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II-7.2 บรกิารหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์/พยาธวิทิยาคลนิกิ 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็คณุภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั: ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว ปลอดภัย 
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ii. บรบิท 

ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก): 

- ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย ์และวันหยุดนักขัตฤกษ ์ตั้งแต่เวลา 08.30 - 

20.30 น.   

- วันจันทร ์– วันพฤหัสบดี ให้บรกิารเจาะเลือดผู้ป่วยตามนดั ตั้งแต่เวลาเวลา 

06.30  

-

 ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิารแก่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภา

พประจ าต าบลในเขต 

รวมทั้งให้ค าปรึกษาทางวิชาการด้านการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิาร 
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- ให้บริการตรวจวิเคราะห์เลือด น้ าเหลือง ปัสสาวะ อุจจาระ 

หรือสารคัดหลั่งต่างๆ ทางด้านเคมีคลินกิ โลหิตวิทยา 

จุลทรรศน์ศาสตร์คลินกิ จลุชวีวิทยา  ภูมิคุ้มกันวิทยา  

- ให้บริการส่งต่อตวัอยา่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 

ในกรณทีี่โรงพยาบาลไม่ได้เปิดให้บริการ  

-

 ให้การสนับสนุนข้อมลูวชิาการทางห้องปฏบิัติการเพ่ือตอบสนองสิทธิประโ

ยชน์ของผู้มารับบรกิาร 

จ านวนผู้ท าการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร (ปริญญา/ต่ ากว่าปริญญา): 

-    นักเทคนิคการแพทย์  จ านวน  3  คน ปริญญาตรวีิทยาศาสตร์บัณฑิต 

-    พนักงานบริการ         จ านวน  1  คน 

iii. กระบวนการ 

II-7.2 ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจดัการ 

(1) การวางแผนและจดับริการ: 

 มีการจัดท าแผนคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิาร ในเรื่องการพฒันาบุคลากร 

ความปลอดภยั และการสอบเทียบเครื่องมือประจ าหน่วยงาน 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ประจ าปีทกุป ี 

(2)(4) พื้นที่ใช้สอย เครื่องมือและอุปกรณ:์ 

 หัวหน้ากลุ่มงาน 

มีหน้าท่ีจัดให้มีเครื่องมือห้องปฏิบัตกิารทีจ่ าเป็นและเหมาะสมกับการปฏิบตัิงา

นอย่างเพียงพอ 

โดยประมาณการจากสถิติปริมาณงานบรกิารแล้วจัดท าเป็นแผนการจัดหา/ 

จัดซื้อเครื่องมือห้องปฏิบัตกิารประจ าปีน าเสนอต่อผู้บริหาร 

และจดัท าทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพร้อมจัดเก็บรกัษาตามความเหมาะสมกั

บชนิดของเครื่องมือห้องปฏิบัตกิาร 

เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนหรือเสียหายของเครื่องมือห้องปฏิบตัิการที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับเครื่องมือที่มผีลกระทบต่อคุณภาพ จดัท าแผนการสอบเทียบเครื่องมือ 

แผนบ ารุงรกัษาเชิงปอ้งกัน เพ่ือการพร้อมใช้งานของเครื่องมือ 

จัดท าก าหนดการตรวจติดตาม เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 

 การชี้บ่งเครื่องมือและการบันทกึครุภณัฑ ์มกีารจดัท าทะเบียนครภุัณฑ์ 

รหัสครภุัณฑ์ประจ าเครื่องติดฉลากชื่อเครื่องมือมีบันทึกเครื่องมือและเก็บรักษ

าไว้มีป้ายชี้บ่งสถานะและวันที่ปรบัเทียบสอบเทียบรวมถึงก าหนดการปรับเทีย
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บสอบเทียบครั้งต่อไป 

กรณีที่พบว่าเครื่องมือช ารุดและรอการส่งซอ่มมีการชี้บ่ง “ช ารุด ห้ามใช้” 

จนกว่าการซ่อมแลว้เสร็จและผา่นการตรวจสอบความพร้อมใช้ 

 ผู้ใช้เครื่องมือ ต้องผ่านการเรียนรู ้

หรือฝึกการใช้เครื่องมอืจากบริษทัผู้จ าหน่าย 

หรือบุคลากรเดิมที่มีความรู้ความช านาญ โดยมีบันทกึการท างาน 

และการบ ารุงรักษาของเครื่องมือประจ าวัน 

หัวหน้างานจัดให้มีผู้รบัผิดชอบในแตล่ะเครือ่งตรวจวิเคราะห์ตามความรู้ความ

ช านาญของแต่ละบุคคล 

และให้ผูร้ับผิดชอบแตล่ะเครื่องดแูลเครื่องมอืที่ตนรับผิดชอบ 

รวมถึงการดแูละเชิงปอ้งกันและการควบคุมคุณภาพเครื่องมือและคุณภาพการ

ตรวจวิเคราะห์ก่อนการตรวจวิเคราะห์ประจ าวัน 

 การปรับเทียบ ก าหนดให้นักเทคนิคการแพทย์ 

เท่านั้นที่สามารถปรับเทียบหรือเปลีย่นแปลงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการรายงานผ

ลและการตรวจวิเคราะห์ โดยให้มกีารบันทกึในการแก้ไขเปลีย่นแปลง 

ปรับเทียบในแบบฟอรม์ของระบบคุณภาพ 

 การใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องอัตโนมัต ิ

การบันทกึก าหนดให้นักเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้เข้าถึงข้อมลูที่สามารถแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง รายงานและรับรองผล 

และมรีะบบส ารองข้อมลูตามข้อก าหนดของเครื่องมือที่ใช้ 

(3) ทรัพยากรบุคคล: 

 บุคลากร ประกอบดว้ยต าแหน่ง นกัเทคนิคการแพทย์ / พนักงานบริการ 

มีการจัดท าแผนการพฒันาบุคลากรโดยทบทวนจากผลการประเมนิจากองค์ก

รภายนอกจากข้อสอบด้านวิชาการและจากการสังเกตเชิงเทคนิคทางการปฏิบั

ติงาน รวมทั้งความต้องการในการฝึกอบรมเพิ่มเติมในงานท่ีรับผิดชอบ 

มีการก าหนดคุณสมบตัิและหน้าท่ีของผู้ปฏบิัติงานไว้ในใบพรรณนาหน้าท่ี 

(Job Description) และjob assignment 

ในผู้ที่ไม่มีคุณวุฒวิิชาชีพและควบคมุผลการปฏิบัติงานโดยผู้มีคุณวุฒิวชิาชีพ 

บุคลากรทีร่ับมาปฏิบัตงิานใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศจากเอกสารคุณภาพแ

ละประเมินจากผลการปฏิบัติงานโดยผู้จัดการวชิาการ/ 

หัวหน้างานก าหนดให้นักเทคนิคการแพทย์ ท่ีปฏิบัติงานในผู้จัดการคุณภาพ 

และผู้จัดการวิชาการเป็นผู้เข้าถึงข้อมลูผู้ปว่ยแก้ไขผล 

ในกรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทกึข้อมลูผูป้่วยและรายงานผล 

มีการก าหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบคอ

มพิวเตอร ์



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2018) 

รพ.ปางศลิาทอง   

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  4 

SAR 2018 version 1.0 

 

Date: 

01/05/2562 

พนักงานบรกิารมีรหัสผ่านแต่จะสามารถใชง้านได้ในส่วนที่ก าหนดไว้  

การรายงานผล การเปลี่ยนแปลงผล จะไมส่ามารถท าได้ 

(5)(6) การคัดเลือกและตรวจสอบมาตรฐานงานบริการจากภายนอก เครื่องมือ 

วัสดุ น้ ายา ห้องปฏิบัตกิารทีร่ับตรวจต่อ ผู้ให้ค าปรึกษา: 

 การจดัซื้อและใช้บรกิารภายนอก โดยพิจารณาจากข้อมลูทางวชิาการ 

ความเหมาะสมในการใช้งาน ความคุ้มค่า ปริมาณงาน ดังน้ี 

1. มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต จากสถาบันมาตรฐาน 

     2.   เป็นที่น่าเชื่อถอื โดยมีข้อมลูอ้างอิง การใช้งานจากหน่วยงานอื่น 

     3.   บรกิารหลังการขายต้องสะดวกและสม่ าเสมอ 

ในการให้บรกิารหรือให้ข้อมูลต่อการปฏิบตังิาน 

ราคาเหมาะสม โดยอ้างอิงราคากลางของจังหวัด 

 เกณฑก์ารตรวจรับน้ายา หรือวัสดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์

1. พัสดุ หรืองานจ้างในการส่งมอบตรงตามคุณลักษณะทีก่ าหนดไว้ 

     2.   การบรรจุหีบห่อเรียบร้อย 

     3.   การบรรจุหีบห่อเรียบร้อย 

4. การขนส่งอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม 

     5.   ในกรณีที่เป็นวัสดุทางการแพทยต์้องมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

     6.   ส่งมอบพัสดุ / งานจ้าง  ภายในเวลาที่ก าหนด 

7. พัสดุหรืองานจ้างมีความถูกต้อง  ครบถว้น  ตามใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง 

     8.   ใบก ากับสินคา้ถูกต้อง 

 การส่งต่อห้องปฏิบตัิการอื่น 

     1.   

รายการทดสอบที่ไม่สามารถท าได้แต่ผูร้ับบริการจ าเป็นต้องส่งตรวจการทดสอบ

ที่ต้องส่งยืนยันผล 

     2.   รายการทดสอบที่ท าได้แต่เครื่องมือเสีย หรือเกิดโรคระบาด 

หรือมีปริมาณงานมากเกินกว่าที่จะสามารถท าได้แต่ต้องรายงานผล 

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยงานภายนอกที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิารมีดั

งน้ี 

1. เป็นสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ได้รบัการรับรองคุณภาพตามมาตร

ฐานหรือมีการควบคุมคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกที่มีมาตรฐานและเชื่อถือไ

ด้ 
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     2.   

หากเป็นสถานบรกิารเอกชนต้องมีใบอนุญาตให้จัดตั้งและมีใบอนญุาตให้ด าเนิน

การดา้นบรกิาร 

     3.   

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด าเนินการหรือควบคุมโดยผู้รับใบอนุญาต

ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ 

     4.   จดัให้มีการขึน้ทะเบียนห้องปฏิบัตกิารที่รับตรวจต่อ 

มีการบันทึกรายการสง่ตรวจ  

     5.   มีการแจ้งให้ผูใ้ช้บรกิารทราบในเรื่องห้องปฏิบัติการทีร่ับตรวจต่อ 

ในคู่มือการให้บริการทางห้องปฏิบัตกิาร(WP-LAB-001) 

     7.   รายงานผลการตรวจจากห้องปฏิบตักิารส่งต่อ 

ส่งให้ผู้รับบรกิารโดยไม่มีการแก้ไข และสแกนผลผ่านบันทกึข้อมลู 

จากใบรายงานผลตวัจริงไว้ในระบบ 

 การทบทวนข้อตกลง 

1.   

มีการทบทวนประเมินระบบงานคณุภาพของห้องปฏิบัติการที่ส่งตอ่เพื่อก าหนดข้

อตกลงและคัดเลือกผู้รบัเหมาช่วงที่มีคณุภาพปีละ 1 ครั้ง 

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงต้องมีการบนัทึกและแจ้งให้ผู้รับบริการหรือหน่

วยงานที่เกีย่วข้องทราบ 

     2.   ท าการประเมนิผู้ขาย โดยท าการประเมินทุกครั้งเมื่อมกีารส่งมอบพัสด ุ

โดยคณะกรรมการตรวจรับ และท าการสรุปผลการประเมิน ปีละ 1 ครั้ง 

     3.   จัดท าบัญชรีายชื่อผูข้าย และห้องปฏิบัตกิารส่งต่อ 

(7) การสื่อสารกับผู้ส่งตรวจ: 

 ก าหนดให้ที่ปรึกษาเกีย่วกับงานวชิาการหรอืผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวิชาชีพเท

คนิค ได้แก ่

1. หัวหน้ากลุม่งานเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

2. องค์กรแพทย ์โรงพยาบาลปางศิลาทอง 

           เพ่ือพิจารณาให้ค าปรึกษาประเภทของการทดสอบให้บริการในปัจจุบัน 

ความเหมาะสมของค่าปกต ิ

ความสอดคล้องของผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิารกับอาการทางคลินกิเป็น

ต้น กลไกการขอค าปรึกษาคือ ประสานกับแพทย์โดยตรง 

โดยสอบถามความต้องการของแพทย์ปัญหาในเชิงวิชาการและงานบริการ 

และขอ ค าปรกึษาเพื่อน ามาทบทวนระบบคณุภาพต่อไป 
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ก าหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผดิชอบในการจัดการกับข้อร้องเรียน 

โดยปฏิบัติตามนโยบายหลักเกณฑ์ 

และวิธีปฏิบตัิในการรบัข้อร้องเรยีนของโรงพยาบาล 

ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3 กลุม่ ไดแ้ก ่

แพทย์ผู้ใช้บรกิาร พยาบาล ผู้ปว่ยและญาตโิดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจ 

ของแตล่ะกลุ่มและน ามา สรปุผลเพ่ือพัฒนาในส่วนขาด โดยหวัหน้างาน 

และสมาชกิรว่มกันแกไ้ขปรับปรุง หรือขอรบัการสนับสนุนจาก 

ผู้บริหารในส่วนที่ไม่สามารถด าเนินการเองได้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

II-7.2 ข. การให้บริการ 

(1) การจดัการกับสิ่งสง่ตรวจ: 

 จัดท าคู่มือการให้บรกิารทางห้องปฏิบตัิการ 

มีรายละเอียดที่จ าเป็นส าหรับผู้ส่งตรวจ เช่นรายการทดสอบและหลักการ 

ภาชนะสิง่ส่งตรวจแตล่ะรายการตรวจ เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 

 มีการปรับปรุงคู่มือการใช้บริการทางห้องปฏิบัตกิารในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่

างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรอืเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการ 

สิ่งส่งตรวจที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด จะถกูปฏิเสธการส่งตรวจ 

โดยใช้เกณฑก์ารปฏิเสธสิ่งตรวจ 

 ตามเกณฑก์ารปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 

ตามคู่มือการให้บรกิารทางและลงแบบบันทกึปฏิเสธสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ

การ 

 หลังจากมกีารรับตัวอย่างและได้มกีารลงทะเบียนในสมุดรับตัวอยา่งแลว้ 

ตัวอย่างที่ได้ถ้ามีการสั่งท ารายการที่สามารถท าได้เองก็จะด าเนินการต่อไปทั

นที ส าหรับตัวอยา่งทีต่้องมีการส่งต่อ 

ก็จะมกีารแยกเก็บรักษาในสภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือด าเนินการจัดสง่ต่อไป 

ตามมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

(2) กระบวนการตรวจวิเคราะห:์ 

 มีคู่มือการวิเคราะห์ โดยเขียนเป็นเอกสารคณุภาพ คือวิธีปฏิบัติงาน 

หรือคู่มือการวิเคราะห์จาก เอกสารอ้างอิงหรอืเอกสารจากผูผ้ลติ (WI ณ 

จุดปฏิบตัิงาน) ตามความเหมาะสมของแต่ละงานโดยมีหลกัการร่วม 

ของการเขียนคู่มือการวิเคราะห์คือ 

มีจ านวนของเอกสารเพียงพอต่อการใช้งาน ครอบคลุม 

การทดสอบที่ให้บรกิาร  

 ก าหนดให้มีการเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามหลกัวชิาการ 

และมกีารปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
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ตามเทคโนโลยแีละหลักฐานทางวิชาการทีท่ันสมัย 

รวมทั้งมีการทบทวนคา่อ้างอิงในช่วงเวลาอย่างน้อยทกุ 1 ป ี

หรือเมื่อมีการเปลีย่นวธิีการตรวจวิเคราะห์หรือเปลี่ยนน้ ายาตรวจวเิคราะห์  

(3) การส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์ การรายงานค่าวกิฤติ การรกัษาความลับ: 

 จัดท าระเบียบปฏบิัต ิ

เรื่องการบันทึกผลและรายงานผลการวิเคราะห์ให้ทุกคนที่ปฏิบตัิงานรับทราบ

และปฏิบัต ิเป็นแนวทางเดียวกัน มวีิธีป้องกันรายงานผลหรือ 

ส าเนารายงานผลไม่ให้เข้าถึงโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือปกป้องความลับของข้อมูลผู้ป่วยโดยบุคลากรทกุระดับในห้องปฏิบัตกิารมี

หน้าท่ีรักษาสิทธขิองผู้ป่วยในการไม่เปิดเผยข้อมลูผลการวิเคราะห์ทางห้องป

ฏิบัตกิาร แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรกัษาผู้ปว่ย 

มีการทบทวนการายงานผลทีม่ีค่าวกิฤตรว่มกับองค์กรแพทย์ผ่านแพทย์ที่ปรึก

ษาห้องปฏิบัตกิาร มกีารก าหนดระยะเวลา รายงานผล 

การรายงานผลค่าวกิฤต ิโดยปฏิบตัิตามคูม่อืการใช้ห้องปฏิบตัิการ 

และมบีันทึกการขอตรวจ 

(4) การจดัการกับสิ่งสง่ตรวจหลังการตรวจวเิคราะห์: 

 จัดระบบการเก็บสิ่งส่งตรวจหลังการวิเคราะห์ 

โดยจัดเก็บสิ่งส่งตรวจประเภทเลือดไวท้วนสอบ 7 วัน 

รวมถึงการท าลายสิ่งสง่ตรวจโดยเขียนเป็นวธิีปฏิบัติเรื่อง 

การก าจัดสิ่งส่งตรวจและการท าความสะอาด 

วัสดุอุปกรณข์ึ้นมาเพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 

II-7.2 ค. การบริหารคณุภาพและความปลอดภัย 

(1) ระบบบริหารคุณภาพ: 

 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มีพันธะกิจส าคัญคือ 

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิารที่น่าเชื่อถือ ถกูต้อง 

ตรงตามมาตรฐานวชิาชีพ ทันเวลาต่อการวนิิจฉัยโรค 

มีตัวชีวัดต่างๆตามพันธะกิจ ที่ส าคัญ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือที่จะพัฒนาให้เป็นตามพันธะกิจที่ตั้งไว้ใด้มากที่สุด 

นอกจากนีก้ลุม่งานเทคนิคการแพทย์ได้จดัท าแผนการด าเนินงานประจ าป ี

การทบทวนคณุภาพ การพฒันาบุคลากร การสอบเทียบเครื่องมือ 

การจดัซื้อพัสด ุและได้เสนอต่อผู้บริหารให้รับทราบ 

มีการแบ่งบุคลากรในกลุ่มงานเป็นคณะกรรมการทีมต่างๆของทางโรงพยาบา

ล โดยจะน าปัญหาที่พบเข้าชี้แจง หรือเสนอในที่ประชมุของทีม เพื่อแก้ไข 
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และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ส าหรับการชี้แจง 

หรือการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เบ้ืองต้น 

 การจดัท าคู่มือคณุภาพฉบับน้ีขึ้นและมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบนัอย่างน้อยปีล 

ะ 1 

ครั้งวัตถุประสงค์เพื่อใช้สื่อสารไปยังบุคลากรในห้องปฏิบัตกิารทุกคนให้เข้าใ

จเกี่ยวกับการบริหารจดัการระบบคณุภาพครอบคลุมตามข้อก าหนดมาตรฐาน

งานเทคนิคการแพทยแ์ละปฏิบัตติามเพ่ือการพัฒนางานบริการ 

งานวิชาการตอบสนองต่อผู้ใช้บรกิาร ด้วยการทางานเป็นทีม 

มีการสื่อสารภายในดว้ยการประชมุทีมอยา่งน้อยเดือนละ 1 

ครั้งเพ่ือร่วมกันก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

และติดตามผลการพฒันาอย่างใกลช้ิด เพ่ือให้บรรลวุัตถุประสงค์ของทีม 

และสร้างความเข้าใจในเป้า หมายคุณภาพร่วมกัน อย่างต่อเน่ืองต่อไป 

นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีการควบคุมคณุภาพภายใน 

การประเมินคณุภาพระหว่างองค์กร 

(2) การเขา้รว่มโปรแกรมทดสอบความช านาญระหว่างห้องปฏิบัตกิาร: 

 มีการสมัครเป็น สมาชกิของโครงการเปรยีบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัตกิาร 

หรือการทดสอบความช านาญ (Proficiency Testing) 

หรือการประเมินคณุภาพระหว่างองคก์ร (External Quality Assessment 

Scheme) โดยสถาบนัที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 

หรือสากลตามความเหมาะสม 

การทดสอบใดไม่สามารถเขา้รว่มโครงการดังกลา่วได ้

ให้ใช้วิธีการแลกเปลีย่นตัวอย่างกับงานห้องปฏิบัตกิารของโรงพยาบาลอื่น 

ด าเนินการทกุ 3 เดือน และน าผลที่ไดก้ลับมาท าการวิเคราะห์ประเมินผล 

แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบ 

(3) ระบบควบคุมคุณภาพ: 

 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มีการทบทวนระบบคุณภาพจากผลการด าเนินงานต

ามระบบคณุภาพท่ีก าหนดไว้อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

ทั้งจากการตรวจติดตามภายใน การตรวจประเมินภายนอก  ตัวชีว้ัดคุณภาพ 

เอกสารคณุภาพ การจดัซื้อ การใช้บริการภายนอก การทบทวนข้อร้องเรียน 

รายงานความเสี่ยง สิ่งที่ไม่ สอดคล้องกับ ข้อก าหนด 

ในการทบทวนระบบคณุภาพทุกครั้ง ผลการทบทวนจะถูก 

น ามาวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานและน ามาจัดท าแผนกิจก

รรมคณุภาพในช่วงเวลาต่อไปแลว้น าเสนอผู้บริหารเพ่ือขอสนับสนุนการใช้ง
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บประมาณในการดาเนินการ 

นอกจากนีย้ังมีการสื่อสารไปยังบุคลากรในหน่วยงานโดยการนาเรื่องเข้าที่ปร

ะชุมประจาเดือน ในเดือนที่ท าการทบทวนแล้วเสร็จ 

หรืออย่างช้าไม่เกินเดอืนถัดไป 

(4) 

การเขา้สู่กระบวนการรับรองมาตรฐานซึ่งเปน็ที่ยอมรับ/การปฏิบัตติามข้อแนะ

น าจากองค์กรที่มาประเมิน: 

 ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
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iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

 นวัตกรรม Syring มหัศจรรย ์

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Sc

or

e 

DALI 

Gap 

ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

2. บริการห้องปฏิบตัิการทาง

การแพทย/์พยาธิวทิยาคลิ

นิก 

3 L 

 

 เพ่ิมศักยภาพในการตรวจวิเ

คราะห์เปิดให้บรกิารรายการ

ตรวจวิเคราะห์ที่จ าเปน็เพิ่มขึ้

น เช่น ,TFT PT iN 

 โครงการเปรยีบเทียบผลระห

ว่างห้องปฏิบัตกิาร (Interlab 

comparison) 

 การทบทวนการจดัท าเอกสา

รให้ครบถว้นและมีความสอด

คล้องกัน 

 การพฒันาคุณภาพตามมาตร

ฐานงานเทคนิคการแพทย ์

 


