
มาตรการ กลไกล การวางระบบในการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ท่ี

กลุ่มงานเทคนคิการแพทย์



  ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำล

     หวัหนำ้กลุม่งำนเทคนคิกำรแพทย์
       (ผูจั้ดกำรคณุภำพ)

     นักเทคนคิกำรแพทย์     นักเทคนคิกำรแพทย์
       (ผูจั้ดกำรวชิำกำร)   (ผูจั้ดกำรควำมปลอดภัย)

     นักเทคนคิกำรแพทย์

     พนักงำนหอ้งทดลอง

OPD/NCD clinic/IPD สสจ./สสอ./รพ.สต.เครอืขำ่ย/เรอืนจ ำ

ประสำนงำน เชือ่มโยง รว่มมอื ประสำนงำน เชือ่มโยง รว่มมอื



     ท ำคูม่อืคณุภำพ กลุม่งำนเทคนคิกำรแพทย ์QM-LAB-00-001

     ก ำหนด Job Description- ภำระงำนหลกั ภำระงำนยอ่ย และผลลพัธ์

     ก ำหนดสมรรถนะตำมหนำ้ทีห่ลกั และหนำ้ทีรั่บผดิชอบรอง(Functional Competencies)

และระดบัทีต่อ้งกำรตำมต ำแหน่ง

     มกีำรประชมุประจ ำเดอืน หรอื Conference case เมือ่ม ีRisk เกดิขึน้ในหน่วยงำนและ

วำงแผนแกไ้ขปัญหำรว่มกัน

     ก ำหนดวธิกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนตำมตวัชีว้ัดทีก่ ำหนด และแจง้ผลปฏบิตังิำนตำม

Core competencies และ Funcional Competencies 

การวางระบบการตรวจสอบการปฏบิตัหินา้ทีต่ามมาตรฐานสภาเทคนคิการแพทย์



Pre-analytical            Analytical               Post-analytical

  กระบวนกำรเตรยีมผูป่้วย   ขัน้ตอนกำรตรวจวเิครำะห์      กระบวนกำรตรวจสอบผล
  กระบวนกำรเก็บตวัอยำ่ง      กระบวนกำรสง่รำยงำนผล
  กระบวนกำรจัดสง่ตวัอยำ่ง      กระบวนกำรตดิตำมผลกำร

     ตรวจวเิครำะห์

กระบวนการทางหอ้งปฏบิตักิาร 
Three phases of laboratory testing 

1 2 3 

Pre-testing Testing Post-testing 



1.การเลอืกและประเมินวิธีการทดสอบท่ีเหมาะสม
2.การสัง่การทดสอบท่ีถกูตอ้งในช่วงเวลาตา่งๆของแพทย์ ล าดบัของการสัง่ตรวจท่ีเหมาะสม
3.การเตรียมผู้ป่วยกอ่นเจาะเลอืด ควรอธิบายผู้ป่วยใหเ้ข้าใจถงึข้ันตอนและวัตถปุระสงค์
 บางกรณีตอ้งใหอ้ดอาหารหรือหยุดยาบางชนิดกอ่นมาเจาะเลอืด
4.เจาะเลอืดใหถ้กูคน ตรวจสอบช่ือผู้ป่วย ช่ือท่ีตดิหลอดทดลองและช่ือบนใบ request ใหต้รงกนั
5.เจาะเลอืดใหถ้กูวิธี ใสห่ลอดทดลองท่ีถกูตอ้ง ใช้สารกนัโลหติแข็งตวัท่ีเหมาะสม และครบ
6.สง่สารตวัอย่างไปยังหอ้งปฎบัิตกิารภายในเวลาท่ีก าหนด ควรเร็วท่ีสดุท่ีจะเป็นได้
7.จัดสง่และจัดเกบ็สารตวัอย่างใหเ้หมาะสม เช่นไม่ใหโ้ดนแสง หรือแช่น้ าแข็งแลว้แตค่ณุสมบัติ
ของสารท่ีทดสอบแตท่ี่ควรตระหนักเสมอใหถ้อืว่าสารตวัอย่างทุกชนิดของผู้ป่วยถอืเป็นสารตดิเช้ือ 
8.ใสใ่จอย่างดเีม่ือสารตวัอย่างสง่มาถงึหอ้งปฎบัิตกิาร ลงบันทึกรับโดยตรวจสอบใหถ้กูตอ้งตรงกนั
รีบแยก plasma หรือ serum โดยเร็ว โดยการป่ันแยกท่ีถกูวิธี ในกรณีท่ีจะใช้น้ าเหลอืง

ขัน้ตอนนี้กำรประกนัคณุภำพ ไดแ้ก ่



Pre-analytical

• จะเลอืกเก็บตวัอยำ่งอะไร  
• บรเิวณไหนทีจ่ะมโีอกำสพบเชือ้สงู
• ชว่งระยะเวลำทีเ่ก็บ เมือ่ใด
• ใสภ่ำชนะอะไร
• อำหำรเก็บรักษำเชือ้ทีเ่หมำะสม
• กำรน ำสง่วัตถตุวัอยำ่งไปตรวจ อยำ่งไร 
• ขอ้มลูของคนไข ้

หลกัท ัว่ไปในการเกบ็ตวัอย่างส่งตรวจ ทางหอ้งปฏบิตักิาร 

กอ่นออกไปพบ
ผูป่้วย ตอ้งเตรยีม
อปุกรณ์ใหพ้รอ้ม 
และไปอยา่งมอื

อาชพี 



 "เก็บอย่างถูกต้อง และ น าสง่ตัวอย่างถูกต้อง"

       "ป้องกันตนเองการแพรเ่ชือ้สูชุ่มชน"       "ป้องกันตนเองการแพรเ่ชือ้สูชุ่มชน"

 1. ป้องกันตนเองจากการติดเชือ้

2. เตรยีมผู้ต้องสงสยัว่าเป็นพาหะหรอืผู้ป่วย

3. ดําเนินการเก็บและส่ง สิ่งส่งตรวจ

ขัน้ตอนการเกบ็ตวัอย่าง  



      เก็บตัวอยำ่งผดิวธิ ี

      ตัวอยำ่งไมไ่ดค้ณุภำพ

       สลับตัวอยำ่ง 

      ไมม่รีำยละเอยีดในใบน ำสง่ตัวอยำ่ง

       ขนสง่ผดิวธิ ี

ในรำยทีม่ปัีญหำ ขำดกำรประสำนงำน 

เชือ่มั่นในผลของ Rapid test หรอืผลLab 

เกีย่งกันในกำรท ำหนำ้ทีเ่ก็บตัวอยำ่ง

ปญัหาทีพ่บในการเก็บตวัอยา่ง !!  



กำรแปลผลกำรตรวจทำงหอ้งปฏบิัตกิำร

1.Quality control programs
2.น้ ายาท่ีใช้ ตดิช่ือและความเข้มข้นใหถ้กูตอ้ง, lot number, วันท่ีเตรียม, วันหมดอาย,ุ วิธีเกบ็รักษา
3.ตรวจสอบ pipette ท่ีใช้เป็นระยะๆ
4.มีบันทึกและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือแตล่ะชนิดตามข้ันตอนและตามเวลาท่ีผู้ผลติก าหนดไว้
5.ตรวจสอบอุณหภมิูของตู้เย็นและ water bath ท่ีใช้ใหถ้กูตอ้งเป็นระยะๆ
6.ตรวจสอบความถกูตอ้งของเคร่ืองช่ัง และ เคร่ืองวัดอุณหภมิูเป็นระยะๆ
7.ตรวจสอบความเร็วและเคร่ืองจับเวลาของเคร่ืองป่ันเป็นระยะๆ
8.ตรวจสอบเป็นระยะๆ ถงึวิธีการทดสอบแตล่ะอย่างท่ีใช้ว่ายังคงถกูตอ้งสมบูรณ์และทันสมัยอยูเ่สมอ
9.ตดิตามว่าการท างานข้ันตอนตา่งๆ ควรปฎบัิตติาม Universal precaution กฏความปลอดภยัเสมอ

ทกุขัน้ตอนพจิำรณำควำมถกูตอ้ง แมน่ย ำ ของผลกำรตรวจ
วเิครำะห ์และระยะเวลำทีไ่ดรั้บผลเป็นส ำคญั ไดแ้ก ่



1.ใช้ reference interval ท่ีถกูตอ้งเหมาะสม
2.ตรวจสอบการค านวณเพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิเคราะหท่ี์ถกูตอ้ง
3.ทบทวนผลการตรวจวิเคราะหเ์พ่ือป้องกนัการลงผลผิดพลาด
4.ถา้เขียนผลการตรวจดว้ยมือตอ้งเขียนดว้ยลายมือท่ีชัดเจน อ่านง่าย

5.กรณีท่ีแพทย์ตอ้งการผลเร่งดว่น ตอ้งใหแ้พทย์ไดรั้บผลโดยเร็วท่ีสดุ
6.ไม่รีรอในการรายงานผล
7.ตรวจสอบการแปลผลการตรวจวิเคราะหใ์หต้รงกนัระหว่างหอ้งแลปและแพทย์
8.การตดิตอ่กนัอยูเ่สมอระหว่างหอ้งปฎบัิตกิารและผู้ใช้บริการ ไดแ้ก ่แพทย์ 
พยาบาลท่ีหอผู้ป่วย 

ขัน้ตอนตัง้แตก่ำรวเิครำะหเ์สร็จสิน้จนถงึเวลำทีผ่ลกำร
วเิครำะห ์ถงึมอืแพทยผ์ูร้ักษำ ประกอบดว้ย 



วธิกีำรตรวจสอบกำรปฏบิัตงิำน
1.จำกกำรรำยงำน Risk ของกลุม่งำนเทคนคิกำรแพทย ์เมือ่เกดิควำมเสีย่ง

2.ตดิตำมจำกตวัชีว้ัดคณุภำพของกลุม่งำนเทคนคิกำรแพทย ์และน ำเขำ้สูว่งลอ้คณุภำพ

RISK 

เป็นวงลอ้ 
PDCA 

ประชมุทมี วเิครำะหส์ำเหต ุ

ตดิตำมผลกำร
แกไ้ขปัญหำ

วำงแผนและลงมอื
ปฏบัิตเิพือ่แกไ้ข



RM Center Bangbo Hospital - กลุม่งานเทคนคิการแพทย์



  กำรลงบันทกึควำมเสีย่ง

 ทีพ่บหนำ้งำนของผูป้ฏบิัต ิ

 กลุม่งำนเทคนคิกำรแพทย์

     ในระบบ RM Center

      Bangbo Hospital



 หัวหนำ้งำนและทมีพัฒนำ

คณุภำพรว่มวเิครำะหส์ำเหตุ

     วำงแผนแกไ้ขปัญหำ

         รว่มตดิตำมผล

     ในระบบ RM Center

       Bangbo Hospital



ระบบรำยงำนควำมเสีย่งผำ่น social media (ระบบปิด)



ระบบรำยงำนควำมเสีย่งผำ่น social media (ระบบปิด)



วธีิการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
2.ติดตามจากตัวช้ีวัดคุณภาพของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และน าเข้าสู่วงล้อคุณภาพ

พ.ศ.2563
ม.ค-พ.ค

อตัราการรายงานผลผิดพลาด 0.009 0.006 0.004 0.005 0.004
ร้อยละการรายงานค่าวิกฤติ 91.53 95.94 98.85 98.93 99.99
ร้อยละการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ 0.17 0.25 0.29 0.23 0.18

        

  Pre-Analytical incidents
ราย        น าตัวช้ีวัดทีย่งัไม่ได้เป้าหมาย

       มาประชุมในทมี เพ่ือวิเคราะห์

   สาเหตุวางแผนแก้ไขและติดตามผล

   น าเข้าสู่วงล้อ PDCA อย่างต่อเน่ือง

 ปี2563( ม.ค-พ.ค)

ตัวช้ีวดั
เป้าหมาย

พ.ศ.2559

<0.10

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
(ร้อยละ)
<0.010

100

0

10

20

30

40

50

60










































