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บทคัดย่ อ
การวิจยั จากงานประจาสูง่ านวิจยั (Routine to research) นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการ
เตรี ย มความพร้ อมต่ อ ความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านตามระบบคุ ณ ภาพและมาตรฐานทาง
ห้ องปฏิ บัติก ารด้ านการแพทย์ และสาธารณสุข เครื อข่ายบริ ก ารสุขภาพ อ าเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ ว โดยใช้ รูปแบบการวิจัยเชิ งปฏิ บัติการ (Action research) ตามแนวความคิดวงจรคุณ ภาพ
Deming และวัดผลโดยใช้ รูปแบบการวิจยั แบบ 1 กลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง (One group preposttest design) กลุ่ม ตัว อย่ า ง คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผ้ ูรับ ผิ ด ชอบงานระบบคุณ ภาพและมาตรฐานทาง
ห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล (รพ.
สต.) จานวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างเข้ าร่ วมกระบวนการวิจัย 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้ 1)ขัน้ เตรี ยมการ ศึกษา
บริ บทและสภาพปั ญ หาในการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ าน
การแพทย์และสาธารณสุข 2)ขันปฏิ
้ บตั ิการ นาระบบระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการ
ด้ านการแพทย์ แ ละสาธารณสุข มาใช้ ใ นการด าเนิ น งาน 3)ขัน้ สัง เกตการณ์ เป็ น การติด ตาม และ
ประเมิ น ผลโดยการประเมิ น คุณ ภาพด้ านกระบวนการและผลลัพ ธ์ และ 4)การสะท้ อ นกลับ และ
ดาเนินการปรับปรุ ง แก้ ไข รวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired Sample t-test ผลการวิจยั พบว่า หลัง
การพัฒนาเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และ
สาธารณสุข มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เพิ่มขึ ้นกว่าก่อนการพัฒนา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
และผลการประเมินระบบคุณ ภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข
หลังการพัฒ นา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ กว่าก่อนการพัฒ นา อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.001
และทุกแห่งผ่านมาตรฐาน จากผลการวิจยั พบว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบระบบคุณภาพและมาตรฐาน
ทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุขมีความรู้ และการพัฒนางานเพิ่มขึ ้น ดังนันรู
้ ปแบบ
การเตรี ยมความพร้ อมนี ้สามารถนามาเป็ นแบบอย่างในการพัฒนางานอื่นต่อไป
คาสาคัญ : มาตรฐานทางห้ องปฏิบตั กิ าร, ระบบคุณภาพ, ห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และ
สาธารณสุข
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Abstract
This routine to research (R2R) aims to study effect of preparation procedures on the
success in implementation of quality system and standards of practice in medical and
public health laboratories, Ta Phraya District Health Service Network, Sa Kaeo Province.
Action research based on the Deming quality cycle concept was performed and measured
by one group pre-posttest design. 30 personnel who work in quality system and standards
of practice in medical and public health laboratories at sub-district health promoting
hospitals were recruited in this study. The samples participated in the 4-steps as follows
1) Preparation; study of contexts and problems in quality system and standards of practice
in medical and public health laboratories. 2 ) Action; Implementation in quality system and
standards of practice in medical and public health laboratories. 3) Monitoring; follow up and
assess by evaluating process quality and results and 4) Reflection, improvement and modify
data by questionnaires and interview forms. Data were analyzed by using percentage,
mean, standard deviation and Paired Sample t-test. The result found that after experiment
personnel who work in quality system and standards of practice in medical and public
health laboratories had a higher average score of knowledge than before with statistical
significance (p=0.005) and the result of the assessment of the quality system and standards
of practice in medical and public health laboratories had a higher average score than before
with statistical significance (p=0.001) and all sub-district health promoting hospitals met the
standards. Based on the findings found that personnel who work in quality system and
standards of practice in medical and public health laboratories had knowledge and working
improvement higher than before. Therefore, this research can be used as a model for further
development.
Key Words: Clinical laboratory standard, Quality system and standards of practice,
Medical and public health laboratories
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The Study of Non – Communicable Disease Prevention Behaviors of Students of Chaiyaphum Rajabhat University

บทนา
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบบริ การสุขภาพของหน่วยบริ การทุกระดับให้
สามารถบริ การสุขภาพที่บูรณาการและเชื่อมโยงกัน โดยไร้ รอยต่อ รวมทังการพั
้
ฒนาหน่วยบริ การให้
สามารถบริ การสุขภาพเชิงรุ กแก่ประชาชนในพื น้ ที่ ได้ โดยยกระดับสถานี อนามัย เป็ นโรงพยาบาล
ส่งเสริ ม สุขภาพต าบล (รพ.สต.) และพัฒ นาศูน ย์ สุขภาพชุม ชน หรื อ หน่วยบริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ภ ารกิ จ
ผสมผสานด้ านงานส่งเสริ มสุขภาพ ฟื น้ ฟูสขุ ภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และการคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงบริ การได้ อย่างทัว่ ถึง ทันเวลา ตอบสนองความพึงพอใจต่อบริ การ และ
มีสว่ นร่วมในการดาเนินการด้ านสุขภาพโดยมีเป้าหมายว่าจะช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ และประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารได้ ส ะดวก และมี คุณ ภาพ (Ministry of Public Health,
2018). งานบริ การห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และสาธารณสุขของ รพ.สต.เป็ นภารกิจหนึง่ ของหน่วย
บริ การปฐมภูมิ ที่ ต้ อ งใช้ องค์ ค วามรู้ และเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมด้ านวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เพื่ อ
สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการให้ บริ การของหน่วยบริ การปฐมภูมิ ให้ สามารถบริ การสุขภาพเชิงรุ ก
และการดูแลผู้ป่วยอย่างสม่าเสมอ โดยมีการประสานการดูแลร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย รวมทังการ
้
พัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานจากโรงพยาบาลแม่ข่าย นาไปสู่การเป็ นศูนย์บริ การ
สุขภาพใกล้ บ้าน ใกล้ ใจ เป็ นที่ยอมรับของชุมชน ดังนัน้ รพ.สต. ควรปฏิบตั ิงานตามระบบคุณภาพและ
มาตรฐานทางห้ องปฏิบัติการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข และประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ใน
รายการทดสอบที่ ด าเนิ น การรวมถึ ง มี ร ะบบประกัน คุณ ภาพห้ อ งปฏิ บัติ ก ารในรายการทดสอบที่
ดาเนินการใน รพ.สต.ได้ แก่ การตรวจวิเคราะห์น ้าตาลในเลือดจากปลายนิ ้ว, การตรวจวิเคราะห์น ้าตาล
และโปรทีนในปั สสาวะ, การตรวจวิเคราะห์การตังครรภ์
้
(HCG ในปั สสาวะ), การตรวจหาปริ มาตรเม็ด
เลื อ ด แ ด งอั ด แ น่ น (Hematocrit) (Department of Medical Science, 2014) ก ลุ่ ม งาน เท ค นิ ค
การแพทย์ โรงพยาบาลตาพระยา จังหวัดสระแก้ ว ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการสนับสนุนความรู้
ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ได้ ลงนิเทศงานให้ กับ
รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ 15 แห่ง พบว่ายังมี รพ.สต. ที่ยงั ไม่ผ่านเกณฑ์ระบบคุณภาพและมาตรฐาน
ทางห้ องปฏิ บตั ิการด้ านการแพทย์ และสาธารณสุข สาหรับหน่วยบริ การ รพ.สต. จ านวน 4 แห่ง ซึ่ง
ตัวชี ว้ ัด คุณ ภาพหน่ วยบริ ก ารกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้ ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารด้ า นการแพทย์ และ
สาธารณสุขมี คุณ ภาพและมาตรฐานการบริ การ ร้ อยละ 100 ซึ่งแนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการบริ การ ที่นิยมใช้ และมีประสิทธิผลในการปฏิบตั ิ ได้ แก่ การดาเนินงานพัฒ นาคุณภาพ
ตามแนวคิ ด ตามวงจรของ Deming’s cycle หรื อเรี ยกว่ า วงจร PDCA (Plan Do Check Act)
(Piyasoontharawong, Sooktan, Sooksri, Janthorn, & Kongdarn, 2015) จากการศึ ก ษ าการใช้
วงจรเดมมิ่ ง มาแก้ ปั ญ หาในการด าเนิ น งานและปรั บ ปรุ ง งาน พบว่ า ขัน้ ตอนการพั ฒ นา ได้ แ ก่
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1)การประเมินตนเอง 2)การประชุมวิเคราะห์ผล 3)การวางแผน 4)การจัดทาโครงการชี ้แจงนโยบาย 5)
การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงาน 6)การสนับสนุนการประกันคุณภาพ 7)การจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงาน 8)
การนิเทศติดตาม 9)การประเมินผล 10)การสรุปผล และ 11)การถอดบทเรี ยน ส่งผลให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ องมี
การเปลี่ ยนแปลงความรู้ ทักษะการปฏิ บัติ ความพึงพอใจ และการมี ส่วนร่ วมดีขึน้ รวมทัง้ ส่งผลให้
ห้ องปฏิบตั ิการชันสูตรสาธารณสุข รพ.สต.ในพื น้ ที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ ้น (Sawasdee, et al.,
2017) และการศึกษาของ ชาติชาย พณิ ชีพ (2015) ในการพัฒ นารู ปแบบการนิเทศงานอย่างมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่าความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ
งานอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบตั ิการสูงกว่าก่อนการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.001) การพัฒนาคุณภาพหลังการพัฒนารูปแบบ
การนิเทศงานอย่างมีส่วนร่ วมในภาพรวมอยู่ในระดับดีและผลการประเมิน PCA ขัน้ 3 โดยทีมพัฒนา
คุณ ภาพระดับ จัง หวัด ผ่านระดับ การพัฒ นาขัน้ 3 ทุกแห่ง (Panicheep, 2015). เช่น เดี ยวกับ ศึกษา
ร่ วมกับทฤษฎี การมี ส่วนร่ วมโดย วริ ศรา สมทรัพ ย์ กล่าวว่า การมี ส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง
กระบวนการที่ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการค้ นหา และจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา เข้ าร่วมใน
การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มาของปั ญหา เข้ าร่ วมในการเลือกวิธีการ และวางแผนในการแก้ ปัญหา
เข้ าร่วมในการดาเนินงานตามแผน และเข้ าร่วมในการประเมินผลวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยที่
มี ส่ ว นท าให้ เกิ ด ผลส าเร็ จ ตลอดจนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มพิ จ ารณาก าหนดปั ญ หาความต้ อ งการของ
ประชาชนในท้ องถิ่ น ของตน โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาและพั ฒ นาไปสู่ ค วามส าเร็ จ
(Somsaup, 2015)
จากปั ญ หาและความส าคัญ ของแนวคิ ด ข้ างต้ น ผู้วิ จัย จึง น ากระบวนการพัฒ นาคุณ ภาพ
Deming มาใช้ ในการดาเนินการพัฒนาระบบคุณภาพและเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิงาน
ตามระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข เครื อข่ายบริ การ
สุขภาพ อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ ว เพื่อให้ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ตวั ชี ้วัดตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด และส่งเสริมให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบงานเข้ าใจและสามารถปฏิบตั งิ านด้ านห้ องปฏิบตั กิ ารด้ าน
การแพทย์และสาธารณสุข และผลการวิจยั จะสามารถใช้ เป็ นต้ นแบบสาหรับการพัฒนาระบบคุณภาพ
และมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และสาธารณสุข สาหรับหน่วยบริการอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการเตรี ยมความพร้ อมต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานตามระบบคุณ ภาพ
และมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข เครื อข่ายบริ การสุขภาพ อาเภอ ตา
พระยา จังหวัดสระแก้ ว โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพื่อ
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1. ศึก ษาบริ บ ทและสภาพปั ญ หา ในการปฏิ บัติ ง านตามระบบคุณ ภาพและมาตรฐานทาง
ห้ องปฏิ บัติก ารด้ านการแพทย์ และสาธารณสุข เครื อข่ายบริ ก ารสุขภาพ อ าเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ ว
2. เพื่อศึกษาปั จจัยความสาเร็ จ ปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ ในการพัฒนาระบบคุณภาพ
และมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข เครื อข่ายบริ การสุขภาพ อาเภอตา
พระยา จังหวัดสระแก้ ว
รู ปแบบวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยจากงานประจาสู่งานวิจยั (Routine to research: R2R)ใช้ รูปแบบ
การวิจัยเชิ งปฏิ บัติการ (Action research) ตามแนวความคิดวงจรคุณ ภาพ Deming: PDCA (PlanDo-Check-Act) และรู ป แบบการวิจัยก่ อ นทดลอง (Pre-experimental study แบบ 1 กลุ่ม วัด ก่ อ น
และหลังการทดลอง (One group pre-posttest design) ศึกษาในช่วงปี งบประมาณ 2560-2561
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง คือ เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูรับผิดชอบงานระบบคุณ ภาพและมาตรฐานทาง
ห้ องปฏิ บัติการด้ านการแพทย์ และสาธารณสุข เครื อข่ายบริ การอาเภอตาพระยา รพ.สต.ละ 2 คน
จานวน 15 รพ.สต. รวมทังสิ
้ ้น 30 คน แบบเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
1. แบบบัน ทึก ข้ อ มูล ทั่ว ไป จ านวน 9 ข้ อ ประกอบด้ วย เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับ
การศึกษา, อาชี พ , ประสบการณ์ การปฏิ บัติงานมาตรฐานทางห้ องปฏิ บัติการด้ านการแพทย์ และ
สาธารณสุข, การผ่านการอบรมระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และ
สาธารณสุข , เป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบงานคุณ ภาพและมาตรฐานทางห้ อ งปฏิ บัติการด้ านการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข, ขนาดของ รพ.สต.
2. แบบประเมินความรู้เรื่ องระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และ
สาธารณสุข เป็ นแบบสอบถามแบบถูก ผิด จานวน 25 ข้ อ เครื่ องมือผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้ท รงคุณ วุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้ วย อาจารย์ และนักเทคนิคการแพทย์ เพื่ อตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนือ้ หา (Content validity index: CVI) เท่ากับ 0.95 และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาแบบ
ประเมินความรู้ ที่ได้ รับการปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ กับ รพ.สต. เครื อข่ายบริ การอาเภอโคกสูง
จานวน 30 ราย มีคา่ KR-20 เท่ากับ 0.75
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3. แบบประเมิ น การตรวจติ ด ตามระบบคุณ ภาพ และมาตรฐานทางห้ องปฏิ บัติ ก ารด้ า น
การแพทย์และสาธารณสุขสาหรับหน่วยบริการ รพ.สต. (Department of Medical Sciences, 2014)
4. แนวทางการสนทนากลุม่ (Semi-structured interview guide) ประกอบด้ วยข้ อคาถาม ดังนี ้
4.1 ท่านคิดว่าการดาเนินการด้ านระบบคุณภาพ และมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการ
ด้ านการแพทย์และสาธารณสุขที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรอะไรบ้ าง สิ่งที่ท่านต้ องการให้ โรงพยาบาลแม่
ข่ายช่วยแก้ ปัญหามีอะไรบ้ าง
4.2 ท่ า นมี ค วามเข้ าใจเกณ ฑ์ มาตรฐานระบบคุ ณ ภาพ และมาตรฐานทาง
ห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และสาธารณสุขหรื อไม่อย่างไร และเกณฑ์ยากไปหรื อไม่อย่างไร
4.3 ท่านมีความเข้ าใจวิธีการทา IQC และ EQA หรื อไม่อย่างไร
4.4 รพ.สต. ท่านปฏิบตั งิ านอยูม่ ีแนวทางอย่างไรในการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ และ
มาตรฐานทางห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ในปี ถดั ไป
4.5 สิ่งที่ รพ.สต.ต้ องการให้ ทางโรงพยาบาลแม่ข่ายช่วยเหลือเพิ่มเติมในด้ านระบบ
คุณภาพ และมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และสาธารณสุข
5. แบบประเมิ นผลการศึกษาปั จ จัยความส าเร็ จ ปั ญ หา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ ในการ
พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และสาธารณสุข จานวน 3 ข้ อ
การพิทักษ์ สิทธิกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั ดาเนินการประชุมกลุ่มตัวอย่าง ชี ้แจงขันตอนและระยะเวลาการด
้
าเนินงานวิจยั และขอ
ความร่วมมือในการเข้ าร่วมวิจยั ใช้ รหัสแทนชื่อกลุม่ ตัวอย่างและไม่ถกู เปิ ดเผยรายชื่อ
การรวบรวมข้ อมูล
ในการดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการตามขันตอนการวิ
้
จยั เชิงปฏิบตั กิ าร 4 ขันตอน
้
โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ขัน้ เตรี ยมการ (Planning) ศึกษาบริ บทและสภาพปั ญ หา ในการปฏิ บตั ิงานตามระบบ
คุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี ้ ใช้ แบบบันทึกข้ อมูล
ทัว่ ไป และแนวทางการสนทนากลุม่ (Semi-structured interview guide)
1. ประสานงานผู้รับผิดชอบงาน สสอ. และ รพ.สต. ทุกแห่ง
2. ประชุมชี ้แจงเกณฑ์มาตรฐาน
3. จัดเตรี ยมเอกสารเครื่ องมือ อุปกรณ์การวิจยั
4. วิเคราะห์ปัญหาของการดาเนินงานสร้ างและพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบคุณภาพและ
มาตรฐานทางห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และสาธารณสุขจากบริบทและสภาพปัญหา และเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง (Plan) ดังนี ้
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1. ประสานงานผู้รับผิดชอบงาน สสอ. และ รพ.สต. ทุกแห่ง
2. ประชุมชี ้แจงเกณฑ์มาตรฐาน
ขั ้น ตอนที่ 2 ขัน้ ปฏิ บัติ ก าร (Action) น าระบบคุณ ภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิ บัติ ก ารด้ า น
การแพทย์และสาธารณสุขมาใช้ ในการดาเนินงาน (Do) ดังนี ้ ใช้ แบบประเมินความรู้เรื่ องระบบคุณภาพ
และมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข และแบบประเมินการตรวจติดตาม
ระบบคุณภาพ และมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับหน่วยบริ การ
รพ.สต.
1. รพ.สต.ดาเนินการประเมินตนเองตามแบบฟอร์ มมาตรฐาน และงานเทคนิคการแพทย์แจ้ ง
ผลการประเมินตนเองให้ กบั รพ.สต. และสรุปปัญหา
2. นิเทศงานทุก รพ.สต. ทัง้ 15 แห่ง และศึกษาผลการเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิ บตั ิงาน
ตามระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และสาธารณสุข
3. ก าหนดแนวทาง วิ ธี ก าร ในการแก้ ไขปั ญ หาตามระบบคุ ณ ภาพและมาตรฐานทาง
ห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และสาธารณสุข
4. ด าเนิ น การแก้ ไข โดยการทบทวน วางแผนปรั บ ปรุ ง ระบบคุณ ภาพและมาตรฐานทาง
ห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และสาธารณสุข
5. พัฒ นาคนโดยประชุมเชิงปฏิบตั ิการตามมาตรฐานงาน และให้ ความรู้ เรื่ องระบบคุณภาพ
และมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และสาธารณสุข
6. พัฒนา Standard LAB รพ.สต.จบในแฟ้มเดียว
ขั น้ ตอนที่ 3 การสัง เกตการณ์ (Observation) เป็ น การติด ตาม และประเมิ น ผล (Check) โดยการ
ประเมินคุณภาพด้ านกระบวนการและผลลัพธ์ คือ ใช้ แบบประเมินการตรวจติดตามระบบคุณภาพ และ
มาตรฐานทางห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับหน่วยบริ การ รพ.สต.
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ าน
การแพทย์และสาธารณสุข
2. ประเมินวิธีการตรวจทดสอบ โดยงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ตาพระยา ส่ง EQA 4 รายการ
ทดสอบ ให้ กบั รพ.สต. ทัง้ 15 แห่งทดสอบ และรายงานผลการทดสอบคืน รพ.สต
3. ประเมินตามมาตรฐาน ทัง้ 15 แห่ง โดยงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ตาพระยา
4.ถอดบทเรี ยนการดาเนินงานตามมาตรฐาน (วิเคราะห์และพัฒนาส่วนที่ขาด)
ขัน้ ตอนที่ 4 การสะท้ อนกลับ (Reflection) ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไข (Act)
1. จัดทาแนวทางการดาเนินงานคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และ
สาธารณสุข สาหรับ รพ.สต.
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2. ติดตามสนับสนุนและนิเทศอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป โดยใช้ สถิตกิ ารวิเคราะห์ดงั นี ้
1. ข้ อมูล ทั่วไป วิเคราะห์ โดยใช้ ส ถิ ติเชิ ง พรรณนา ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
2. เปรี ย บเที ย บความแตกต่า งคะแนนเฉลี่ ย ความรู้ เรื่ อ งระบบคุณ ภาพและมาตรฐานทาง
ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุข ของก่ อ นและหลัง การพัฒ นาระบบคุณ ภาพและ
มาตรฐานทางห้ อ งปฏิ บัติก ารด้ านการแพทย์ แ ละสาธารณสุข วิ เคราะห์ โดยใช้ โดยใช้ ส ถิ ติ Paired
Sample t-test
3. เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งคะแนนเฉลี่ ย การประเมิ น คุ ณ ภาพและมาตรฐานทาง
ห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุขก่อนและหลังการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน
ทางห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และสาธารณสุขวิเคราะห์โดยใช้ โดยใช้ สถิติ Paired Sample t-test
4. วิเคราะห์บริบทและสภาพปัญหา ในการปฏิบตั งิ านตามระบบคุณภาพและมาตรฐานทาง
ห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ปัจจัยความสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ ใน
การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ได้ จาก
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การควบคุมคุณภาพภายนอก การออกประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.
และการถอดบทเรี ยน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้ อมูลทัว่ ไป
คุณลักษณะทางประชากร
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2.อายุ (ปี )
- 18 - 35 ปี
- 36 - 60 ปี
x = 34.63 SD = 10.314 Min. = 24 Max. = 59
3. สถานภาพสมรส
- โสด
- สมรส
- หย่า/แยก
- หม้ าย

จานวน

ร้ อยละ

3
27

10.0
90.0

21
9

70.0
30.0

12
16
1
1

40.0
53.3
3.3
3.3

4. ระดับการศึกษา
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คุณลักษณะทางประชากร
- ปวส./อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพ
- พยาบาลวิชาชีพ
- นักวิชาการสาธารณสุข
- เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
- พนักงานสุขภาพชุมชน
- ผู้ชว่ ยแพทย์แผนไทย
6. ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข
- 1 ปี
- 2 ปี
- 3 ปี
- 4 ปี
- 5 ปี
7.ผ่านการอบรมระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข
- เคย
- ไม่เคย
8.หน้ าที่รับผิดชอบงานคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข
- ผู้รับผิดชอบหลัก
- ผู้รับผิดชอบรอง
9.ขนาดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
- S รพ.สต. ขนาดเล็ก
- M รพ.สต. ขนาดกลาง

จานวน
5
24
1

ร้ อยละ
16.7
80.0
3.3

12
2
14
1
1

40.0
6.7
46.7
3.3
3.3

5
5
6
6
8

16.7
16.7
20.0
20.0
26.7

24
6

80.0
20.0

15
15

50.0
50.0

12
18

40.0
60.0

ผลการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่ องระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และ
สาธารณสุข หลังการพัฒนาที่อยูใ่ นระดับต่า ได้ แก่ มาตรฐานข้ อ 4 ร้ อยละ 46.7, มาตรฐานข้ อ 10 ร้ อย
ละ 50.0, มาตรฐานข้ อ 21 ร้ อยละ 43.3, และมาตรฐานข้ อ 23 ร้ อยละ 56.7 (ดังตารางที่ 1)
ก่อ นการพัฒ นากลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ มี ค วามรู้ ระดับ ปานกลาง ร้ อยละ 80 รองลงมาคื อ
ระดับ สูง ร้ อยละ 16.7 และระดับ ต่ า ร้ อยละ 3.3 ตามล าดับ คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นการพัฒ นา 17.80
คะแนน (SD = 1.69) หลัง การพั ฒ นากลุ่ ม ตัว อย่ า งมากกว่ า ครึ่ ง มี ค วามรู้ ระดับ สู ง ร้ อยละ 53.3
รองลงมาคือ ระดับปานกลางร้ อยละ 46.7 ตามลาดับ คะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนา 20.36 คะแนน (SD
= 2.62) (ดังตารางที่ 2)
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ภายหลังการพัฒนาเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั กิ ารด้ าน
การแพทย์และสาธารณสุข มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ 20.3 คะแนน (SD=2.62) เพิ่มขึ ้นกว่าก่อนการพัฒนา
ซึง่ มีคะแนนเฉลี่ย 17.8 คะแนน (SD=1.69) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ p =0.001(ดังตารางที่ 3)
ผลการประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และสาธารณสุข
หลังการพัฒนา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นเป็ น 95.9 คะแนน (SD=5.91) จากก่อนการพัฒนา 85.5 คะแนน
(SD=2.52) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ p = 0.001 (ดังตารางที่ 4)
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยความสาเร็จ คือ การพัฒนา Standard LAB รพ.สต. จบในแฟ้มเดียว
โดยให้ รพ.สต. ทาแฟ้มมาตรฐานเรี ยงตามข้ อมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าผู้รับผิดชอบงานหลักและ
รอง เข้ าใจในวัตถุประสงค์แต่ละข้ อมาตรฐานและสามารถปฏิบตั ิตามข้ อมาตรฐานได้ สามารถแก้ ไข
ปั ญหาได้ ในแต่ละข้ อได้ ลดระยะเวลาในการประเมินมาตรฐาน และการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่
ข่ายถือเป็ นปั จจัยสาคัญหลักในการพัฒนาคุณภาพอย่างยิ่ง ส่วนปั ญหา อุปสรรค พบว่าเจ้ าหน้ าที่ รพ.
สต. เปลี่ยนบ่อย, การจากัดผู้เข้ าอบรมระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์
และสาธารณสุขทาให้ บางครัง้ ผู้ที่เข้ าอบรมเองไม่สามารถถ่ายทอดหรื อสอนงานให้ กบั บุคลากรอื่นต่อได้
เจ้ าหน้ าที่มีวิธีการตรวจวิเคราะห์ไม่ถูกต้ อง, มีการดาเนินการสอบเทียบเครื่ องมือไม่ ครบ, เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบขาดความเข้ าใจในการทดสอบ IQC, EQA และการแก้ ไขปัญหา และข้ อเสนอแนะพบว่าให้
โรงพยาบาลแม่ข่ายอบรม 2 ครัง้ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ทกุ คนทุกแห่งในเครื อข่าย อาเภอตาพระยา และมีนกั
เทคนิคการแพทย์ หรื อ เจ้ าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ปฏิบตั ิงานที่ รพ.สต. ทุกแห่งเพื่อให้ ตรงงาน
ตรงวิชาชีพ
ตารางที่ 2 ตารางแสดง จานวน ร้ อยละ ของความรู้ ข องกลุ่มตัว อย่า ง ก่อนและหลังการพัฒ นาระบบคุณ ภาพและมาตรฐานทาง
ห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข
ก่ อนพัฒนา
หลังการพัฒนา
ข้ อคาถาม
จานวน ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
1.สถานบริการต้ องมีการมอบหมายหน้ าทีผ้ รู ับผิดชอบหลักและรอง
30
100.00
30
100.00
2.ผู้ปฏิบตั ิงาน ต้ องผ่านการอบรมหรือได้ รับการฟื น้ ฟูทางวิชาการ ปี ละ 1 ครัง้
30
100.00
30
100.00
3.จาเป็ นต้ องมีที่ปรึกษาทางวิชาการ
30
100.00
30
100.00
4.สถานบริการต้ องมีพื ้นที่ปฏิบตั ิการเพียงพอ
5
16.70
14
46.70
5.สถานบริการต้ องมีพื ้นที่จดั วางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่จาเป็ น
29
96.70
30
100.00
6.สถานบริการต้ องมีระบบการจัดเก็บวัสดุและชุดน ้ายาทดสอบ
27
90.00
30
100.00
7. ต้ องมีการบันทึกหมายเลขการผลิต (Lot number) วันหมดอายุ ในแบบบันทึก....
10
33.30
14
46.70
การตรวจวิเคราะห์ (Work sheet)
8.สถานบริการต้ องมีทะเบียนประวัติเครื่องมือ
28
93.30
30
100.00
9.สถานบริการต้ องมีแผนการสอบเทียบและบารุงรักษาเครื่องมือ
28
93.30
29
96.70
10.สถานบริการต้ องมีบนั ทึกการสอบเทียบและบารุงรักษา เครื่องปั่ น Hematocrit
2
6.70
15
50.00
11.ผู้รับผิดชอบต้ องมีบนั ทึกการสอบเทียบนาฬิกาจับเวลาชนิดมีสญ
ั ญาณเตือนที่
29
96.70
28
93.30
เป็ นปั จจุบนั .... โดยสอบเทียบทุก 6 เดือน
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ข้ อคาถาม
12.ผู้รับผิดชอบต้ องมีบนั ทึกการบารุงรักษาเครื่อง glucose meter ...
13.สถานบริการต้ องมีอปุ กรณ์การตรวจ Hematocrit ที่พร้ อมใช้
14.สถานบริการต้ องมีอปุ กรณ์เจาะเลือด เข็มเจาะปลายนิ ้ว (Lancet) ....
15.สถานบริการต้ องมีภาชนะใส่ปัสสาวะ (สะอาด, แห้ ง, .....
16.สถานบริการต้ องมีคมู่ ือการเก็บตัวอย่าง……
17.สถานบริการต้ องมีใบส่งตรวจที่มีรายละเอียดครบถ้ วน ...
18.ผู้รับผิดชอบต้ องติดฉลากติดภาชนะบรรจุตวั อย่างระบุ ...
19.สถานบริการต้ องมีคมู่ ือการทดสอบตัวอย่างครบทุกรายการที่ เปิ ดให้ บริการ
20.ผู้รับผิดชอบต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่ระบุไว้ ในคูม่ ืออย่างเคร่งครัด
21.สถานบริการต้ องมีการควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control, IQC)
22.สถานบริการควรมีการควบคุมคุณภาพโดยองค์กรภายนอก ….หรือเปรียบเทียบ
ผลระหว่างห้ องปฏิบตั ิการ (Inter-lab) 2 ครัง้ ต่อปี
23.กรณีสถานบริการพบว่าผลการทดสอบ IQC หรือ EQA ออกนอกเกณฑ์.........
24.ผู้รับผิดชอบต้ องมีทะเบียนบันทึกผลการทดสอบ ....
25.กรณีสง่ สิ่งส่งตรวจต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย ต้ องมีระบบทะเบียนบันทึก..

ก่ อนพัฒนา
จานวน ร้ อยละ
29
96.70
28
93.30
3
10.00
9
30.00
29
96.70
28
93.30
29
96.70
30
100.00
26
86.7
5
16.7

หลังการพัฒนา
จานวน
ร้ อยละ
30
100.00
30
100.00
11
36.70
17
56.70
30
100.00
26
86.70
30
100.00
30
100.00
28
93.3
13
43.3

28

93.3

27

90.0

7
29
1

23.3
96.7
3.3

17
27
20

56.7
90.0
66.7

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจานวน ร้ อยละ และระดับความรู้เรื่องระบบคุณภาพและมาตรฐานทาง ก่อนและหลังการดาเนินการพัฒนา
ก่ อนการพัฒนา (N = 30)
หลังการพัฒนา (N = 30)
ระดับความรู้
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
ความรู้ระดับสูง
5
16.7
16
53.3
ความรู้ระดับปานกลาง
24
80.0
14
46.7
ความรู้ระดับตา่
1
3.3
0
0
Mean = 17.80, SD = 1.69 Min = 14, Max = 22 Mean = 20.36, SD = 2.62 Min =17, Max = 25
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ก่อนและหลังการพัฒนา
Mean
95% CI : Mean Difference
ระยะเวลา
Mean
SD
difference
Lower
Upper
(d)
ก่อนการพัฒนา
17.8
1.69
2.5
1.3
3.8
หลังการพัฒนา
20.3
2.62

df

t

p-value

29

3.026

0.001

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ผลการประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานทางก่อนและหลังการพัฒนา
95% CI : Mean
Mean
Difference
ระยะเวลา
Mean
SD
difference
df
t
Lower
Upper
(d)
ก่อนการพัฒนา

85.5

2.52

หลังการพัฒนา

95.9

5.91

10.4

7.8

12.9

14

8.707

p-value

0.001
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อภิปรายผล
1. การปฏิ บัติงานตามระบบคุณ ภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิ บัติการด้ านการแพทย์ และ
สาธารณสุข พบว่า ยังมี รพ.สต.ที่ยงั ไม่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานระบบคุณภาพและมาตรฐาน
ทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ทังนี
้ ้เนื่องจากการดาเนินงานไม่มีคาสัง่ ผู้รับผิดชอบ
ที่ชดั เจน รพ.สต.แต่ละแห่งมีผ้ รู ับผิดชอบงานเพียง 1 คน และยังไม่เข้ าใจมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการ
ด้ านการแพทย์และสาธารณสุข , ผู้รับผิดชอบงานบางแห่งยังไม่ผ่านการอบรมมาตรฐานระบบคุณภาพ
และมาตรฐานทางห้ องปฏิ บัติการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข , ยังมี การปฏิ บัติการวิเคราะห์ ไม่
ถูกต้ อง, ไม่เข้ าใจวิธีทาการทดสอบ IQC และ EQA, เครื่ องมือที่ใช้ ทดสอบมีไม่ครบทุกแห่ง ไม่มีแผน
สอบเที ย บ ไม่ มี ก ารสอบเที ย บและจัด ท าประวัติ เครื่ อ งมื อ , ไม่ มี ก ารแบ่ ง พื น้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ าน
ห้ องปฏิ บัติก าร และถึงแม้ มี คู่มื อการทดสอบแต่ก็ยัง ทาการสดสอบไม่ถูกต้ อ ง และยัง พบว่ามี วัส ดุ
หมดอายุ สามารถอธิบายได้ ว่าผู้รับผิดชอบงานทังหมดเคยผ่
้
านการอบรมระบบคุณภาพและมาตรฐาน
ทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ร้ อยละ 80 ซึ่งเห็นได้ ว่ายังไม่ครบทุกคน และการ
ถ่ายทอด on the job training ไม่ครบทุกแห่ง สอดคล้ องกับการศึกษา การพัฒนารูปแบบการนิเทศงาน
อย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพรพ.สต. อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการวิจยั โดย
ใช้ กระบวนการ PDCA พบว่าหลัง การประชุม เชิ งปฏิ บัติการอยู่ในระดับ ดี โดยความรู้ ภายหลังการ
ประชุมเชิงปฏิ บตั ิการ สูงกว่าก่อนการประชุมเชิงปฏิบตั ิการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.001) และ
การพัฒ นาคุณ ภาพ รพ.สต. หลังการพัฒ นารู ปแบบการนิเทศงานอย่างมีส่วนร่ วมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี และผลการประเมิน PCA ขัน้ 3 โดยทีมพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด ผ่านระดับการพัฒนาขัน้ 3
ทุกแห่ง (Panicheep, 2015).
2. กระบวนการระบบคุ ณ ภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิ บั ติ ก ารด้ านการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข เครื อข่ายบริ การสุขภาพ อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ ว ประกอบด้ วย กิจกรรมหลักคือ
การพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้ องปฏิบตั ิการเบื ้องต้ นสาหรับผู้รับผิดชอบหลัก และรอง
หรื อบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานใน รพ.สต. นอกจากจะต้ องให้ ความรู้ เกี่ ยวกับเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ ที่
ถูกต้ อง ยังต้ องให้ ความรู้การพัฒนาและปรังปรุงสถานที่ทาการทดสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเก็บและการ
ส่ง สิ่ง ส่งตรวจทางห้ องปฏิ บัติการที่ ถูกต้ องซึ่งมี ความส าคัญ ที่ ทาให้ ผลการตรวจวิเคราะห์ ที่ถูกต้ อง
แม่นยา พัฒ นาด้ านวัสดุ นา้ ยา และเครื่ องมื อทดสอบ พัฒ นาด้ านการประกันคุณ ภาพการทดสอบ
(IQC และ EQA) ขันตอนหลั
้
งการทดสอบ และความปลอดภัย และการรายงานผลการทดสอบ ทาให้ ผ้ ู
ปฏิบัติเกิดความมั่นใจ ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานสามารถรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยา และผลการพัฒ นา Standard LAB รพ.สต. จบในแฟ้ม เดียว โดยการทาแฟ้ม มาตรฐานเรี ยง
ตามข้ อมาตรฐานพบว่าผู้รับผิด ชอบงานหลักและรอง เข้ าใจในวัตถุประสงค์แต่ละข้ อมาตรฐานและ
สามารถปฏิบตั ิได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด และสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ในแต่ละข้ อมาตรฐาน และ
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หลัง การพัฒ นากระบวนการระบบคุณ ภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิ บัติก ารด้ านการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขผู้เข้ าอบรมมี ผลของการเตรี ยมความพร้ อมต่อ ความส าเร็ จในการปฏิ บัติงานตามระบบ
คุณ ภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิ บัติการด้ านการแพทย์ และสาธารณสุขดีขึน้ ดังนัน้ จึงควรมี การ
พัฒนากระบวนการระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุขเป็ น
ประจ าทุก ปี และพัฒ นาให้ ผ้ ูป ฏิ บัติง านใน รพ.สต. ทุก คนเข้ าร่ วมทัง้ ที่ เคยเข้ า อบรม และผู้ที่ เข้ า
ปฏิ บัติ ง านใหม่ สอดคล้ อ งกั บ การศึก ษากลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ การอบรมการตรวจวิ เคราะห์ ท าง
ห้ องปฏิบตั ิการเบื ้องต้ น ได้ แก่ การตรวจน ้าตาลปลายนิ ้ว การตรวจปริ มาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น การ
ทดสอบการตังครรภ์
้
การตรวจน ้าตาลกลูโคสและโปรตีนในปั สสาวะ ประเมินความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม พบว่าหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างที่มี ความรู้ การตรวจวิเคราะห์ทางห้ องปฏิ บตั ิการเบื ้องต้ น
มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทาสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (Sodsai, 2017).
3. ผลของการเตรี ยมความพร้ อมต่อความส าเร็ จ ในการปฏิ บัติงานตามระบบคุณ ภาพ และ
มาตรฐานทางห้ องปฏิบตั กิ ารด้ านการแพทย์และสาธารณสุข เครื อข่ายบริ การสุขภาพ อาเภอตาพระยา
จัง หวัด สระแก้ ว ตามเกณฑ์ ระบบคุณ ภาพและมาตรฐานทางห้ อ งปฏิ บัติก ารด้ านการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข มีระดับที่ดีขึ ้น แต่พบว่ายังมีส่วนที่ต้องพัฒ นา ได้ แก่ ส่วนที่มีคะแนนลดลงกว่าก่อนการ
พัฒนาหลังจากได้ ผ่านกระบวนการพัฒนาไปแล้ ว ในข้ อ 11,17,22,24 และข้ อที่ยงั ไม่ผ่านเกณฑ์50%
คือ ข้ อ 4,7,14,21 จากการวิเคราะห์อาจจะเกิดจากปั จจัยด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เช่น ผู้ปฏิบตั ิ
มีหลากหลายวิชาชีพ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การปฏิบตั งิ านที่แตกต่างกัน
ในส่วนที่ มีคะแนนลดลงกว่าก่อนการพัฒ นาหลังจากได้ ผ่านกระบวนการพัฒ นาไป
แล้ ว แก้ ไขดังนี ้ มาตรฐานข้ อที่ 11 ผู้รับ ผิ ด ชอบต้ อ งมี บัน ทึ ก การสอบเที ย บนาฬิ ก าจับ เวลาชนิ ด มี
สัญญาณเตือนที่เป็ นปั จจุบนั ที่มีรายละเอียดจากการสอบเทียบ หรื อสาเนาจากหน่วยงานที่สอบเทียบ
โดยสอบเทียบทุก 6 เดือน ตรงตามค่า ที่ใช้ งานสามารถทาการสอบเทียบเองได้ โดยไม่ต้องใช้ ใบรับรอง
จากองค์กรอื่นมีข้อมูลบันทึกครบถ้ วน การสอบเทียบในแต่ละจุดใช้ งานต้ องจับเวลาอย่างน้ อย จุดละ 3
ครัง้ เมื่อสอบเทียบแล้ วจัดให้ มีฉลากติด วิเคราะห์หาสาเหตุพบว่าผู้ปฏิบตั ิสอบเทียบไม่ครบ 3 จุด และ
ไม่ติดฉลาก แก้ ไขโดยให้ ความรู้ เฉพาะบุคคล และออกแบบสติ๊กเกอร์ ติดนาฬิกาที่ผ่านการสอบเทียบ
โดยสติ๊กเกอร์ เป็ นแบบฟอร์ มเดียวกันทัง้ อาเภอ, มาตรฐานข้ อที่ 17 สถานบริ การต้ องมีใบส่งตรวจที่มี
รายละเอียดครบถ้ วน ได้ แก่ ชื่อ-สกุล เลขประจาตัวผู้ป่วย (ถ้ ามี) อายุ เพศรายการตรวจผู้เก็บตัวอย่างผู้
สัง่ ตรวจและหน่วยงานที่ส่งตรวจกรณี ตรวจวิเคราะห์เอง ไม่ต้องเขียนใบส่งตรวจ แก้ ไขโดยการสร้ าง
แบบฟอร์ มใบนาส่งแบบเดียวกันทังอ
้ าเภอ, มาตรฐานข้ อที่ 22 สถานบริ การควรมีการควบคุมคุณภาพ
โด ย อ งค์ ก รภ า ย น อ ก (External Quality Assessment, EQA) ห รื อ เป รี ย บ เที ย บ ผ ล ระ ห ว่ า ง
ห้ องปฏิบตั ิการ (Inter-lab) 2 ครัง้ ต่อปี แก้ ไขโดยให้ รพ.สต.เขียนแผนรองรับการสมัคร EQA ทุก รพ.
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สต., มาตรฐานข้ อที่ 24 ผู้รับผิดชอบต้ องมีทะเบียนบันทึกผลการทดสอบ จัดทารายงานผลการทดสอบ
กรณีที่ทาการทดสอบได้ เองและมีบนั ทึกการรายงานค่าวิกฤติ แก้ ไขโดยให้ บนั ทึกรายงานค่าวิกฤติลงใน
โปรแกรมที่ รพ.สต. ใช้ และข้ อที่ยงั ไม่ผ่านเกณฑ์ 50% คือ มาตรฐานข้ อที่ 4 สถานบริ การต้ องมีพืน้ ที่
ปฏิบตั ิการเพียงพอ สามารถอยู่รวมกับพืน้ ที่ปฏิบตั ิงานอื่ นได้ โดยแยกเป็ นสัดส่วน แก้ ไขโดยการปรับ
พื ้นที่และมีป้ายชื่อพื ้นที่ปฏิบตั ิการด้ าน LAB ที่ชดั เจน, มาตรฐานข้ อที่ 7 ผู้รับผิดชอบต้ องมีการบันทึก
หมายเลขการผลิ ต (Lot number) ระบุวัน เริ่ ม ใช้ วัน หมดอายุข องน า้ ยา, วัส ดุวิ ท ยาศาสตร์ แ ละไม่
จาเป็ นต้ องตรวจสอบทุกครัง้ ที่ มี การเปิ ดใช้ นา้ ยากล่องใหม่หรื อขวดใหม่ก่อนทาการทดสอบ และมี
บันทึกในแบบบันทึก การตรวจวิเคราะห์ (Work sheet) แก้ ไขโดยสร้ างแบบฟอร์ ม การบ้ านทึกใช้ ทัง้
อาเภอ, มาตรฐานข้ อที่ 14 สถานบริ การต้ องมีอุปกรณ์ เจาะเลือด เข็มเจาะปลายนิว้ (Lancet) หรื อใช้
เข็มฉีดยาแบบสันเจาะปลายนิ
้
้วได้ แก้ ไขโดยห้ ามให้ ใช้ เข็มเจาะเลือดเจาะปลายนิ ้วโดยให้ ความรู้ด้าน
ผลเสียในการใช้ , มาตรฐานข้ อที่ 21 สถานบริ การต้ องมีการควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality
Control, IQC) ควบคู่กับการทดสอบอย่างน้ อย ปี ละ 1 ครัง้ , แก้ ไขโดยการส่งรายงานการทดสอบราย
เดือนให้ กบั โรงพยาบาลแม่ขา่ ย
ทังนี
้ ้ได้ จดั ให้ มีการหาสาเหตุของปั ญหา, ดาเนินการแก้ ไขและป้องกันการเกิดซ ้า โดย
ไม่จาเป็ นต้ องปรึกษาพี่เลี ้ยงก็ได้ และบันทึกไว้ เป็ นหลักฐาน และโดยเฉพาะการพัฒนาผู้ปฏิบตั ิงานใน
รพ.สต. ทุกคน ทาให้ ส ามารถผ่านเกณฑ์ ม าตรฐาน และมี ระดับ คะแนนที่ สูงขึน้ อย่างไรก็ ตามการ
พัฒนาคุณภาพจะต่อเนื่องและยัง่ ยืนบุคลากรที่ปฏิ บตั งิ านต้ องมีความตระหนักและเห็นความสาคัญใน
การพัฒนาคุณภาพดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือของผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้ องปฏิบตั ิการ
และประสิทธิผลในการดูแลรักษา คัดกรอง เฝ้าระวัง ผู้ป่วยต่อไป และเพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานแบบ
ยัง่ ยืน ควรเน้ นการอบรมความรู้แก่ผ้ ปู ฏิ บตั ิงาน การประกันคุณภาพการทดสอบ และการสอบเทียบ
เครื่ องมือทุกชนิด สอดคล้ องกับการพัฒนากระบวนการนิเทศการบันทึกการพยาบาลของโรงพยาบาล
พบพระโดยใช้ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA Cycle พบว่าหลังการดาเนินการตามกระบวนการ
นิเทศการบันทึกการพยาบาล ความรู้ เกี่ ยวกับการบันทึกการพยาบาลของพยาบาลประจาการ การ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการนิเทศการบันทึกการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลประจาการและคุณภาพการ
บันทึกการพยาบาลหลังการพัฒ นาเพิ่ม ขึน้ จากก่อนการพัฒ นาอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ p < 0.05
(Siriwan, 2014) เช่นเดียวกับการทดลองโปรแกรมการจัดการเพื่ อการพัฒ นาศูนย์ เด็กเล็ก เทศบาล
ตาบลทรายมูล อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้ องจาก
การประยุกต์ใช้ วงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง ก่อนและหลังการดาเนินการ และเปรี ยบเทียบผล
การดาเนินงานการผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัยหลังการทดลอง พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโดยรวมและเป็ นรายด้ านทัง้ 5 ด้ าน คือ การค้ นหาปั ญหา
การวางแผน การแก้ ไขปั ญ หา การประเมินผล และการปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหา ในระดับมากที่สุดและ
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เพิ่มขึ ้นจากก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ p >0.05 และมีผลการดาเนินงานศูนย์
เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ อยู่ในระดับดี (Pongsanit, et al., 2013). เช่นเดียวกับ
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล ในจังหวัดบึง
กาฬ พบว่า กิจกรรมการเรี ยนรู้การพัฒนาบุคคลและทีมงาน ทาให้ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านโดยรวม
เพิ่มขึ ้น (Sawasdee, et al., 2017)
4. คะแนนเฉลี่ ยของผลการประเมิ น ระบบคุ ณ ภาพและมาตรฐานทางห้ องปฏิ บัติก ารด้ าน
การแพทย์และสาธารณสุข ของเครื อข่ายบริ การสุขภาพ อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ ว หลังการ
พัฒนาสูงขึ ้นและทุกแห่งได้ รับการรับรองมาตรฐาน ทังนี
้ ้เนื่องจากได้ ศึกษาบริ บทและสภาพปั ญหาใน
การปฏิ บัติง าน มี ก ารพัฒ นากระบวนการการให้ ค วามรู้ เกี่ ยวกับ ระบบคุณ ภาพและมาตรฐานทาง
ห้ องปฏิ บัติการด้ านการแพทย์ และสาธารณสุข มี การอบรมการตรวจวิเคราะห์ ท างห้ องปฏิ บัติการ
เบือ้ งต้ น ได้ แก่ การตรวจนา้ ตาลปลายนิว้ การตรวจปริ ม าณเม็ ดเลือดแดงอัดแน่น การทดสอบการ
ตังครรภ์
้
การตรวจน ้าตาลกลูโคสและโปรตีนในปั สสาวะ ประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม ศึกษา
ปั จจัยความสาเร็ จ ปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ ในการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานทาง
ห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข สอดคล้ องกับการศึกษาของ ทิวากร สอนชา (2560) ที่
ภายหลังการอบรมการตรวจวิเคราะห์ทางห้ องปฏิบตั ิการเบื ้องต้ น ได้ แก่ การตรวจน ้าตาลปลายนิ ้ว การ
ตรวจปริ มาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น การทดสอบการตังครรภ์
้
การตรวจนา้ ตาลกลูโคสและโปรตีนใน
ปั ส สาวะ และหน่ ว ยงาน รพ.สต. ได้ รั บ การประเมิ น คุณ ภาพมาตรฐานทางห้ อ งปฏิ บัติ ก ารด้ า น
การแพทย์และสาธารณสุข ประเมิ นความรู้ ก่อนและหลังการอบรม และประเมินคุ ณ ภาพมาตรฐาน
ห้ องปฏิ บัติการก่อนและหลังการพัฒ นา พบว่าหลังการทดลองกลุ่ม ตัวอย่างมี ผลการประเมิ นตาม
มาตรฐานคุณภาพทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารสุขของหน่วยงาน และพบว่ามีระดับ
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนยั สาคัญทาสถิติที่ระดับ p< 0.05
และทุกแห่งได้ รับการรับรองมาตรฐาน (Sodsai, 2017)
ข้ อเสนอแนะ
ผู้บริ หารควรให้ การสนับสนุนให้ มีการเตรี ยมความพร้ อมแก่บคุ ลากรในการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพการมาตรฐานห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ โดย กาหนดเป็ นนโยบายที่ชดั เจน ต่อเนื่อง
มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็ นขวัญกาลังใจแก่บุคลากร มีการบริ หารจัดการงบประมาณอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
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