
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 2565 



ผล LAB ถกูตอ้ง บรกิารว่องไว 

                 ย้ิมแยม้แจม่ใส อุ่นใจบรกิาร 



ผลงานการด าเนินงาน  3 ปี ยอ้นหลงั ( 2563- 2564 - 2565) 
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กราฟแสดงจ านวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 



กราฟแสดงยอดการส่ังซ้ือเวชภัณฑ์ทางห้องปฏิบัตกิาร  ปี 2561- 2562-2563 
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ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี 

ปี 2563 
- มีการปรับปรุงหอ้งเจาะเลือดใหม่ 
- ติดตั้งเคร่ืองตรวจเคมีคลินิกใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
- มีระบบคิวเรียกหนา้หอ้งแลป 



ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี 

ปี 2564  
- มีการเปิดรายการตรวจ CRP+ covid Ag (FIA) เพิ่ม 

- ไดห้อ้งตรวจเช้ือความดนับวก ท่ีบริจาคโดย SCG 

- มีการขอหน่วยงานทนัตะช่วยท าการ swab โควดิ 
- สนบัสนุนเอกสาร รพสต ติดดาว 

 



ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี 

ปี 2565  
- มีการเปิดรายการตรวจ Lactate เพ่ิม 
- ท าการ Re LA คร้ังท่ี 5  

 



ตวัช้ีวดั : Pre - Analytical  Process 
1. อตัราส่ิงส่งตรวจทีไ่ม่เหมาะสมในการตรวจวเิคราะห์   < 1 % / เดือน       

เน่ืองมาจากแต่ละจุดมีภาระ
งานท่ีมากข้ึนท าใหข้าดการ

ตรวจสอบก่อนน าส่ง 



ตวัช้ีวดั : Analytical Process 
2. อตัราผลการควบคุมคุณภาพภายนอก ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  > 80 % 



ตวัช้ีวดั : Post - Analytical  Process 
3. อตัราการรายงานผลการตรวจวเิคราะห์ผดิพลาด (Miss) 



ตวัช้ีวดั : Turn Around Time 

 4. อตัราการรายงานผลไม่ได้ทนัตามเวลาที่ก าหนด ( Turn around time) <  5 % / เดือน  



ตวัช้ีวดั :อตัราความพึงพอใจของผูร้บับริการ ผูร้บับรกิาร 

5. อตัราความพงึพอใจของผู้รับบริการ   ≥    80 % 



ความเส่ียงส าคญั 5 อนัดบั 

1. ระบุผูม้ารับบริการผดิคน 
2. ลงผลตรวจผดิพลาด 
3. เจา้หนา้ท่ีธุรการใน lab เตรียมหลอดเจาะเลือดไม่ถูกตอ้ง 
4. ไฟตกหรือไฟกระชากบ่อย ส่งผลใหเ้คร่ืองมือตรวจพงัง่าย 
5. การปนเป้ือนในการส่งตรวจ hemoculture 
 



ความเส่ียงส าคญั 5 อนัดบั 

ความเส่ียง สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

1. ระบุตวัผูม้ารับบริการ
ผดิคน 

- เจา้หนา้ท่ีบางคนไม่ได้
ถามช่ือนามสกลุก่อน 

- การส่ือสารท่ีไม่เขา้ใจ
กนั เช่น กลุ่มแรงงาน
ต่างดา้ว 

- ญาติท่ีพามาจ าช่ือสลบั
คนกนั เช่น ฝาแฝด 

- แจง้เจา้หนา้ท่ีในหอ้งทุก
คนใหมี้การสอบถามช่ือ
นามสกลุทุกคร้ังก่อน
ใหบ้ริการ 
- กรณีผูม้ารับบริการท่ี
ไม่ใช่คนไทย ทาง
หอ้งปฏิบติัการจะท าการ
ถามช่ือ แลว้ขอดูบตัรท่ี
แสดงรูปอีกคร้ัง 
 



ความเส่ียงส าคญั 5 อนัดบั 

ความเส่ียง สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

2. ลงผลตรวจผดิพลาด - ในกรณีท่ีมีผลตรวจบาง
ตวัท่ียงัลงผลแบบ 
manual บางคร้ัง
อาจท าใหเ้กิดการลงผล
ผดิได ้

- ไม่มีการตรวจสอบก่อน
การรายงานผล 

- เพ่ิมจุดการตรวจสอบ
สอบก่อนออกผล 

- แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ี
ปฏิบติังานในหอ้งให้
ตระหนกัถึงการ
รายงานผลใหถู้กตอ้ง 
เพราะบางอยา่งมีผล
ต่อชิวิตผูม้ารับบริการ
ได ้



ความเส่ียงส าคญั 5 อนัดบั 

ความเส่ียง สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

3. เจา้หนา้ท่ีธุรการใน
หอ้งปฏิบติัการเตรียม
ส่ิงส่งตรวจไม่ถูกตอ้ง 

- เน่ืองจากภาระงานท่ีมาก
ข้ึน ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีไม่ได้
ตรวจสอบก่อนอีกคร้ัง 

- ขาดความรู้ความเขา้ใจใน
การเตรียมส่ิงส่งตรวจ 

- จดัการอบรมทบทวน
ความรู้ในเร่ืองการเกบ็ส่ิง
ส่งตรวจใหเ้จา้หนา้ท่ีทุก
คน 
- ก่อนจะท าการเกบ็ส่ิงส่ง
ตรวจ ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีจะ
เกบ็ตรวจทานออเดอร์ให้
ถูกตอ้งอีกคร้ัง 
 



ความเส่ียงส าคญั 5 อนัดบั 

ความเส่ียง สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

4. ไฟตกหรือไฟดบับ่อย
ท าใหไ้ฟกระชากส่งผล
ต่อเคร่ืองมือตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ 

- มีการซ่อมสายไฟฟ้า
บ่อยคร้ัง 

- เกิดฝนตกรุนแรง
ค่อนขา้งบ่อย 

- ติดต่อบริษทัเพ่ือขอ
สนบัสนุนขอเคร่ืองส ารอง
ไฟท่ีมาใชก้บัเคร่ืองตรวจ
นั้นๆ  
- ท าเร่ืองขอเบิกซ้ือเคร่ือง
ส ารองไฟขนาดใหญ่กบัทาง
พสัดุโรงพยาบาล 
 



ความเส่ียงส าคญั 5 อนัดบั 

ความเส่ียง สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

5. การปนเป้ือนในการส่ง
ตรวจhemoculture 

- ขาดความเขา้ใจใน
การเกบ็ส่ิงส่งตรวจท่ี
ถูกตอ้ง 

 

- จดัอบรมฟ้ืนฟูความรู้
เร่ืองการเกบ็ส่ิงส่งตรวจให้
ถูกตอ้งตามจุดต่างๆ 
- จดัท าคู่มือแจกจ่ายให้
ตามจุดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 



• หอ้งปฏิบติัการไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย ์จากสภาเทคนิคการแพทย ์
• คร้ังท่ี 1 วนัท่ี  22  มิถุนาคม    2553  
• คร้ังท่ี 2 วนัท่ี  29  พฤษภาคม   2556 

• คร้ังท่ี 3 วนัท่ี   4    มกราคม     2560 

• คร้ังท่ี 4 วนัท่ี  23  ธนัวาคม     2562 

•   

 

ผลงานทีภ่าคภูมใิจ 
1. ห้องปฏิบัติการมีมาตรฐาน 



• ผูม้ารับบริการสามารถสแกน QR code เพื่อตรวจดูผล
ตรวจโควิดได ้โดยท่ีไม่ตอ้งมาโรงพยาบาล ลดการแออดั
และการแพร่เช้ือในการมาโรงพยาบาล 

ผลงานทีภ่าคภูมใิจ 
2. การดูผลตรวจ covid ผ่านระบบ QR code 



• เน่ืองจากช่วงโควิดท่ีผา่นมา คนไขมี้จ านวนมาก  ทางกลุ่มงานเทคนิค
การแพทยจึ์งท าการ swab คนไขเ้อง เพื่อลดภาระงานของแพทย ์

 

3. การออก swab covid ช่วยแพทย์ 



• มีการแยกส่วนคนไขจ้าก รพสต. ท่ีส่งมาตรวจโควดิ  โดยจะมีการท าหลอดไว้
ล่วงหนา้ เพ่ือท่ีเชา้มาคนไขก้ลุ่มน้ีจะไดท้ าการเกบ็ตรวจโควิดไดเ้ลย 

• ลดเวลาท่ีคนไขไ้ม่ตอ้งรอนาน  

4.พฒันาระบบการส่งผู้มารับมาบริการจาก รพสต เพ่ือมา
ตรวจโควดิ (เสือด า) 



  ปัญหาอปุสรรคและการแกไ้ข 

ปัญหาและอปุสรรค การแกไ้ข/แนวทาง 

-แพทยส์ัง่แลปไมค่รบถว้นหรือไมไ่ด ้

สัง่มา ท าใหค้นไขเ้สียเวลาเดนิไปมา

หลายรอบ 

-มกีารเพ่ิมแลปหลายครัง้ในคนไขร้าย

เดยีว ซ่ึงรายการบางอยา่งไมส่ามารถ

ตรวจใหไ้ดเ้มือ่เลยเวลามาแลว้ 

-ชว่งเวรนอกเวลามเีจา้หนา้ท่ีขึน้

ปฏิบตังิานคนเดยีว แตท่ างานหลาย

หนา้งาน ท าใหเ้กิดความลา้และคนไข ้

รอผลนาน 

 

- แจง้ใหแ้พทยท์ าการตรวจทาน

รายการสัง่แลปใหค้รบถว้นกอ่นสง่

คนไขม้าหอ้งแลป 

- ประสานงานใหท้ าการเจาะใหม ่โดย

อธิบายเหตผุลที่ถกูตอ้งในการขอเจาะ

ใหม ่

- กรณีคนไข ้ER อยากให ้พยาบาลท า

การเจาะเลือดมาใหแ้ลปเลย 



  ปัญหาอปุสรรคและการแกไ้ข 

ปัญหาและอปุสรรค การแกไ้ข/แนวทาง 

-จดุ ARI กรณีสง่ขึน้มาสวอบ มกีาร

ระบตุวัคนไขไ้มถ่กูตอ้ง ท าใหค้นไขน้ัง่รอ

นานและไมพ่อใจ 

-พนกังานขบัรถไมม่กีารประสานงาน/

สง่เวรตอ่กนั ท าใหเ้กิดการลา่ชา้ในกรณี

ไปสง่แลป/ขอเลือด 

 

 

- ประสานงานไปยงัเจา้หนา้ท่ีที่

เกี่ยวขอ้งตรงจดุ ARI ว่าใหม้ีการ

ระบทุัง้ชือ่นามสกลุและ HN มาใน

ใบดว้ย 

- ประสานงานไปยงัหัวหนา้โดยตรง ว่า

มเีหตกุารณแ์บบนีเ้กิดขึน้ / กรณีที่ตาม

พนกังานขบัรถไปแลว้ ทางแลปเองจะ

คอยโทรตามเป็นระยะถา้ยงัเห็นว่ายงัไม่

มกีารมารบัแลป 



• การตรวจเทสนีมี้แนวโน้มทีสู่งขึน้เร่ือยๆ ทั้งในคลนิิก 
warfarin, OPD, คลนิิกไต  

• เน่ืองจากทีผ่่านมา กรณทีีต่รวจแล้วพบว่าค่าสูงมาก ท าให้ไม่
สามารถออกผลได้ จึงต้องส่งตรวจซ ้าอกีรอบที ่รพ. สระบุรี 
ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ 

• ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้ เน่ืองจากตัวน า้ยา 

       ถูกลง 
 

แผนการด าเนินงานในปี 2565 
1. ขอตดิตั้งเคร่ืองตรวจ pt,ptt ทีม่ีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 



แผนการด าเนินงานในปี 2565 
 

2. ศึกษาข้อมูลเพ่ือเปิด Blood Gas (ก าลงัปรึกษากบัแพทย์) 
- เน่ืองจากปัจจุบันนอกเวลา โรงพยาบาลแก่งคอย มีคนไข้ฉุกเฉิน+อาการ

หนักเพิม่จ านวนมากขึน้ บางคร้ังกว่าจะเจาะเลือดส่งตรวจแลปได้ อาจ
ท าให้ล่าช้าเกนิไป (นอกเวลาห้องแลปไม่ได้อยู่เวร 24 ช่ัวโมง)  

- เคร่ือง Blood gas สามารถท าได้ง่าย ออกผลไว ท าให้สามารถ
ประเมินอาการคนไข้ได้ทัน 

- ตอนนีก้ าลงัเกบ็ข้อมูลเพ่ือดูว่าเหมาะสมทีจ่ะเปิดรายการตรวจหรือไม่ 

 



แผนการด าเนินงานในปี 2565 

3.ผ่านการประเมนิห้องปฏิบัติการคร้ังที ่5  



THANK YOU 


