
 

ตัวชี้วัดที่ 51 ร้อยละของห้องปฏิบตัิการดา้นการแพทย์และสาธารณสุขมีคณุภาพ 
และมาตรฐานการบริการ (ร้อยละ 100) 

เป้าหมาย(เกณฑ์)    ร้อยละ 100 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขและหน่วยบริการชันสูตรสาธารณสุขของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดนครราชสมีาจ านวน 32  แห่ง มีคุณภาพและ
มาตรฐานบริการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 

ความหมาย /  
ค านิยาม 
 
 

ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  หมายถึง 
 1. ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขและหน่วยบริการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดนครราชสมีา  จ านวน 32  แห่ง  ประกอบด้วย 
   - โรงพยาบาลชุมชน  29  แห่ง (ไม่รวมโรงพยาบาลเปดิใหม่เนื่องจากยังไม่เปดิบริการงานชันสูตรใน
โรงพยาบาล) 
   - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
   - โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราชนครินทร์ 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศนูย์อนามัยที่ 5 
2. ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขและหน่วยบริการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดนครราชสมีา  จ านวน 32  แห่ง ผ่านการรับรองจากสภาเทคนิค
การแพทย์(ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2555) *** โดยท่ีผลการรับรองยังไม่หมดอายุในวันที่          
รับการประเมินจากจังหวัด 
3. งานห้องปฏิบัติการชันสูตรผ่านเกณฑ์คณุภาพการตรวจตดิตามและประเมินผลมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
   -  มีการประเมินตนเอง ตามแบบตรวจตดิตามและประเมินผล(Checklist) และกรอกผลประเมิน
ตนเองในโปรแกรมฯ ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ส าหรับหน่วยบริการโรงพยาบาล  
 

ผลงาน 9 ปี
ย้อนหลัง 

เป็นยอดสะสม (คิดจากรพช. 29 แห่ง) : งานห้องปฏิบัติการชนัสูตรสาธารณสุข 
   ปี 2549    2 แห่ง   (6.90 %)          ปี 2550    4 แห่ง   (13.80 %) 
   ปี 2551    5 แห่ง   (15.63 %)        ปี 2552    4 แห่ง   (13.80 %) 
   ปี 2553    9 แห่ง   (28.13 %)        ปี 2554  14 แห่ง   (43.75 %) 
   ปี 2555  17 แห่ง   (53.13 %)         ปี 2556  17 แห่ง   (53.13 %) 
   ปี 2557  16 แห่ง   (75.86 %)   

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดนครราชสมีา  จ านวน 32  แห่ง  ประกอบด้วย 
   - โรงพยาบาลชุมชน  29  แห่ง (ไม่รวมโรงพยาบาลเปดิใหม่เนื่องจากยังไม่เปดิบริการงานชันสูตรใน
โรงพยาบาล) 
   - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
   - โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราชนครินทร์ 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศนูย์อนามัยที่ 5 

แหล่งข้อมลูการ
จัดเก็บ 

1. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดนครราชสมีา  จ านวน 32  แห่ง   
2. สภาเทคนิคการแพทย ์
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9  นครราชสมีา 



สูตรค านวณ รพ.ที่ผ่านการรับรองจากสภาเทคนนิคการแพทย์  ÷  รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัด
นครราชสมีา  จ านวน 32  แห่ง  x 100 

เกณฑ์การให้
คะแนน 
(ใช้ในการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน) 

 งานห้องปฏิบัติการชันสูตร  
   30 : รพ.ที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ และรพ.ที่อยู่ระหว่างรอผลการรับรองจากสภาฯ    
   20 : รพ.ที่ยื่นเอกสารขอรบัประเมินจากสภาฯ  และสภาฯก าหนดวันประเมินแล้ว 
     0 : รพ.ที่ยังไมเ่คยรับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ / รพ.ท่ีใบรับรองฯหมดอายุ 
   หมายเหตุ  :  
 1. ประเมินผลการด าเนินงานรอบ 1 และ 2 เป็นเชิงปริมาณ  งานพัฒนารูปแบบบริการจะสรุปคะแนน
ให ้ 
 2. ไมม่ีคะแนน 10  
 3. ผลการด าเนินงานคิด ณ วันท่ีรพ.นั้นๆรับการประเมินจากจังหวดั  

มาตรการ/
กิจกรรมส าคัญ 
 

    งานห้องปฏิบัติการชันสูตร   ระดับจังหวดั 
 1. ทบทวน/ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานชันสูตรสาธารณสุข 
     จังหวัดนครราชสีมา 
 2. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัตงิานชันสูตรสาธารณสุข  1  ครั้ง / ปี  
 3. นิเทศ/ให้ค าปรึกษางานตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์2555 และเตรยีมความพร้อมรพ.ท่ีจะ
รับการรบัรองฯ   
 4. น าเสนอผลการด าเนินงานและขอรับการสนับสนุนจากผู้บริหารทกุระดับ และก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อเปน็การกระตุ้นการพัฒนา 
     งานห้องปฏิบัติการชันสูตร   ระดับอ าเภอ 
 1. ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานดา้นเทคนิคการแพทย์ระดับโรงพยาบาล  และระดับCUP  
ร่วมกับวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง/ก าหนดบทบาทหน้าท่ี 
 2. ประชุมจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพงานชันสูตรระดับอ าเภอที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ  
สอดคล้องกับสภาพปัญหา  /เชื่อมโยงรพ.สต. 
3. ประเมินตนเอง 
     3.1 ตามแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) ตามเกณฑ์การตรวจติดตามและ
ประเมินผลมาตรฐานทางห้องปฏบิัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
 -  และกรอกผลประเมินตนเองในโปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล 
(Checklist)  ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส าหรับ
หน่วยบริการโรงพยาบาล 
 3.2 ตามแบบตรวจตดิตามระบบคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555    
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการพฒันาคุณภาพในหน่วยงาน(ไขว้งาน/หัวหน้างาน)  และ 
รพ.สต.ในพ้ืนท่ี 
5. จัดท าแผนและรับการนิเทศ/เยีย่มให้ค าปรึกษาตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์โดยทีมพัฒนา
คุณภาพฯระดับจังหวัด 
6. ด าเนินการแกไ้ขตามผลการนิเทศของทีมฯระดับจังหวดั  พร้อมทั้งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอ
ผู้บริหารของโรงพยาบาล และผู้นิเทศฯ หลังรับการนิเทศ 3 เดือน 
7. จัดท าแผนขอรับการประเมินจากสภาฯ  และรพ.เป้าหมายฯ จดัท าและส่งเอกสารไปยังสภาเทคนิค
การแพทย์ก่อนหมดอายุ 1 ปี  เพราะหากหมดอายุเกิน 1 ปี ต้องขอรับรองใหม่ 



8. ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้นิเทศงานด้านเทคนิคการแพทย์ระดับจังหวัด/หัวหน้างานเข้ารับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ารรับการรับรอง/รับรองซ้ าจากสภาเทคนิคการแพทย์ ปี 58 
9. ทีมพัฒนาคุณภาพงานด้านเทคนิคการแพทย์ระดับจังหวัด/รพ.เปา้หมาย ปี 58 -59 เข้าร่วมประชุม
ในเวทีกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด 

 งานห้องปฏิบัติการชันสูตร   ระดับต าบล 
 1. ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานดา้นเทคนิคการแพทย์ระดับโรงพยาบาล  และระดับCUP  
ร่วมกับวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง/ก าหนดบทบาทหน้าท่ี 
 2. ประชุมจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพงานชันสูตรระดับอ าเภอที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ  
สอดคล้องกับสภาพปัญหา  /เชื่อมโยงรพ.สต. 
3. ประเมินตนเองตามแบบตรวจตดิตามและประเมินผล (Checklist) ระบบคุณภาพและมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส าหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.) และศูนยส์ุขภาพต าบล (ศสม.)  
 - และกรอกผลประเมินตนเองในโปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist)  ระบบ
คุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏบิัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส าหรับหน่วยบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) และศูนยส์ุขภาพชุมชนเมอืง (ศสม.) 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการพฒันาคุณภาพในหน่วยงาน   
5. จัดท าแผนและรับการนิเทศ/เยีย่มให้ค าปรึกษาตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 
    โดยทีมพัฒนาคุณภาพฯระดับอ าเภอ(รพช.) 
6. ด าเนินการแกไ้ขตามผลการนิเทศของทีมฯระดับอ าเภอ (รพช.)  พร้อมทั้งบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรเสนอผู้บริหารระดับอ าเภอ(สสอ.) และผู้นิเทศฯ หลังรบัการนิเทศภายใน 3 เดือน 
7. มีการประชุมจัดท าแผนพัฒนาตามส่วนขาด ระดับหน่วยงานและระดับCUP 
8. ร่วมน าเสนอผลงานพัฒนาคณุภาพในเวทีมหกรรมคณุภาพของรพ. สู่การเผยแพร่ในเวทีระดับจังหวัด 
เขต ประเทศ ต่อไป 

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนารูปแบบบริการ กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  สสจ.นม.    
ระดับจังหวดั  ผู้ประสานงาน / เบอร์โทรศัพท์/e-mail นางสุภัทรา   กฤษเกล้า  
โทร. 044 – 465010 - 4   ต่อ  208  / 081 – 8792360 /  
              E - mail : nuthacc@gmail.com 


