II.7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยและการบริการทีเ่ กีย่ วข้ อง
II.7.1A บริการห้ องปฏิบัติการทางการแพทย์
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ : ผลการตรวจวิเคราะห์ ถูกต้ อง แม่ นยา รวดเร็ว ปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ
1.)
2.)
3.)
4.)

ตัวชี้วดั
อัตราการรายงานผลผิดพลาด
ระยะเวลาการออกผลทันเวลา
อัตราการรายงานค่าวิกฤตในเวลาที่
กาหนด
อัตราความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
(ญาติและผูป้ ่ วย)

เป้าหมาย

2553

2554

2555

2556

2557

0

N/A

0.0009

0.0009

0.0007

0.0037

>90%

N/A

81.4

87.22

92.3

92.8

>95%

N/A

95

98

100

100

≥80%

N/A

85

89.57

89.97

84.66

บริบท : ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่ งตรวจภายนอก)
1. ให้บริ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ ทั้งในและนอกเวลาราชการ สาขา
เคมีคลินิก ,จุลทรรศน์ศาสตร์ คลินิก,โลหิ ตวิทยา,จุลชีววิทยาคลินิก,ภูมิคุม้ กันวิทยาคลินิก ,
ธนาคารเลือด
2. บริ การส่ งต่อตัวอย่างส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ในกรณี ที่โรงพยาบาลไม่เปิ ดให้บริ การ
3. จัดหาและเตรี ยมเลือดที่ปลอดภัยให้ผปู้ ่ วย
4. ให้ขอ้ มูลทางด้านวิชาการทางห้องปฏิบตั ิการแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง
5. เข้าร่ วมการพัฒนาคุณภาพระบบเครื อข่ายของห้องปฏิบตั ิการชันสู ตรสาธารณสุ ขในจังหวัด
นครสวรรค์
เวลาเปิ ดให้บริ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ
1. วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน8 คน
เวลา 16.30-20.30 น. มีเจ้าหน้าที่ข้ ึนปฏิบตั ิงาน 2 คน
เวลา 20.30-24.00 น. มีเจ้าหน้าที่ข้ ึนปฏิบตั ิงาน 1คน
เวลา 24.00-08.30 น. เป็ นระบบ On call
2. วันเสาร์ –อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.30-16.30 น. มีเจ้าหน้าที่ข้ ึนปฏิบตั ิงาน 2 คนลูกจ้างประจา1คน

เวลา 16.30-24.00 น. มีเจ้าที่ข้ ึนปฏิบตั ิงาน 1 คน
เวลา 24.00-08.30 น. เป็ นระบบ On call
จานวนผูท้ าการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (ปริ ญญาตรี /ต่ากว่าปริ ญญาตรี )
บุคลากร 8 คน ประกอบด้วย
นักเทคนิคการแพทย์

5 คน

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน
ลูกจ้างประจา

2 คน

กระบวนการ : การเพิม่ ขีดความสามารถของการตรวจ lab (ในช่ วง 1-2 ปี ทีผ่ ่านมา/แผนทีจ่ ะเพิม่ )
 ปี งบประมาณ 2554 พัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์โดย upgrade เครื่ องตรวจวิเคราะห์ดา้ น
งานเคมีคลินิก ,ภูมิคุม้ กันวิทยา และโลหิ ตวิทยา โดยเปิ ดให้บริ การตรวจ Magnesium
,Phosphorous ,Calcium ,FT3 ,FT4 ,TSH ,CEA ,PSA ,AFP ,Cortisol ,Troponin I ,CK-MB ,PT
,PTT ,INR ,HbA1c,Micro albumin ในปัสสาวะ
 ปี งบประมาณ 2555 เริ่ มใช้ระบบสารสนเทศ (LIS: Laboratory Information System) เพื่อ
ควบคุมระบบการรับและส่ งสิ่ งส่ งตรวจโดยมีการรายงานผลจากเครื่ องอัตโนมัติทาให้ ลดความ
ผิดพลาดในการคัดลอกผล
โครงสร้ างทางกายภาพทีเ่ อือ้ ต่ อคุณภาพและความปลอดภัย
พื้นที่ปฏิบตั ิการตรวจวิเคราะห์ได้จดั แบ่งสัดส่ วนของการทางานให้เหมาะสมตามสภาพและความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน และจัดวางเครื่ องมือให้เหมาะสมโดย
 แยกพื้นที่ทางานเอกสารออกจากส่ วนปฏิบตั ิการตรวจวิเคราะห์
 จัดให้มีจุดเจาะเลือดและจุดรับสิ่ งส่ งตรวจแยกออกจากส่ วนปฏิบตั ิการอย่างชัดเจน
 ใช้ระบบ 5 ส ในการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ
 แยกขยะติดเชื้อ และไม่ติดเชื้ อ มีการกาจัดขยะตามแนวทางการเก็บ และการกาจัดขยะของทีม
IC โรงพยาบาล
 มีระบบระบายอากาศในห้องปฏิบตั ิการและมีระบบติดตามควบคุมและบันทึกสภาวะแวดล้อม
ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ ายาสิ่ งส่ งตรวจ

สารควบคุมการทดสอบโดยมีการควบคุม

บันทึกอุณหภูมิของตูเ้ ย็นเก็บน้ ายา ตูเ้ ก็บเลือด
 มีการประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการปี ละ 1 ครั้ง

ระบบบารุ งรักษาเครื่องมือ
 เครื่ องมือพื้นฐานมีการสอบเทียบ และบารุ งรักษาตามแผนตามระยะเวลาที่กาหนด
 มีการจัดทาแผนจัดหา และแผนตรวจสอบประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือ
การสอบเทียบและการใช้ ผลสอบเทียบ
 มีแผนสอบเทียบเครื่ องมือที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ

โดยจัดทาเป็ นแผนประจาปี

มีแผน

บารุ งรักษาเชิงป้ องกันเพื่อความพร้อมในการใช้งานของเครื่ องมือ
 จัดทากาหนดการตรวจติดตาม เพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามแผนที่กาหนด
 มีเอกสารคุณภาพและบันทึกคุณภาพเกี่ยวกับการสอบเทียบ และการบารุ งรักษาเชิงป้ องกันตาม
ข้อกาหนดของผูผ้ ลิต
การตรวจสอบภายนอก (ชนิด หน่ วยตรวจ การประเมิน)
สาหรับการทดสอบที่หอ้ งปฏิบตั ิการไม่สามารถเปิ ดบริ การได้เอง จะพิจารณาห้องปฏิบตั ิการที่ใช้ส่ง
ต่อโดยมีบญั ชี รายชื่อห้องปฏิบตั ิการและรายการทดสอบที่จะส่ งต่อ
โดยระบุไว้ในระเบียบปฏิบตั ิการ
ให้บริ การทางห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ และมีการประเมินห้องปฏิบตั ิการส่ งต่อเพื่อทบทวนการส่ งต่อ
ในปี ต่อไป โดยมีเกณฑ์การส่ งต่อดังนี้
1. มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
2. เข้าร่ วมโครงการ EQA ในรายการที่ส่งตรวจ และคะแนนอยูใ่ นช่วงที่กาหนด
3. มีความสะดวกในการจัดส่ ง และรับผล
4. รายงานผลตรวจภายใน 1 สัปดาห์
5. ราคาเหมาะสม
6. อื่นๆ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
การสื่ อสารกับแพทย์ /พยาบาลผู้ส่งตรวจ (วิธีสื่อสาร การใช้ ประโยชน์ )
 จัดทาคู่มือการใช้บริ การทางห้องปฏิบตั ิการแจกให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ที่ใช้
บริ การ
 มีการเข้าร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อในการประชุม PCT เพื่อพัฒนาระบบบริ การต่างๆ

 มีการสื่ อสารผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้ทราบ โดยแจ้งในที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง
และจัดทาเป็ นบันทึกข้อความเวียนแจ้งให้ทราบในทุกหน่วยงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีตรวจ
ให้ผบู ้ ริ การได้ทราบก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า
การรักษาความลับของการรายงานผล
 มีการรายงานผลลับสาหรับการตรวจ Anti-HIV ,CD4 จัดทาเป็ นระเบียบปฏิบตั ิการรักษา
ความลับในหน่วยงาน
 มีการกาหนดการเข้าถึงการดูรายงานผลการตรวจผูป้ ่ วย

ซึ่ งจะอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่

ผูเ้ กี่ยวข้อง โดยมีการกาหนด Username และ Password
คุณภาพการรายงานค่ าวิกฤติ :
 ปี 2554 95% ปี 2555 98 % ปี 2556 ,ปี 2557 100 %
 มีการกาหนดค่าวิกฤติร่วมกันกับองค์กรแพทย์ และมีการายงานค่าวิกฤติ เพื่อให้ทนั ต่อการรักษา
ของแพทย์และมีการบันทึกการโทรศัพท์แจ้ง ทั้ง เวลารายงานผล ผูร้ ายงานผล และผูร้ ับผล
การจัดการเก็บสิ่ งส่ งตรวจ:
 การเก็บสิ่ งส่ งตรวจโดยห้อง lab จะทาการระบุตวั ผูป้ ่ วยให้ตรงกับเวชระเบียนหรื อใบรายงานผล
และภาชนะใส่ สิ่งส่ งตรวจ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีเก็บสิ่ งส่ งตรวจ รายการตรวจ และระยะเวลา
รอคอย
 การเก็บสิ่ งส่ งตรวจจากหน่วยงาน ต่างๆจะทาการระบุตวั ผูป้ ่ วยให้ตรงกับเวชระเบียน ใบ
รายงานผลและภาชนะใส่ สิ่งส่ งตรวจ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีเก็บสิ่ งส่ งตรวจ รายการตรวจ
และระยะเวลาออกผลการตรวจ
 ผูเ้ ก็บ จะทาการเก็บสิ่ งส่ งตรวจตามคู่มือให้ถูกต้องตามข้อกาหนดมาตรฐาน
 หน่วยงานนาสิ่ งส่ งตรวจลงภาชนะมีฝาปิ ดป้ องกันสิ่ งส่ งตรวจตกแตก นาส่ งพร้อมสมุดรับส่ ง
และใบรายงานผลส่ งข้อมูลการสั่งตรวจผ่านคอมพิวเตอร์ ทุกครั้ง
 ห้อง lab ตรวจสอบสิ่ งส่ งตรวจตามเกณฑ์การรับ-ปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจ หากพบความไม่สอดคล้อง
จะประสานกับหน่วยงานที่ส่งตรวจ เพื่อแก้ไข จัดเก็บเป็ นรายงานอุบตั ิการณ์เพื่อการวิเคราะห์
ปรับปรุ งต่อไป หากถูกต้องลงชื่อรับ
 เจ้าหน้าที่นกั เทคนิคการแพทย์ตรวจสอบความตรงกันของสิ่ งส่ งตรวจและใบรายงานผล
รหัสสิ่ งส่ งตรวจและใบรายงานผลให้ตรงกัน

ลง

 มีวธิ ี การจัดเก็บ และทาลายสิ่ งส่ งตรวจ โดยมีการเก็บรักษาสิ่ งส่ งตรวจ เพื่อใช้ทวนสอบเป็ นเวลา
1 สัปดาห์ เมื่อครบเวลาที่กาหนดจะทาลายสิ่ งส่ งตรวจ ตามระบบควบคุมคุณภาพการติดเชื้อ
(IC) ของโรงพยาบาล
 กาจัดสิ่ งส่ งตรวจลงถังขยะติดเชื้อ

และในส่ วนที่เป็ นของเหลวหรื อเลือดทิ้งลงอ้างล้างสิ่ ง

ปนเปื้ อน ผ่านลงสู่ ระบบบาบัดน้ าเสี ยของโรงพยาบาล

การทดสอบความชานาญ / EQC / EQA ( ความครอบคลุม ผลการทดสอบ การปรับปรุ ง ) :
 ห้องปฏิบตั ิการมีกระบวนการควบคุมคุณภาพ โดยเข้าร่ วมทดสอบความชานาญ EQA กับ
องค์กรภายนอก ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์, ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ที่10 เชียงใหม่,
ศูนย์ EQA center โดยผลการทดสอบที่ส่งกลับ จะระบุผลการตรวจ หากผลการตรวจไม่อยูใ่ น
เกณฑ์ที่กาหนด จะมีการนาผลที่ได้รับจากการประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุ มีบนั ทึกการแก้ไข
เพื่อนามาพัฒนา และปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
การปรับปรุ งแก้ ไขเนื่องจากอุบัติการณ์ สาคัญ :
 มีปัญหารายงานผลคลาดเคลื่อนจากลายมือไม่ชดั เจน จึงมีการปรับปรุ งระบบการรายงานผลจาก
การคัดลอกด้วยลายมือซึ่งมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากการคัดลอกไม่ถูก
ไม่ชดั เจนเป็ นการ
รายงานผลผ่านในระบบคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่อกับเครื่ องตรวจวิเคราะห์
การประเมิน/รับรองจากองค์ กรภายนอก(องค์ กรบริการวันทีผ่ ล)
 ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริ หารคุณภาพทางห้องปฏิบตั ิการ ตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ 2551 เมื่อ 2 มิถุนายน 2554 โดยสภาเทคนิคการแพทย์
 ผลที่ได้ ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพทางห้องปฏิบตั ิการ ตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ 2551ตั้งแต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2554 ถึง 20 ธันวาคม 2557โดยสภาเทคนิคการแพทย์
ข้ อแนะนาขององค์ กรภายนอก/การตอบสนอง
 ผลจากการที่ได้รับการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ ได้แนะนาโอกาสพัฒนาต่างๆ
เช่น - องค์กรและการบริ หารได้มีการทบทวนโครงสร้างของหน่วยงานและตัวชี้ วดั ผลการ
ดาเนินงานที่สาคัญเพื่อนามาพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
การจัดซื้ อจัดจ้างและใช้บริ การ
ภายนอกได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเชิงเทคนิคในการจัดซื้ อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ ให้

เหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิได้จริ งและนาประโยชน์ไปใช้ในการตรวจรับน้ ายาและทบทวน
ขั้นตอนการดาเนิ นการจัดซื้ อให้สอดคล้องกับระเบียบราชการ
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:
 พัฒนาระบบงานโดยนาระบบ สารสนเทศ ( LIS ) มาใช้ในห้องปฏิบตั ิการในการบันทึกและ
เรี ยกดูขอ้ มูลต่างๆลดขั้นตอนได้ดงั นี้ยกเลิกการลงทะเบียนในสมุดทะเบียนใช้บนั ทึกรับใน
ระบบLISยกเลิกการลอกผลในwordsheetและการคียร์ ายงานผลในระบบLANในรายการตรวจ
ที่ใช้เครื่ องตรวจวิเคราะห์เชื่อมกับระบบLIS
 พัฒนาด้าน Point of care testing (POCT) โดยการดูแลความพร้อมใช้ของเครื่ องมือตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการที่มีอยู่ ณ จุดดูแลผูป้ ่ วย ได้แก่ เครื่ องตรวจน้ าตาลปลายนิ้ว
โดยการขึ้นทะเบียนเครื่ องตรวจน้ าตาลจากปลายนิ้วทุกเครื่ องที่มีอยูใ่ นโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลได้มีการ Calibrate และทดสอบกับสารควบคุม
คุณภาพ
มาตรฐาน
59.การวางแผนทรัพยากรและการจัดการ
ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
60.การจัดบริ การปฏิบตั ิการทางการ
แพทย์
61.ระบบคุณภาพห้องปฏิบตั ิการทาง
การแพทย์

Score

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า

3

พัฒนาระบบคลังน้ ายาวัสดุวิทยาศาสตร์ และสามารถลด
ค่าใช้จ่าย ต่อ test ลงได้

3

พัฒนาคุณภาพบุคลากรนา IT มาช่วยในการบริ หารจัดการ
Turn around time ของแต่ละงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาต่อไป

3

พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ควบคู่กบั การ
พัฒนาโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และรักษามาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ RE-LA ในปี 2557 ต่อไป

