
ชือเรือง  Fast tract OUT LAB  ประเภท Poster presentation: CQI(Non-Clinic)  ผู้นําเสนอ นางสาวนุชรีย ์ อนนตรี  ตําแหน่ง   นกัเทคนิคการแพทยช์าํนาญการ หน่วยงาน งานเทคนิคการแพทยโ์รงพยาบาลรัตภูมิ มือถือ      E-mail nuchareemt2@gmail.com 
บทคดัย่อ Fast tract OUT LAB เป็นการพฒันาระบบการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ส่งต่อหอ้งปฏิบติับติัการภายนอก ระยะเวลาการดําเนินการตังแต่ปีงบประมาณ 2561-2562 (ตุลาคม 0-มีนาคม )วตัถุประสงคห์ลกัของการดาํเนินงานเพือให้ผลการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามระยะเวลาทีกาํหนดและลดระยะเวลาประกันผลการทดสอบให้รวดเ ร็วขึนเพือเ กิดประโยชน์โดยตรงต่อผู ้ป่วย  โดยแบ่งกระบวนการพฒันาระบบเป็น  กระบวนการหลกั ไดแ้ก่ พฒันาระบบสารสนเทศ (IT Loop) พฒันาระบบการติดตาม (Monitor Loop) และพฒันาระบบการประเมินผล   (Evaluation Loop) ผลจากการดาํเนินการพบว่า สามารถลดระยะเวลาการประกนัผลการทดสอบ ร้อยละ .  ของรายการทดสอบทงัหมดและเมือติดตามตวัชีวดัการรายงานผลการทดสอบตามระยะเวลาทีกาํหนด พบว่าสามารถดาํเนินการได ้ร้อยละ .  เพิมขึนจากการดาํเนินแบบเดิมร้อยละ  จากผลการศึกษาพบว่า จากกระบวนการหลักพฒันาระบบสารสนเทศ (IT Loop) พฒันาระบบการติดตาม (Monitor Loop) และพฒันาระบบการประเมินผล   (Evaluation Loop) ทีนาํมาใชพ้ฒันา Fast tract OUT LAB ระบบการติดตาม (Monitor Loop) เป็นกระบวนการหลกัทีทาํใหร้ะบบงานมีการดาํเนินไปตามแผนวางใว ้เนืองจากระบบงานดงักล่าว ยงัตอ้งการบุคลากรในการตรวจสอบเช่นเดียวกบัการตรวจวิเคราะห์อืนๆ ทางหอ้งปฏิบติัการ แต่การมีระบบสารสนเทศ (IT Loop) เอือต่อการดาํเนินงานทีสะดวกและรวดเร็ว            



ชือเรือง  Fast tract OUT LAB  ประเภท Poster presentation: CQI(Non-Clinic)  ผู้นําเสนอ นางสาวนุชรีย ์อนนตรี   ตําแหน่งนกัเทคนิคการแพทยช์าํนาญการ หน่วยงาน เทคนิคการแพทยโ์รงพยาบาลรัตภูมิ มือถือ  089-4229078    E-mailNuchareemt2@gmail.com 
บทนาํ  จากการขอ้มูลทางหอ้งปฏิบติัการปีงบประมาณ -  พบว่าสถิติการให้บริการการส่งต่อห้องปฏิบัติบัติการภายนอกประมาณ , - , การทดสอบ/ปีภายหลงัจากห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจวิเคราะห์ผลแลว้เสร็จมีการส่งคืนผลการทดสอบมายงัห้องปฏิบติัการ ห้องปฏิบัติการทาํหนา้ทีตรวจสอบความความถูกตอ้ง ครบถว้นและแนบผลการตรวจวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (HosXp) โดยหอ้งปฏิบติัการร่วมกบัทีมสหวิชาชีพและหอ้งปฏิบติัการส่งต่อ กาํหนดระยะเวลาในประกนัระยะรอคอยผลการทดสอบและนดัผูป่้วยมาพบแพทยเ์พอืติดตามการรักษา แต่จากการดาํเนินงานจากอดีตพบว่ามีโอกาสพฒันาผลการตรวจวิเคราะห์ล่าชา้ ขอ้มูลในระบบสารสนเทศไม่เป็นไปตามระยะเวลาทีกาํหนด อตัราการประกนัเวลาผลการทดสอบเฉลีย ร้อยละ -  ส่งผลต่อการติดตามรักษาของแพทยแ์ละความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ห้องปฏิบัติการจึงได้ริเริมพัฒนาระบบส่งต่อห้องปฏิบัติบัติการตังแต่ปีงบประมาณ -ปัจจุบนั โดยกระบวนการพฒันาระบบเป็น  กระบวนการหลกั ไดแ้ก่ พัฒนาระบบสารสนเทศ(IT Loop) พฒันาระบบการติดตาม(Monitor Loop) และพฒันาระบบการประเมินผล   (Evaluation Loop)มีวตัถุประสงคห์ลกัของการดาํเนินงานเพือใหผ้ลการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามระยะเวลารอคอยทีกาํหนดและลดระยะเวลาการประกนัผลการทดสอบใหร้วดเร็วขึนเพือเกิดประโยชนโ์ดยตรงต่อผูป่้วย ระยะเวลาการดาํเนินการ : 1 ตุลาคม -ปัจจุบนั            



1. วิเคราะห์ปัญหาแบบแผนภูมิกา้งปลา 

 2. ดาํเนินการแกปั้ญหาแผนภูมิกา้งปลา 

    



 3. นาํผลศึกษามากาํหนดเป็นระยะเวลาการประกนัผลตรวจวิเคราะห์ใหม่ 3.1 แสดงผลระยะเวลาประกนัผลใหม่จะตอ้งไดม้ากกวา่ % ของผลการศึกษา 

 3.2 กาํหนดระยะเวลาประกนัผลใหม่จากผลการศึกษาในคู่มือการใชห้้องปฏิบติัการและทบทวนในทีมสหวิชาชีพ PCT ตารางที 2 ตารางแสดงการประกนัระยะเวลาใหม่หลงัการดาํเนินงาน สามารถระยะเวลาประกนัผลการทดสอบไดร้้อยละ .  ของจาํนวนรายการทดสอบทงัหมด ลาํดบั รายการ ระ ยะ เว ลา ประ กันเดิม ร ะ ย ะ เ ว ล าประกนัใหม่ 1 TB culture 90 วนั  วนั 2 PSA, AFP, CEA, Cortisal,  30 วนั  วนั  ชินเนือ/Pap smear, Blood alcohol, ANA วนั 7 วนั  Hb typing วนั 5 วนั  CD4 21 วนั  วนั  Gene xpert  วนั 7 วนั  Ziga, Measels,Rubella  วนั 5 วนั  TFT, RF ,G6PD Feritine,SI, TIBC, LDH, HAV, Denque,   วนั  วนั 
 Hemoculture Idensen,Throat swab, Culture อืนๆ, คดักรองดาวน ์ 7 วนั  วนั 
 Serum, Urine Osmolarity, Reticulocyte 7 วนั  วนั 11 PT, PTT 3 วนั วนั 



3.3 นาํผลการศึกษามากําหนดเป็นตวัชีวดัมีการติดตามในทีประชุมประจาํเดือน ทบทวนเมือไม่เป็นไปตามทีกาํหนด  4. ผลการศึกษาหลงันาํระยะเวลาการประกนัผลใหม่มาใช ้4.1 ระยะเวลาการประกนัตามทีกาํหนด ลาํดบั ก่อนการดาํเนินการ2559-2560 หลงัการดาํเนินการ2561-2562 (ตุลาคม 0-มีนาคม ) 1 ร้อยละทนัเวลาทีกาํหนดเฉลีย .  ร้อยละทนัเวลาทีกาํหนดเฉลีย .   .  รายการทดสอบทีไมเ่ป็นไประยะเวลาทีกาํหนด มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ลาํดบั รายการทดสอบ โอกาสพฒันาทีพบจากการดาํเนินการ 1 Pap Smear/ชินเนือ - ระยะเวลาการประกนัมีผลจากปริมาณงานทีส่ง เช่น กรณีส่ง ตวัอยา่งไปปริมาณมากการรายงานผลล่าชา้/ความล่าชา้ในการประสานงานตามผลการตรวจวิเคราะห์ - หน่วยงานผูส่้งไมคี่ยข์อ้มูลในโปรแกรม  Blood Alcohal - การส่งผลผา่นเอกสารหน่วยงานราชการทางไปรษณีย ์เกิดความ ล่าชา้ต่อผลการตรวจวิเคราะห์ 5. สรุปผลการศึกษา จากผลการศึกษาพบวา่ จากกระบวนการหลกัพฒันาระบบสารสนเทศ (IT Loop) พฒันา ระบบการติดตาม (Monitor Loop) และพฒันาระบบการประเมินผล   (Evaluation Loop) ทีนาํมาใช้พฒันา Fast tract OUT LABระบบการติดตาม (Monitor Loop) เป็นกระบวนการหลกัทีทาํให้ระบบงานมีการดาํเนินไปตามแผนวางใว ้เนืองจากระบบงานดังกล่าว ยงัตอ้งการบุคลากรในการตรวจสอบเช่นเดียวกบัการตรวจวิเคราะห์อืนๆ ทางหอ้งปฏิบัติการ แต่การมีระบบสารสนเทศ (IT Loop) เอือต่อการดาํเนินงานทีสะดวกและรวดเร็ว  


