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คูมือหองปฏิบัติการทางการพยาบาล ปการศึกษา 2558
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ&
1. ความเป*นมา
การฝกปฏิบัติการพยาบาลในหองปฏิบัติการทางการพยาบาลมีความสําคัญอยางมากในการศึกษา
วิชาการพยาบาล เนื่องจากกิจกรรมมีความซับซอน กิจกรรมทุกกิจกรรมตองใชทักษะ และมีเทคนิคในการ
ปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งไดแก การป.องกันโรค การรับใหมและจําหนายผูป2วยออกจากโรงพยาบาล การพยาบาล
ในการใหยาแกผูป2วย การพยาบาลผูป2วยที่มีป3ญหาดานการรับประทาน การพยาบาลผูป2วยที่มีป3ญหาดานการ
ขับถาย อุจจาระ/ป3สสาวะ การพยาบาลเพื่อสนองความตองการเคลื่อนไหว การพยาบาลเพื่อชวยในการ
วินิจฉัยโรค การดูแลชวยเหลือผูที่มีป3ญหาทางเดินหายใจ การดูแลชวยเหลือใหผูป2วยพักผอนและนอนหลับ
การชวยฟ9:นคืนชีพ เป;นตน ในแตละกิจกรรมมีรายละเอียดที่แตกตางออกไป ที่นักศึกษาพยาบาลตองเรียนรู
และฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะที่สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง กอนที่จะฝกปฏิบัติจริงบนหอผูป2วย วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุ ต รดิ ต ถ< จึ ง ไดดํ า เนิ น การเตรี ย มหองปฏิ บั ติ ก ารทางการพยาบาล

และคู มื อ

หองปฏิบัติการทางการพยาบาล เพื่อเป;นแนวทางในการใชหองปฏิบัติการทางการพยาบาลในการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพตอไป
2. นโยบาย
หองปฏิบัติการทางการพยาบาลมีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนของหองปฏิบัติการทางการ
พยาบาล ทุกกลุมวิชาใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค&
3.1 เพื่อใชเป;นสถานที่ศึกษาหาความรูและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการทางการพยาบาลตลอดจน
ฝกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลที่ทันสมัย
3.2 เพื่อใชฝกอบรมปฏิบัติการทางการพยาบาล และดานสุขภาพที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ<และการใชหองปฏิบัติการทางดานการบริการวิชาการแกสังคม
4. สถานที่
อาคารเรียน 3 ชั้น 2
5. ติดตอสอบถาม
นายกังวาลเพชร นาคทอง เจาหนาที่หองปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท< 055-830785 ตอ 5840 โทรสาร 055-830787 หมายเลขโทรศัพท<ภายใน 5840
เว็บไซต< http://www.unc.ac.th/web/nulaboratory
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6. คณะกรรมการบริหารหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
1. อาจารย<สืบตระกูล ตันตลานุกุล

ประธานกรรมการ

2. อาจารย<อดุลย< วุฒิจูรีพันธุ<

กรรมการ

3. อาจารย<จิราพร วิศิษฐ<โกศล

กรรมการ

4. อาจารย<สุปราณี หมื่นยา

กรรมการ

5. อาจารย<ชลธิชา จับคลาย

เลขานุการ

โดยคณะกรรมการบริหารหองปฏิบัติการพยาบาลทางการพยาบาล มีอํานาจหนาที่ดังนี้
6.1 กําหนดแนวทางและกํากับดูแลงานของหองปฏิบัติการใหสอดคลองกับนโยบายและวิทยาลัยฯ
6.2 วางแผนเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล บํารุงรักษา และประเมินผลการใชวัสดุอุปกรณ<ตางๆ
6.3 จัดทําคูมือบํารุงรักษาและการใชอุปกรณ<หองปฏิบัติการที่สําคัญ
6.4 กําหนดระเบียบ แนวทางการปฏิบัติในการขอใหหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
6.5 รวมประสานงานกับ สาขาวิชา และหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดเตรียมคําเสนอของบประมาณ
ดานวัสดุอุปกรณ<ตางๆ และจัดใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
6.6 เสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการพัฒนางานการสนับสนุนทางวิชาการ
และ การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ
6.7 สรุปและประเมินผลการดําเนินงานประจําป_เสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ
6.8 จัดทําขอมูลการประกันคุณภาพในองค<ประกอบที่เกี่ยวของ
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7. โครงการสรางคณะกรรมการบริหารหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
ประธานกรรมการ
อาจารย<สืบตระกูล ตันตลานุกุล

กรรมการ
อาจารย<สืบตระกูล ตันตลานุกุล ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ
อาจารย<อดุลย< วุฒิจูรีพันธุ<

หัวหนางานจัดการศึกษา

อาจารย<จิราพร วิศิษฐ<โกศล

ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร<

อาจารย<สุปราณี หมื่นยา

ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ

อาจารย<ชลธิชา จับคลาย

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช

เลขานุการ
อาจารย<ชลธิชา จับคลาย

เจาหนาที่หองปฏิบัติการ
นายกังวาลเพชร นาคทอง
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2. ขั้นตอนปฏิบัติการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ< ของหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
2.1 ประเภทของการใหบริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ< ของหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
2.1.1 เพื่อการเรียนการสอน
2.1.2 เพื่อบริการวิชาการ
2.2 กําหนดวัน/เวลา เพื่อใหบริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ< ของหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
2.1.1 ในเวลาราชการ เปaดทําการ วันจันทร< – วันศุกร< เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
2.3 ผูมีสิทธิใชบริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ< ของหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
2.3.1 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ<
2.3.2 อาจารย<วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ<
2.3.3 นักศึกษาหรือบุคลากรสาธารณสุขอื่น (แจงขอใชบริการเป;นครั้งคราว พิจารณาตาม
ความจําเป;น)
2.4 วัสดุ/ครุภัณฑ<ที่ใหบริการ
2.4.1 วัสดุ แยกเป;น 2 ประเภท ดังนี้
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลี ผากeอส ไมพันสําลี น้ํายา และยาตาง เป;นตน
- วัสดุ เชน อับสําลี กระบอกฉีดยาชนิดแกว ชามรูปไต กระปุกพรอมปากคีบ และ ชุดฝก
ปฏิบัติการทางการพยาบาลตาง เป;นตน
2.4.2 ครุภัณฑ< เชน หูพัง เครื่องวัดความดันโลหิต ชิ้นสวนหุมตางๆ เป;นตน
2.4.3 ครุภัณฑ<ที่มีการติดตั้งยุงยากและเคลื่อนยายลําบาก เชน หุนฝกปฏิบัติการ โทรทัศน<
เครื่องเลน วีซีดี เป;นตน
วัสดุครุภัณฑ<ตามขั้นตอนปฏิบัติการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ< ของหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
ขอ 2.4.3 ผูขอใชบริการทั้งกรณีที่มีการเรียนการสอนและกรณีเพื่อการบริการวิชาการ ขอใช
บริการไดที่หองปฏิบัติการทางการพยาบาลพื้นฐาน หามนําหรือเคลื่อนยายออกนอกหองปฏิบัติการ
ทางการพยาบาลพื้นฐาน
2.5 อัตราคาบริการ เป;นไปตามการอนุมัติของประธานกรรมการหองปฏิบัติการพยาบาล/ผูอํานวยการ
2.6 ระยะเวลาในการยืม
2.6.1 การยืมวัสดุตาม ขอ 2.4.1 ตองทําการเขียนใบเบิกวัสดุ (UNC-L003) ถาหากใชไมหมด
ใหนํามาสงคืน
2.6.2 การยืมวัสดุ/ครุภัณฑ< มีกําหนดดังนี้ - วัสดุ/ครุภัณฑ<ตาม ขอ 4.1.2 และขอ 4.2 ยืมได
ครั้งละ 7 วันทําการ - กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ<ที่มีจํานวนจํากัดจะพิจารณาตามความเหมาะสม
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2.7 ขั้นตอนการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ&
2.7.1 การยืมเพื่อการเรียนการสอน
- ผูขอใชบริการติดตอเขียนแบบฟอร<มใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ< (UNC-L001) กรณีวัสดุตาม ขอ
1.4.1 ตองทําการเขียนแบบฟอร<มใบเบิกยา เวชภัณฑ< และวัสดุสิ้นเปลือง (UNC-L003)
- ยื่นแบบฟอร<มใบยืมอยางนอย 1 วัน กอนวันรับวัสดุอุปกรณ<.
- ระยะเวลาในการยืม ครั้งละไมเกิน 7 วัน หากมีความจําเป;นใชอุปกรณ<ตอไป สามารถยืมตอ
ไดที่หองปฏิบัติการพยาบาล ถาไมปฏิบัติตามจะไมมีสิทธิ์ยืมอุปกรณ<อีก
- ผูรับบริการติดตอขอรับอุปกรณ<ที่ยืมพรอมตรวจนับอุปกรณ< และตรวจสภาพกอนการใช
งานทุกครั้งกอนรับอุปกรณ<ออกจากหองปฏิบัติการพยาบาล
- การยืมผาชนิดตางๆ เมื่อนํากลับมาคืนจะตองซักรีดใหเรียบรอย หรือจายคาซักรีดตามราคา
ที่จายจริงของหองปฏิบัติการพยาบาลสงจางซัก
- เมื่อครบกําหนดสงคืนอุปกรณ<ที่หองปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 2 อาคารเรียน 3 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ<
2.7.2 การยืมเพื่อบริการวิชาการ
- ผูขอใชบริการทําหนังสือขอความอนุเคราะห<ยืมวัสดุอุปกรณ< เสนอผูอํานวยการ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ< ลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการ
- ผูขอใชบริการติดตอประสานงานเจาหนาที่รับผิดชอบหองปฏิบัติการพยาบาล เพื่อขอรับ
วัสดุอุปกรณ< ตามวันเวลาที่กําหนด
2.8 ขั้นตอนการรับวัสดุ/ครุภัณฑ&
2.8.1 วัสดุ/ครุภัณฑ<ที่มีการจัดเตรียมไมยุงยาก สามารถรับวัสดุ/ครุภัณฑ<ที่ยืมไดทันที
2.8.2 ผูขอใชบริการตองตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ<ทุกครั้งกอนลงนามรับ
2.9 ขั้นตอนการคืนวัสดุ/ครุภัณฑ&
2.9.1 ผูขอใชบริการติดตอคืนกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการพยาบาลเทานั้น
2.9.2 ผูขอใชบริการตองการยืนยันการตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ<กับเจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนลงนามสงคืน
2.9.3 ผูขอใชบริการจะตองรับผิดชอบคาความเสียหายของวัสดุ/ครุภัณฑ< กรณีเกิดการชํารุด
เสียหายตามราคาวัสดุ/ครุภัณฑ<
2.9.4 กรณีทีมีความจําเป;นตองการใชวัสดุ/ครุภัณฑ<ตอหรือไมสามารถคืนวัสดุ/ครุภัณฑ<ได
ตามวันที่กําหนด ใหติดตอแจงเจาหนาที่ดวยตนเองหรือทางโทรศัพท<เพื่อตอระยะเวลาการยืม การคืนวัสดุ/
ครุภัณฑ< เพื่อการเรียนการสอนทุกชนิด จะตองเสร็จสิ้นกอนวันปaดภาคเรียนการศึกษา
2.10 การปฏิบัติใดที่นอกเหนือจากประกาศนี้ใหอยูในดุลยพินิจของรองผูอํานวยการกลุมงาน
วิชาการ และประธานกรรมการหองปฏิบัติการทางการพยาบาล พิจารณาตามความเหมาะสม

6
3. ขอปฏิบัติการยืม -คืน วัสดุ/ครุภัณฑ&หองปฏิบัติการพยาบาล
3.1 การยืมเพื่อการเรียนการสอน
3.1.1 ผูขอใชบริการติดตอเขียนแบบฟอร<มการยืม (UNC-L001)
3.1.2 กรณีตองการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ<ใชในวันจันทร< ติดตอเขียนแบบฟอร<มการยืม ในวันศุกร<
กอน เวลา 14.00 น.
3.1.3 กรณียืมวัสดุ/ครุภัณฑ< ใชในการเรียนการสอนประจํารายวิชา ใหทําหนังสือแจงความ
จํานงผานภาควิชาลวงหนากอนเปaดภาคเรียนการศึกษาอยางนอย 3 สัปดาห<
3.1.4 กรณี ผูขอใชบริการเป;น นักศึ กษาและมีความจํา เป;น ตองใชวัสดุ /ครุภั ณฑ< เรงดวน
สามารถติดตอขอยืมได โดยใหอาจารย<ประจํารายวิชารับรองความจําเป;น
3.2 การยืมเพื่อการบริการวิชาการ
3.2.1 ผูขอใชบริการติดตอเขียนแบบฟอร<ม ลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการ
3.2.2 ผูขอใชบริการชําระคาบริการวัสดุ/ครุภัณฑ<ที่งานการเงิน ภายหลังไดรับการอนุมัติ
3.3 ขั้นตอนการรับวัสดุ/ครุภัณฑ&
3.3.1 วัสดุ/ครุภัณฑ<ที่มีการจัดเตรียมไมยุงยาก สามารถรับวัสดุ/ครุภัณฑ<ที่ยืมไดทันที
3.3.2 ผูขอใชบริการตองตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ<ทุกครั้งกอนลงนามรับ
3.3.3 กรณีขอใชบริการเพื่อการบริการวิชาการ ผูขอใชบริการนําใบเสร็จรับเงินมาแสดงกอน
รับวัสดุ/ครุภัณฑ<
3.4 ขั้นตอนการคืนวัสดุ/ครุภัณฑ&
3.4.1 ผูขอใชบริการติดตอคืนกับเจาหนาที่ประจําเคาน<เตอร<เทานั้น
3.4.2 ผูขอใชบริการตองการยืนยันการตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ<กับเจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนลงนามสงคืน
3.4.3 ผูขอใชบริการจะตองรับผิดชอบคาความเสียหายของวัสดุ/ครุภัณฑ< กรณีเกิดการชํารุด
เสียหายตามราคาวัสดุ/ครุภัณฑ<
3.4.4 กรณีทีมีความจําเป;นตองการใชวัสดุ/ครุภัณฑ<ตอหรือไมสามารถคืนวัสดุ/ครุภัณฑ<ได
ตามวันที่กําหนด ใหติดตอแจงเจาหนาที่ดวยตนเองหรือทางโทรศัพท<เพื่อตอระยะเวลาการยืม การคืนวัสดุ/
ครุภัณฑ< เพื่อการเรียนการสอนทุกชนิด จะตองเสร็จสิ้นกอนวันปaดภาคเรียนการศึกษา

7
ขอปฏิบัติในการใชบริการหองปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อใหการดําเนินงานใหบริการของหองปฏิบัติการพยาบาลเป;นไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ< โดยมติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ใหใชประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ< เรื่อง ขอปฏิบัติในการใชบริการหองปฏิบัติการพยาบาล เป;นแนวปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
1. ผูมีสิทธิใชหองปฏิบัติการพยาบาล ไดแก บุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งประกอบดวยอาจารย<
นักศึกษา และบุคลากร สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ< บุคคลนอกเหนือจากที่กําหนดนี้ใหอยู
ในดุลยพินิจของผูอํานวยการ
2. ระยะเวลาใหบริการ
2.1 เวลาราชการ ตามตารางการจัดการเรียนการสอน
2.2 นอกเวลา ตามแบบคําขอใชหองปฏิบัติการ (UNC-L002)
3. ขอปฏิบัติในการขอใชบริการสําหรับบุคลากรภายในวิทยาลัย
3.1 บริการเพื่อการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ใหปฏิบัติดังนี้
3.1.1 อาจารย<เจาของรายของวิชาที่ตองการใชหองปฏิบัติการพยาบาลทั้งเทอม อาจารย<
กรอกแบบฟอร<มขอใชหองปฏิบัติการทางการพยาบาล (UNC-L002-1) พรอมแนบตารางการเรียนการทั้ง และ
สงแบบสํารวจความตองการใชวัสดุอุปกรณ<เพื่อใหเจาหนาที่ไดจัดเตรียมอุปกรณ<
3.1.2 อาจารย<ผูสอนตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ<การศึกษา และ/หรือ สถานที่ได
ภายใน 1 วันกอนการเรียนการสอน
3.1.3 อาจารย<ประจํากลุมวิชาที่รับผิดชอบใหนักศึกษาทําความสะอาด ตรวจความเรียบรอย
และนับจํานวนอุปกรณ< หลังสิ้นชั่วโมงปฏิบัติทุกครั้ง กอนนําอุปกรณ<สงคืนที่เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการ
พยาบาล
3.1.4 กรณีที่เป;นการขอรับบริการนอกเวลาและไมมีเจาหนาที่ ผูขอใช-บริการจะตองดูแล
อุปกรณ<การศึกษาและสถานที่ใหเรียบรอย และนําอุปกรณ<สงคืนเจาหนาที่ในวันรุงขึ้น การสงคืนจะถือวา
สมบูรณ< เมื่อเจาหนาที่ตรวจรับและลงชื่อกํากับเรียบรอยแลว
3.2 บริการเพื่อการเรียนการสอนที่ไมเป;นไปตามแผนการเรียนการสอนที่กําหนดไว ใหปฏิบัติดังนี้
3.2.1 กรณีมีการใชหองปฏิบัติการพยาบาลนอกตารางการใชหองปฏิบัติการพยาบาล ให
เขียนแบบฟอร<มขอใชหองปฏิบัติการ กอนการใชหอง 7 วันทําการ
3.2.2 ถาตรงกับวันเดียวกันการขอใชบริการตามแผนการเรียนการสอนที่กําหนดไวแลว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ< จะใหความสําคัญกับการเรียนการสอนตามแผนที่กําหนดในขอ 3.1
เป;นลําดับแรก
3.2.3 ถาตองการยืมหุนจากหนวยงานอื่นแจงเจาหนาที่กอนวันใชงาน 10 วันทําการ
3.2.4 การปฏิบัติอื่นๆ ใหเป;นไปตามขอ 3.1.2-3.1.4 ในขอ 3.1
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4. ขอปฏิบัติในการขอใชบริการสําหรับบุคลากร/หนวยงานภายนอกวิทยาลัยฯ
การขอใชหองปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลและการขอยื ม อุ ป กรณ< ก ารศึ ก ษาสํ า หรั บ บุ ค ลากร/หนวยงาน
ภายนอกวิทยาลัยฯ ใหถือปฏิบัติดังนี้
4.1 บุคลากร/หนวยงานภายนอกวิทยาลัยฯ ที่จะขอใชหองปฏิบัติการ และ/หรือ ยืมอุปกรณ<
การศึกษา ใหทําหนังสือจากหนวยงานตนสังกัดถึงผูอํานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติลวงหนาไมนอยกวา 7 วันทํา
การ ทั้งนี้ใหประธานคณะกรรมการบริหารดูแลหองปฏิบัติการพยาบาล ใหความเห็นเบื้องตนถึงการขอใช
บริการและวันเวลาที่ขอ
4.2 ผูใชบริการจะตองปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไวของหองปฏิบัติการพยาบาล
4.3 ในการขอใชบริการที่หองปฏิบัติการ ผูขอใชบริการจะตองระบุจํานวนและรายชื่อผูขอใชบริการทุกคน
4.4 ติดตอประสานงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหองปฏิบัติการพยาบาล เพื่อขอใชหองปฏิบัติการ
พยาบาลตามวันเวลาที่กําหนด
5. คาบริการ
เป;นไปตามการอนุมัติของประธานกรรมการหองปฏิบัติการพยาบาล/ผูอํานวยการ
6. การดําเนินการกรณีอุปกรณ&การศึกษาชํารุดเสียหาย
6.1 กรณีที่ผูใชบริการพบกอนนําไปใช ใหแจงเจาหนาที่ทันที มิฉะนั้นจะถือวาอุปกรณ<การศึกษานั้น
ชํารุด เสียหายระหวางการใชบริการ ซึ่งผูขอใชบริการจะตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
6.2 กรณีชํารุดเสียหายระหวางขอใชบริการ ใหผูขอใชบริการทําบันทึกแจงเหตุการณ<และนําสง
อุปกรณ<การศึกษาที่ชํารุดเสียหายนั้น คืนแกเจาหนาที่ทันทีโดยไมชักชา
7. การชดใชกรณีอุปกรณ&การศึกษาชํารุดเสียหาย
7.1 ใหคณะกรรมการบริหารดูแลหองปฏิบัติการพยาบาล พิจารณาและใหความเห็นเบื้องตนถึงเหตุ
แหงความเสียหายและคาใชจายในการซอมแซม/จัดซื้อใหม
7.2 กรณีที่พิจารณาแลว พบวาเหตุแหงความเสียหายเกิดเนื่องจากความประมาท ใหชดใชทุกกรณี
โดยกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้
7.2.1 กรณี คาเสี ย หายอยู ในวงเงิน ไมเกิน หาพัน บาท ใหคณะกรรมการบริ หารดู แล
หองปฏิบัติการพยาบาล ดําเนินการเรียกเก็บและแจงรองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการเพื่อทราบ
7.2.2 กรณีคาเสีย หายอยูในวงเงิ นเกิน กวาหาพัน บาท ใหคณะกรรมการบริหารดูแล
หองปฏิบัติการพยาบาล รายงานรองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการเพื่อพิจารณา
7.3 ความเสียหายที่เกิดจากบุคลากร/หนวยงานภายนอกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ< ให
ชดใชทุกกรณี ไมวาเหตุแหงความเสียหายนั้นจะเกิดเนื่องจากความประมาทหรือไมก็ตาม
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อาจารย&
1. อาจารย<เจารายของวิชาที่ตองการใชหองปฏิบัติการพยาบาล
1.1 กรณีมีการใชหองปฏิบัติการพยาบาลทั้งเทอม อาจารย<สงตารางการเรียนการสอนรายวิชาที่มีการ
ใชหองปฏิบัติการ หรือ สงแบบสํารวจความตองการใชวัสดุอุปกรณ<
1.2 กรณี มีการใชหองปฏิบัติการพยาบาลนอกตารางการใชหองปฏิบัติการพยาบาล ใหเขีย น
แบบฟอร<มขอใชหองปฏิบัติการ กอนการใชหอง 7 วันทําการ
2. อาจารย<ประจากลุมวิชาที่รับผิดชอบใหนักศึกษาทําความสะอาด ตรวจความเรียบรอย และนับ
จํานวนอุปกรณ< หลังสิ้นชั่วโมงปฏิบัติทุกครั้ง กอนนําอุปกรณ<สงคืนที่เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการพยาบาล
3. หากมีนักศึกษาทําอุปกรณ<ชํารุดหรือเสียหาย ใหแจงเจาหนาที่ทันที
นักศึกษา
1. แตงเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่วิทยาลัยฯกําหนดทุกครั้งที่จะเขาฝกปฏิบัติการ
1.1 หญิง แตงเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่วิทยาลัยฯ (ขึ้นกับ Lab ที่ฝกปฏิบัติ) ติดป.ายชื่อ
ทุกครั้งที่จะเขาฝกปฏิบัติการ ผมรวบใหเรียบรอย สวมเน็ทติดผม
1.2 ชาย แตงเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่วิทยาลัยฯ (ขึ้นกับ Lab ที่ฝกปฏิบัติ) ติดป.ายชื่อ
ทุกครั้งที่จะเขาฝกปฏิบัติการ
2. เก็บกระเปlาและสิ่งของไวในที่ที่จัดไวให ยกเวน ของมีคา
3. เปลี่ยนรองเทากอนเขาหองปฏิบัติการ และจัดวางในชั้นใหเป;นระเบียบทุกครั้ง
4. ขอหาม
4.1 หามนําอาหาร เครื่องดื่ม เขามาในหองปฏิบัติการพยาบาล
4.2 หามสงเสียงดังรบกวนผูอื่น
4.3 หามขีดเขียนขอความใดๆ ลงในตัวหุน ตู ฉาก หรืออุปกรณ<อื่นๆ
5. ตรวจสภาพการใชงานของอุปกรณ<กอนและหลังการใชเสมอ หากพบวามีการชํารุดหรือเสียหายให
รีบรายงานตออาจารย<เจาของวิชา หรืออาจารย<ประจํากลุม หรือเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการพยาบาลทันที
6. ไมหยิบของหรืออุปกรณ<อื่นใดในหองปฏิบัติการพยาบาลออกไปโดยไมไดรับอนุญาต
7. เมื่อเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติการแลวใหนําอุปกรณ<ไปลางทําความสะอาด หรือตรวจสอบความ
เรียบรอย รวมทั้งนับจํานวนทุกครั้งกอนนําอุปกรณ<สงคืนที่เจาหนาที่หองปฏิบัติการพยาบาล
8. ปaดแอร< ไฟ หลังจากเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติการทุกครั้ง
9. กอนออกจากหองปฏิบัติการพยาบาล ใหเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการพยาบาลตรวจสอบความ
เรียบรอยของอุปกรณ< และสภาพแวดลอมกอนทุกครั้ง
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แนวทางปฏิบัติของผูใชหองปฏิบัติการทางการพยาบาลเพื่อศึกษาดวยตนเอง
1. กรอกแบบฟอร<มเพื่อขอใชหองและอุปกรณ< ใหยื่นตอเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการพยาบาล
ลวงหนาอยางนอย 1 วัน กอนฝกปฏิบัติการ
2. แตงกายเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบสุภาพทุกครั้งที่เขาใชหองปฏิบัติการพยาบาล
3. เปลี่ยนรองเทากอนเขาหองปฏิบัติการ และจัดวางในชั้นใหเป;นระเบียบทุกครั้ง
4. ขอหาม
- หามนําอาหาร เครื่องดื่ม เขามาในหองปฏิบัติการพยาบาล
- หามสงเสียงดังรบกวนผูอื่น
- หามขีดเขียนขอความใดๆ ลงในตัวหุน ตู ฉาก หรืออุปกรณ<อื่นๆ
5. หามนําอาหาร เครื่องดื่ม ขนม เขามารับประทานภายในหองปฏิบัติการพยาบาล
6. หามนํากระเปlา ถุง ยาม เขามาในหองปฏิบัติการการพยาบาล ยกเวน ของมีคา
7. ตรวจเช็ครายการอุปกรณ< และตรวจสอบสภาพการใชงานทุกครั้งกอนฝกปฏิบัติการ
8. เมื่อเสร็จการฝกปฏิบัติการ ใหนําอุปกรณ<ตางๆไปลางทําความสะอาดใหเรียบรอย พรอมตรวจ
สภาพความเรียบรอยรวมทั้งนับจํานวนอุปกรณ<กอนจัดเก็บใหอยูในสภาพเดิม
9. ปaดแอร< ไฟ พัดลม และหนาตางหลังจากเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติการทุกครั้ง
10. กอนออกจากหองปฏิบัติการพยาบาล ใหเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการพยาบาลตรวจสอบความ
เรียบรอยของอุปกรณ< และสภาพแวดลอมกอนทุกครั้ง

11
แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ&/ครุภัณฑ<

เริ่มตน

สํารวจความตองการวัสดุ/อุปกรณ&/ครุภัณฑ<

จัดหาขอมูล/spec ของวัสดุ/อุปกรณ&/ครุภัณฑ&

นําขอมูล/spec ของวัสดุ/อุปกรณ&/ครุภัณฑ& เสนอ อาจารย&
ประธานกรรมการ/กรรมการ หองปฏิบัตกิ ารพยาบาล
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
ตรวจสอบขอมูล/spec
ตรงตามความตองการ

จัดทําเรื่องขอซื้อตามกระบวนการ
งานพัสดุวิทยาลัยพยาบาลรมราชชนนี อุตรดิตถ&

จบการทํางาน

12
แผนผังขั้นตอนการรับวัสดุ / อุปกรณ&เขาหองปฏิบัติการพยาบาล

เริ่มตน

ตัวแทนจําหนายวัสดุและอุปกรณ&มาสงยังหองปฏิบตั ิการ
ไมครบ/ชํารุด
ตรวจนับวัสดุอุปกรณ&
ครบ/สภาพพรอมใช
ดําเนินการจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ&ในตู

ทําปJายและติดปJายระบุชื่อวัสดุ/อุปกรณ&

จัดทําฐานขอมูลวัสดุ/อุปกรณ& หองปฏิบัตกิ ารฯ
ทั้งในรูปแบบไฟล&ขอมูลและแฟJมเอกสาร

จบการทํางาน

13
แผนผังขั้นตอนการรับครุภัณฑ&เขาหองปฏิบัติการพยาบาล

เริ่มตน

รับครุภัณฑ&/คูมือ/หมายเลขครุภัณฑ& จากงานพัสดุ

ไมครบ/ชํารุด
ตรวจสอบ
ครบ/สภาพพรอมใช
ดําเนินการจัดเก็บครุภัณฑ&ประจําหองปฏิบัติการฯ

ทําปJายและติดปJายระบุชื่อครุภัณฑ&

จัดทําฐานครุภัณฑ& หองปฏิบัติการฯ

ทั้งในรูปแบบไฟล&ขอมูลและแฟJมเอกสารเพื่อบริการ

จบการทํางาน

14
แผนผังขั้นตอนการขอใชบริการหองปฏิบัติการพยาบาล
ผูใชบริการ
ยื่นแบบฟอร&มการขอใชหองปฏิบัติการพยาบาล
ในเวลา/นอกเวลา
ไมวาง
ตรวจสอบ
วาง
เสนอแบบฟอร&มการขอใชหองฯ ตอประธานกรรมการหองฯ
อนุมัติ

ไมอนุมัติ

ตรวจสอบ

จัดเตรียมหองปฏิบัติการพรอมอุปกรณ&

ใหบริการใชหองปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

กรณีเรียบรอย

บันทึก/เก็บสถิติการใชหอง

กรณีชํารุดเสียหาย

บันทึก/ดําเนินการตามระเบียบ

สรุปการใชบริการหองปฏิบัติการรายเดือน/รายภาคการศึกษา

15
แผนผังขั้นตอนการการยืมวัสดุ/อุปกรณ&/ครุภัณฑ&

ผูขอใชบริการ

ยื่นแบบฟอร&มวัสดุ/ครุภัณฑ&

เสนออาจารย&ผูรับผิดชอบรายวิชา
ไมเห็นสมควร

ตรวจสอบ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ&/ครุภัณฑ&

ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ&/เซ็นต&รับ/ระบุวันเวลาที่ยืม

ผูรับบริการ

16
แผนผังขั้นตอนการคืนวัสดุ/อุปกรณ&/ครุภัณฑ&
ผูขอใชบริการ

ตรวจสอบ

กรณีเรียบรอย

บันทึก/เก็บอุปกรณ&

กรณีชํารุดเสียหาย

บันทึก/ดําเนินการตามระเบียบ

สรุปการคืนรายเดือน/รายภาคการศึกษา

17

ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารหองปฏิบัติการทางการพยาบาล

18

ภาคผนวก ข แบบฟอร&มตางๆ
- ใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ< (UNC-L001)
- แบบฟอร<มขอใชหองปฏิบัติการ (UNC-L002)
- แบบฟอร<มขอใชหองปฏิบัติการทางการพยาบาลรายภาค (UNC-L002-1)
- แบบฟอร<มใบเบิกยา เวชภัณฑ< และวัสดุสิ้นเปลือง (UNC-L003)
- แบบประเมินความพึงพอใจตอการใชหองปฏิบัติการพยาบาล (UNC-L004)
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ใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ&
(หองปฏิบัติการพยาบาล)

UNC-L001

เรียน ประธานกรรมการหองปฏิบัติการพยาบาล
ขาพเจา................................................ตําแหนง/รหัส.............................เบอร<โทรติดตอ........................
มีความประสงค<จะขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ<เพื่อใชในงาน............................................................................................
และกําหนดสงคืนภายในวันที่..................................................................ตามรายการ ดังนี้
ลําดับ
รหัส/หมายเลขครุภัณฑ<
ชื่อรายการ
จํานวน

วัสดุ/ครุภัณฑ< ที่ขาพเจาไดยืมตามรายการขางตน อยูในสภาพพรอมใชงานได ถาปรากฏวาขาพเจา
นํามาสงคืนมีการชํารุดหรือสูญหาย ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหาย โดยไมมีขอแมใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ ............................................................. ผูยืม
(................................................................)
เห็นสมควรใหยืม
อนุมัติ
ไมเห็นสมควรใหยืม
ไมอนุมัติ
ลงชื่อ ...................................................
ลงชื่อ ...................................................
(..............................................................)
(นายสืบตระกูล ตันตลานุกุล)
อาจารย<ผูสอน/รับผิดชอบรายวิชา
ประธานคณะกรรมการหองปฏิบัติการพยาบาล
.............../................./.................
.............../................./.................
ลงชื่อ ...........................................ผูจายวัสดุ/ครุภัณฑ< ลงชื่อ ...........................................ผูรับวัสดุ/ครุภัณฑ<
(..............................................................)
(..............................................................)
.............../................./.................
.............../................./.................
หองปฏิบัติการไดรับคืน วัสดุ/ครุภัณฑ<เรียบรอยแลว
ลงชื่อ .........................................ผูรับคืนวัสดุ/ครุภัณฑ< ลงชื่อ .........................................ผูสงคืนวัสดุ/ครุภัณฑ<
(..............................................................)
(..............................................................)
.............../................./.................
.............../................./.................
พรอมใบประเมินผลความพึงพอใจการใชหองปฏิบัติการพยาบาล
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แบบฟอร&มขอใชหองปฏิบัติการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ&

UNC-L002

เรียน ประธานกรรมการหองปฏิบัติการพยาบาล
ขาพเจา................................................ตําแหนง/รหัส.............................เบอร<โทรติดตอ........................
มีความประสงค<จะขอใชหองปฏิบัติการพยาบาล เพื่อใชปฏิบัติการรายวิชา.........................................................
วันที่ใชหอง....................................................................................เวลา............................................................น.
พรอมดวยครุภัณฑ<ประกอบการเรียนการสอน ดังนี้
ลําดับ
รหัส/หมายเลขครุภัณฑ<
ชื่อรายการ
จํานวน

....................................................................................
....................................................................................
ลงชื่อ ...................................................
(..............................................................)
อาจารย<ผูสอน/รับผิดชอบรายวิชา
.............../................./.................
หมายเหตุ นักศึกษาตองติดตอขอใชหองไมนอยกวา 3 วัน

อนุมัติ
ไมอนุมัติ
ลงชื่อ ...................................................
(นายสืบตระกูล ตันตลานุกุล)
ประธานคณะกรรมการหองปฏิบัติการพยาบาล
.............../................./.................
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แบบฟอร&มขอใชหองปฏิบัติการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ&

UNC-L002-1

วันที่ ..............................................................
เรื่อง

ขออนุมัติใชหองปฏิบัติการรายสัปดาห</รายภาคการศึกษา

เรียน ประธานกรรมการหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
ดวยภาควิชา............................................................................................................................................
ขออนุมัติใชหองปฏิบัติการรายสัปดาห</รายภาคการศึกษา เพื่อใช.......................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ไดแนบตารางการใชหองปฏิบัติการทางการพยาบาล และแผนการจัดการเรียนการสอน วัสดุ/
ครุภัณฑ<ที่ตองใชประกอบการเรียนการสอน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ...................................................
(..............................................................)
อาจารย<ผูสอน/รับผิดชอบรายวิชา
.............../................./.................
ลงชื่อ ...................................................
(..............................................................)
หัวหนาภาควิชา
.............../................./.................
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แบบฟอร&มเบิกยา เวชภัณฑ& และวัสดุสิ้นเปลือง
(หองปฏิบัติการพยาบาล)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ&

UNC-L003

วันที่ ..............................................................
เรื่อง

ขออนุมัติเบิกยา เวชภัณฑ< และวัสดุสิ้นเปลือง

เรียน ประธานกรรมการหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
ขาพเจา................................................ตําแหนง/รหัส.............................เบอร<โทรติดตอ........................
มีความประสงค<จะขอเบิกยา เวชภัณฑ< และวัสดุสิ้นเปลือง รายวิชา.....................................................................
เพื่อใช.......................................................................................................................................ดังรายการตอไปนี้
ลําดับ
ชื่อรายการ
จํานวน
หมายเหตุ

....................................................................................
....................................................................................
ลงชื่อ ...................................................ผูขอเบิก
(..............................................................)
.............../................./.................

อนุมัติ
ไมอนุมัติ
ลงชื่อ ...................................................
(นายสืบตระกูล ตันตลานุกุล)
ประธานคณะกรรมการหองปฏิบัติการพยาบาล
.............../................./.................

ลงชื่อ ....................................................................
(..............................................................)
ผูจายยา เวชภัณฑ< และวัสดุสิ้นเปลือง
.............../................./.................

ลงชื่อ ....................................................................
(..............................................................)
ผูรับยา เวชภัณฑ< และวัสดุสิ้นเปลือง
.............../................./.................

23

แบบประเมินความพึงพอใจตอการใชหองปฏิบัติการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ&

UNC-L004

คําชี้แจง
1. แบบประเมินผลนี้จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ< ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. โปรดกรอกขอมูลและเขียนหมายเลข 1-5 ลงในชองวางสี่เหลี่ยม ตามความเป;นจริง และสงคืน
เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการพยาบาล
3. เกณฑ<การใหคะแนน 5 = มากที่สุด/ดีมาก 4 = มาก/ดี 3 = ปานกลาง/พอใฃ 2 = นอย/ไมดี
1 = นอยที่สุด/ควรปรับปรุง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
2.

ชาย

อาจารย<

หญิง

อายุ ..................... ป_

บุคลากรภายนอก ตําแหนง ...............................................................

นักศึกษาพยาบาล ชั้นป_

1

2

3

4

สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจในการใชหองปฏิบัติการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ<
โปรดกรอก
คําตอบชองนี้
ปTจจัยดานสถานที่
- องค<ประกอบดานอาคาร สถานที่
- อาคาร สถานที่ สะอาด สวยงาม
- สถานที่ตั้งของหองปฏิบัติการพยาบาล
- จํานวนหองปฏิบัติการพยาบาลที่ใหบริการแกนักศึกษา
- ความกวางขวางภายในหองปฏิบัติการพยาบาล
- แสงสวางในหองปฏิบัติการพยาบาล
- ป.ายชี้แจงกฎระเบียบการใชหองปฏิบัติการพยาบาล
- บอร<ดใหความรูในหองปฏิบัติการพยาบาล
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- เสียงรบกวนการฝกปฏิบัติการพยาบาล
- โตeะ เกาอีใ้ นการเรียนการสอนเพียงพอ

โปรดกรอก
คําตอบชองนี้
ปTจจัยดานวัสดุ อุปกรณ&
- อุปกรณ<ที่ใชในการฝกปฏิบัติหองปฏิบัติการพยาบาลมีความปลอดภัย
- อุปกรณ<ที่ใชในการปฏิบัติที่มีในหองปฏิบัติการพยาบาลมีจํานวนเพียงพอตอ จํานวนนักศึกษา
- การจัดอุปกรณ<ของใชมีความเป;นระเบียบเรียบรอยหยิบใชไดสะดวก
- อุปกรณ<ที่ใชในหองปฏิบัติการพยาบาลมีความทันสมัย
- มีการซอมบํารุงอุปกรณ< เครื่องมือที่ชํารุด
- อางสําหรับชําระลางอุปกรณ<ในหองปฏิบัติการพยาบาลมีความเพียงพอ เหมาะสม
ดานบุคลากรและการบริการ
- เจาหนาที่ผูดูแลใหความชวยเหลือ และใหคําปรึกษากับผูมาใชบริการ หองปฏิบัติการพยาบาล
- การใหบริการของเจาหนาที่ที่ดูแลหองปฏิบัติการพยาบาลมีความเหมาะสม
- เวลาที่เปaดใหบริการมีความเหมาะสม
- บุคลากรมีความรูและความพรอมการเขาตรวจสอบและเยี่ยมชมหองปฏิบัติการพยาบาล
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น
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