
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

1.ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบการติดตามผล lab ด่วน 
2. ค าส าคัญ : การติดตามผล lab ด่วน 
3. ชื่อและท่ีอยู่ของหน่วยงาน : งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  
                                      โรงพยาบาลควนขนุน  
4. สมาชิกทีม :  1. นางวันเพ็ญ  ทิมลาย          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 2. นางนิตยา   จันทร์แก้ว       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 3. นางวันดี  พูลสวัสดิ์           เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
 4. นางสาวสุปรียา  สังข์ทิพย์   พยาบาลวิชาชีพ 
5. สรุปผลงานโดยย่อ : ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นสิ่งส าคัญในการวินิจฉัย และการรักษาของแพทย์ 
ซึ่งการส่งตรวจ lab เพ่ือขอผลด่วนเป็นสิ่งจ าเป็น  ถ้าเป็นค่าวิกฤต คือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีความ
แตกต่างจากช่วงค่าปกติมาก หรือผลตรวจที่ผิดปกติ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่อาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยถ้าไม่ได้
รับการรักษาโดยเร็ว เป็นหนึ่งในประเด็นความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ( patient safety Goal ) ซึ่งทางห้อง
ตรวจชันสูตรเป็นคนแจ้งผล lab ด่วน ให้กับพยาบาลทราบและรายงานแพทย์ กรณีส่งตรวจ lab ด่วนแต่ห้อง
ตรวจชันสูตรไม่ได้แจ้งผลตรวจ จึงมกีารจัดท าแนวทางที่ท าให้เจ้าหน้าและพยาบาลเกิดการ alert lab เพ่ือการ
วินิจฉัยและรักษาโรคได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ  
6. วัตถุประสงค ์:    1. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย รักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย 

     2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิดการ Alert Lab 

7. เป้าหมาย:     1. ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉยั และรักษาหลังจากได้ผลlabด่วนภายใน10 นาที >ร้อยละ90    

                        2. เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติตามแนวทางและการรายงานสิ่งตรวจ > ร้อยละ80    

8.ปัญหาและสาเหตุ: 

             ในกระบวนการดูแลผู้ป่วย การส่งตรวจเพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะการตรวจทาง 

ห้องปฏิบัติการ เป็นการตรวจที่ส าคัญที่จะท าให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และการสื่อสาร

ผลการตรวจที่เหมาะสมจะท าให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาโรคได้ทันเวลา โดยพยาบาลท าหน้าที่ในการส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามแผนการรักษาของแพทย์ โดยมีขั้นตอน 1) การเก็บSpecimen 2) การส่ง lab  

3) การติดตามและรับผล lab  4) การรายงานผล   ซึ่งผู้ป่วยที่มารับบริการที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

เป็นผู้ป่วยประเภท Resuscitation, Emergency มาด้วยอาการทางระบบหลอดเลือดสมองและหัวใจ และ

อุบัติเหตุต่างๆ เมื่อแพทย์ตรวจร่างกายแล้วจ าเป็นต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือขอผล lab ด่วน  จาก

การเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ส่งสิ่งส่งตรวจจากงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชจ านวน1,387  ครั้ง ส่ง 

lab ขอผลด่วนจ านวน 22 ครั้ง มีจ านวน 2 ครั้ง ที่ได้ผล lab ด่วนล่าช้า เกิน 30 นาที และพยาบาลเป็นผู้ประสาน

ติดตามผล ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยล่าช้า  ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในระยะเวลารอคอยการรักษา เจ้าหน้าที่ต้อง



ท างานซ้ า  ร่วมถึงเสียค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมหรือเกิดล่าช้าในระบบการส่งต่อผู้ป่วย ดังนั้นหน่วยงานจึง

จัดท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพเรื่อง  “ระบบการติดตามผล lab ด่วน”ขึ้น  

กิจกรรมพัฒนา:รอบท่ี 1 ธันวาคม 2563 –  31 ธันวาคม 2563  
      1.วางแผน ( plan)  
         1.ประชุมทีมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เสนอปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุ และปรึกษากับเจ้าหน้าที่ห้อง Lab  
           หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  
         2.ทบทวนเอกสารคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจและแนวทางการติดตามผลlab ด่วน 
         3.วิเคราะห์สาเหตุที่เป็นปัญหาของการได้ผล lab ด่วนช้า 
         4.เก็บข้อมูล 
         2. การด าเนินงาน (Do) 
       1.มีคู่มือเอกสารการเก็บสิ่งตรวจในหน่วยงานให้เห็นชัด หยิบดูได้ง่าย 
       2.ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการเก็บสิ่งส่งตรวจแต่ละชนิด เช่น การเจาะเลือด การเลือกใช้หลอดบรรจุ
เลือดที่ถูกต้อง การเรียงล าดับหลอดเลือด เป็นต้น 
       3. ผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจและต้องการผลlab ด่วน พยาบาลเจาะlab ติดสติ๊กเกอร์lab เขียน“ด่วน”ด้วย
ปากกาสีแดง  
        4. ตรวจสอบความถูกต้อง key lab ในระบบคอมพิวเตอร์  
        5. ติดป้ายรอlabหน้าchart ผู้ป่วย 
        6. น า specimen ใส่ในกล่องใส่ lab ยกธงเพื่อเป็นการสื่อสาร และแจ้งผู้ช่วยพยาบาลรับทราบส่ง lab 
        7. เมื่อได้ผลเจ้าหน้าที่ห้องชันสูตรโทรแจ้งผลทางโทรศัพท์ เมื่อนานเกิน 30 นาที พยาบาลต้องโทรประสาน
ตดิตามผลlab  
 
 

                                                                                    



3. ประเมินผล (check)  
 1. สรุปผลจากการติดตามlab ด่วน 
 2. ทบทวนปัญหาที่เกิดจากการติดตามผล lab ด่วน 
 4. การปรับปรุง ( Act ) 

1. น าข้อเสนอแนะที่ได้มาทบทวนมาปรับปรุง พบว่าการติดป้ายที่ chart ผู้ป่วยไม่มีความแตกต่าง
ระหว่าง lab ปกต ิกับ lab ด่วน  
 

9. ข้อมูลหลังด าเนินการ (รอบที่ 1  เดือนธันวาคม 2563 ) 

ล าดับที่ รายการ เป้าหมาย 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคม2563 

1. ผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะlab ด่วน ได้รับการวินิจยัและ

รักษาหลังได้รับผลlab ภายใน10 นาท ี

>90 % 95% 

2. เจ้าที่ปฏิบัติตามแนวทางและการรายงานสิ่งตรวจ  >80% 90% 

 

10. วิธีการด าเนินงาน (รอบที่ 2 เดือนมก ราคม 2564 ) 
      1.วางแผน ( plan)  
         1.ประชุมทีมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทบทวนแนวทางการติดตามผลlab ด่วน 
         2.วางแผนเพื่อหาแนวทางการติดตามผลlab ด่วนเพื่อไม่ให้การวินิจฉัย การรักษาล่าช้าเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย 
         3.วิเคราะห์สาเหตุที่เป็นปัญหาของการได้ผลlab ด่วนช้า 
         4.เก็บข้อมูล 
      2. การด าเนินงาน (Do) 
         1. ทบทวนแนวทางการติดตามผลlab ด่วน 
         2. ประสานเจ้าหน้าที่ห้องlabเพื่อรายงานผลlab ด่วนและlab วิกฤติ 
         3. print รายชื่อผู้ป่วยบน sticker ที่ติดภาชนะเก็บ specimen แทนการคัดลอก 
         4. จัดท าป้ายติดสติ๊กเกอร์ รอlab สีแดงเพื่อแยกให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างรอ lab ปกติกับ 
            Lab ด่วน 
         5. จัดท ากล่องใส่ lab มีช่องแยกในการใส่ lab ด่วน ชัดเจน ปักธงสีแดงเพื่อเป็นการสื่อสาร และแจ้งผู้ช่วย
พยาบาลรับทราบส่ง lab 
         6. print รายชื่อผู้ป่วยบน sticker ที่ติดภาชนะเก็บ specimen แทนการคัดลอก 
 

 



          

 

           
 
     3. ประเมินผล (check )  
 1.สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 2.ทบทวนการติดตามผล lab ด่วน 
    4. การปรับปรุง ( Act ) 
          1. น าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ พบปัญหาหลังจากได้ผล lab ด่วนแล้วไม่ได้รายงานแพทย์ทันที

เนื่องจากภาระงานที่มาก จึงมีการลงทะเบียนการรับส่งผล lab ด่วนและเวลาการรายงานแพทย์เวรทราบ 

 11. ข้อมูลหลังการด าเนินการรอบท่ี 2 ( เดือนมกราคม 2564 ) 

ล าดับที่ รายการ เป้าหมาย 1 มกราคม – 30 มกราคม 2564 

1. ผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะlab ด่วน ได้รับการวินจิฉัยและ

รักษาหลังได้รับผลlab ภายใน10 นาท ี

>90 % 98% 

2. เจ้าที่ปฏิบัติตามแนวทางและการรายงานสิ่งตรวจ >80% 92% 

 



 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย รักษาได้รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เจ้าหน้าทีม่ีความรู้เกี่ยวกับการเก็บ-การส่งและรายงานผล lab รวมทั้งสามารถแยก chart ผู้ป่วยรอlabปกติ
กับlab ด่วนได้ชัดเจนมากข้ึน 
3. มีแนวทางการลงบันทึกเวลาเจาะlab,ส่งlab,การรายงานผล,การรายงานแพทย์และเวลาที่แพทย์แก้ปัญหา
lab วิกฤติ 
 
ข้อเสนอแนะและการพัฒนาต่อเนื่อง 
1. ในกรณีผู้ป่วยที่มารับบริการห้องฉุกเฉิน ได้รับการวินิจฉัยแล้วส่งต่อจ าเป็นต้องมีการรายงานผล lab เพ่ิมเติม 
โดยส่งต่อในแอพพลิเคชั่น line ไปยังหน่วยที่รับ refer 
2. ในกรณีผู้ช่วยเหลือคนไข้ติดภารกิจหรือตรงเวลาพักเพ่ือป้องกัน specimen ตกค้างเป็นเวลานาน จ าเป็นต้อง
ประสานศูนย์เปลเพ่ือน าส่ง 
 
 


