
1 แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Service Profile) 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทยโ์รงพยาบาลพรหมพิราม 

 
1. บริบท (context) 
 ความมุ่งหมาย (Purpose) 
  ใหบ้รกิารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ใหผู้ม้ารบับรกิารไดร้บัผลการตรวจถกูตอ้ง รวดเรว็  
ปลอดภยั ตามมาตรฐานวชิาชพี และมคีวามพงึพอใจสงูสดุ 
 

 ขอบเขตการให้บริการ(Scope of Service) 
  ใหบ้รกิารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ดา้นเคมคีลนิิก  โลหติวทิยา  จุลทรรศนศาสตร ์ จลุ
ชวีวทิยา และภมูคิุม้กนัวทิยา โดยใหบ้รกิารผูป้ว่ยภายในโรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาล ซึง่ไดแ้ก ่
ผูป้ว่ย OPD, ผูป้ว่ย IPD ผูม้ารบับรกิารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีห่น่วยบรกิารปฐมภมู ิผูม้ารบับรกิาร
ตรวจสขุภาพประจ าปี ซึง่รายละเอยีดรายการการใหบ้รกิารมดีงัต่อไปนี้ 

1.  ใหบ้รกิารการเกบ็สิง่สง่ตรวจและตรวจวเิคราะห ์ในดา้น 
           -  เคมคีลนิิก   ไดแ้ก ่ Glucose , Cholesterol , Triglyceride ,  HDL-C, 
BUN , Creatinine , Uric acid และ Liver  function test (Total protein , Albumin , 
Total bilirubin , Direct bilirubin , AST , ALT , ALP) Sodium, Potassium, 
chloride,CO2,Trop T 

           -  ภมูคิุม้กนัวทิยา   ไดแ้ก ่  HIV  , Hepatitis profile , VDRL , RF ,HCV 
                    -  โลหติวทิยา   ไดแ้ก ่  CBC  , VCT, ESR , Malaria , Microfilaria  
      Blood  group, INR , OF test, DCIP 
                    -  จลุทรรศนศาสตร ์  ไดแ้ก ่Urine examination, Fluid  analysis 
                      (count and differentiation), UPT, fern  test, Stool  exam, 
      Stool   occult   blood 
                    -  จุลชวีวทิยา   ไดแ้ก ่Gram’s  stain , AFB stain ,MAFB, 
      Wet   smear, KOH, india ink 

            2.  ใหบ้รกิารในการประสานงานกบัหอ้งปฏบิตักิารนอกโรงพยาบาล ในการสง่สิง่สง่ตรวจไป
ตรวจวเิคราะหใ์นกรณีทีไ่มส่ามารถตรวจวเิคราะหไ์ด ้
 *** เวลาใหบ้รกิาร 
  จนัทร-์ศกุร ์  8.30-20.30 น (ในเวลาราชการ 8.30-16.30 น. /นอกเวลาราชการ 
16.30-20.30 น) 
  เสาร-์อาทติย ์8.30-20.30 น(นอกเวลาราชการ 8.30-20.30) 
              ขอ้จ ากดัในการใหบ้รกิาร คอื ใหบ้รกิารไมต่ลอด 24 ชัว่โมง  เนื่องจากผูร้บับรกิารน้อย  
และงบประมาณในการใหข้ึน้ปฏบิตังิานนอกเวลาราชาการไมพ่อ  ทัง้นี้หากเกดิกรณีฉุกเฉินแพทย์
สามารถสง่ตวัผูป้ว่ยไปรบัรกิารรกัษาต่อทีโ่รงพยาบาลพทุธชนิราชไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเรว็   
 



ความต้องการของผู้ป่วย 

 
            
 ความต้องการของหน่วยงานภายในท่ีส าคญั                                                            

 
*** หากมีกรณีสงสยัเก่ียวกบัห้องปฏิบติัการนอกเวลาราชการสามารถติดต่อได้ทางโทรศพัท์มือถือ***     
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รบัผลงาน ความต้องการของผู้รบัผลงาน 
 1. ผูป้ว่ย ไดร้บัผลการตรวจทีถ่กูตอ้งตาม  ก าหนดเวลา การใหบ้รกิารทีเ่ป็น

กนัเอง  ยิม้แยม้แจ่มใส 
 

ผู้รบัผลงาน ความต้องการของผู้รบัผลงาน 
 1. แพทย ์ ไดร้บัผลการตรวจทีถ่กูตอ้ง ทนัต่อการน าไปประกอบการพจิารณา 

รกัษาผูป้ว่ย 
มกีารใหบ้รกิารเปิดรายการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารอยา่งเหมาะสม 
  

 2. เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ไดร้บัผลการตรวจทีถ่กูตอ้ง ทนัต่อการน าไปประกอบการพจิารณา 
รกัษาผูป้ว่ย 
-ไดร้บัความสะดวกในการตดิต่อประสานงาน  เกีย่วกบัการน าสง่สิง่
สง่ตรวจ ตลอดจนขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัเกบ็ น าสง่สิง่สง่ตรวจทีถ่กูวธิ ี
ตลอดจนไดร้บัผลการตรวจตามก าหนดนดั    
-ตอ้งการความรูท้างวชิาการดา้นเทคนิคการแพทย ์    



 
   ลกัษณะส าคญัของงานบริการและปริมาณงาน (สรปุ แนวโน้ม ปัญหาไว้ท้ายตาราง) 

ปริมาณงาน 

งานตรวจ 

 
ปีงบประมาณ
2556 (ครัง้) 

 

 
ปีงบประมาณ
2557 (ครัง้) 

 

 
ปีงบประมาณ
2558 (ครัง้) 

 

 
ปีงบประมาณ
2559 (ครัง้) 

 
1. โลหติวทิยา 16,771 14,386 14,455 15,631 
2. จุลทรรศน์ศาสตร์
คลนิิก 

9,707 10,019 8,998 12,353 

3.  เคมคีลนิิก 126,296 130,538 147,282 159,210 
4.  ภมูคิุม้กนัวทิยา
คลนิิก 

5,216 5,218 4,297 4,592 

5.  จุลชวีวทิยาคลนิิก 2,040 1,985 2,474 2,744 
รวม 160,004 162,146 177,506 194,530 

 
สรปุ    ภาพรวมจ านวนครัง้การสง่ตรวจมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 
 
วเิคราะหเ์ชงิลกึ  ปรมิาณผลงานตรวจวนิิจฉยัทีส่ามารถตรวจไดเ้องเป็นดงันี้ 
 

1. การตรวจด้านโลหิตวิทยาภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในรายการตรวจ  Hct,CBC,ESR และ INR  เนื่องจากผู้ป่วย
ที่รับยาวาร์ฟารินเพิ่มขึ้น  

2. การตรวจทางดา้นภูมิคุม้กันวิทยา ภาพรวมมีแนวโน้มลดลง 
3. การส่งตรวจทางด้านจลุชีววิทยารายการ AFB มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการคัดกรองวัณโรคในผู้ปว่ยเพิ่มขึ้น  

ส่วนรายการอื่นๆมีแนวโน้มเท่าเดมิ 
4. การส่งตรวจทางด้านจลุทรรศศาสตร์มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายการตรวจ microalbumin มีปรมิาณ

เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากมีการคัดกรองผูป้่วยเบาหวานและให้หอ้งปฏิบัติการตรวจ  จากเดมิกลุม่การ
พยาบาลเป็นผู้ตรวจเอง     

5. การส่งตรวจทางเคมีคลินิก ในรายการ  FBS,BUN,Creatinine ,Electrolyte มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเปน็รายการที่
เป็นการตรวจคัดกรองในผู้ป่วยเบาหวาน    รายการตรวจ Lipid ใกล้เคียงเดิม  ส่วนรายการตรวจ Liver 
funtion test ,uric  acid และ birirubin เด็กมีแนวโนม้ลดลง 

6. รายการส่งต่อแล็ปนอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและลดลงไม่แน่นอน แต่โดยภาพรวมใกล้เคียงเดิม แล้วแต่รายการส่ง

ต่อ  ยกเว้น HbA1C  มีการส่งเพิ่มขึ้นจากส่วนเดมิมากข้ึน เนื่องจากมีการให้บรกิารผู้ป่วยเบาหวานตาม
มาตรฐานที่ก าหนดของกลุ่มการพยาบาล ส่วนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีแนวโน้มลดลง 

       ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั (Key Quality issue)  สรุป  key word  ประเดน็ทีไ่ดจ้ากจาก Purpose ความตอ้งการ
ภายนอกและภายใน ขอ้ก าหนดทางวชิาการ)   

  1.  พฒันา IQC ใหค้รอบคลุมทกุรายการตรวจ  



  2.  พฒันา EQA ใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐาน    
  3.  พฒันาการตรวจแลป็ที ่รพ.สต.ใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐาน  
  4.  พฒันาระบบการน าสง่ตรวจใหม้ปีระสทิธภิาพและปลอดภยั 
  5.  พฒันาระบบ  turn  around time ในรายการตรวจทีส่ าคญัและดว่น 
  6.  มกีารดแูลผูป้ว่ยใหม้คีวามปลอดภยัขณะใหบ้รกิารหรอืรอรบับรกิาร 
  7.  พฒันาการใหบ้รกิารลกูคา้ภายในและลกูคา้ภายนอกใหม้คีวามพงึพอใจสงูสดุ                       
   
        ความท้าทายและความเส่ียงท่ีส าคญั (ปัญหา/ความเส่ียง/โอกาสพฒันา/โอกาสแห่งความส าเรจ็ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต) 

 1. ความท้าทาย   
    1.  พฒันาระบบการใหบ้รกิาร ใหถ้กูตอ้ง รวดเรว็ ปลอดภยั ผูร้บับรกิารพงึพอใจ 
    2.  พฒันาระบบการเฝ้าระวงัผูป้ว่ยขณะรอรบับรกิาร 
    3.  ผา่นการรบัรองตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์(Re1-LA) และด ารงไวซ้ึง่ระบบ
คณุภาพ 
    4.  ผา่นการรบัรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Re2-HA) 
 
 
 2. ความเส่ียงทางคลินิก (Clinical Risk) 
  2.1   ความเส่ียงทางคลินิกทัว่ไป (Common Clinical Risk) 

 ไมร่ายงานคา่วกิฤต 
 รายงานผลด่วนชา้กว่าก าหนด 
 รายงานผลผดิคน 
 รายงานผลไมค่รบถว้น 
 เกบ็สิง่สง่ตรวจผดิคน 
 เกบ็สิง่สง่ตรวจผดิชนิด 
 เกบ็สิง่ตรวจไมค่รบถว้น 
 เกบ็สิง่สง่ตรวจผดิวธิ ี
 ตรวจ Lab ไมต่รวจกบั order แพทย ์
 ตรวจวเิคราะหผ์ดิคน 
 ตรวจวเิคราะหผ์ดิพลาด 

 
 
 
 
 
 



  2.2   ความเส่ียงเฉพาะโรค (Specific Clinical Risk) 

 ชกัจากไขส้งู 
 เป็นลมขณะเจาะเลอืด 
 ภาวะน ้าตาลต ่า(คนไขเ้บาหวาน) 
 ภาวะน ้าตาลสงู(คนไขเ้บาหวาน) 

  
 3.   ความเส่ียงทัว่ไป(non-clinical risk) 
  ความเส่ียงด้านการควบคมุและแพร่กระจายเช้ือ 

 สิง่สง่ตรวจตกแตกขณะท าการตรวจวเิคราะห ์
 หลอดเลอืดแตกบาดมอื 
 ทิง้ของมคีมผดิที ่
 เขม็ต ามอื 
 เจา้หน้าทีต่ดิโรคจากผูม้ารบับรกิาร 
 ผูม้ารบับรกิารไดร้บัอนัตรายขณะเกบ็สิง่สง่ตรวจ 
 เจา้หน้าทีส่มัผสัสิง่สง่ตรวจ 
 สิง่สง่ตรวจกระเดน็เขา้ตา 
 ทิง้ขยะตดิเชือ้ผดิที ่
 อา่งลา้งมอืไมม่ผีา้เชด็มอื/น ้ายาลา้งมอื 
 มขีองมคีมปนกบัขยะอืน่ๆ 

 
  ความเส่ียงด้านสิทธิ ศกัด์ิศรีและการถกูร้องเรียน 

 ผูม้ารบับรกิารไมพ่อใจในชว่งระยะเวลาการรอคอย 
 ผูม้ารบับรกิารถกูละเมดิสทิธิ ์

          ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 

 พืน้เปียกน ้า ลื่น 
 จนท. ถกูไฟฟ้าดดู 
 ไฟฟ้าดบั 
 น ้าประปาไมไ่หล 
 น ้าประปามสีดี า 
 เกดิอบุตัเิหตุไฟไหมข้ณะปฏบิตังิาน 

             ความเส่ียงด้านสารสนเทศ 

 สง่ขอ้มลูมาผดิชนิด 
 สง่ขอ้มลูมาไมค่รบ 
 ไมส่ง่ชือ่คนไขม้า 



 โปรแกรมใหบ้รกิารไมส่ามารถใชง้านได ้
 
ศกัยภาพและข้อจ ากดัในด้านผู้ปฏิบติังาน  เคร่ืองมือ เทคโนโลยี 
 ในด้านผู้ปฏิบติังาน 

  จ านวนบุคลากร   ทัง้หมด  6  คน 
                       1. นกัเทคนิคการแพทย ์3 คน 
                       2. เจา้พนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์2 คน 
                       3. พนกังานหอ้งปฏบิตักิาร 1 คน 
  เมือ่วเิคราะหจ์ านวนผูป้ฏบิตังิานเป็นดงันี้ 

 ขณะนี้ความรบัผดิชอบต่อภาระงานของนกัเทคนิคการแพทยแ์ละเจา้พนักงาน
วทิยาศาสตร ์คอื  1 : 17,437.4 (ประชากรในอ าเภอพรหมพริาม 87,187 คน) 

 หากวเิคราะหจ์ านวนบุคลากรนกัเทคนิคการแพทย์และเจา้พนกังานวทิยาศาสตรต์าม
ระบบ GIS (1 : 12,000) พบวา่ยงัขาดนกัเทคนิคการแพทยอ์กี  1 คน 

 หากวเิคราะหจ์ านวนบุคลากรตามภาระงานทีส่ภาก าหนดไว ้ พบวา่ยงัขาดบุคลากร
อกี  2 คน 

 ขณะนี้มผีูล้าศกึษาต่อจ านวน 1 คน ท าใหภ้าระงานหนกั ตอ้งอาศยัการท างาน
ล่วงเวลาโดยไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทน ทัง้นี้กลุ่มงานไดม้กีารวางแผนการบรหิารงาน
ภายใตท้รพัยากรทีจ่ ากดัโดยการคดิการใชเ้ทคโนโลยทีางดา้นสารสนเทศเขา้ชว่ยใน
การท างานและรวบรวมขอ้มลู 

 ในด้านเคร่ืองมือ 
  มรีายการเครือ่งมอืส าคญัเพยีงพอต่อการใชง้าน 

ในด้านเทคโนโลยี 
  ควรพฒันาการท าโปรแกรมท างานพสัดุเพือ่ลดขัน้ตอนการท างาน 
 
ประเดน็การสร้างเสริมสขุภาพท่ีเก่ียวข้อง 
  มกีารพดูคยุแนะน าผูป้ว่ยขณะเจาะเลอืดถงึการรกัษาสขุภาพ  เชน่อาหารทีค่วร
หลกีเลีย่งของผูป้ว่ยโรคเก๊าท ์ ไขมนัในเสน้เลอืด  เบาหวาน 
 
ผลการตรวจสขุภาพเจ้าหน้าท่ี(ให้สอดคล้องในทีม) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. แผนภมิูกระบวนการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การรับและลงทะเบยีนสิง่สง่ตรวจ 

 

การเตรยีมสิง่สง่ตรวจ 

 

การตรวจวเิคราะหส์ิง่สง่ตรวจ 

 

การรายงานผล 



  กระบวนการส าคญั(key Process) 
 

กระบวนงานทีส่ าคญั 
(Key  Process) 

สิง่ทีค่าดหวงั 
(Process  Requirement) 

ความเสีย่งส าคญั 
(Key  Risk) 

ตวัชีว้ดัส าคญั 
(Performance Indicator) 

1. 1.การรบั,เกบ็สิง่สง่ตรวจและ
ลงทะเบยีนสิง่สง่ตรวจ 

- ไดส้ิง่สง่ตรวจทีม่คีณุภาพ 
- ป้องกนัการสบัเปลีย่นสิง่สง่
ตรวจ 
- ตรวจสอบสภาพของสิง่สง่
ตรวจครบสมบรูณ์ 
 
ผูป้ว่ยปลอดภยัจากการเกบ็สิง่
สง่ตรวจ 
 
 

- สิง่สง่ตรวจไมม่ี
คณุภาพเนื่องจาก
การเกบ็ไมถ่กูตอ้ง
หรอืน าสง่ล่าชา้ 
- การสลบัสิง่สง่
ตรวจ  
-อบุตักิารณ์เกดิ
อนัตรายขณะ
ใหบ้รกิาร 

-รอ้ยละของการปฏเิสธสิง่
สง่ตรวจทีไ่มไ่ด ้
คณุภาพ น้อยกว่า 1 % 
- รอ้ยละของสลบัสิง่สง่
ตรวจ เทา่กบั  0  
 
-อบุตักิารณ์ผูป้ว่ยเกดิ
อนัตรายขณะใหบ้รกิาร
เทา่กบั 0 

2. การเตรยีมสิง่สง่ตรวจ -ผลการตรวจถกูคน  - ตดิสตกิเกอรบ์ารโ์ค๊
ตสลบัคน 
- สลบัสิง่สง่ตรวจ 

- รอ้ยละการสลบัสิง่สง่
ตรวจ เทา่กบั 0 

3. การตรวจวเิคราะหส์ิง่สง่
ตรวจ 

- ผลการควบคมุคณุภาพ IQC 
อยูใ่นชว่งคา่ทีก่ าหนด 
 
-เจา้หน้าทีป่ลอดภยัจากการ
ปฏบิตังิาน 

- ผลการควบคมุ
คณุภาพ  IQC ไมอ่ยู่
ในชว่งคา่ทีก่ าหนด 
-เจา้หน้าทีไ่มป่ฏบิตัิ
ตามหลกั IC 

- ผลการควบคมุคณุภาพ
IQC อยูใ่นชว่งทีก่ าหนด 
 
-จ านวนอบุตักิารณ์การ
เกดิอบุตัเิหตุจาการ
ท างานเป็น 0 

4. การรายงานผล - การรายงานผลมคีวาม
ถกูตอ้ง รวดเรว็  ทนัความ
ตอ้งการ และไมผ่ดิพลาด 
  

- การรายงานผล
ผดิพลาด
คลาดเคลื่อน 
- การรายงานผลผดิ
คน 
-ไมร่ายงานคา่วกิฤต 
 
 
-การรายงานแลป็ 
ในล่าชา้ 
-การรายงานแลป็ 
นอกล่าชา้ 
 

- รอ้ยละของการรายงาน
ผลการตรวจทีผ่ดิพลาด 
0 % 
- รอ้ยละการรายงานคา่
วกิฤต 100 % 
-รอ้ยละการรายงานผล 
lab ด่วนไดท้นัเวลา  
มากกว่า 95 % 
-จ านวนครัง้การรายงาน 
แลป็ในล่าชา้ 0 ครัง้ 
 -จ านวนครัง้การ
รายงานแลป็นอกล่าชา้ 0 
ครัง้ 



3.  วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั  การพฒันา 
 

ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั 
/ความท้าทายท่ีส าคญั 

เป้าหมาย/วตัถปุระสงค์ ตวัช้ีวดัและผลลพัธ(์Link) กิจกรรมพฒันา 

1.  พฒันา IQC ให้
ครอบคลุมทกุรายการตรวจ  
 

เพือ่ใหไ้ดผ้ลการตรวจที่
ถกูตอ้ง 

รอ้ยละของการทดสอบทีม่ี
การท า IQC 

จดัหาสารควบคมุ
คณุภาพ 
บนัทกึการควบคมุ
คณุภาพ 
 

2.  พฒันา EQA ใหผ้า่น
เกณฑม์าตรฐาน  

เพือ่ใหไ้ดผ้ลการตรวจที่
ถกูตอ้ง 

1.รอ้ยละของการทดสอบที่
เขา้รว่มโครงการ EQA และ 
inter lab comparison 
2. รอ้ยละของการประเมนิ 
EQA ทีอ่ยูใ่นชว่งคา่ยอมรบั 

1.สมคัรเขา้รว่ม
โครงการ  EQA 
2. สง่ผลการเขา้รว่ม 
EQA ตามเวลาที่
ก าหนด 
3.น าผลการประเมนิ 
EQA ทีไ่มผ่า่นเกณฑ์
มาพฒันา 
 

3.  พฒันาการตรวจแลป็ที ่
รพ.สต.ใหถ้กูตอ้งตาม
มาตรฐาน  

เพือ่ใหไ้ดผ้ลการตรวจที่
ถกูตอ้ง 

1. ผลการประเมนิ EQA รพ
สต. ผา่นเกณฑ ์

1.น าผลการประเมนิที่
ไมผ่า่นเกณฑม์าพฒันา 
 
 

4.  พฒันาระบบการน าสง่
ตรวจใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ปลอดภยั 

เพือ่ใหไ้ดส้ิง่สง่ตรวจทีม่ี
คณุภาพ 
ลดการตดิเชือ้จากการสมัผสั
สิง่สง่ตรวจท าใหม้คีวาม
ปลอดภยั 

1.รอ้ยละสิง่สิง่ตรวจสง่มาอยู่
ในอณุหภมูทิีเ่หมาะสม 
100 % 
1. รอ้ยละการไมป่ฏบิตัติาม
หลกั IC ขณะน าสง่ตรวจ 
0 % 

1.แจง้ผูไ้มป่ฏบิตัติาม
สิง่ทีก่ าหนดไว ้
 

5.  พฒันาระบบ turn 
around time ในรายการ
ตรวจทีส่ าคญัและด่วน 

เพือ่ใหผ้ลการตรวจรวดเรว็ รอ้ยละการรายงานผลไดท้นั
ตามเวลาทีก่ าหนด 

หาสาเหตุการไม่
ทนัเวลาและปรบัปรงุ
แกไ้ข 
 

6.  มกีารดแูลผูป้ว่ยใหม้ี
ความปลอดภยัขณะ
ใหบ้รกิารหรอืรอรบับรกิาร 
 

เพือ่ใหม้คีวามปลอดภยัขณะ
ใหบ้รกิารหรอืคอยรบับรกิาร 

อบุตักิารณ์การเกดิอนัตราย
กบัผูป้ว่ยขณะใหบ้รกิารหรอื
คอยรบับรกิาร 0 % 

บนัทกึความเสีย่งหาก
เกดิอบุตักิารณ์แลว้ 
ปรบัปรงุแกไ้ข 



3.  วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั  การพฒันา(ต่อ)  
    

ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั 
/ความท้าทายท่ีส าคญั 

เป้าหมาย/วตัถปุระสงค์ ตวัช้ีวดัและผลลพัธ(์Link) กิจกรรมพฒันา 

7.  พฒันาการใหบ้รกิาร
ลกูคา้ภายในและลกูคา้
ภายนอกใหม้คีวามพงึพอใจ
สงูสดุ 

เพือ่ใหผู้ม้ารบับรกิารมคีวาม
พงึพอใจสงูสดุ 

อตัราความพงึพอใจลกูคา้
ภายนอก ลกูคา้ภายใน 
มากกว่า 80 % 

1. แจกแบบสอบถาม
ความพงึพอใจ 
2. น าแบบสอบถามมา
ประเมนิ 
3.ปรบัปรงุตามขอ้ทีย่งั
ขาดและพจิารณา
ปฏบิตัติาม
ขอ้เสนอแนะ 

     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานส าคญัรายปี 
 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน 
ปีงบ 

ประมาณ 
2555 

ปีงบ 
ประมาณ 

2556 

ปีงบ 
ประมาณ 

2557 

ปีงบ 
ประมาณ 

2558 

ปีงบ 
ประมาณ 

2559 
1.  ผา่นเกณฑก์ารรบัรองมาตรฐานเทคนิค 
การแพทยค์ะแนนผา่นเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด                                                                                                         
 

มากกว่ารอ้ย
ละ 
80 

ผา่นมาตรฐาน
งานเทคนิค
การแพทย์ 

ผา่นมาตรฐาน
งานเทคนิค
การแพทย์ 

ผา่นมาตรฐาน
งานเทคนิค
การแพทย์ 

ผา่นมาตรฐาน
งานเทคนิค
การแพทย์ 

ผา่นมาตรฐาน
งานเทคนิค
การแพทย์ 

2.  รอ้ยละการรายงานผลการตรวจผดิพลาด 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                          0.010 0.005 0.0125 0.002 0.005 
3.  ผลการควบคมุคณุภาพภายในผา่นเกณฑ ์
ทีก่ าหนด 

จ านวนครัง้ที่
ไมผ่า่น
เกณฑ ์0  
ครัง้ 

ND ND ND 0 0 

4.  ผลการควบคมุคณุภาพภายนอกผา่นเกณฑ์ 
ทีก่ าหนด 

จ านวนครัง้ที่
ไมผ่า่น
เกณฑ ์0  
ครัง้ 

ND ND ND ไม่ผา่นสาขา 
จุลทรรศน
ศาสตร ์

ไม่ผา่น  6 ครัง้ 

5. รอ้ยละการรายงานผลแลบ็ด่วนไดท้นัเวลา 
ทีก่ าหนด 
             

 
95 % 

 

 
93 
 

 
95.62 

 

 
99.80 

 

 
92.52 

 

 
96.76 

6.  รอ้ยละการรายงานคา่วกิฤต 100 % 99 100 100 100 100 
7.  ความพงึพอใจ 
             ลกูคา้ภายนอก 
             ลกูคา้ภายใน ภาพรวม(ยกเวน้แพทย)์ 
             ลกูคา้ภายนอก แพทย ์

 
 
มากกวา่  80 % 
 
มากกวา่  80 % 

 

 
78.44 
78.44 

 
85 

78.44 

 
85 
82 
74 

 
85.19 
82.25 

87.14 

 
80.58 
84.75 
78.33 

 
 
 
 
 
 
 
 



วิเคราะหง์าน(ผลงานด้านคณุภาพ) 
 1. รอ้ยละการรายงานผลผดิพลาด  มสีาเหตุจากขัน้ตอนหลงัการตรวจวเิคราะหม์าก

ทีส่ดุตัง้แต่รายงานผลสลบัชอ่ง  ลงตวัเลขผดิ  ซึง่เกดิจากความไมร่อบคอบและเรง่รบีในการท างาน ซึง่
ตอ้งระมดัระวงัต่อไป 

 2. รอ้ยละการรายงานแลป็ด่วนไดท้นัเวลาตามทีก่ าหนด  พบว่าครัง้ทีท่ าไมท่นัเวลา
เพราะปรมิาณงานมากโดยเฉพาะในวนัทีอ่ยูเ่วรคนเดยีว  ระบบโปรแกรม HosXp ล่ม โปรแกรม LIS  
ล่ม   

 3.รอ้ยละการรายงานคา่วกิฤตเป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากมกีารใชร้ะบบ LIS มา
ชว่ยในการท างานท าใหร้ายงานคา่วกิฤตไดค้รบถว้น 100 % 

  
 

4.  ความเส่ียงและแนวทางป้องกนั 
 

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ไดก้บัผูป้ว่ยทกุราย แนวทางป้องกนัทีส่ าคญั 
1. ผูป้ว่ยไดร้บัผลวเิคราะหไ์มถ่กูตอ้ง - ตรวจสอบเครือ่งวเิคราะหใ์หพ้รอ้มอยูเ่สมอ 

- วเิคราะห ์Internal Quality Control(IQC) 
พรอ้มบนัทกึการท า IQC แลว้ น ามาวเิคราะหถ์งึ
แนวโน้มกอ่นเกดิปญัหาในการวเิคราะห ์

2. วเิคราะหส์ิง่สง่ตรวจผดิคน 

- มรีะบบการรบัสิง่สง่ตรวจพรอ้มกบัตรวจสอบ
ความถกูตอ้งกอ่นรบั 
- มกีารปฏบิตัติาม Safety gold  เรือ่งการระบุตวั
บุคคล 2 แหง่และทวนสอบกอ่นด าเนินการ
เพือ่ใหไ้ดส้ิง่สง่ตรวจ 

3. ผูป้ว่ยตดิเชือ้จากการเจาะเลอืด - ใหผู้ป้ฏบิตังิานปฏบิตัติามหลกั IC ของ
โรงพยาบาลอยา่งเครง่ครดั 
 

4.  ไมร่ายงานคา่วกิฤต ิ(Critical Vale) -  ปฏบิตัติาม SP 001 การรายงานคา่วกิฤต ิ
5.  การสลบัสิง่สง่ตรวจ -  ใหผู้ร้บัสิง่สง่ตรวจตรวจสอบขอ้มลูผูป้ว่ยกบัสิง่

สง่ตรวจใหต้รงกนั 
-  มกีารเขยีนหมายเลขระบุใหช้ดัเจนสามารถ
สอบกลบัไปยงั primary specimen ได ้

6.  รายงานผลผดิพลาดหรอืคลาดเคลื่อน - ปฏบิตัติาม SP 002 การรายงานผลการ
วเิคราะห ์/ SP003 การรายงานผลการตรวจ
วเิคราะหท์างโทรศพัท ์ 

 
 



 
โรค/หตัถการ ความเสีย่งทีอ่าจเกดิในโรค/ 

หตัถการนัน้ 
แนวทางป้องทีส่ าคญั 

โรคเบาหวาน ลมืรายงานคา่วกิฤต ปฏบิตัติาม SP 001 การ
รายงานคา่วกิฤต ิ

โรคหวัใจ ลมืรายงานคา่วกิฤต ปฏบิตัติาม SP 001 การ
รายงานคา่วกิฤต ิ

   
 
 
5. กิจกรรมทบทวนทางคลินิก 
 

การทบทวน ปรบัปรงุระบบทีเ่ป็นผลจากการทบทวน 
การทบทวนค ารอ้งเรยีน/ขอ้คดิเหน็ มกีารรอ้งเรยีนจากผูร้บับรกิารว่าเจาะเลอืด

ชา้ ในวนัที ่13  มนีาคม 2558 จ านวน 2 
ราย มกีารทบทวนปรบัปรงุการใหบ้รกิาร
โดยการเพิม่จุดเจาะเลอืดและเน้นใหผู้ป้ว่ย
มาตามนดั  อกีทัง้ในปีงบประมาณ 2559  
หน่วยบรกิารปฐมภมูพิรหมพริามจะ
ด าเนินการเจาะเลอืดเอง  สง่ผลใหก้าร
บรกิารรวดเรว็ขึน้ 

การทบทวนการสง่ต่อ ไมไ่ดท้บทวน 
การตรวจรกัษาโดยผูช้ านาญ ไมไ่ดท้บทวน 
การคน้หาความเสีย่ง  การทบทวนอบุตักิารณ์ มกีารทบทวนการเจาะเลอืดไมใ่ห ้

hemolysis รว่มกบั ER อกีครัง้เนื่องจาก
พบอบุตักิารณ์การเจาะเลอืด hemolysis ซ ้า 

การทบทวนการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล ก าหนดใหม้กีารปรบัเงนิ เนื่องจากมี
เจา้หน้าทีบ่างทา่นไมป่ฏบิตัติามหลกั IC 

การทบทวนเวชระเบยีน ไมไ่ดท้บทวน 
การทบทวนการใชท้รพัยากร ไมไ่ดท้บทวน 
การทบทวนเครือ่งชีว้ดั มกีารเพิม่จ านวน KPI และตดิตาม KPI 

อยา่งสม ่าเสมอ 
การทบทวนความรูท้างวชิาการ มกีารทบทวนความรูว้ชิาการตามสว่นขาด

และน ามาก าหนดเป็นแผนพฒันาบุคคลากร 
 
 



6. แผนพฒันาต่อเน่ือง  
  1.  พฒันา IQC ให้ครอบคลุมทุกรายการตรวจ  
       แนวทางการด าเนินงาน 
   มกีารพฒันาการท า IQC ใหค้รบทกุรายการตรวจ โดยการซือ้สารควบคมุ 
                          คณุภาพ  หรอืมกีารเตรยีมสารควบคมุคณุภาพโดยปฏบิตัติาม WI 
  2.  พฒันา EQA ให้ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
       แนวทางการด าเนินงาน 
   มกีารทดสอบความช านาญในแต่ละบุคคล โดยมกีารท าแบบทดสอบความช านาญ 
                           ทกุคน หากไดค้ะแนนทดสอบความช านาญน้อยใหม้กีารพฒันาโดยการจดัอบรม 
                           วชิาการ หรอืประชมุวชิาการหรอืศกึษาดว้ยตนเอง    
  3.  พฒันาการตรวจแลป็ท่ี รพ.สต.ให้ถกูต้องตามมาตรฐาน  
       แนวทางการด าเนินงาน 

1. มกีารออกไปส ารวจที ่รพสต.ในสถานทีจ่รงิ(4 รพ.สต.) 
2. จดัท าแผนการตรวจตดิตามภายในประเมนิคณุภาพ รพ.สต.ทกุแหง่ 

    3.   ประเมนิคณุภาพการท า EQA ของ รพสต.และปรบัปรงุแกไ้ข  
        4.  พฒันาระบบ turn around time ในรายการตรวจท่ีส าคญัและด่วน 
       แนวทางการด าเนินงาน 
   1. รายการตรวจส าคญัทีค่วรม ีturn around 
   2. พฒันาการคยีส์ง่ตรวจ เนื่องจากจะไดล้งรบัสิง่สง่ตรวจได ้ท าใหส้ามารถค านวณ  
                           turn  around  time ได ้
   3. ประเมนิ turn  around  time และน ามาปรบัปรงุแกไ้ขเพือ่ใหผ้ลการตรวจทีร่วดเรว็ 
  5.  พฒันาระบบคณุภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์ปี 2555 อย่างต่อเน่ือง 
         
 
 
 
   

 
 

 


