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นวัตกรรมการผลิตเครื่องเขย่าเลือด 

หลักการและเหตุผล  

 การเก็บส่ิงส่งตรวจอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้การตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่าย

และได้ คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับริการ เช่น แพทย์ พยาบาล 

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ป่วย ปัจจุบันการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ

วินิจฉัยโรค และติดตามผลการรักษาผู้ป่วยของแพทย์ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้ทันท่วงที ก่อให้เกิดความพึงพอใจ

ในการบริการ และเกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการรักษาพยาบาล  

 การด าเนินงานการเก็บข้อมูล การปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มีดังนี้  

 1.เขียนชื่อ-สกุล ในใบส่งตรวจ กับภาชนะสิ่งส่งตรวจไม่ตรงกัน 

 2.ไม่ติดชื่อ-นามสกุล บนภาชนะสิ่งส่งตรวจ 

 3.กรอกข้อมูลบนส่ิงส่งตรวจ และในใบส่งตรวจไม่สมบูรณ ์

 4.น าส่งสิ่งส่งตรวจโดยไม่มีใบส่งตรวจ 

 5.ส่ิงส่งตรวจเก็บในภาชนะที่ไม่ถูกต้อง 

 6.ส่ิงส่งตรวจหกเลอะเทอะบนใบส่งตรวจ หรือกล่องน าส่งสิ่งส่งตรวจ 

 7.ส่ิงส่งตรวจ Clot 

 8.ส่ิงส่งตรวจ Hemolysis 

 9.ปริมาณส่ิงส่งตรวจไม่เพียงพอ 

 10.มีใบส่งตรวจแตไ่ม่มีส่ิงส่งตรวจ 

 11.ไม่ระบุรายการตรวจ 

 12.ส่ิงส่งตรวจซ้ าซ้อน/ส่งไม่ครบ 

 13.ไม่ส่ง lab ทางคอมฯ 

  จากการเก็บข้อมูลตามเกณฑ์การปฏิเสธส่ิงส่งตรวจดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2560 พบอุบัติการณ์ทั้งหมด 1,547 

ครั้ง อุบัติการณ์ที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ  



 1. ส่ิงส่งตรวจ Hemolysis คิดเป็น 24.95 %  

 2. ไม่ส่ง lab ทางคอมพิวเตอร์ คิดเป็น 24.82 % 

 3. ส่ิงส่งตรวจ Clot คิดเป็น 9.96 %  

 จากข้อมูลดังกล่าว ส่ิงส่งตรวจ Hemolysis เป็นเกณฑ์ปฏิเสธที่พบสูงสุด เมื่อลงรายละเอียดแต่ละหน่วยงาน  

 ER  1.09 % , WARD 4.72% (WARD 1,2,3), PCU 4.72 %, ANC รพ.สต. 14.41% (11 รพ.สต.) กลับพบว่า ไม่ส่ง lab ทาง

คอมพิวเตอร์ เป็นเกณฑ์ปฏิเสธที่สูงที่สุดแทน แต่เกณฑ์ปฏิเสธไม่ส่ง lab ทางคอมพิวเตอร์ ถือว่าไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรง 

ต่อผู้ป่วย หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ แต่เกณฑ์ปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ Clot ที่พบสูงเป็นอันดับ3 (ANC รพ.สต. 0.84 %, PCU 1.42 %, 

WARD 3.23 %, ER 4.20 %) กลับส่งผลกระทบรุนแรงกว่า โดยเฉพาะ หน่วยงาน ER ที่พบถึง 4.2 % และมีแนวโน้มสูงขึ้น

เรื่อยๆ เมื่อลงเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน ER โดยการสอบถาม และจากการสังเกต การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่

เจ้าหน้าที่จะท าหัตถการเพียงคนเดียว เมื่อเจาะเลือดใส่ tube เสร็จ จะวางไว้โดยไม่ได้ mix ทันท ีเนื่องจากรีบไปท าหัตถการ

ต่อ ส่งผลให้เกิดการ clot ท าให้ห้องปฏิบัติการไม่สามารถท าการตรวจวิเคราะห์ได้ ต้องเก็บส่ิงส่งตรวจใหม่ ท าให้เสียเวลา 

ส่งผลให้แพทย์วินิจฉัยผู้ป่วยล่าช้า ผู้ป่วยเกิดความไม่พอใจจากการโดนเจาะเลือดซ้ า และส่ิงส าคัญคือ การสูญเสียค่าใช้จ่าย

ของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 

 ด้วยเหตุนี้ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จึงมีแนวคิดจัดท านวัตกรรมการผลิตเครื่องเขย่าเลือด ขึ้น  

วัตถุประสงค ์

 อุบัติการณ์ส่ิงส่งตรวจ clot ลดลง, ลดอัตราการเจาะเลือดซ้ าในผู้ป่วย  

เป้าหมาย  

 ลดอุบัติการณ์การปฏิเสธส่ิงส่งตรวจตรวจ Clot 

ตัวชี้วัด 

 เกณฑ์การปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ clot ลดลง  90 %



วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ 

 

 

 

 

        

          เมื่อเจาะเลือดเสร็จผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ mix ทันท ี       

                            ผู้ปฏบิตังิานท าหตัถการคนเดยีว  

         

                         เครื่อง mix เลือด มีไม่เพียงพอ                                             mix ไม่ถูกวิธี 

                                  เครื่อง mix เลือดมีราคาแพง            

                                                        

                

 

Blood Clot  

บุคลากร 

เครื่องมือ กระบวนการ 



การวางแผนแก้ปัญหา 

 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
บุลากร - ผู้ปฏิบัติงานท าหัตถการคนเดียว 

 
- เมื่อเจาะเลือดเสร็จผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ mix ทันท ี

 

- เมื่อเจาะเลือดเสร็จ ควรปิดฝา tube เลือดทันท ี
 
-เสียบ tube เลือดในเครื่อง mix แล้วกด start ก่อน แล้วจึงไปท าหัตถการอื่นๆ 

เครื่องมือ - เครื่อง mix เลือด มีไม่เพียงพอ 
 
- เครื่อง mix เลือดมีราคาแพง (ประมาณ 30,000 บาท) 
 

- จัดหาอุปกรณ์ mix เลือดให ้
 
- จัดท าเองโดยงานซ่อมบ ารุง ของโรงพยาบาล (ประมาณ 5,000 บาท) 

กระบวนการ - mix ไม่ถูกวิธี  - mix ด้วยเครื่อง mix ที่ความเร็วรอบคงที่ ไม่ต่ ากว่า 1นาท ี
 

 

  



ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 

กิจกรรม ปริมาณสิ่งส่งตรวจ สิ่งส่งตรวจ clot % 
 
การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 
       - ก่อนด าเนินการ 2 เดือน 
            ( ธ.ค. 60 - ม.ค. 61) 
       - หลังด าเนินการ 2 เดือน 
            (ก.พ. 61 - มี.ค. 61) 

 

 
 

547  
 

605 

 
 

13 
 
2 

 
 

2.38 
 

0.33 

 

สรุปผลการด าเนินการ 

 จากกการใช้เครื่อง mix เลือด ส่งผลให้อุบัติการณ์ส่ิงส่งตรวจ clot ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  

 

โอกาสพัฒนา 

 เนื่องจากยังมีปัญหาการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจอื่นๆที่ยังพบอยู่ ซ่ึงมีทั้งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรง และไม่ส่งผล

กระทบต่อผู้ป่วย ทางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จึงคาดว่า จะท าการค้นหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหา กรณีส่ิงส่งตรวจ 

Hemolysis ในโอกาสต่อไป 

  


