Service Profile LAB ปี งบประมาณ 2561
1. บริบท (Context)
ก.หน้ าที่และเป้ าหมาย : ให้บริ การตรวจทดสอบทางห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ และบริ การโลหิตเพื่อ
สนับสนุนการวินิจฉัย การป้องกันควบคุมและติดตามการรักษาโรค
ข.ขอบเขตการให้ บริการ ( ถ้ าเป็ นหอผู้ป่วยให้ ระบุกลุ่มโรคสาคัญในหน่ วยงานนี้ด้วย )
1. ให้บริ การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่ งตรวจตลอด 24 ชัว่ โมง โดยปฏิบตั ิงานปกติในเวลาราชการและ
ให้บริ การกรณี ฉุกเฉิ นนอกเวลาราชการ
2. ให้บริ การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่ งตรวจ จานวน 6 สาขาหลักดังนี้ งานโลหิตวิทยา งานจุ ลทรรศน์
ศาสตร์ คลินิก งานเคมีคลินิก งานภูมิคมุ ้ กันวิทยา งานจุลชีววิทยา และงานธนาคารเลือด
3. ให้บริ การส่ งต่อสิ่ งส่ งตรวจไปตรวจยังหน่ วยงานภายนอกสาหรั บงานที่ไม่ได้เปิ ดให้บริ การ
ได้แก่ รพ.น่ าน ,ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์เชียงใหม่ ,กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์, สคร.1
เชียงใหม่,คลินิกสวนดอกพยาธิ , ภาควิชานิ ติเวชคณะแพทย์ศาสตร์ , คณะเทคนิ คการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , บริ ษทั โปรแลบ จากัด และบริ ษทั พีซีทีลาบอราตอรี่ เซอร์ วิส จากัด
4. ให้บริ การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่ งตรวจให้กบั ผูร้ ั บบริ การที่มารั บการตรวจสุ ขภาพประจาปี จาก
หน่วยงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนทัว่ ไป รวมทั้ง ร.พ.เครื อข่ายสายเหนื อ
ได้แก่ ร.พ. เฉลิมพระเกียรติ เชียงกลาง ทุ่งช้าง บ่อเกลือ รพ.ท่าวังผาและโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลในเขตอาเภอปัว
5. ให้ บ ริ การเบิ ก -จ่ า ยวัส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์แ ละเวชภัณ ฑ์ท างห้อ งปฎิ บ ัติก ารให้ ก ับ
หน่วยงาน ต่าง ๆในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
ศักยภาพ ข้ อจากัด
1. ด้ านผู้ปฏิบัติงาน
จุดเด่ น - มีบุคลากรซึ่ งเป็ นนักเทคนิคการแพทย์ประจาห้องปฏิบตั ิการเพื่อควบคุมการปฏิบตั ิงานที่
เปิ ดให้บริ การ ครบทั้ง 6 สาขาได้แก่ งานโลหิตวิทยา งานจุลทรรศน์ศาสตร์ คลินิก งานธนาคารเลือด งานจุล
ชีววิทยา งานเคมีคลินิกและงานภูมิคมุ ้ กันวิทยา งานธนาคารเลือดสามารถเตรี ยมส่ วนประกอบของเลือดได้เอง
เนื่องจากมีเครื่ องมืออุปกรณ์พร้อมตั้งบแต่ปีงบประมาณ 2558 และปัจจุบนั มีหอ้ งรับบริ จาคโลหิตที่พร้อม สะดวก
กว่าเดิมเป็ นการกระตุน้ ให้มีผบู ้ ริ จาคประจา ทันต่อความต้องการใช้ของแพทย์และลดหนี้สินระหว่างโรงพยาบาล
จากการเบิกจากโรงพยาบาลน่านและสภากาชาดแต่เพียงอย่างเดียว
ข้ อจากัด - อัตรากาลังที่มีในขณะนี้มีเพียงพอสาหรับการเปิ ดให้บริ การที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั แต่ใน
กรณี ที่มีการขยายขนาดโรงพยาบาลหรื อเพิ่มศักยภาพการให้บริ การเพิ่ม จากการวิเคราะห์ภาระงานแล้วพบว่ายังไม่
เพียงพอ ห้องปฏิบตั ิการมีนกั เทคนิคการแพทย์ 8 คน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 3 คน พยาบาลวิชาชีพ 1
คนช่วยรับบริ จาคโลหิต ผูช้ ่วยประจาห้องปฏิบตั ิการ 3 คน รวม 15 คน ปัจจุบนั ห้องปฏิบตั ิการได้พฒั นาศักยภาพ
ในการให้บริ การเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา กรณี ที่มีการส่ งเจ้าหน้าที่เข้าประชุมอบรม มีงาน
พิเศษ ออกรับบริ จาคโลหิต มีการระบาด หรื อมีการลาป่ วย , ลากิจ และลาพักผ่อนของเจ้าหน้าที่ ไม่มีเจ้าหน้าที่มา
ทดแทนได้ จากการประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทาให้ทราบปัญหา และได้จดั ทาแผน เพื่อเสนอผูบ้ ริ หารในการ
เพิ่มอัตรากาลัง ระยะยาวตั้งแต่ปี2560-2562 แต่ติดเรื่ องกรอบขั้นต่าของ FTE การให้บริ การโลหิตของงานธนาคาร
เลือดมีความจาเป็ นต้องให้บริ การด้วยความเพียงพอและปลอดภัยรองรับการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์และสู ตินรี แพทย์

เพื่อให้มีเลือดสารองเพียงพอกับความต้องการ การออกหน่วยยังต้องใช้บุคลากรมาก เนื่องจากการเบิกจากกาชาด
และโรงพยาบาลน่านไม่เพียงพอ ในขณะที่การใช้ส่วนประกอบของเลือดเช่นเกร็ ดเลือด, LPB, พลาสมาแช่แข็งมี
เพิ่มขึ้น
ด้ านเครื่ องมือและเทคโนโลยี
จุดเด่ น - มีเครื่ องมือและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยใช้ในห้องปฏิบตั ิการสามารถรองรับการตรวจ
วิเคราะห์สิ่งส่ งตรวจที่มีเป็ นจานวนมากได้ ห้องปฏิบตั ิการมีเครื่ องมือที่มีความทันสมัยอยูใ่ นระดับหนึ่ง มีนกั
เทคนิคการแพทย์เป็ นผูค้ วบคุมทุกเครื่ องมือ มีการเปรี ยบเทียบผลระหว่างองค์กรภายนอก (EQAC) มีการทา IQC
เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนใช้งาน เครื่ องมือที่สาคัญได้รับการสอบเทียบเป็ นประจาตามระยะเวลากาหนด มีการ
บารุ งรักษาเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีรายชื่อช่างประจาเครื่ องคอยให้คาปรึ กษา เมื่อเครื่ องอัตโนมัติมี
ปัญหา มีคู่มือการใช้งานประจาเครื่ อง มีวิธีปฏิบตั ิงานโดยย่อประจาเครื่ องมือ และมีการเสริ มเครื่ องสารองไว้
กรณี ที่เครื่ องมือหลักเสี ยโดยเฉพาะเครื่ องมือสาคัญที่มีการใช้งานบ่อย เช่นเครื่ องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติและ
เครื่ องตรวจสารเคมีในเลือดอัตโนมัติ ห้องปฏิบตั ิการเริ่ มดาเนินการพัฒนาระบบบริ หารเครื อข่ายการจัดการข้อมูล
ทางห้องปฏิบตั ิการ Laboratory Information System : LIS) ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อแก้ไขปัญหาการ
บริ หารจัดการข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ เช่น ระบบการทางานมีความซ้ าซ้อน การลงทะเบียน การจด
บันทึกผลการวิเคราะห์ ในใบสั่งการตรวจ และ Worksheet ทาให้การทางานเกิดความล่าช้าขึ้น ไม่มีระบบการ
จัดการข้อมูลที่ดีทาให้เสี ยเวลาในการโอนข้อมูลจากเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติ เข้าสู่ ระบบของโรงพยาบาล และอาจ
เกิดความผิดพลาดได้ มีปัญหาเรื่ องการนาส่ งผลการวิเคราะห์ ทาได้ชา้ และอาจมีการสู ญหายได้ การแจ้งผลทาง
โทรศัพท์ทาให้อาจเกิดความผิดพลาดได้ การค้นหาผลการวิเคราะห์ หรื อ เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ยอ้ นหลังทา
ได้ยาก เนื่องจากข้อมูลมีมาก และ อยูก่ ระจัดกระจายการรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาสรุ ปรายงานสถิติต่างๆ ทาได้ชา้
และเสี ยเวลาในการสรุ ปค่อนข้างมาก จากปัญหาดังกล่าวทางห้องปฏิบตั ิการจึงได้ดาเนินการพัฒนา การเชื่อมต่อ
ระบบ HosXP ของโรงพยาบาลเข้ากับระบบLIS และการเชื่อมต่อระบบ LIS เข้ากับเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติของ
ห้องปฏิบตั ิการ
ข้ อจากัด - เครื่ องมือที่ใช้ในปัจจุบนั หลายรายการเริ่ มชารุ ดและเสื่ อมสภาพเนื่องจากการ
ใช้งานมานานหลายปี โดยเฉพาะด้านธนาคารเลือดที่ยงั มีบางรายการที่ยงั ไม่ไ ด้มาตรฐาน ได้ทาแผนเสนอผูบ้ ริ หาร
ได้รับการสนับสนุนเรื่ อยมาจนครบทุกรายการในปี 2561
ค. ผู้รับผลงานและความต้ องการที่สาคัญ (จาแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน)
ผูร้ ับผลงาน

ความต้องการของผูร้ ับผลงาน

1. ผูป้ ่ วย และญาติ
-ผูป้ ่ วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสู ง
-ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งได้รับเลือด เช่นผูป้ ่ วยโรคไต โรคธาลัสซี เมีย โรคโลหิต
จางและผูป้ ่ วยที่ตอ้ งจองเลือดเพื่อการผ่าตัด
-ผูป้ ่ วยโรคติดต่อ เช่นผูต้ ิดเชื้อเอดส์ ,วัณโรค และผูท้ ี่มาบริ จาคโลหิต
-ผูป้ ่ วยที่มารับบริ การเจาะเลือดฝากครรภ์ที่งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ผูร้ ับบริ การตรวจสุ ขภาพประจาปี

- ได้รับบริ การเจาะเลือดและเก็บสิ่ งส่ งตรวจที่
ประทับใจ และรวดเร็ ว
- ได้รับคาแนะนาในการเก็บตัวอย่างที่ครบถ้วน
สมบูรณ์
- ได้รับบริ การที่ประทับใจรวดเร็ ว และเข้าถึงมิติจิตใจ
ของผูป้ ่ วย

2. แพทย์

- ได้รับรายงานผลการตรวจที่รวดเร็ ว ถูกต้องน่าเชื่อถือ
- ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการให้บริ การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ เช่นรายการ ตรวจ ระยะเวลารายงาน
ผล

3. OPD

- ได้รับรายงานผลการตรวจที่รวดเร็ ว ถูกต้องน่าเชื่อถือ
- ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่
ถูกต้องและรวดเร็ ว
-ได้รับการประสานงานที่ราบรื่ นสะดวก เข้าใจง่าย
-มีขอ้ มูลประกอบการส่ งตรวจที่ครบถ้วน เพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาของ
แพทย์

4. ผูป้ ่ วยใน

- ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่
ถูกต้องและรวดเร็ ว
-ได้รับการประสานงานที่ราบรื่ นสะดวก เข้าใจง่าย
-ได้รับคาแนะนาในการเก็บตัวอย่างที่ครบถ้วน
สมบูรณ์
-มีขอ้ มูลประกอบการส่ งตรวจที่ครบถ้วน เพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาของ
แพทย์

5. เจ้าหน้าที่รพสต.

- ได้รับคาแนะนาในการเก็บตัวอย่างที่ครบถ้วน
สมบูรณ์
- ได้รับความรู ้ดา้ นการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่
ถูกต้อง
-ได้รับการประสานงานที่ราบรื่ นสะดวก เข้าใจง่าย

ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
1).ถูกต้อง แม่นยา 2).รวดเร็ ว 3).ปลอดภัย 4). ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 5).ผูร้ ับบริ การและเจ้าหน้าที่
พึงพอใจ
ค่านิ ยม

อัตตาลักษณ์ ขององค์ กร

( Identity at Medical Technology Laboratories )

(Core value)
P

อัตตาลักษณ์ ของห้ องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

P : Professional

P : Professional ห้องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล

เป็ นมืออาชีพ

สมเด็จพระยุพราชปัว บริ การอย่างมืออาชีพต่อผูร้ ับบริ การและ
สังคมด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 และ

ISO 15190:2003
C

C : Continuous quality

C : Continuous quality improvement (CQI)

improvement (CQI) พัฒนา

-พัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบตั ิการและเครื อข่ายบริ การเทคนิค

คุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง

การแพทย์อย่างต่อเนื่อง Quality network CQI
-ผลิตผลงานวิจยั จากงานประจา Routine to Research :R to R
-คิดค้นนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์ (Innovation)

C : Customer focus
เป็ นจุดรวมรับบริ การ
P

P : Participation
การมีส่วนร่ วม

C : Customer focus ผูร้ ับบริ การ ประชาชนและสังคม มีความสุ ข
ปลอดภัย และพึงพอใจ ในคุณภาพบริ การ
P : Participation การบริ การแบบมีส่วนร่ วมสู่ ชุมชนเหมือน
ห้องปฏิบตั ิการใกล้บา้ นและมีเครื อข่ายห้องปฏิบตั ิการ เป็ น
ประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การและสังคม
 ห้องปฏิบตั ิการใกล้บา้ น หมายถึง ห้องปฏิบตั ิการใน รพ.
สต.ที่มีคุณภาพ

H

 H : Health care team
ทางานเป็ นทีม

H : Health care team
ทางานร่ วมกันเป็ นทีมแบบสหวิชาชีพ รวมทั้งเครื อข่าย
ห้องปฏิบตั ิการระดับจังหวัดน่าน ระดับเขตบริ การสุ ขภาพที่ 1
และระดับประเทศ

จ. ความท้ าทาย ความเสี่ ยงสาคัญ
ห้อ งปฏิ บ ัติก ารเทคนิ คการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชปั ว มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งภายใน
ห้องปฏิบ ัติการและสรุ ปความเสี่ ยงที่ สาคัญที่เ กิด ขึ้นร่ วมกันกับผูท้ ี่ เกี่ย วข้อ ง ความเสี่ ยงที่เกิ ดส่ วนใหญ่อ ยู่ใ น
ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ในส่ วนของการเก็บตัวอย่าง เช่น สั่ง LAB ผิดคน ,สั่ง LAB ไม่ครบตามคาสั่งแพทย์ ,สั่ง
LAB ไม่ถูกรายการ ,ทาใบสั่งยาสลับคน แจกใบสั่งยาสลับคน เจาะเลือดผิดคน และ ติดฉลากระบุตวั อย่างสลับคน,
เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงด้านคลินิก ส่ วนระหว่าง miss / near miss ปี งบประมาณ 57 คือ 9/ 11 , ปี งบประมาณ
58 คือ 17/8 ,ปี 59 คือ 14/17, ปี 60 คือ 13/11 และ ปี 61 ( ถึง มิ.ย) คือ 8/5 นับว่าเป็ นความท้าทายที่สาคัญที่ตอ้ งทา
การปรับปรุ งให้ลดน้อยลง
การเก็บสิ่ งส่ งตรวจไม่ถูกต้อง เช่นเจาะเลือดสลับคน ติด Sticker สลับหลอด สลับคน เป็ นต้น ซึ่ งไม่
เป็ นไปตามข้อกาหนดและในปี 2558 มีความผิดพลาดจากกระบวนการนี้ท้ งั หมด 20 ครั้งซึ่ งเทียบเคียงได้กบั ระดับ
ความเสี่ ยงของโรงพยาบาล A-I อยู่ระดับที่ C ปี 2559 มีความผิดพลาดจากกระบวนการนี้ ท้ งั หมด 29 ครั้ งซึ่ ง
เทียบเคียงได้กบั ระดับความเสี่ ยงของโรงพยาบาล A-I อยู่ระดับที่ C ปี 2560 มีความผิดพลาดจากกระบวนการนี้
ทั้งหมด 24 ครั้งซึ่ งเทียบเคียงได้กบั ระดับความเสี่ ยงของโรงพยาบาล A-I อยู่ระดับที่ C ปี 2561 ( ถึง มิ.ย) มีความ
ผิดพลาดจากระบวนการนี้ท้ งั หมด 14 ครั้งซึ่ งเทียบเคียงได้กบั ระดับความเสี่ ยงของโรงพยาบาล A-I อยูร่ ะดับที่ C

ฉ. ปริ มาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่ องมือ)

400,000

362,978

350,000

321,013

300,000

267,290

266,323

255,407

250,000
200,000
150,000
100,000

50,000
-



ลาดับ

งาน







ปี งบประมาณ
2558
2559
2560
35,218 34,825 36,246

2561(มิย.)
29180

วิเคราะห์

1

โลหิตวิทยา

2557
30,450

2

เคมีคลินิก

159,310

184,597

191,043 221,362

163,365

3

ภูมิคมุ ้ กันวิทยา

15,657

15,627

14,795

11,132

17,947



ไม่มีแผนขยายการให้บริ การมุ่ง เน้นเรื่ อง
คุณภาพ ความน่าเชื่อถือและความรวดเร็ ว
ของ ผลการตรวจ กรณี เกินขีด
ความสามารถจะส่ งต่อไปตรวจยังรพ.
น่าน เน้นเรื่ องการลดต้นทุนและการใช้
ส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอย่าง
สมเหตุสมผลตามนโยบาย
ไม่มีแผนเพิ่มรายการทดสอบหากรายการ
ตรวจวิเคราะห์ที่ไม่สามารถทาได้จะส่ ง
ต่อสถาบันอื่นทั้งรัฐและเอกชน
งานหลักได้แก่ การตรวจ ทางด้านซี โรโล
ยีทวั่ ไปเช่น เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ
ไทรอยด์ฮอร์ โมนและไม่มีแผนเพิ่ม
รายการทดสอบหากเกินความสามารถส่ ง

4

จุลชีววิทยาคลินิก

10,075

11,450

17,980

17,980

5

จุลทรรศน์ศาสตร์

26,543

28,211

24,413

25,471

ต่อ สถาบันอื่นทัง่ รัฐและเอกชน
8,817 อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถออก
รายงานผลได้มี ไม่เพียงพอ เนื่องจากย้าย
ไปบรรจุรพ.อื่น ปิ ดการให้บริ การในรพ.
ส่ งต่อรพ.น่าน
19,962
ไม่มีแผนเพิ่ม

6

ธนาคารเลือด

19,400

23,350

27,340

26,779

15,018

7

ส่ งตรวจสถาบัน
อื่น

15,903

15,090

17,193

รวม

276,767

7,913
17,193

313,543

327,745 362,978

มีการกาหนดปริ มาณสารองโลหิตในคลัง
และจัดหาอุปกรณ์และครุ ภณ
ั ฑ์ในการ
เตรี ยมส่ วนประกอบของเลือดเช่น เกร็ ด
เลือด LPB, FFP เองเพื่อให้ทนั กับความ
ต้องการใช้ของแพทย์เฉพาะทาง ลดการ
ออกหน่วยนอกสถานที่ เพื่อลดต้นทุน
เน้นผูบ้ ริ จาคมาบริ จาคที่รพ.และขอเบิก
จากสภากาชาด
พบว่ามีการตรวจพิเศษนอกเหนือจากการ
ตรวจในงานประจาวันมีมากขึ้น เพื่อ
รองรับแพทย์เฉพาะทางและผูป้ ่ วยที่มี
ความซับซ้อนของโรคมากขึ้น รวมทั้ง
การทาการตลาดตรวจสุ ขภาพเชิงรุ ก ทา
ให้การส่ งตรวนอกสถานบริ การมีมากขึ้น

248,923

ห้องปฏิบตั ิการได้ดาเนินการเพิ่มรายการตรวจวิเคราะห์ในรายการทดสอบที่มีความจาเป็ นในระยะปี 2554-2561 ค่อนข้างครอบคลุม
ความต้องการของผูร้ ับบริ การแล้ว ตั้งแต่ปี2556 เป็ นต้นมาหากบางรายการที่มีความจาเป็ นแต่มีการส่ งตรวจน้อย หรื อ ส่ งตรวจมากแต่
ต้นทุนสู งไม่คุม้ ค่ากับการเปิ ดตรวจเองในห้องปฏิบตั ิการ ทางห้องปฏิบตั ิการจะดาเนินการส่ งต่อไปตรวจยังห้องปฏิบตั ิการของรัฐหรื อ
เอกชนตามความเหมาะสม ไม่มีแผนเพิ่มศักยภาพการให้บริ การ ยกเว้นเป็ นการส่ งตรวจหรื อสั่งให้เปิ ดบริ การตาม SERVICE PLAN เช่น
ปี 2560 เปิ ดให้บริ การ serum LACTATE
จานวนผู้ทาการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ (ปริญญา/ต่ากว่ าปริญญา):
1. อัตรากาลังที่มีอยูร่ ะดับปริ ญญาตรี (นักเทคนิคการแพทย์ 8 คน และพยาบาลวิชาชีพ 1 คน )
2. อัตรากาลังที่มีอยูร่ ะดับต่ากว่าปริ ญญาตรี
(เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 3 คน ลูกจ้างประจา 1 คน และพนักงานประจาห้องทดลอง 2 คน)
เครื่ องมือ:
ห้องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีเครื่ องมือตรวจวิเคราะห์ที่ทนั สมัยเพียงพอพร้อมสาหรับการใช้งาน
สาหรับการทดสอบที่มีความจาเป็ นในการให้บริ การขณะนี้ หัวหน้างานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้กบั เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงาน ช่วยปฏิบตั ิ
ดูแล บารุ งรั กษาตามกิจกรรมในแผนการบารุ งรั กษาเครื่ องมือประจาวัน ประจาเดือนและปฏิบตั ิตามคู่มือการบารุ งรั กษาของบริ ษทั ผู ้

จาหน่าย และหัวหน้างานเป็ นผูร้ ับผิดชอบทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ของหน่วยงาน มีแผนการบารุ งรักษาโดยช่างซ่ อมบารุ งของโรงพยาบาล และ
แผนการบารุ งรักษาโดยช่างของบริ ษทั ที่ให้ยมื เครื่ อง มีการควบคุมอุณหภูมิตูเ้ ย็นเก็บเลือดและส่ วนประกอบของเลือด ตูเ้ ย็นเก็บน้ ายา
และอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยการบันทึกอุณหภูมิวนั ละ 3 ครั้งช่วงเวรเช้าเวรบ่ายและดึกเครื่ องมือที่สาคัญจะมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสารองและ
สายดินเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ าเครื่ องมือที่ไม่ได้ใช้หรื อเสี ยจะนาออกจากพื้นที่ปฏิบตั ิงานหรื อติดป้ายแสดงชารุ ดห้ามใช้
การสอบเทียบและใช้ ผลการสอบเทียบ :
การสอบเที ย บเครื่ องมื อ มี แ ผนสอบเที ย บเบื้ อ งต้น โดยเจ้า หน้า ที่ ห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารตามระยะเวลาสอบเที ย บหรื อตามแผนรวมของ
โรงพยาบาลโดยสานักบริ การสุ ขภาพ จ. เชียงใหม่ หรื อ ต้องส่ งต่ อหน่ วยงานที่ผ่านการรั บรองISO 17025และการสอบเทีย บเครื่ อ ง
วิเคราะห์อตั โนมัติ เช่นเครื่ องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก เครื่ องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ เครื่ องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด โดย
ช่างและSPECIALISTของบริ ษทั ผูข้ ายน้ ายากาหนดไว้คืออย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

3. กระบวนการสาคัญ (Key Processes)
กระบวนการสาคัญ
สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Key Process)
(Process Requirement)
ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์
1. ผลการตรวจถูกต้อง แม่นยา
ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์
ขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์

2.ผลการตรวจรวดเร็ว

ขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์
ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์/
ขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์
ขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์

3.ผูร้ ับบริ การและเจ้าหน้าที่ปลอดภัย
4.ผลการตรวจได้คุณภาพมาตรฐาน

ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์
ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์
ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์
ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์
ขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์
ขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์
ขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์

5. ผูร้ ับบริ การและเจ้าหน้าที่พึงพอใจ

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance Indicator)
1.1อัตราการจัดเก็บสิ่ งส่ งตรวจไม่ถูกต้อง
1.2 อัตราผูใ้ ช้บริ การได้รับผลการตรวจไม่
ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
2.1 อัตราการรายงานผลผูป้ ่ วยนอกอยูใ่ น
ระยะเวลาที่กาหนด
2.2 อัตราการให้บริ การกรณี เร่ งด่วนฉุ กเฉิ น
ทันเวลาที่กาหนด
3.1 รายงานอุบตั ิการณ์/อุบตั ิเหตุจากการ
ปฏิบตั ิงาน (เรื่ อง/ปี )
4.1 ร้อยละของรายการทดสอบ ที่ผ่านการ
รับรองระบบคุณภาพ ห้องปฏิบตั ิการ ISO
15189
4.2 อัตราการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC)
4.3อัตราผลการควบคุมคุณภาพภายนอกเป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.4 อัตราการสอบเทียบเครื่ องมือสาคัญ
3.5 บุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรม 2 ครั้ง / คน / ปี
5.1 อัตราความพึงพอใจผูร้ ับบริ การภายใน
5.2อัตราความพึงพอใจผูร้ ับบริ การภายนอก
5.3 จานวนข้อร้องเรี ยนเรื่ องพฤติกรรมบริ การ
(ครั้ง/ปี )

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (Prformance Indicator)
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้ าหมาย

2557

2558

2559

2560

2561

0.066

0.054

2. อัตราผูใ้ ช้บริ การได้รับผลการตรวจไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน < 0.001%
3. อัตราการรายงานผลผูป้ ่ วยนอกอยูใ่ นระยะเวลาที่กาหนด 80%

0.001
83

0.001
82.8

0.07
0.004

0.02
0.009

70

71.8

4. อัตราการให้บริ การกรณี เร่ งด่วนฉุ กเฉิ น ทันเวลาที่กาหนด 90%

82.3

5. รายงานอุบตั ิการณ์/อุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงาน (เรื่ อง/ปี )

<3
>90%

1
100

56
3

68
0

77.7
1

100

100

100

0.02
0.0007
79.3
75.8
1
100

90%

100

100

100

100

8.อัตราผลการควบคุมคุณภาพภายนอกเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
9. อัตราการสอบเทียบเครื่ องมือสาคัญ

90%

91.25

95.08

90

97.2

90%

100

100

100

100

10. บุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรม 2 ครั้ง / คน / ปี

90%

100

100

100

100

11. อัตราความพึงพอใจผูร้ ับบริ การภายใน

80%

80.8

81.24

79.2

77.8

12.อัตราความพึงพอใจผูร้ ับบริ การภายนอก

80%

91

90.5

88.8

84.4

1.อัตราการจัดเก็บสิ่ งส่ งตรวจไม่ถูกต้อง

6. ร้อยละของรายการทดสอบ ที่ผ่านการรับรองระบบ
คุณภาพ ห้องปฏิบตั ิการ ISO 15189
7. อัตราการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC)

< 0.01%

4. กระบวนการหรื อระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคุณภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้ นแล้ ว
ความสาเร็ จของการพัฒนาคุณภาพ
วิธีการทางานที่สาคัญ
1.มีคู่มือและระเบียบปฏิบตั ิ QM/SOP
-ปรับปรุ งเอกสารให้มีคู่มือภาพและ
ระเบียบปฏิบตั ิเป็ นฉบับปัจจุบนั
2.มีวิธีปฏิบตั ิงาน WI/Document
-ปรับปรุ งเอกสารให้มีวิธีปฏิบตั ิและ
supporting
เอกสารสนับ สนุนเป็ นฉบับปัจจุบนั
3.มีผลงานวิจยั R2R
การพัฒนาจากงานประจาสู่ R2R
4.มีการผลิตเอกสารคุณภาพใช้ในรพสต. การพัฒนาจากงานประจาสู่ Innovation
เป็ นฉบับเดียวกันทั้งจังหวัด
5.แนวทางใช้ SMART LAB เพื่อควบคุม การพัฒนาจากงานประจาสู่ Innovationการ
ต้นทุนการใช้วสั ดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเป็ นไปด้วย
ความคุม้ ค่า มีการใช้แลบอย่างสมเหตุสมผล
เกิดประโยชน์สูงสุ ด ต่อผูป้ ่ วยซึ่ งเป็ นการ
ลดการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล
6. ผลงานนวัตกรรม
แนวทางใช้ SMART LAB

100
86.8
100
100
74
86.8

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
QM/SOP

benchmarking
รพร.ทั้ง 21 แห่ง

WI/Document
supporting
6 เรื่ อง
1 มาตรฐาน

รพร.ทั้ง 21 แห่ง

1 เรื่ อง

เครื อข่าย
ห้องปฏิบตั ิการ
จังหวัดน่าน

นโยบายให้ลด

รพร.ทั้ง 21 แห่ง

รพร.ทั้ง 21 แห่ง
รพร.ทั้ง 21 แห่ง

เพื่อควบคุมต้นทุนการใช้วสั ดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์
7.ห้องปฏิบตั ิการผ่านการรับรอง
ประกาศนียบัตรจากสานักมาตรฐาน
ความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : ห้องปฏิบตั ิการกระทรวงสาธารณสุ ข
2012;ISO 15190:2003

ต้นทุนด้านวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การพัฒนาระบบ
คุณภาพทาง
ห้องปฏิบตั ิการ
ตาม
มาตรฐานสากล

รพร.ทั้ง 21 แห่ง

4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่ างดาเนินการ
ประเด็น
คุณภาพ/
ความท้า
ทายที่
สาคัญ
หน่วย
บริ การ
ให้บริ การ
แก่
ประชาชน
อย่างมี
คุณภาพ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ
โครงการตรวจ
ประเมินเพื่อขอการ
รับรองซ้ ารอบ 3
มาตรฐาน
ห้องปฏิบตั ิการ ISO
15189 : 2012
ประจาปี 2562

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ห้องปฏิบตั ิการ ปี งบประมาณ
ชันสู ตร
2559-2562
สาธารณสุ ข
ของ
โรงพยาบาล
รักษามาตรฐาน
ที่ผ่านการ
รับรองตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
ISO 15189 :
2012 และ ISO
15190 : 2003

ผูร้ ับผิดชอบ

จินตนา / วสุ
อนันต์/
เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบตั ิการ
ทุกคน

ตัวชี้วดั ที่สาคัญ/
เป้าหมาย
และผลการ
ดาเนินการ
1. อัตราของรายการ
ทดสอบร้อยละ 90
ผ่านการรับรอง
ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบตั ิการ ISO
15189 : 2012 และ
ISO 15190 : 2003
จนถึงปี งบประมาณ
2562

ปัญหา/
อุปสรรค
ภาระงาน
ประจาที่มีมาก
บุคลากรที่
ลดลง

5. แผนการพัฒนาต่ อเนื่ อง
แผน/กิจกรรม
ที่วางแผนจะทา
กลยุทธ์
ต่อไป
ลดอัตราการเก็บสิ่ ง จัดอบรม
ส่ งตรวจไม่ถูกต้อง ทบทวน
เช่นเจาะเลือดสลับ วิธีการเก็บ
คน ติด Sticker สลับ ตัวอย่าง
หลอด สลับคน เป็ น ให้กบั
ต้น ซึ่ งไม่เป็ นไป
เจ้าหน้าที่ ที่มี
ตามข้อกาหนด
ส่ วน
เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่
ใหม่อย่าง
น้อยปี ละ2
ครั้ง
ปรับปรุ งผลลัพธ์
แยกรายการ
ตัวชี้วดั ที่ไม่บรรลุ
ตรวจ
ตามเป้าได้แก่อตั รา วิเคราะห์ทาง
การรายงานผลการ ธนาคาร
ตรวจกรณี เร่ ง
เลือดออกจาก
ฉุ กเฉิ น ทันเวลาที่
รายการตรวจ
กาหนด
วิเคราะห์
พื้นฐาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสิ่ งส่ ง
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทาการเก็บสิ่ งส่ งตรวจถูกต้อง ถูก
คน ถูกหลอด และถูกเวลา

ตัวชี้วดั

ระยะเวลา

< 0.01% ปี งบประมาณ
2562

เพื่อให้เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการ ทาการทดสอบและ
>90 %
รายงานผลกรณี เร่ งด่วน ทันเวลาตามกาหนดเนื่องจากส่วน
ใหญ่แลบพื้นฐานทาทันเวลา 45 นาทีส่วนการขอเลือดส่ วน
ใหญ่ไม่เร่ งด่วนแต่ส่งพร้อมกันระยะเวลาค่อนข้างนานเมื่อ
นามารวมกันทาให้ระยะเวลาเกินกว่า45 นาที

ปี งบประมาณ
2562

