั เป้า 
หมาย ความถี ่

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2554 

ตค.
54 

พย.
54 

ธค.
54 

มค.
55 

กพ.
55 

มคี.
55 

เมย.
55 

พค.
54 

มยิ.
55 

กค.
55 

สค. 
55 

กย.
55 

1. งานบรกิาร
ผูป่้วยนอก 

เวลาในการรอรบัยาเฉลีย่  <15 นาท ี ปีละครัง้             

 OPD Pre – Dispensing error < 3 ทุกเดอืน             
 OPD Dispensing error = 0 ทุกเดอืน             
2. งานบรกิาร

ผูป่้วยใน 
IPD Dispensing error < 3 ทุกเดอืน             

3. งานบรบิาล อตัราการแพย้าซ ้า  = 0 ทุกเดอืน             



เภสชักรรม 
 
4. งานคลงั

เวชภณัฑ ์
อตัรายาหมดอายหุรอืเสือ่มสภาพ ณ จุดบรกิาร 
 

= 0 ทุก 1 เดอืน             

 
หมายเหตุ ระดบัความคลาดเคลือ่น C:  มคีวามคลาดเคลือ่นเกดิขึน้ แต่ไมเ่ป็นอนัตรายต่อผูป่้วย ถงึแมว้่าความคลาดเคลือ่นนัน้จะไปถงึผูป่้วยแลว้ 
 

 
5. แผนการพฒันาต่อเน่ือง 

งาน 
 

เคร่ืองชีว้ัด 
เป้า 

ระดับ 
ทีป่ฏิบัติ
ได้ 2550 

วิธีด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับ 

ผิด
ชอบ 

งบ 
ประมาณ 

1) งานบรกิารผูป่้วยนอก        

1. การพฒันาระบบบรกิาร
ผูป่้วยนอก ระยะเวลารอรบัยาเฉลีย่ 

<15นำ
ที 

 

1. ศกึษาเวลารอรบัยา 
2. ปรบัปรุงกระบวนการทีม่ผีลต่อเวลารอรบัยาของผูป่้วย 
3. ประเมนิผลการด าเนินงาน 

   

2) งานบรกิารผูป่้วยใน 

IPD Dispensing error 
 
= 0 

 
 

 สรา้งแบบฟอรม์การเกบ็ขอ้มลู Dispensing error ใหฝ่้าย
อื่น ๆ สามารถรายงานกลบัมายงัฝ่ายเภสชักรรม 

 หาสาเหตุ Dispensing error ทีพ่บ 
 แกไ้ข ปรบัปรุง 
 สรุปผล 

   

3) งานบรบิาลเภสชักรรม        

 การป้องกนัการแพย้าซ ้า 

   

 ปรบัปรุงระบบการประเมนิ ตดิตาม รายงาน อาการไม่พงึ
ประสงคจ์ากการแพย้า ในทมี สหสาขาวชิาชพี 

 ปรบัปรุงระบบการสือ่สารขอ้มลูการแพย้าของผูป่้วย 
 

   



 การสอนการใชย้าเทคนิคพเิศษ        

งาน 
 

เคร่ืองชีว้ัด 
เป้า 

ระดับ 
ทีป่ฏิบัติ
ได้ 2550 

วิธีด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับ 

ผิด
ชอบ 

งบ 
ประมาณ 

4) งานคลงัเวชภณัฑ ์        

4.1  การพฒันาระบบ
บรหิารคลงัเวชภณัฑ ์

อตัราการพบยาหมดอายหุรอื
เสือ่มสภาพ 

0%  
ตรวจสอบยาใกลห้มดอายแุละยาเสือ่มสภาพอย่าง เดอืนละ 1 
ครัง้ 

   

4.2 งานประกนัคุณภาพ
ยารพ. 

       

4.3 การประกนัคุณภาพ
ยาสอ. 

อตัรายาหมดอายุและเกบ็รกัษาไม่
ถูกตอ้ง 

<5%  

1. เกบ็ขอ้มลูเพื่อส ารวจปัญหา 
2. พฒันาระบบบรหิารคลงัเวชภณัฑ ์สอ. 
3. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน 

   

5) งานบรกิารเภสชัสนเทศ        

1) การพฒันาศกัยภาพ 
 บุคลากรการแพทย ์

รวมทัง้เจา้หน้าทีส่ถานี
อนามยั 

กลุ่มเป้าหมายมคีวามเขา้ใจตาม
วตัถุประสงคก์ารอบรม 

>90%  

 
 ประเมนิสว่นขาดดา้นวชิาการ 
 เตรยีมเน้ือหาจดัประชุมวชิาการ 
 อบรมตามกลุ่มเป้าหมาย 
 ประเมนิผลการอบรม 

   

2) เภสชักร 2 ครัง้/คน/ปี    เขา้อบรม/ฟ้ืนฟูความรูว้ชิาการ    

งาน 
 

เคร่ืองชีว้ัด 
เป้า 

ระดับ 
ทีป่ฏิบัติ
ได้ 2550 

วิธีด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับ 

ผิด
ชอบ 

งบ 
ประมาณ 

3) จนท.งานเภสชักรรม 1 ครัง้ทุก 3 เดอืน 
 

   น าความรูม้าพฒันางานคนละ 1 เรื่อง/ปี    



 



II–7.1 A  บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  

ประเด็นคุณภาพ/ความเส่ียงทีส่ าคัญ : ถูกต้อง  แม่นย า  รวดเร็ว  ปลอดภัย 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2552 2553 2554 2555 
ระยะเวลาการออกผล Lab ผูป่้วยนอก      
ระยะเวลาการออกผล Lab ฉุกเฉิน      
อตัราการปฎิเสธส่ิงส่งตรวจ      
อตัราการรายงานค่าวกิฤติในเวลาท่ีก าหนด      
จ านวนการเกิดอุบติัเหตุ/อุบติัการณ์      
จ านวนคร้ังท่ีค่า EQA ต ่ากวา่เกณฑ ์      
 

บริบท 

วสิัยทศัน์ 

 ตรวจวเิคราะห์ถูกตอ้งตามมาตรฐาน  รวดเร็ว  แม่นย  า  เช่ือถือได ้ ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

พนัธกิจ 

 ใหบ้ริการผูป่้วยอยา่งมีคุณภาพ  ดว้ยบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ  ยดึมัน่ในจรรณยาบรรณวชิาชีพ  

ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีสวยงาม 

ขอบเขตบริการ (ในเวลา  นอกเวลา  การส่งตรวจภายนอก): 

กลุ่มเป้าหมายมีทั้งผูป่้วยภายในและภายนอก 

หอ้งพยาธิวทิยา  ร.พ. บ่อเกลือ  ใหบ้ริการตรวจทางหอ้งปฎิบติัการ 24 ชม.  โดยแบ่งการใหบ้ริการ  ดงัน้ี 

1. บริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ  เคมีคลินิก  ภูมิคุม้กนัวทิยา  โลหิตวทิยาและจุลทรรศน์คลินิก  

จุลชีววทิยาคลินิก   

2. บริการส่งตรวจนอกหน่วย  ส าหรับตรวจธนาคารเลือด  ช้ินเน้ือและเซลลว์ทิยา  รวมทั้งงาน

ตรวจพิเศษอ่ืนๆ ท่ีกองพยาธิวทิยาไม่สามารถท าการตรวจเองได ้

 



จ านวนผู้ท าการตรวจทางห้องปฎบิัติการ 

บุคลากร 2 คน  ประกอบดว้ย 

 นกัเทคนิคการแพทย ์ 1 คน 

 เจา้พนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 1 คน  (***ปัจจุบนัลาศึกษาต่อ) 

 

กระบวนการทางห้องปฏิบัติการ  

กระบวนการก่อนการตรวจการวเิคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูป่้วยนอก 
ผูป่้วยใน 

จดุรบั / ตรวจสิ่งสง่ตรวจถกูตอ้ง 

ลงทะเบียนในระบบ HosXP 

เก็บคา่บริการ 

เจาะเลือด / เก็บสิ่งสง่ตรวจ คดั & ป่ันแยกสิ่งสง่ตรวจ สง่ตรวจนอกหนว่ย 

YES 

NO 



กระบวนการหลงัการตรวจวเิคราะห์  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจวิเคราะห ์

เคมีคลินิก โลหิตวิทยา จลุทรรศนค์ลินิก ภมูิคุม้กนั จลุชีววิทยาคลินิก 

บนัทกึผลในระบบ HosXP บนัทกึผลการตรวจ 

ตรวจสอบผลการตรวจ (Validation) 

พิมพผ์ล / แจกจา่ยผล 

ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน 



การเพิม่ขีดความสามารถของการตรวจ Lab  

 พฒันาศกัยภาพในการตรวจโดยใชเ้คร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติัท่ีมีขีดความสามารถในการ

ตรวจสูง  ถูกตอ้ง  แม่นย  า  และตรงตามการใชง้าน  และมีการพฒันาการตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ือง 

 พฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ี  โดยการส่งฝึกอบรม  ทบทวน  ฟ้ืนฟูความรู้ทางวชิาการ อยา่ง

สม ่าเสมอ 

โครงสร้างกายภาพท่ีเอ้ือต่อคุณภาพและความปลอดภยั 

 มีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อรักษาอุณหภูมิเคร่ืองมือและรักษาอุณหภูมิห้องใหเ้หมาะกบั

การวเิคราะห์ 

 มีการติดตั้ง  Hood ในส่วนท่ีตอ้งมีการยอ้มเช้ือวณัโรค  หรือมีกล่ินจากส่ิงส่งตรวจ  ไอระเหย

จากสารเคมี 

 มีการติดตั้งเคร่ืองกรองอากาศและเคร่ืองฆ่าเช้ือไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ 

 

โอกาสพฒันา :  เน่ืองจากปัจจุบนัหอ้งปฏิบติัการของโรงพยาบาลบ่อเกลือยงัมีขนาดไม่ไดม้าตรฐานตามท่ี

ก าหนด  และมีพื้นท่ีไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบติังาน  ไม่มีการแยกสัดส่วนการปฏิบติังานทางแล็บกบังาน

เอกสาร  ซ่ึงคาดวา่ต่อไปจะมีการพฒันาโดยการสร้างหอ้งปฏิบติัการใหม่ท่ีไดม้าตรฐานมีพื้นท่ีเพียงพอกบั

การปฏิบติังาน 

ระบบบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 

มีระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัเป็นวงรอบเคร่ืองตรวจวเิคราะห์อตัโนมติั  และเคร่ืองมือทัว่ไป 

 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมติั  มีระบบส ารองไฟฟ้า เพื่อป้องกนัความเสียหายต่อเคร่ืองในกรณี

ไฟฟ้าดบั 

 มีการบ ารุงรักษาเคร่ืองโดยผูรั้บผดิชอบเคร่ืองมือตรวจวเิคราะห์โดยมีตารางการบ ารุงรักษา  ทั้ง

ท่ีท าไดโ้ดยเจา้หนา้ท่ีและโดยช่างประจ าบริษทั ตามเวลาท่ีก าหนด 

 มีแผนการติดตามช่างบริษทั กรณีเคร่ืองมีปัญหา 



 มีการดูแลเคร่ืองมือ การ calibrate  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ภายในหอ้งปฏิบติัการ  ปีละ 1คร้ังโดยศูนย์

วศิวกรรมเชียงใหม่ 

 

 

การสอบเทียบและผลการสอบเทยีบ 

 มีการสอบเทียบเคร่ืองมือ  ตรวจตามวงรอยท่ีก าหนด  โดยเคร่ืองมือตรวจวเิคราะห์อตัโนมติั  

สอบเทียบโดยเจา้หนา้ท่ีหอ้งปฎิบติัการ ส่วนเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ยอ่ยทัว่ไป เช่น เคร่ืองป่ันแยก

เลือด  ตูเ้ยน็ และอ่ืนๆ มีการสอบเทียบโดยหน่วยงาน/บริษทัท่ีองคก์รก าหนด (ศูนยว์ศิวกรรม

เชียงใหม่) 

 

การตรวจภายนอก ( ชนิด หน่วยตรวจ การประเมิน ) 

 บริการส่งตรวจนอกหน่วย  ในงานตรวจธนาคารเลือด  ช้ินเน้ือและเซลลว์ทิยา  รวมทั้งงาน

ตรวจพิเศษอ่ืนๆท่ีไม่สามารถตรวจเองได ้ มีการคดัเลือกห้องปฎิบติัการภายนอกท่ีรับการตรวจ

ต่อ โดยพิจารณาจากคุณภาพผลการตรวจ  ความรวดเร็ว  การบริการเสริมอ่ืนๆ เช่น  มีการ

รายงานผลออนไลน์ผา่นดอมพิวเตอร์  การมีระบบส่งแฟกซ์ กรณีมีปัญหาออนไลน์  

หอ้งปฎิบติัการภายนอกท่ีท าการส่งตรวจต่อในปัจจุบนั  ไดแ้ก่ 

1. บริษทัแล็บเอกชน  ส่งตรวจ ช้ินเน้ือ  เซลลว์ทิยา  และงานตรวจพิเศษอ่ืนๆ  ไดผ้า่นการ

รับรองมาตรฐานทางหอ้งปฎิบติัการ  ISO 15189 และมีพยาธิแพทยป์ระจ าในการตรวจทาง

เซลลว์ทิยา 

2. รพ.สมเด็จพระยพุราชปัว  ส่งตรวจ  TFT  HbA1C และอ่ืนๆ 

3. รพ.น่าน  ส่งตรวจทางธนาคารเลือด   CD4  การเพาะเช้ือและอ่ืนๆ 

4. โรงพยาบาลศูนยล์ าปาง  ส่งตรวจ   Viral load 

5. รพ.รามาธิบดี กรุงเทพ  ส่งตรวจ  Drug Resistance 

6. ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยเ์ชียงใหม่  ส่งตรวจ  ไขห้วดัใหญ่ 2009 

7.  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ส่งตรวจยนืยนั thalassemia 

8. ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี  10  จ. เชียงใหม่  ส่งตรวจเช้ือวณัโรคด้ืยา 



การส่ือสารกบัแพทย์/พยาบาล  ผู้ส่งตรวจ 

การส่ือสารกบัฝ่ายรักษาพยาบาล 

 กรณีฝ่ายรักษามีปัญหาขอ้ขดัขอ้ง  หรือ  กรณีตอ้งการค าแนะน าเก่ียวกบัการตรวจทาง

หอ้งปฎิบติัการ  มีการส่ือสารโดยตรง  ทางวาจา  โทรศทัพ ์ ระหวา่งแพทย ์ พยาบาล  และ

เทคนิคการแพทย ์

 หน่วยมีการส่ือสารข่าวสาร  ปัญหาขอ้ขดัขอ้ง  โดยผา่นทางการประชุม  และทางคณะกรรมการ

ต่างๆ  เช่น  การประชุมสหวิชาชีพ  รายงานประจ าสัปดาห์  กรรมการ  PCT  IC  RM  IM  โดย

มีตวัแทนของหน่วยเขา้ร่วมประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 

 

การรรักษาความลบัของการรายงานผล 

 ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการจะถูกบนัทึกผลในระบบ  HOSxP ผูท่ี้จะเปิดดูผลไดคื้อ

เจา้หนา้ท่ีท่ีมีการตั้งรหสัการเขา้ถึงขอ้มูลในแต่ละระดบัชั้นขอ้มูล 

คุณภาพการรายงานค่าวกิฤต 

 หอ้งปฏิบติัการ ไดก้ าหนดค่าวกิฤตแล็บโดยใชเ้กณฑม์าตรฐานตามหนงัสืออา้งอิงการตรวจทาง

พยาธิคลินิกร่วมกบัการก าหนดค่าวกิฤตแล็บโดยองคก์รแพทย ์รพ.บ่อเกลือ  แจง้เตือนฝ่ายรักษา

เม่ือพบค่าวกิฤตแล็บโดยเจา้หนา้ท่ีแล็บท่ีตรวจพบ 

การจัดการกบัส่ิงส่งตรวจ 

 ก่อนการตรวจวเิคราะห์ 

  เม่ือมีการส่งส่ิงส่งตรวจมาถึงหอ้งปฏิบติัการ  โดยทัว่ไปห้องปฏิบติัการจ าด าเนินการตรวจ

ทนัที เพื่อป้องกนัการเส่ือมสภาพของส่ิงส่งตรวจ  ในกรณีท่ีเป็นการส่งตรวจหน่วยงานภายนอก  

หอ้งปฏิบติัการจะท าการเก็บรักษาส่ิงส่งตรวจตามวธีิการและตามชนิดส่ิงส่งตรวจท่ีตอ้งน าส่งตรวจ เช่นการ

แช่แขง็ซีร่ัม  การเก็บรักษาเลือดผสมสารกนัเลือดแขง็ EDTA ในตูเ้ยน็อุณหภูมิ 2 -8 องศาเซลเซียส  ส าหรับ

การส่งตรวจ Hb typing หรือการเก็บเลือดครบส่วนในการส่งตรวจทางธนาคารเลือด เป็นตน้ 



 

 หลงัการตรวจวเิคราะห์ 

  เม่ือท าการตรวจวิเคราะห์เสร็จส้ิน หอ้งปฏิบติัการมีการเก็บส่ิงส่งตรวจไวใ้นช่วงเวลาท่ี

เหมาะสมตามชนิดของส่ิงส่งตรวจเพื่อการทดสอบซ ้ า หรือการตรวจสอบเพิ่มเติมในส่ิงส่งตรวจเดิม เม่ือมี

การร้องขอ หรือกรณีมีปัญหา  ดงัตารางดา้งล่าง 

ตารางการเกบ็รักษาส่ิงส่งตรวจ 

ชนิดของส่ิงส่งตรวจ จ านวนวนัทีเ่กบ็รักษา อณุหภูมิทีเ่กบ็ 
Clotted blood 15 วนั 2-8 ‘c 
Clotted blood ส าหรับตรวจ Anti-HIV ,ANC 1 เดือน 2-8 ‘c 
Lithium Heparin blood 15 วนั 2-8 ‘c 
EDTA blood 15 วนั 2-8 ‘c 
CSF/Body fluid 15 วนั 2-8 ‘c 
Clotted blood ส าหรับตรวจ cross-match 7 วนั 2-8 ‘c 
Slide Gram’s stain,Wright’s stain 7 วนั อุณหภูมิหอ้ง 
Slide CBC 7 วนั อุณหภูมิหอ้ง 
Slide sputum AFB 3 เดือน อุณหภูมิหอ้ง 
Sputum 1 วนั อุณหภูมิหอ้ง 
Stool 1 วนั อุณหภูมิหอ้ง 
Urine 1 วนั อุณหภูมิหอ้ง 
 

 

 

 

 

 



การทดสอบความช านาญ  (EQC/EQA) 

 หอ้งปฏิบติัการมีกระบวนการควบคุมคุณภาพโดยมี Internal Quality Control และ External 

Quality Control  โดย External Quality Control  มีการร่วมกบัสถาบนัท่ีมีการรับรองคุณภาพ  

เช่น กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์ โดยผลการทดสอบท่ีส่งกลบัมา

จะระบุผลการตรวจ  หากผลการตรวจมีปัญหา  เจา้หนา้ท่ีจะท าการวเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุและ

แกไ้ขต่อไป 

 

การปรับปรุงแก้ไขเน่ืองจากอุบัติการณ์ส าคัญ 

 อุบติัการณ์ท่ีเกิดทางห้องปฏิบติัการจะมีการรายงานแจง้หน่วยโดยตรง  หน่วยจะท าการ

วเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา  หาแนวทางแกไ้ข  และมีการแจง้กลบัโดยคณะกรรมการ

ความเส่ียง  (IC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II–7.1 B บริการโลหิตวทิยา 

ประเด็นคุณภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั : ถูกตอ้ง  ปลอดภยั  เหมาะสม  ทนัความตอ้งการ 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2552 2553 2554 
อตัราการใชส่้วนประกอบของเลือด     
จ านวนความผดิพลาดของการจ่ายเลือด     
จ านวนปฏิกิริยาจากการใหเ้ลือด     
จ านวนผูป่้วยท่ีตอ้งส่งต่อเน่ืองจากไม่มีเลือด     
จ านวนผูป่้วยท่ีติดเช้ือจากการใหเ้ลือด     
อตัราการคืนเลือดท่ีจองไว ้     
 

เน่ืองจากหอ้งปฏิบติัการของ รพ. ไม่มีธนาคารเลือด  เพราะเป็น รพ. ขนาดเล็ก และไม่มีการผา่ตดั ดงันั้นใน

การขอเลือดจึงมีเฉพาะในกรณี  ผูป่้วยซีดจากภาวะต่างๆ เช่น  Thalassemia . Iron deficiency  เป็นตน้ 

ซ่ึงการขอเลือดจะไม่มากนกั  และในกรณีท่ีมีการขอเลือดเพื่อใหผู้ป่้วยนั้น  ทางหอ้งปฏิบติัการจึงมีการ

ด าเนินการเพื่อท่ีจะขอเลือดใหแ้กผู้ป่้วย ดงัน้ี 

 เจาะเลือดผูป่้วยเพื่อป่ันแยก ซีรัมและเมด็เลือดแดง  ติดฉลากช่ือ   H.N. และประวติัอ่ืนๆของ

ผูป่้วย   

 ตรวจหมู่เลือดของผูป่้วยและบนัทึกลงในใบแล็บดว้ย  เขียนใบแล็บ และแพค็เลือดท่ีจะน าไปท า

การ  Cross match  เตรียมกระติกส าหรับใส่เลือดใส่ cold pack  ในกระติกเพื่อรักษาอุณหภูมิ

ของเลือด  เช็คความเรียบร้อย  ดูวา่ช่ือผูป่้วย  H.N. ตรงกนัหรือไม่  ถา้เรียบร้อยก็ด าเนินการส่ง

เลือดไปขอทนัที 

 ขอเลือดท่ี รพ.น่าน หรือ รพ. สมเด็จพระยพุราชปัว 

 จากนั้นก็จะไดรั้บเลือดท่ีขอ มายงั รพ.บ่อเกลือ  เจา้หนา้ท่ีท าการตรวจเช็คสภาพถุงเลือด และ

ความเรียบร้อยอ่ืนๆใหค้รบ  ก็จะน าไปใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้ลือดแก่ผูป่้วยต่อไป 

 

 

 



II-7C บริการทางรังสีวทิยา 

ประเด็นคุณภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั : คุณภาพฟิลม์ ปลอดภยั ถูกตอ้ง รวดเร็ว 

ขอ้มูล/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 
ระยะเวลาของการรอฟิลม์ไม่
เกิน 30 นาที 

      

ระยะเวลาการนดัตรวจพิเศษ
ทางรังสี < 7 วนั 

      

อตัราการถ่ายภาพรังสีซ ้ า       
จ านวนผูป่้วยท่ีแพส้ารทึบรังสี/
แพรุ้นแรง 

      

อตัราฟิลม์เสีย       
 

บริบท : ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก) : ใหบ้ริการดา้นการตรวจรังสีวนิิจฉยั 

รวมถึงการตรวจทางอลัตร้าซาวดท์ั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอกตลอด 24 ชัว่โมง และมีขอ้จ ากดัในการ

ใหบ้ริการดงัน้ี 

1. Intervention ทางรังสี 

2. รังสีรักษา 

การตรวจพิเศษ/การท า intervention ทางรังสี : มีการตรวจพิเศษทางรังสี เช่น IVP รวมถึงการตรวจอลัตร้า

ซาวด ์/ ส่งตรวจหน่วยแพทยห์รือโรงพยาบาลใกลเ้คียง 

จ านวนผูถ่้ายภาพรังสี  : พนกังานการแพทยแ์ละรังสีเทคนิค  1  คน 

เทคโนโลยสี าคญั : มีเคร่ืองมือท่ีส าคญั  ดงัน้ี 

1.เคร่ืองเอก็ซเรยท์ัว่ไป 1 เคร่ือง 

2.เคร่ืองเอก็ซเรยฟั์น 1 เคร่ือง 

 

 

 

 



กระบวนการ 

การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัทางรังสีโดยหน่วยงานภายนอก (องคก์ร  วนัท่ีตรวจ  ผล) 

 เคร่ืองมือทางรังสีผา่นการตรวจสอบคุณภามาตรฐานจากศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์ท่ี 10 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์  กระทรวงสาธารณสุข ทุก 2 ปี  โดยล่าสุด  23 มีนาคม  2553 รายงาน

วา่เคร่ืองไมผ่า่นเกณฑม์าตรฐาน  ดงันั้นทางเจา้หนา้ท่ีจึงท าการด าเนินการแกไ้ขโดยการแจง้เร่ืองเขา้

จงัหวดัเพื่ออนุมติัจดัซ้ือเคร่ืองเอก็ซเรยใ์หม่ทัง่ 2เคร่ืองเพื่อจะไดเ้คร่ืองท่ีผา่นมาตรฐาน  ขณะน้ีอยู่

ในช่วงขออนุมติัซ่ึงตอ้งใชเ้วลานานเพราะค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 

 มีการตรวจเช็คมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกนัรังสี  ความหนาของผนงั  รวมถึงระบบแจง้เตือนการ

ปฏิบติังานรังสี  โดยศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย  ์ท่ี 10 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์  กระทรวง

สาธารณสุขทุก  2 ปีโดยล่าสุด  23 มีนาคม  2553 ซ่ึงรายงานวา่มีมาตรฐานความปลอดภยัทางรังสี 

 

ผลการตรวจวดัปริมาณรังสี 

 จดัใหมี้เคร่ืองวดัรังสีประจ าบุคคล  เพื่อส่งตรวจท่ีส านกัก ากบัดูแลความปลอดภยัทางรังสี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข  และส่งมอบผลการวเิคราะห์ทุก 3 เดือน  แจง้

ผลประเมินแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกคร้ัง  และจากสถิติท่ีบนัทึกไวจ้นถึงปัจจบันัยงั

ไม่พบเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บอนัตรายหรือเจบ็ป่วยรุนแรงจากการใชรั้งสี 

ระบบบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 

 ตรวจเช็คเคร่ืองมือตามระยะเวลาการใชง้าน และมีผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงานบ ารุงรักษา

เคร่ืองมือชดัเจน 

การสอบเทียบและการใชผ้ลการสอบเทียบ 

 เคร่ืองมือทางรังสีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความปลอดภยัก่อนการใชง้าน  มีการตรวจสอบ

และสอบเทียบเคร่ืองเอก็ซเรยทุ์ก 2 ปี โดยศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย  ์ท่ี 10 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์  กระทรวงสาธารณสุข 

ความครอบคลุมของภาพรังสีท่ีอ่านและแปลผล 

 ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ อ่านและแปรผลทุกฟิลม์โดยแพทยผ์ูต้รวจรักษา 

ระบบการรายงาน/การบนัทึก/การคน้หาผลการตรวจ 



 มีการจดบนัทึกขอ้มูลผลการตรวจลงในสมุดรายงานทุกคร้ัง  ท าใหส้ะดวกต่อการคน้หาผลการ

ตรวจ 

 

การควบคุมคุณภาพของกระบวนการทางรังสีเทคนิค 

 มีการบนัทึกประวติัการเปล่ียนน ้ายาทุกๆ 2 เดือน 

 มีการตรวจสอบคุณภาพของฟิลม์เอก็ซเรยทุ์กคร้ังก่อนส่งมอบโดยพนกังานการแพทยแ์ละรังสี

เทคนิค   

การส่ือสารกบัผูส่้งตรวจ 

 กรณีปกติ ถา้ใบส่งตรวจขอ้มูลไม่ชดัเจน  จะโทรประสานแพทยผ์ูส่้งตรวจโดยตรง  กรณีเร่งด่วน  

แพทยผ์ูส่้งตรวจจะโทรปรึกษาพนกังานการแพทยแ์ละรังสีเทคนิคโดยตรง 

 

การปรับปรุงแกไ้ขเน่ืองจากอุบติัการณ์ส าคญั 

 บนัทึกอุบติัการณ์รายงานความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหก้บัทีมน าทางความเส่ียงของโรงพยาบาลทุกคร้ังท่ี

เกิดอุบติัการณ์ ตวัอยา่งเช่น 

- การสูญหายของฟิลม์  ไดมี้การทบทวนขั้นตอนการท างานตั้งแต่การลงทะเบียน  การ

เขียนซองฟิลม์ การเก็บฟิลม์กลบัคืนแผนกทุกวนั  รวมถึงกรณีท่ีผูป่้วยขอยมืฟิลม์

ออกไปรักษาต่อภายนอกโรงพยาบาลจะตอ้งมีหลกัฐานประกอบการยมืฟิลม์ใน

รูปแบบเอกสารและลงขอ้มูลในฐานขอ้มูลของโรงพยาบาล 

 

 ทบทวนอุบติัการณ์ภายในเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน                                                                       . 
วัน/เดือน/ปี  :  16 ธันวาคม 2565                                                                                     . 
หัวข้อ : คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน                                   . 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1) คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน                              . 

                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 

Link ภายนอก : ไม่มี                                                                                                       . 

หมายเหตุ :                                                                                                                   . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
 

       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 
        ศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร                                                   นิภาพร ใจพล 
   ( นายศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร )                                            (นางนิภาพร ใจพล) 
           นักวิชาการพัสดุ                                                  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
     วันที่ 16 ธันวาคม 2565                                              วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลเผยแพร่ 

 

กฤตนัย เกตุแก้ว 
(นายกฤตนัย เกตุแก้ว) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 


