ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพือ่ แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ

ตำแหน่ง นักเทคนิคกำรแพทย์ชำนำญกำร(ด้ำนบริ กำรทำงวิชำกำร)
เรื่องทีเ่ สนอให้ ประเมิน
1. ผลงำนที่เป็ นผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
เรื่ อง กำรควบคุมคุณภำพโดยกำรประยุกต์ใช้ sigma metric ในกำรตรวจวิเครำะห์
ทำงเคมีคลินิก กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ โรงพยำบำลตำกสิ น
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรื อปรับปรุ งงำนให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
เรื่ อง กำรพัฒ นำคุ ณ ภำพกำรให้บริ ก ำรในขั้น ตอนก่ อ นกำรวิเ ครำะห์ ข องงำน
เคมีคลินิก กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ โรงพยำบำลตำกสิ น

เสนอโดย

นำงสำวมณฑิรำ ฐำนไพศำลกิจ
ตำแหน่งนักเทคนิคกำรแพทย์ปฏิบตั ิกำร
(ตำแหน่งเลขที่ รพต. 338)
กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ กลุ่มภำรกิจด้ำนบริ กำรตติยภูมิ
โรงพยำบำลตำกสิ น สำนักกำรแพทย์

ผลงานทีเ่ ป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่ านมา
1. ชื่อผลงาน กำรควบคุมคุณภำพโดยกำรประยุกต์ใช้ sigma metric ในกำรตรวจวิเครำะห์ทำงเคมีคลินิก
กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ โรงพยำบำลตำกสิ น
2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ สิ งหำคม 2560 – ธันวำคม 2560
3. ความรู้ ทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดาเนินการ
sigma (σ) เป็ นสัญลักษณ์ ทำงคณิ ตศำสตร์ แสดงถึ งค่ำเบี่ ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation, SD)
six sigma ถูกใช้ในกำรบริ หำรครั้งแรกโดยโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่ งมีแนวคิดเพื่อลดข้อผิดพลำดให้เกิดน้อย
ที่สุดจำกกระบวนกำรผลิ ตโดยลดกำรเปลี่ ยนแปลงของระบบจนค่ำเบี่ ยงเบนมำตรฐำน 6SD สำมำรถอยู่ใน
ขอบเขตที่ยอมรับได้ ดังนั้น sigma จึงมีหน่วยเป็ นจำนวนข้อผิดพลำดต่อล้ำนครั้ง (defects per million, DPM)
ในกำรคำนวณ sigma metric ที่เกิ ดขึ้นทำได้โดยกำรเปรี ยบเที ยบข้อมูลกับกรำฟกำรกระจำยตัวของข้อมูล
แบบปกติ (Gaussian distribution)โดยพบข้อมูล จำนวนร้ อยละ 0.682689 จะอยู่ภำยใน 1SD และมี ข้อมูล
จำนวนร้อยละ 0.317310 อยูน่ อก 1SD เมื่อคูณจำนวน 1 ล้ำนครั้งจะพบโอกำสเกิดข้อผิดพลำด 317,310 ครั้ง
ใน 1 ล้ำนครั้ง ดังนั้น six sigma หรื อ 6SD จะพบควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นในระบบประมำณ 3.4 ครั้งใน 1 ล้ำน
ครั้ง ซึ่ง six sigma สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรควบคุมคุณภำพทุกกรณี ที่สำมำรถตรวจวัดผลลัพธ์ได้ ต่อมำ
James O. Westgard และคณะได้นำวิธี six sigma มำประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบตั ิกำรเพื่อลดควำมผิดพลำด และเพิ่ม
คุ ณภำพในขั้นตอนก่ อนกำรวิเครำะห์ (pre-analytical error) ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ (analytical error) และ
ขั้นตอนหลังกำรวิเครำะห์ (post-analytical error) เพื่อให้เกิ ดควำมปลอดภัยสู งสุ ดแก่ ผูป้ ่ วยกำรศึ กษำก่ อน
หน้ำพบควำมสัมพันธ์ระหว่ำง sigma ข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้น ค่ำใช้จ่ำยที่ตอ้ งสู ญเสี ย และระดับควำมพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ กำร โดยพบว่ำเมื่อ sigma เพิ่มขึ้น ข้อผิดพลำดและค่ำใช้จ่ำยที่ ตอ้ งสู ญเสี ยจะลดลง และระดับ
ควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำรเพิ่มขึ้น จะเห็นได้วำ่ กำรนำ six sigma มำใช้มีประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรจัดกำร
ทำงระบบคุณภำพ
กำรวำงแผนควบคุมคุณภำพ (quality planning) เป็ นกระบวนกำรมำตรฐำนที่ช่วยในกำรควบคุมระบบ
คุณภำพทำงห้องปฏิบตั ิกำรซึ่ งประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ (quality control, QC) กำรประเมินคุณภำพ
(quality assessment, QA) และกำรปรับปรุ งคุณภำพ (quality improvement)
กำรควบคุมคุณภำพ หมำยถึง กำรควบคุมคุณภำพของกระบวนกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบตั ิกำร
โดยทำกำรวิเครำะห์สำรควบคุมคุณภำพเพื่อประเมิน ประสิ ทธิ ภำพของกระบวนกำรตรวจวิเครำะห์ดว้ ยวิธี
ทำงสถิติ (statistical quality control) เพื่อใช้ในกำรติดตำมผลกำรตรวจวิเครำะห์มีควำมถูกต้อง แม่นยำอยู่ใน
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ขอบเขตที่ ย อมรั บ ได้ แ ละสำมำรถตรวจพบควำมผิ ด พลำดได้ท ัน ท่ ว งที ท ำให้ ผู้ป ฏิ บ ัติ ง ำน ตลอดจน
ผูร้ ับบริ กำรมีควำมมัน่ ใจต่อผลกำรตรวจวิเครำะห์
กำรควบคุ มคุ ณภำพประกอบด้วย กำรควบคุ มคุ ณภำพภำยในห้องปฏิ บตั ิกำร (internal quality control,
IQC) และกำรควบคุมคุณภำพภำยนอกห้องปฏิบตั ิกำร (external quality control, EQC) กำรควบคุมคุณภำพ
ภำยในห้องปฏิบตั ิกำรเป็ นกระบวนกำรตรวจติดตำมกำรตรวจวิเครำะห์ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำผลกำรตรวจวิเครำะห์
นั้นมีควำมถูกต้องน่ำเชื่ อถือก่อนที่จะรำยงำนผลแก่ผรู้ ับบริ กำร กำรควบคุมคุณภำพภำยนอกห้องปฏิบตั ิกำร
เป็ นกระบวนกำรตรวจวิเครำะห์ และรำยงำนผลจำกตัวอย่ำ งที่ ไ ด้รับ จำกกำรเป็ นสมำชิ ก ขององค์ก รใน
ช่ วงเวลำหนึ่ ง (peer group) โดยห้องปฏิ บตั ิกำรที่เป็ นสมำชิ กจะถูกจัดกลุ่มตำมหลักกำรตรวจวิเครำะห์และ
เครื่ องวิเครำะห์ ที่ ใ ช้ และท ำกำรหำค่ ำ เฉลี่ ย ค่ำ เบี่ ยงเบนมำตรฐำน และค่ ำ ดัช นี ค วำมเบี่ ย งเบนมำตรฐำน
(standard deviation index, SDI) ในแต่ละกลุ่ มเพื่ อนำมำเปรี ย บเที ย บกับผลกำรวิเครำะห์ ใ นแต่ละสมำชิ ก
ห้องปฏิบตั ิกำรซึ่งใช้ในกำรประเมินประสิ ทธิภำพของห้องปฏิบตั ิกำร
4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่องและขั้นตอนการดาเนินการ
งำนเคมีคลินิก กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ โรงพยำบำลตำกสิ นเปิ ดให้บริ กำรตรวจวิเครำะห์สำรชีวเคมี
ด้วยเครื่ องตรวจวิเครำะห์อตั โนมัติ Mindray BS-800M ซึ่ งเป็ นเครื่ องที่เพิ่งเปิ ดใช้ได้ไม่นำน โดยทำกำรตรวจ
วิเครำะห์สำรชีวเคมีจำนวน 24 รำยกำร ที่มีกำรควบคุมคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ได้แก่ albumin,
amylase, alkaline phosphatase (ALP), alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST),
carbon dioxide (CO2), calcium (Ca), cholesterol, creatinine, creatine kinase (CK), direct bilirubin, glucose,
hemoglobin A1c (HbA1c), HDL-cholesterol, iron, lactate dehydrogenase (LDH), LDL-cholesterol,
magnesium (Mg), phosphorus (P), total bilirubin, total protein, triglyceride, urea nitrogen (BUN), uric acid
กำรควบคุมคุณภำพภำยในห้องปฏิบตั ิกำรทำโดยกำรวิเครำะห์สำรควบคุมคุณภำพภำยในจำนวน 2 ระดับ วัน
ละ 2 ครั้ง สำหรับกำรควบคุมคุณภำพภำยนอก งำนเคมีคลินิก โรงพยำบำลตำกสิ นได้เข้ำร่ วมเป็ นสมำชิกของ
โครงกำร RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme) ของ Randox ที่มีสมำชิกจำกทัว่ โลก
มำกกว่ำ 45,000 ห้องปฏิบตั ิกำร และสำรที่นำมำวิเครำะห์สำมำรถทวนกลับกำรวิเครำะห์ไปยังสำรมำตรฐำน
ได้ (traceability) สำหรับรำยกำรตรวจวิเครำะห์ซ่ ึ งไม่มีอยูใ่ นโปรแกรมกำรตรวจวิเครำะห์ของโครงกำร
RIQAS ได้แก่ HbA1c ทำงห้องปฏิบตั ิกำรเคมีคลินิกได้เข้ำร่ วมโปรแกรมของ Biorad และ LDL-cholesterol
ทำงห้องปฏิบตั ิกำรได้เข้ำร่ วมโปรแกรมของคณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล ปัจจุบนั งำนเคมี
คลินิกได้นำ sigma metric มำใช้ในกำรประเมินประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องตรวจวิเครำะห์เพื่อให้ได้ผลกำรตรวจ
วิเครำะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และน่ำเชื่อถือ เพิ่มควำมมัน่ ใจให้กบั แพทย์ในกำรวินิจฉัย ติดตำมรักษำผูป้ ่ วย
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รวมถึงลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรวิเครำะห์สำรควบคุมคุณภำพภำยในที่มำกเกินจำเป็ น
ตรวจสอบและเฝ้ ำระวังปั ญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรตรวจวิเครำะห์

นอกจำกนี้ยงั ช่วยในกำร

โดยกำรศึกษำครั้งนี้ได้ดำเนิ นกำรเก็บข้อมูล

ตั้งแต่1 สิ งหำคม 2560 –31 ธันวำคม 2560
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรตรวจวิเครำะห์ของกำรควบคุมคุณภำพภำยใน จำนวน 2 ระดับและกำร
ควบคุมคุณภำพภำยนอก ตั้งแต่ 1 สิ งหำคม 2560 – 31 ธันวำคม 2560
2. น ำมำค ำนวณค่ ำ ทำงสถิ ติ เ พื่ อ หำ sigma metric โดยค ำนวณค่ ำ mean, SD (standard deviation),
%CV (coefficient of variance) ซึ่งได้จำกกำรควบคุมคุณภำพภำยใน, ส่ วน %Bias ซึ่ งแสดงถึงควำมแตกต่ำงของ
ผลกำรตรวจที่ได้จำกห้องปฏิ บตั ิ กำรจำกแหล่งอ้ำงอิง ได้จำกผลกำรควบคุมภำยนอกโดยห้องปฏิบตั ิกำรเคมี
คลิ นิกได้เข้ำร่ วมเป็ นสมำชิ กของโครงกำร RIQAS, Biorad และ คณะเทคนิ คกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิ ดล
เพื่ อให้ครอบคลุ มทุ กรำยกำรตรวจวิเครำะห์ และ%TEa (Total allowable error, TEa) ซึ่ งแสดงถึ ง ค่ ำ ควำม
แตกต่ำงที่ยอมรับได้ระหว่ำงค่ำที่ทำกำรตรวจวิเครำะห์และค่ำที่แท้จริ งจำก CLIA’88 (Clinical Laboratories
Improvement Act’88) ในกรณี ที่ รำยกำรตรวจวิเครำะห์ ไม่ มี ค่ ำ TEa จะใช้ค่ ำ TEa จำกแหล่ งอื่ นแทน ได้แก่
รำยกำรทดสอบ phosphorus, direct bilirubin และ LDL-cholesterol จะใช้ค่ ำ TEa จำก Canadian Fixed limits
from the College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan ส่ วนรำยกำรทดสอบ HbA1c จะใช้ค่ำ TEa จำก
The Royal College of Pathologists of Australia and the Australasian Clinical Biochemist Association Quality
Assurance Program เพื่อคำนวณหำ sigma metric ตำมสู ตรดังนี้
%𝐶𝑉 =

%𝐵𝑖𝑎𝑠 =

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑥100
𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑚𝑒𝑎𝑛

𝑃𝑒𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑚𝑒𝑎𝑛 − 𝐿𝑎𝑏 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡
𝑥100
𝑃𝑒𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑚𝑒𝑎𝑛

Σ(𝜎) =

%𝑇𝐸𝑎 − %𝐵𝑖𝑎𝑠
%𝐶𝑉

3. เลือกกฎที่เหมำะสมสำหรับกำรตรวจวิเครำะห์เพื่อกำรควบคุมคุณภำพภำยใน โดยอำศัย rule of thumb
และดำเนิ นกำรหำสำเหตุ แนวทำงแก้ไขในรำยกำรตรวจวิเครำะห์ ที่มีค่ำ sigma metric น้อยกว่ำ 4 โดยใช้กำร
คำนวณ Quality Goal Index (QGI) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อที่ ช่ วยในกำรหำสำเหตุ ข องข้อผิ ดพลำดในกำรตรวจ
วิเครำะห์วำ่ เกิดจำกควำมไม่เที่ยงตรง (imprecision) หรื อควำมไม่แม่นยำ (inaccuracy) หรื อทั้งสองสำเหตุใน
ระบบซึ่ งคำนวณโดยสู ตรดังนี้
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QGI =

ค่ำ QGI <0.8 แสดงว่ำมี imprecision

Bias
1.5CV

ค่ำ QGI 0.8 - 1.2 แสดงว่ำมี imprecision และ inaccuracy
ค่ำ QGI >1.2 แสดงว่ำมี inaccuracy
4. สรุ ปผลดำเนินกำร
5. ผู้ร่วมดาเนินการ
“ไม่มี”
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 โดยมีรำยละเอียดของงำนที่ปฏิบตั ิ ดังนี้
6.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและทำกำรวิเครำะห์ผล
6.2 ผลกำรวิเครำะห์
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถของเครื่ องตรวจวิเครำะห์อตั โนมัติ Mindray รุ่ น BS-800M ซึ่ งใช้ในงำน
เคมีคลิ นิก กลุ่มงำนเทคนิ คกำรแพทย์ โรงพยำบำลตำกสิ น พบว่ำรำยกำรตรวจวิเครำะห์จำนวน 10 รำยกำร
หรื อ ร้ อ ยละ 41.7 มี คุ ณ ภำพอยู่ใ นระดับ ดี เ ลิ ศ (world class performance, sigma metric 6) ได้แ ก่ amylase,
AST, creatinine, creatine kinase, direct bilirubin, HDL- cholesterol, LDL-cholesterol, magnesium,
triglyceride, uric acid รำยกำรตรวจวิเครำะห์จำนวน 5 รำยกำร หรื อร้อยละ 20.8 ของรำยกำรตรวจวิเครำะห์
คุ ณภำพอยู่ในระดับดีเยี่ยม (excellent performance, sigma metric 5) ได้แก่ albumin, ALP, cholesterol, iron,
LDH รำยกำรตรวจวิเครำะห์ จำนวน 2 รำยกำร หรื อร้ อยละ 8.3 ของรำยกำรตรวจวิเครำะห์ คุณภำพอยู่ใน
ระดับดี (good performance, sigma metric 4) ได้แก่ ALT, glucose นอกจำกนี้ ยงั พบรำยกำรตรวจวิเครำะห์ที่อยู่
ในระดับพอใช้ (marginal performance, sigma metric 3) มี จ ำนวน 3 รำยกำร หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 12.5 ได้แก่
phosphorus, total bilirubin, CO2 ผลกำรประเมิ น ควำมสำมำรถยัง พบรำยกำรตรวจวิเ ครำะห์ อ ยู่ใ นระดับ
ปรับปรุ ง (unacceptable performance, sigma metric 3) จำนวน 4 รำยกำรหรื อคิดเป็ นร้อยละ 16.7 ได้แก่ BUN,
calcium, total protein, HbA1c ดังแสดงในตำรำงที่ 1 เมื่อทรำบค่ำ sigma metric ในแต่ละกำรทดสอบแล้วทำให้
สำมำรถเลือกกฎที่เหมำะสมในกำรทำกำรควบคุมคุณภำพภำยใน ตำมตำรำงที่ 2
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ตำรำงที่ 1 แสดงค่ำ %CV, %Bias, %TEa และ sigma metric จำแนกตำมรำยกำรตรวจวิเครำะห์
Test

%CV
Control 1

Control 2

Acceptable

%Bias %TEa

Sigma metric
Control 1 Control 2

Minimum

Glucose
1.91
2.15
3.30
1.12 10.00
4.65
4.13
4.13
BUN
2.07
2.04
2.97
2.60
9.00
3.09
3.14
3.09
Creatinine
1.20
1.21
4.95
2.61 15.00 10.33
10.24
10.24
CO2
5.47
4.41
6.60
1.78
20.0
3.33
4.13
3.33
Uric acid
1.66
1.62
5.61
2.04 17.00
9.01
9.23
9.01
Cholesterol
1.74
1.77
3.30
1.10 10.00
5.11
5.03
5.03
Triglyceride
2.10
2.26
8.25
2.59 25.00 10.67
9.92
9.92
HDL-C
1.59
1.53
9.90
2.43 30.00 17.34
18.02
17.34
LDL-C
1.94
1.64
4.95
2.65 15.00
6.37
7.53
6.37
AST
1.74
1.58
6.60
1.42 20.00 10.68
11.76
10.68
ALT
2.96
2.14
6.60
7.29 20.00
4.29
5.94
4.29
ALP
4.59
4.13
9.90
3.43 30.00
5.79
6.43
5.79
Total protein
2.83
2.66
3.30
1.60 10.00
2.97
3.16
2.97
Albumin
1.47
1.29
3.30
2.02 10.00
5.43
6.19
5.43
Total bilirubin 4.50
5.19
6.60
3.25 20.00
3.72
3.23
3.23
Direct
4.12
4.12
14.69
4.16 44.50
9.79
9.79
9.79
bilirubin
Calcium
2.16
1.95
3.07
3.70
9.30
2.59
2.87
2.59
Magnesium
3.13
3.17
8.25
3.94 25.00
6.73
6.64
6.64
Phosphorus
2.43
2.14
3.34
2.72 10.11
3.04
3.45
3.04
CK
3.27
2.34
9.90
2.26 30.00
8.48
11.85
8.48
LDH
3.21
3.11
6.60
2.85 20.00
5.34
5.51
5.34
Amylase
2.00
1.90
9.90
3.44 30.00 13.28
13.98
13.28
Iron
2.60
1.69
6.60
5.29 20.00
5.66
8.70
5.66
HbA1c
1.14
1.21
1.65
4.66
5.00
0.30
0.28
0.28
หมำยเหตุ สำหรับค่ำ acceptable %CV ของค่ำ between-run imprecision ควรมีค่ำ %CV น้อยกว่ำ 0.33 เท่ำของ
TEa จึงอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับ
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ตำรำงที่ 2 แสดงกำรเลือกใช้กฎตำม rule of thumb จำแนกตำมค่ำ sigma metric ในแต่ละรำยกำรตรวจ
วิเครำะห์
Performance
6 sigma

5 sigma

4 sigma
<4 sigma

QC recommendations
13s, N=2 (Pfr<0.01)
13.5s, N=2 (Pfr<0.01)

Test
amylase, AST, creatinine,
creatine kinase, direct bilirubin,
HDL-cholesterol, LDLcholesterol, magnesium,
triglyceride, uric acid
13s, N=2 (Pfr<0.01) when >5-sigma albumin, ALP, cholesterol, iron,
13.5s, N=2 (Pfr=0.03) when <5LDH
sigma
13s/22s/R4s/41s, N=4 (Pfr=0.03)
glucose, ALT
12.5s, N=4 (Pfr=0.04)
13s/2of32s/R4s/31s/6x, N=6 (Pfr=0.07, BUN, CO2, calcium,
Ped=0.77)
phosphorus, total bilirubin, total
protein, HbA1c

สำหรับรำยกำรตรวจวิเครำะห์ ที่มีค่ำ sigma metric น้อยกว่ำ 4 ได้นำมำหำค่ำ QGI ดังแสดงในตำรำงที่ 3
พบว่ำรำยกำรตรวจวิเครำะห์ total protein, total bilirubinไม่มีควำมเที่ยงตรง (imprecision) ในกำรตรวจวิเครำะห์
รำยกำรตรวจวิเครำะห์ HbA1c ไม่มีควำมแม่นยำ (inaccuracy) และรำยกำรตรวจวิเครำะห์ BUN, CO2, calcium,
phosphorus ไม่มีท้ งั ควำมแม่นยำ (inaccuracy) และไม่มีควำมเที่ยงตรง (imprecision)ในกำรตรวจวิเครำะห์
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ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำ Quality Goal Index (QGI) และสำเหตุที่เกิ ดขึ้นจำกกำรตรวจวิเครำะห์ในรำยกำร
ตรวจวิเครำะห์ที่ให้ผล sigma metric น้อยกว่ำ 4
QGI

Test

Control 1
0.84
0.22
1.14
0.75
0.38
0.48
2.73

BUN
CO2
Calcium
Phosphorus
Total protein
Total bilirubin
HbA1c

Problem
Control 2
0.85
0.27
1.26
0.85
0.40
0.42
2.57

Control 1
imprecision and inaccuracy
imprecision and inaccuracy
imprecision and inaccuracy
imprecision
imprecision
imprecision
inaccuracy

Control 2
imprecision and inaccuracy
imprecision and inaccuracy
inaccuracy
imprecision and inaccuracy
imprecision
imprecision
inaccuracy

6.3 สรุ ปผล
จำกกำรประเมิ นประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องตรวจวิเครำะห์ อตั โนมัติโดยใช้ sigma metric พบว่ำ
รำยกำรตรวจวิเครำะห์ที่มีค่ำ sigma metric ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป มีจำนวน 17 รำยกำร คิดเป็ นร้อยละ 70.8 ได้แก่
albumin, ALP, ALT, amylase, AST, cholesterol, creatinine, creatine kinase, direct bilirubin, glucose,
HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, iron, LDH, magnesium, triglyceride, uric acid และรำยกำรตรวจวิเครำะห์ที่
มีค่ำ sigma metric น้อยกว่ำ 4 มีจำนวนทั้งสิ้ น 7 รำยกำร หรื อคิดเป็ นร้อยละ 29.2 ได้แก่ BUN, CO2, calcium,
phosphorus, total bilirubin, total protein, HbA1c เมื่ อน ำไปค ำนวณ QGI พบว่ ำ รำยกำรตรวจวิ เครำะห์ total
protein, total bilirubinไม่ มีค วำมเที่ ยงตรงในกำรตรวจวิเครำะห์ รำยกำรตรวจวิเครำะห์ HbA1c ไม่มีควำม
แม่นยำในกำรตรวจวิเครำะห์ และรำยกำรตรวจวิเครำะห์ BUN, CO2, calcium, phosphorus ไม่มีควำมแม่นยำ
และไม่มีควำมเที่ยงตรงในกำรตรวจวิเครำะห์ ซึ่ งได้ดำเนิ นกำรแก้ไข ดังต่อไปนี้ ทำกำรทบทวนขั้นตอนกำร
เตรี ยมสำรควบคุมคุณภำพในหน่ วยงำนให้มีแนวทำงปฏิบตั ิที่เหมือนกัน ทำกำรตรวจสอบเครื่ องวิเครำะห์
อัตโนมัติโดยละเอียด พร้อมทั้งกำกับให้ช่ำงที่ดูแลรับผิดชอบทำ preventive maintenance ตำมกำหนด ซึ่ งผล
จำกกำรตรวจสอบพบว่ำระบบน้ ำที่เข้ำเครื่ องวิเครำะห์อตั โนมัติมีค่ำ conductivity สู งกว่ำระดับมำตรฐำน จึง
ได้ดำเนินกำรติดต่อให้ช่ำงที่ดูแลรับผิดชอบมำดำเนิ นกำรแก้ไขต่อไป ผลจำกกำรประสำนงำนกับผูเ้ ชี่ ยวชำญ
จำกบริ ษทั ให้มำตรวจสอบแก้ไขปั ญหำ โดยเฉพำะรำยกำรตรวจวิเครำะห์ CO2 ซึ่ งผูเ้ ชี่ ยวชำญได้ทำกำรวัด
ปริ มำณ CO2 หลำยจุดพบว่ำห้องปฏิบตั ิกำรมีปริ มำณ CO2 สู งเกินไป จึงได้ทำกำรติดตั้งพัดลมระบำยอำกำศ
เพื่อลดระดับ CO2 ในห้องปฏิบตั ิกำรต่อไป
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ผลจำกกำรศึกษำในครั้งนี้ แสดงให้เห็ นว่ำกำรใช้ sigma metric ในกำรประเมินประสิ ทธิ ภำพของกำรตรวจ
วิเครำะห์ ในแต่ละกำรทดสอบนั้นมี ประโยชน์ในกำรควบคุ มคุ ณภำพ ทำให้ติดตำมเฝ้ ำระวังปั ญหำที่อำจ
เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรตรวจวิเครำะห์ได้ ทำให้ทรำบถึงปั ญหำของกำรตรวจวิเครำะห์ในรำยกำรที่มีค่ำ sigma
metric น้อยเพื่อให้เกิ ดกำรพัฒนำระบบควบคุ มคุณภำพในห้องปฏิบตั ิกำรให้ผลกำรทดสอบมีควำมถูกต้อง
และน่ำเชื่อถือยิง่ ขึ้นต่อไป
7. ผลสาเร็จของงาน
กำรนำ sigma metric มำประยุกต์ใช้ในกำรประเมินประสิ ทธิภำพเครื่ องตรวจวิเครำะห์ทำงเคมีคลินิก
พบว่ำมีรำยกำรตรวจวิเครำะห์ ที่มีค่ำ sigma metric ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป มีจำนวน 17 รำยกำร คิดเป็ นร้อยละ 70.8
ได้แก่ albumin, ALP, ALT, amylase, AST, cholesterol, creatinine, creatine kinase, direct bilirubin, glucose,
HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, iron, LDH, magnesium, triglyceride, uric acid แล ะ รำย กำรตรวจ
วิเครำะห์ที่มีค่ำ sigma metric น้อยกว่ำ 4 มีจำนวนทั้งสิ้ น 7 รำยกำร หรื อคิดเป็ นร้อยละ 29.2 เมื่อนำรำยกำร
ตรวจวิเครำะห์ ที่มีค่ำ sigma metric น้อยกว่ำ 4 มำวิเครำะห์ QGI (Quality Goal Index, QGI) พบว่ำรำยกำร
ตรวจวิเครำะห์ total protein, total bilirubin ไม่มีควำมเที่ยงตรง รำยกำรตรวจวิเครำะห์ HbA1c ไม่มีควำม
แม่นยำ และรำยกำรตรวจวิเครำะห์ BUN, CO2, calcium, phosphorus ไม่มีควำมแม่นยำและไม่มีควำมเที่ยงตรง
จะเห็ นได้ว่ำ sigma metric สำมำรถใช้เป็ นเครื่ องมื อในกำรควบคุ มคุ ณภำพได้ ท ำให้เกิ ดกำรพัฒนำระบบ
คุณภำพได้ดียงิ่ ขึ้น
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
1. เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องตรวจวิเครำะห์อตั โนมัติเพื่อเพิ่มควำมมัน่ ใจในกำรรำยงำนผล
ของผูป้ ฏิบตั ิงำนในห้องปฏิบตั ิกำร รวมถึงแพทย์และผูป้ ่ วยที่มำเข้ำรับบริ กำร
2. เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยวัสดุ อุปกรณ์ น้ ำยำ และแรงงำนในกำรตรวจวิเครำะห์เพื่อควบคุมคุณภำพภำยใน
กรณี ที่รำยกำรตรวจวิเครำะห์มีควำมถูกต้องแม่นยำอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
3. เพื่อศึกษำและหำสำเหตุแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำ กรณี ที่รำยกำรตรวจวิเครำะห์อยูใ่ นเกณฑ์ควร
ปรับปรุ ง
4. กระตุน้ ให้ผปู้ ฏิบตั ิงำนตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรควบคุมคุณภำพและสำมำรถนำมำปรับปรุ ง
พัฒนำงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้น
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9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
เนื่องจำกเครื่ องตรวจวิเครำะห์อตั โนมัติ Mindray BS-800M ได้วำงจำหน่ำยในท้องตลำดได้ไม่นำนทำ
ให้จำนวนห้องปฏิบตั ิกำรที่ใช้ในกำรเปรี ยบเทียบผลกำรควบคุ มคุณภำพภำยนอกนั้นมีจำนวนไม่มำกจึงมีผล
ต่อค่ำ %Bias
10. ข้ อเสนอแนะ
อำจท ำกำรเปรี ย บเที ย บผลของกำรนำ six-sigma มำใช้ใ นกำรควบคุ ม คุ ณภำพเที ย บกับ กำรควบคุ ม
คุณภำพโดยใช้ multirule ตำมวิธีเก่ำ เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผล รวมถึงใช้ในกำรศึกษำต้นทุนค่ำน้ ำยำที่ใช้ใน
กระบวนกำรควบคุมคุณภำพของกำรตรวจวิเครำะห์
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ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นควำมจริ งทุกประกำร
ลงชื่อ ............................................................
(นำงสำวมณฑิรำ ฐำนไพศำลกิจ)
ผูข้ อรับกำรประเมิน
วันที่ …........../......................./...................

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องตรงกับควำมเป็ นจริ งทุกประกำร
ลงชื่อ ............................................................
(นำงหัทยำ ธัญจรู ญ)
ตำแหน่ง นักเทคนิคกำรแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ (ด้ำนบริ กำรทำงวิชำกำร)
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์
กลุ่มภำรกิจด้ำนบริ กำรตติยภูมิโรงพยำบำลตำกสิ น
วันที่ ............./........................../.................

ลงชื่อ .................................................................
(นำงสิ รินำถ เวทยะเวทิน)
ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำกสิ น
วันที่............./........................../.................

หมำยเหตุ – หัวหน้ำกลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ ในช่วงระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561
คือ นำงสำวนภำพร กูเ้ กียรตินนั ท์ ปัจจุบนั เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว

ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มปี ระสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นำงสำวมณฑิรำ ฐำนไพศำลกิจ
เพื่ อประกอบกำรแต่ ง ตั้ง ให้ ดำรงตำแหน่ ง นัก เทคนิ ค กำรแพทย์ช ำนำญกำร(ด้ำ นบริ ก ำรทำงวิชำกำร)
(ตำแหน่งเลขที่ รพต.338) สังกัด กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ กลุ่มภำรกิจด้ำนบริ กำรตติยภูมิ โรงพยำบำลตำกสิ น
สำนักกำรแพทย์
เ รื่ อ ง ก ำ ร พั ฒ น ำ คุ ณ ภ ำพ ก ำร ใ ห้ บ ริ ก ำร ใ น ขั้ น ต อ น ก่ อ น ก ำร วิ เ คร ำ ะ ห์ ข อ งง ำน เ คมี คลิ นิ ก
กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ โรงพยำบำลตำกสิ น
หลักการและเหตุผล
งำนเคมีคลินิก กลุ่มงำนเทคนิ คกำรแพทย์ โรงพยำบำลตำกสิ น เปิ ดให้บริ กำรตรวจวิเครำะห์สำรเคมี
จำกตัวอย่ำงเลื อด ปั สสำวะ และสำรคัดหลัง่ จำกร่ ำงกำยของผูป้ ่ วย เพื่อใช้ในกำรวินิจฉัย ตรวจติดตำมและ
เฝ้ ำระวังโดยแพทย์ ดังนั้นผลกำรตรวจวิเครำะห์จึงต้องมีควำมถูกต้องแม่นยำ และทันท่วงที ในกระบวนกำร
ตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบตั ิกำรประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนก่อนกำรวิเครำะห์ ขั้นตอนกำรวิเครำะห์
และขั้นตอนหลังกำรวิเครำะห์ ผลจำกกำรศึ กษำก่ อนหน้ำพบว่ำขั้นตอนก่ อนกำรวิเครำะห์ มีขอ้ ผิดพลำด
เกิดขึ้นมำกที่สุด โดยพบได้ถึงร้อยละ 60-70 ของข้อผิดพลำดทั้งหมดทำงห้องปฏิบตั ิกำร ข้อผิดพลำดที่พบ
ได้บ่อย ได้แก่ กำรเจำะเก็บสิ่ งส่ งตรวจไม่ถูกวิธี กำรขนส่ งสิ่ งส่ งตรวจ กำรเตรี ยมหรื อกำรจัดเก็บสิ่ งส่ งตรวจ
ก่อนกำรวิเครำะห์ไม่ถูกวิธี จำกสถิติกำรปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจของงำนเคมีคลินิก โรงพยำบำลตำกสิ นระหว่ำงปี
พ.ศ. 2558-2560 พบว่ำอัตรำกำรปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจ 3 อันดับแรกที่พบได้บ่อย ได้แก่ เลือด hemolysis คิดเป็ น
ร้อยละ 62.9 รองลงมำคือสำเหตุจำกกำร clot ของสิ่ งส่ งตรวจที่มีสำรกันเลือดแข็งคิดเป็ นร้อยละ 16.0 และชื่อ
นำมสกุลบนหลอดเลือดไม่ตรงกับใบ request คิดเป็ นร้อยละ 10.4 ซึ่ งข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นอำจส่ งผลต่อกำร
รักษำตัวผูป้ ่ วย ทำให้เสี ยเวลำ ล่ำช้ำ หรื ออำจต้องเจ็บตัวซ้ ำเนื่ องจำกกำรเจำะเก็บสิ่ งส่ งตรวจไม่ถูกวิธี เกิ ด
ควำมไม่พึงพอใจ ตลอดจนเสี ยค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็ น จึงมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่ตอ้ งศึกษำถึงสำเหตุ
ของปั ญหำที่ส่งผลต่อขั้นตอนก่อนกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไข ตลอดจนวำงแผนป้ องกันควำม
เสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้น
กำรศึกษำปั ญหำที่เกิดขึ้นในขั้นตอนก่อนกำรวิเครำะห์ตอ้ งพิจำรณำถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน
ก่อนกำรวิเครำะห์ ได้แก่
1. กำรเตรี ยมตัวผูป้ ่ วยก่อนทำกำรเก็บสิ่ งส่ งตรวจ ซึ่ งรวมถึงกำรเตรี ยมตัวก่อนกำรเก็บปั สสำวะ 24
ชัว่ โมง กำรอดอำหำรก่อนเจำะเลือด กำรดื่มน้ ำตำลในผูป้ ่ วยตั้งครรภ์ เป็ นต้น
2. กำรเจำะเก็บสิ่ งส่ งตรวจ ได้แก่ กำรระบุตวั ผูป้ ่ วยที่ถูกต้อง กำรทิ้งอุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรเจำะเก็บ
เลือด เวลำในกำรรัด tourniquet ชนิดหลอดเลือดและลำดับกำรใช้เพื่อป้ องกันกำรปนเปื้ อนของสำรกันเลือด
แข็ง ทักษะกำรเจำะเลื อดของเจ้ำหน้ำที่ กำรปนเปื้ อนจำกสิ่ งที่รบกวนกำรตรวจวิเครำะห์ กำรผสมสำรกัน
เลือดแข็งกับเลือด
3. กำรขนส่ งสิ่ งส่ งตรวจ ควรคำนึงถึงระยะเวลำและสภำวะที่ใช้ในกำรเก็บสิ่ งส่ งตรวจก่อนนำส่ ง
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4. กำรเตรี ยมสิ่ งส่ งตรวจก่อนกำรวิเครำะห์ ได้แก่ กำรปั่ นแยกเลือดซึ่ งต้องใช้ระยะเวลำ ควำมเร็ วที่
เหมำะสม และกำรแบ่งตัวอย่ำงเลือดในกรณี ที่มีกำรส่ งตรวจหลำยใบ request เป็ นต้น
ทั้งนี้ ขอ้ ผิดพลำดที่พบได้บ่อยในขั้นตอนก่อนกำรวิเครำะห์ได้แก่ กำรส่ งตรวจผิดพลำดหรื อขำดสิ่ ง
ส่ งตรวจ กำรระบุตวั ผูป้ ่ วยไม่ถูกต้องหรื อขำดกำรระบุ กำรเกิ ด hemolysis ในสิ่ งส่ งตรวจ และกำรเกิ ด clot
ในสิ่ งส่ งตรวจที่มีกำรใช้สำรกันเลื อดแข็ง กำรใช้สำรกันเลื อดแข็งผิดประเภท กำรปนเปื้ อนจำกกำรให้สำร
ทำงหลอดเลื อดแก่ผปู ้ ่ วย ปริ มำณสิ่ งส่ งตรวจที่ไม่เพียงพอ สัดส่ วนเลื อดและสำรกันเลือดแข็งไม่เหมำะสม
กำรผสมเลือดและสำรกันเลือดแข็งไม่เพียงพอ กำรเก็บและขนส่ งสิ่ งส่ งตรวจไม่ถูกต้อง กำรปั่ นแยกโดยใช้
ระยะเวลำและควำมเร็ วไม่เหมำะสม
จะเห็ นได้ว่ำข้อผิดพลำดดังกล่ ำว สำมำรถป้ องกันได้เมื่ อเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ ยวข้องและผูป้ ่ วยมี ค วำมรู ้
เข้ำใจและตระหนักถึ งควำมสำคัญของกำรเก็บสิ่ งส่ งตรวจและนำส่ งทำงห้องปฏิ บตั ิ กำรได้อย่ำงถู ก ต้อง
จะส่ งผลต่อกำรให้กำรรักษำของแพทย์ ผูป้ ่ วยได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ ว ลดกำรเสี ยเวลำและควำมเจ็บปวด
ที่เกิ ดจำกกำรต้องเก็บสิ่ งส่ งตรวจใหม่ของผูป้ ่ วย รวมถึ งลดค่ำใช้จ่ำยที่เกิ ดขึ้นจำกกำรเก็บสิ่ งส่ งตรวจใหม่
กำรตรวจวิเครำะห์ซ้ ำ จึงทำให้เกิดควำมพึงพอใจแก่ผมู ้ ำรับบริ กำรและเจ้ำหน้ำที่หอ้ งปฏิบตั ิกำรในที่สุด
วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย
1. เพื่อสำรวจอุปสรรค ข้อบกพร่ องและข้อผิดพลำดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิงำนในขั้นตอน
ก่อนกำรวิเครำะห์ ซึ่ งนำไปสู่ กำรแก้ไขปั ญหำที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนผูป้ ่ วยตระหนักถึ งควำมสำคัญของกำรเก็บสิ่ งส่ งตรวจที่
ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ได้ผลกำรตรวจวิเครำะห์ที่ถูกต้อง
3. เพื่อลดอัตรำกำรปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจ กำรตรวจวิเครำะห์ซ้ ำจำกสิ่ งส่ งตรวจที่ไม่เหมำะสม
4. เพื่อพัฒนำกำรให้บริ กำรให้มีคุณภำพที่ดียงิ่ ขึ้น เป็ นไปตำมมำตรฐำนงำนคุณภำพ โดยมีตวั ชี้ วดั ที่
ชัดเจนในกำรตรวจติดตำม
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
1. ศึ กษำขั้นตอนในกำรให้บ ริ กำร ตลอดจนข้อผิดพลำดและปั ญหำของงำนเคมี คลิ นิก จำกกำร
สอบถำมผูป้ ฏิบตั ิงำนและผูร้ ับบริ กำรนำมำวิเครำะห์
2. ตรวจสอบกระบวนกำรทำงำนที่เป็ นจุดอ่อนหรื อเกิดข้อผิดพลำด แล้วหำสำเหตุรวมถึงผลกระทบ
ที่เกิดจำกข้อผิดพลำดเหล่ำนั้น
3. ดำเนินกำรแก้ไขและปรับปรุ งข้อผิดพลำด และเลือกสำเหตุขอ้ ผิดพลำด เพื่อนำมำกำหนดแนว
ทำงกำรแก้ไขร่ วมกับกำรจัดทำแนวทำงปฏิบตั ิที่ดี (good practice guideline) สำหรับหน่วยงำน และทบทวน
เอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุ งให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผเู ้ กี่ยวข้องรวมถึงผูร้ ับบริ กำร
4. จัดกำรอบรมให้ควำมรู ้แก่บุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ที่ทำกำรส่ งตรวจ เจ้ำหน้ำที่
ที่ทำหัตถกำรเจำะเก็บสิ่ งส่ งตรวจ และเจ้ำหน้ำที่ที่ส่งสิ่ งส่ งตรวจ
5. ปรับปรุ งคำแนะนำในกำรเตรี ยมตัวและกำรเก็บสิ่ งส่ งตรวจผูป้ ่ วยก่อนกำรเจำะเก็บสิ่ งส่ งตรวจให้
เข้ำใจง่ำยยิง่ ขึ้น
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6. ทำกำรสุ่ มตรวจเจ้ำหน้ำที่ที่ให้คำแนะนำกำรเตรี ยมตัวและเก็บสิ่ งส่ งตรวจแก่ผปู ้ ่ วยเพื่อตรวจสอบ
ว่ำทำหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่
7. กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ที่ทำกำรเจำะเลือดลงลำยมือชื่อบนใบ request ของผูป้ ่ วย หรื อพยำบำลที่เจำะ
เลื อดในหอผูป้ ่ วยต้องลงชื่ อผูเ้ ก็บสิ่ งส่ งตรวจในระบบ HIS ของทำงโรงพยำบำลตำมจริ ง ในกรณี ที่พบว่ำ
เลื อดผูป้ ่ วยมีปัญหำจำกกำรเจำะเก็บบ่อย เช่ น เกิ ด hemolysis ซึ่ งอำจเป็ นผลจำกกำรปฏิ บตั ิ ไม่ถูกวิธี ข อง
เจ้ำหน้ำที่ อำจเรี ยกเจ้ำหน้ำที่คนดังกล่ำวมำสอนงำนเกี่ยวกับขั้นตอนกำรเจำะเลือดที่ถูกวิธี
8. บันทึกปั ญหำที่เกิดขึ้นและรำยงำน Taksin Occurrence Report (TOR) ทุกครั้งที่พบปั ญหำ เพื่อให้
หัวพน้ำหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบปั ญหำและหำแนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำที่เกิดขึ้น
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูร้ ับบริ กำร ได้แก่ ผูป้ ่ วยและญำติ บุคลำกรในโรงพยำบำล มีควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำรับบริ กำร
2. ลดอัตรำกำรปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจและลดระยะเวลำกำรรอคอยผล
3. ยกระดับ กำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนให้ได้มำตรฐำนงำนคุ ณภำพและรั บรองมำตรฐำนจำกสถำบันตรวจ
ภำยนอก
4. ลดข้อผิดพลำด หรื อข้อร้องเรี ยนจำกผูร้ ับบริ กำร
5. ลดค่ำใช้จ่ำยของโรงพยำบำล เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเจำะเก็บสิ่ งส่ งตรวจซ้ ำ น้ ำยำและวัสดุ
สำรเคมีที่ใช้ในกำรตรวจวิเครำะห์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. อัตรำกำรปฏิเสธสิ่ งส่ งตรวจ ลดลงร้อยละ 70
2. อัตรำควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 30

ลงชื่อ..........................................................
(นำงสำวมณฑิรำ ฐำนไพศำลกิจ)
ผูข้ อรับกำรประเมิน
…………/…..……./…………

