
ชือ่เรื่อง : การพัฒนากระบวนการ การจัดเก็บ  การสืบค้น การดูผล รายงานผลทางห้องปฏิบัติการที่

ส่งต่อหน่วยงานภายนอก   

ค ำส ำคัญ : 

1. Turn around time(TAT) : ระยะเวลารอคอยผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

2. Out Lab : รายการตรวจวิเคราะห์ที่เกินศักยภาพของห้องปฏิบัติการที่ต้องส่งต่อกับ

หน่วยงานภายนอก 

3. Mit-net : ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 

4. LIS : ระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ 

ทีมผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร : 

1.นางสาวนันท์นภัส  นิ่มวุ่น  ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 

 2.นางสุปกาณฑ์  นุ่มฟัก      ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 

 3.นางกาญจนา  อินนุพัฒน์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 

 4.นางบัณฑิตา  สุขแก้ว       ต าแหน่ง  พนักงานวิทยาศาสตร์ ส.2 

หน่วยงำน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลป่าพะยอม  อ าเภอป่าพะยอม 

เบอร์โทร : 074-673968 ต่อ 105  E-mail : Paphayom.lab@gmail.com 

รำยละเอียดผลงำนวิชำกำร : CQI (Non-clinic)  รูปแบบกำรน ำเสนอ : Poster Presentation 

เป้ำหมำย : มีระบบการจัดเก็บ  การสืบค้น การดูผล รายงานผลทางห้องปฏิบัติการที่ส่งต่อหน่วยงาน 

              ภายนอก 

ตัวช้ีวัด : 1.ไม่มีข้อร้องเรียน 

            2.อัตราการสูญหายของผลทางห้องปฏิบัติการที่ส่งต่อหน่วยงานภายนอกไม่เกินร้อยละ 1 

  3.ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลป่าพะยอมมากกว่าร้อยละ 80 

  4.อัตราการไม่ได้รับผลตามเวลาที่ก าหนดไม่เกินร้อยละ 0.5 

ปัญหำและสำเหตุโดยย่อ :   

 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลป่าพะยอม เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการ 6 สาขา ได้แก่ งานเคมีคลินิก งานโลหิตวิทยา งานภูมิคุ้มกันวิทยา งานจุลทรรศน

ศาสตร์ งานธนาคารเลือด และงานจุลชีววิทยา ที่เป็น Routine Laboratory test ส่วน Special 

Test หรือรายการตรวจที่เกินศักยภาพมีการส่งต่อกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่  

โรงพยาบาลพัทลุง   เช่น  TB GeneXpert , PT , PTT 

ศูนย์แล็บธนบุรี   เช่น  Pap smear 
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N-health         เช่น  Hemo c/s , Thyroid Function Test , Dilantin Level 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ 12/1 ตรัง  เช่น  Hb Typing 

   โดยหน่วยงานภายนอกดังกล่าว มีการรายงานผลในรูปแบบกระดาษส่งผลทางไปรษณีย์ และ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการน าใบผลนั้น มาติดใน OPD card และจัดเก็บผลตามที่มาตรฐานงานเทคนิค

การแพทย์ก าหนด ซึ่งกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ได้วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุและวิธีกำร : 

PLAN DO CHECK ACT 
ระยะที่ 1 
ม.ค. 61 – 
มิ.ย. 61 
มีทะเบียนส่ง
ต่อภายนอก  
รับผลทาง E-
mail 

- สร้างแบบฟอร์มทะเบียน
ส่งต่อภายนอก  
- ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกให้
ส่งผลทาง E-mail เพ่ือ
ความรวดเร็ว 
-เจ้าหน้าที่น าผลที่ได้ ติด

- ข้อร้องเรียน  13 ฉบับ 
- อัตราการสูญหายของ 
  ผล 7% 
- ความพึงพอใจ 62% 
- อัตราการไม่ได้รับผล
ตามเวลาที่ก าหนด 3% 
 

- ได้รับผลรวดเร็วขึ้น 
- เพ่ิมภาระงานให้
เจ้าหน้าที่ ในการพิมพ์ผล
จาก E-mail ไปติดใน OPD 
card 
- แพทย์ไม่สามารถ
เปรียบเทียบผลย้อนหลังได้ 



ใน OPD card ในกรณีที่ผลที่ติดใน OPD 
card หล่นหาย (พบบ่อยใน 
Case คนไข้ NCD ที่มี 
OPD card หนาๆ) 
- การขอผลแนบ Refer 
คนไข้/ญาติ ต้องมารับผลที่
ห้องปฏิบัติการ 
-คนไข้มาตามนัด แต่ไม่ได้
รับผล 
-ฝนตก น้ ารั่วจากเพดาน 
ท าให้ผลที่เก็บในรูปแบบ
กระดาษเสียหาย 

ระยะที่ 2 
ก.ค. 61 – 
ก.ค. 62 
Scan ผลลง
ในระบบ Mit 
-net 
 

- ปรับปรุงแบบฟอร์ม
ทะเบียนส่งต่อภายนอก 
โดยเพิ่มช่อง วันที่รับผล,
ผู้รับผล,Turn around 
time(TAT) ,ผลประเมิน
และสรุปผล TAT  
- ส่งต่อไฟล์ผลจาก  
E-mail ให้เจ้าหน้าที่ห้อง
บัตร Scan ผลลงในระบบ 
Mit-net โดย Scan ผลใน
วันที่มีการสั่งตรวจ 
- สื่อสารชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการนัด
ฟังผล การ Scan ผล  
และการดูผล 
 

- ข้อร้องเรียน  5 ฉบับ 
- อัตราการสูญหายของ 
  ผล 0% 
- ความพึงพอใจ 78% 
- อัตราการไม่ได้รับผล 
  ตามเวลาที่ก าหนด 1% 
 

- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
สั่งรายการตรวจไม่ครบถ้วน 
ท าให้เจ้าหน้าที่ห้องบัตรไม่
สามารถ Scan ผลลงใน
วันที่สั่งตรวจได้ 
- พยาบาล และแพทย์ 
ค้นหาผล Scan ในระบบ 
Mit-net ไม่เจอ 
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
สืบค้นผลยาก เนื่องจากผล
อยู่ใน E-mail ไม่ได้รับการ
จัดเรียงหมวดหมู่ 

ระยะที่ 3 
ส.ค. 62 – 
ก.ค. 63 
มีระบบ

-ปรับปรุงแบบฟอร์ม
ทะเบียนส่งต่อภายนอก
โดยน าสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดท่ี
พิมพ์จากระบบ LIS ซึ่งมี

- ข้อร้องเรียน  0 ฉบับ 
- อัตราการสูญหายของ 
  ผล 0% 
- ความพึงพอใจ 93% 

- สามารถทวนสอบการสั่ง
รายการตรวจได้ 
- พยาบาล และแพทย์
สามารถดูผลจากระบบ 



ติดตำม  
สืบค้นผล 
 

ข้อมูลผู้ป่วยและรายการ
ตรวจ แทนการเขียนชื่อ-
สกุลผู้ป่วย 
- สอนการใช้งาน ดูผลไฟล์ 
Scan แก่พยาบาล และ
แพทย์ 
- นัดคนไข้มาฟังผลที่ 
“กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์” โดยให้
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
เขียนวันที่สั่งตรวจก่อนส่ง
คนไข้ไปพบแพทย์ เพื่อให้
พยาบาลและแพทย์
สะดวกในการดูผล 
- จัดท า File Excel เพ่ือ
ส ารองข้อมูลผล โดยการ
เชื่อมโยงไปยังผลของ
ผู้ป่วย ซึ่งเก็บในรูปแบบ
ไฟล์ PDF ไม่สามารถแก้ไข
ผลได้ 

- อัตราการไม่ได้รับผล
ตามเวลาที่ก าหนด 
0.1% 
 

Mit-net ได้ 
- เจ้าหน้าห้องปฏิบัติ
สามารถสืบค้นผลได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 
- การเก็บไฟล์ผล มีความ
สะดวก เป็นหมวดหมู่ มี
การส ารองข้อมูล ป้องกัน
การสูญหายได้ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

1.ไม่มีข้อร้องเรียน(ฉบับ) 13 5 0 
2.อัตราการสูญหายของ
ผลทางห้องปฏิบัติการที่
ส่งต่อหน่วยงานภายนอก
ไม่เกินร้อยละ 1 

7% 0% 0% 

3.ความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

62% 78% 93% 



ป่าพะยอมมากกว่าร้อย
ละ 80 
4.อัตราการไม่ได้รับผล
ตามเวลาที่ก าหนดไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 

3% 1% 0.1% 

 

วิจำรณ์ :  

 การพัฒนากระบวนการ การจัดเก็บ  การสืบค้น การดูผล รายงานผลทางห้องปฏิบัติการที่ส่ง

ต่อหน่วยงานภายนอก  ท าให้แพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ สามารถดูผล สืบค้นผล ได้

สะดวกขึ้น และสามารถเปรียบเทียบผลย้อนหลังได้ มีระบบ File excel ส ารองข้อมูล ป้องกันการสูญ

หาย เสียหายจากภัยธรรมชาติ การขอผลแนบ Refer สามารถพิมพ์จากระบบ Mit-net และสามารถ

แก้ไชปัญหาการไม่ได้รับผลตามนัด เนื่องจากมีการปรับปรุงแบบฟอร์มทะเบียนการส่งต่อหน่วยงาน

ภายนอก โดยเพ่ิมเติมระบบการติดตาม ทวงผล ส่งผลให้จ านวนข้อร้องเรียนลดลง 

 

 

 

สรุป :  

 จากการพัฒนากระบวนการ การจัดเก็บ  การสืบค้น การดูผล รายงานผลทางห้องปฏิบัติการ

ที่ส่งต่อหน่วยงานภายนอก   

 1.ข้อร้องเรียนลดลงจากระยะที่ 1-3 เป็น 13 , 5 , 0 ฉบับ ตามล าดับ  

          2.อัตราการสูญหายของผลทางห้องปฏิบัติการที่ส่งต่อหน่วยงานภายนอกลดลงจากระยะที่ 1 

คิดเป็น 7% ระยะที่ 2  

             และ 3 : ไม่มีการสูญหายของผล เนื่องจากผลถูก Scan ลงในระบบ Mit-net  

 3.ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลป่าพะยอมเพ่ิมข้ึนจากระยะที่ 1-3 คิดเป็น 62%  

78% และ 93% ตามล าดับ  

 4.อัตราการไม่ได้รับผลตามเวลาที่ก าหนดลดลงจากระยะที่ 1-3 คิดเป็น 3% , 1% และ 

0.1%  ตามล าดับ  โดยระยะที่ 3 เป็น Case Sputum c/s ที่มีเชื้อโตยาก ท าให้ต้องส่งตรวจยืนยันซ้ า 

เอกสำรอ้ำงอิง :  - 

 


