
ประเภท CQI (clinic) ผลงานในสาขาพยาบาล 

ชื่อผลงาน  การพัฒนาระบบการเก็บสิ่งสงตรวจ งานผูปวยใน โรงพยาบาลปาพะยอม 

ผูจัดทําผลงาน 

 ผูจัดทําผลงาน  

นางจริญญา ทองหนูนุย ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เบอรโทร 082-2643848 

ผูรวมจัดทําผลงาน 

นางสาวมยุรี รักษพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  เบอรโทร 089-7370986 

นางทิพยพิมล มะโนสงค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เบอรโทร 088-7907709 

นางสาวดรรชนีพร  นวลแกว  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เบอรโทร 099-4869997 

หนวยงาน ผูปวยใน อําเภอ ปาพะยอม จังหวัด พัทลุง 

เบอรโทรศัพทมือถือ  082-2643848 E-mail : tukta.love_pp@hotmail.com 

 

เนื้อหาโดยยอ : งานผูปวยในโรงพยาบาลปาพะยอม มีการใหบริการพยาบาลผูปวย  ครอบคลุมถึง

การเก็บสิ่งสงตรวจ มีการพบอุบัติการณจากการเก็บสิ่งสงตรวจ ต้ังแตป 2560 - 2563 คิดเปนรอยละ1.02, 

0.40, 0.31, 0.14  ตามลําดับ จะเห็นไดวาแนวโนมยังไมคงที่  (เปาหมายไมเกินรอยละ 0.50 ตามตัวช้ีวัด

ของโรงพยาบาล และ ตัวช้ีวัดของหอผูปวยใน) แมวาแนวโนมจะลดลง แตก็ยังเกิดความผิดพลาดขึ้น เชน เจาะ

ผิดคนโดยไมมคีําสั่งแพทย ไมติดปายช่ือที่Tube หรือ ติดช่ือในใบนําสงกับสิ่งสงตรวจไมตรงกัน มี specimen 

แตไมมีใบ  มใีบแตไมม ีspecimen เปนตน  ทําใหเกิดความผิดพลาดถึงตัวผูปวย  สงผลตอการวินิจฉัยลาชา 

ทําใหการรักษาลาชา ขาดความเช่ือมั่นในบุคคลากร  ทางหอผูปวยในจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญใน

เรื่องดังกลาว และไดรวมกันทบทวนและวิเคราะหหาสาเหตุและพัฒนาระบบการเก็บสิ่งสงตรวจเพ่ือปองกัน

ไมใหเกิดอุบัติการณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑.ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการเก็บสิ่งสงตรวจ งานผูปวยใน โรงพยาบาลปาพะยอม 

๒.ผูจัดทาํผลงาน 

 ผูจดัทําผลงาน  

นางจริญญา ทองหนูนุย ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เบอรโทร ๐๘๒- ๒๖๔๓๘๔๘ 

ผูรวมจัดทําผลงาน 

นางสาวมยุรี รักษพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  เบอรโทร 089-7370986 

นางทิพยพิมล มะโนสงค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เบอรโทร 088-7907709 

นางสาวดรรชนีพร  นวลแกว  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เบอรโทร 099-4869997 

๓.บทนํา งานผูปวยในโรงพยาบาลปาพะยอม มีการใหบริการพยาบาลผูปวย  ครอบคลุมถึงการเกบ็สิ่งสงตรวจ 

มีการพบอุบัติการณจากการเก็บสิ่งสงตรวจ ต้ังแตป  ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 คิดเปนรอยละ 0, 0, 

0, 1.57, 0, 0.46 ตามลําดับ จะเห็นไดวาแนวโนมยังไมคงที่  (เปาหมายไมเกินรอยละ 0.50 ตามตัวช้ีวัด

ของโรงพยาบาล และ ตัวช้ีวัดของหอผูปวยใน) แมวาแนวโนมจะลดลง แตก็ยังเกิดความผิดพลาดขึ้น เชน เจาะ

ผิดคนโดยไมมคีําสั่งแพทย ไมติดปายช่ือที่Tube หรือ ติดช่ือในใบนําสงกับสิ่งสงตรวจไมตรงกัน มี specimen 

แตไมมีใบ  มใีบแตไมม ีspecimen เปนตน  ทําใหเกิดความผิดพลาดถึงตัวผูปวย  สงผลตอการวินิจฉัยลาชา 

ทําใหการรักษาลาชา ขาดความเช่ือมั่นในบุคคลากร  ทางหอผูปวยในจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญใน

เรื่องดังกลาว และไดรวมกันทบทวนและวิเคราะหหาสาเหตุและพัฒนาระบบการเก็บสิ่งสงตรวจเพ่ือปองกัน

ไมใหเกิดอุบัติการณ 

๔.วัตถุประสงค : ๑.ลดอุบัติการณการเก็บสิ่งสงตรวจผิดพลาด ไมเกินรอยละ  0.50 

 ๒.จํานวนครั้งของอุบัติการณที่ถึงตัวผูปวยเปน  = 0  

๕. แนวคดิทฤษฎีที่ใช/ การทบทวนวรรณกรรม : จากอุบัติการณการเก็บสิ่งสงตรวจผิดพลาดของงานผูปวย

ใน  ต้ังแตป 2560- 2563  คิดเปนรอยละ 1.02, 0.40, 0.31, 0.14 ตามลําดับ จะเห็นวามีแนวโนม

เพ่ิมขึ้น แมวายังไมเกินเปาในบางเดือน (เปาหมายไมเกินรอยละ 0.50)  แตหากเกิดความผิดพลาดขึ้น  เชน 

เจาะผิดคนโดยไมมีคําสั่งแพทย ไมติดปายช่ือที่Tube หรือ ติดช่ือในใบนําสงกับสิ่งสงตรวจไมตรงกัน มี 

specimen แตไมมีใบ  มีใบแตไมม ีspecimen เปนตน  ทําใหเกิดความผิดพลาดถึงตัวผูปวย  สงผลตอการ

วินิจฉัยลาชา ทําใหการรักษาลาชา ขาดความเช่ือมั่นในบุคคลากร  ทางหอผูปวยในจึงไดตระหนักและ เห็น

ความสําคัญในเรื่องดังกลาว และไดรวมกันทบทวนและวิเคราะหหาสาเหตุและพัฒนาระบบการเก็บสิ่งสงตรวจ

เพ่ือปองกันไมใหเกิดอุบัติการณและวิเคราะห RCA พบวา  สาเหตุสวนใหญเกิดจากเจาหนาที่ไมปฏิบัติตาม

แนวทางที่กําหนด ขาดการตรวจสอบซ้ํากอนสง วิธีการเก็บไมถูกตอง มักจะเกิดในเวรดึกซึ่งมีการสั่ง LAB มาก 

(บุคลากรนอยRN 2 คน) ขณะรอนําสงญาตินํากระปุก UA, Stool มาใสเพ่ิมในกลองโดยไมแจงเจาหนาที่ จาก

ปญหาที่พบจึงไดรวมกันทบทวนและปรับปรุงระบบอยางตอเน่ือง 

 



๖. วิธีการศึกษา 

กิจกรรมการพฒันารอบที๑่ 

- ทบทวนอุบัติการณที่เกิดขึ้นในหอผูปวยใน เพ่ือสรางความเขาใจในแนวทางปฏิบัติ 

- รวมกันทบทวนและวิเคราะหสาเหตุที่เกิดขึ้นทุกราย (Safety Brief) 

- KM กับหนวยงาน LAB เพ่ือทบทวนความรูและเรียนรูเทคนิคที่ถูกตองในการเก็บ Specimen แตละ

ชนิด 

- ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดอยางเครงครัด  

1.ตรวจสอบ Order ระหวาง In Charge กับ Member   

      2.ติดสติกเกอรที่อุปกรณเก็บ specimen  

      3.เขียนใบLAB ใหตรงตรงตาม order  

      4. กอนเจาะถามช่ือ-สกุลผูปวยใหตรงกับสติกเกอรขางอุปกรณเก็บ specimen 

      5. เขียนช่ือ - สกุล HN ของผูปวย ในสมุดสง specimen 

6. หัวหนาเวร ตรวจสอบซ้ํากอนนําสง  

7. นํากลองใส specimen มาเก็บในเคานเตอรปองกันญาตินํากระปุก UA/Stool มาใสเพ่ิม 

8. เพ่ิมการตรวจสอบซ้ําโดย เจาหนาที่นําสง กับเจาหนาที่หอง LAB ที่รบั Specimen 

วิเคราะหหาสาเหตุ 

- ไมไดตรวจสอบซ้ําระหวาง In Charge กับ Member  เน่ืองจากภาระงานมากในเวรดึก 
- ลายมืออานไมออก 

การพฒันารอบที่ 2  

- ปฏิบัติตามแนวทางรอบที่1 อยางเครงครัด 

    - ทบทวนหา RCA ในการเกิดอุบัติการณความผิดพลาดจากการเก็บสิ่งสงตรวจ 

1. การสง labในสมุดสงlab ใหติดสติกเกอรผูปวยแทนการเขียนเพ่ือสะดวกในการอานช่ือ 

2. เรียก On call เสริม ตามแนวทางที่กําหนด กรณีภาระงานเกินในเวรดึก 

3. เขารวมประชุมวิชาการของหองชันสูตร เรื่องการเก็บสิ่งสงตรวจ 

4.ปฏิบัติตามคูมือแนวทางการเก็บสิ่งสงตรวจ 

5. ปฏิบัติตาม WI การเก็บสิ่งสงตรวจของหอผูปวยใน 

วิเคราะหหาสาเหตุ 

  1. ปจจัยเสริมในเวรเชา 

     - เวลาในการรับ Order มีจํากัด 

      - ยอดผูปวยมาก 

      - มีกิจกรรมการดูแลผูปวยตามคําสั่งแผนการรักษา  

      - มีการรับใหม และ จําหนายผูปวยกลับบาน 



      - Member ตาม round แพทยเวร  ทําแผล  จัดยากิน 

     - ขาดความรอบคอบ ความตระหนักในการเก็บสิ่งสงตรวจ 

     - มีการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ บอยครัง้  

  2. ปจจัยเสริมในเวรบาย 

     - Incharge บางครั้งเขียน nurse’s note คนเดียว 

     - ไมไดมีการเช็ค Order ซ้ํา ในเตรียมอุปกรณการเก็บสิ่งสงตรวจ 

     - Member รับผูปวย Admit   

     - บางเวรมี refer หรือไปชวย ER 

     - มีผูปวยรับ Admit ใหมในชวงตอเวรหลายคน 

3.ปจจัยเสริมในเวรดึก 

     - ภาระงานเกิน 

     - Incharge เช็ค order lab ไมครบถวน 

     - มีการฉีดยา รับ Case admit ใหม  

     - มีเวลาจํากัดในการเก็บสิ่งสงตรวจ 

     - ตาลาย/งวง  

แนวทางการแกไข หรือโอกาสพัฒนา 

1. เพ่ิมความตระหนักใหมากกวารอบที่ผานมา 

2. ประสานการทํางานระหวาง Incharge กับ Member 

3. ทบทวนเปนรายเวรที่เกิดอุบัติการณ  

4. มีรางวัล หรือ ใบประกาศ มอบใหกับบุคคล หรือ แตละเวร กรณีเกิดอุบัติการณนอย 

 

 หมายเหตุ  - Lab นอย คนไขนอย อุบัติการณนอย 

- Lab นอย คนไขมาก อุบัติการณมาก 

การพฒันารอบที่ 3 

- ปฏิบัติตามแนวทางรอบที่2 อยางเครงครัด 

- ทบทวนหา RCA ในการเกิดอุบัติการณความผิดพลาดจากการเก็บสิ่งสงตรวจ 

       1. จัดทํากลองใส specimen แบงเปนชองๆ 

      2. ทําปายเลขเตียง ใสในแตละชอง 

     2 .หลังจากเก็บSpecimen แลว ใหนํา specimenใสชองตามหมายเลขเตียง 

     5. ตรวจเช็คSpecimen ตามแนวทางที่กําหนดไว (ตามการพัฒนารอบที่2) 

 
 
 
 



กราฟแสดงผลการเปลี่ยนแปลงจากการเกบ็สิ่งสงตรวจ 
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2560 2561 2562 2563 ต.ค.63-มี.ค.64

เปอรเ์ซน็ตอุ์บตักิารณ์

2560 2561 2562 2563 ต.ค.63-มี.ค.64

ปี พ.ศ. 



ภาคผนวก 
ภาพกอนพัฒนา 

1. การเช็ค Lab 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 



ภาพหลงัพฒันา 

1. การเช็ค Lab 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

2. ใสปายเลขเตียง ลงในกลอง Lab แตละชอง 
 
 

 
 
 
 
 
 



3. ใส Tube Lab ลงในชอง ตามเลขเตียง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



7. ผลการศกึษา 
- อุบัติการณการเก็บสิ่งสงตรวจลดลง < 0.50 

- เจาหนาที่ผูปวยในปฏิบัติตามแนวทางอยางเครงครัด 100% 
- เรียนรูทบทวนและปรับปรุงระบบแนวทางอยางตอเน่ืองโดยไดรับความรวมมือของทีมเปนสิ่ง

สําคัญ จึงจะสงผลตอความปลอดภัยของผูปวยอยางย่ังยืน 
8.การอภปิรายและสรปุผลการศกึษา   / การวิจารณ / ขอเสนอแนะ/ แนวคดิการพฒันา/  ขอจํากดั  

 จากการพัฒนาการเก็บสิ่งสงตรวจในหอผูปวยใน โรงพยาบาลปาพะยอม จะเห็นไดวา มีแนวโนมของ

การเกิดอุบัติการณลดลง ต้ังแตป พ.ศ.2560-2563 และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  ในชวงเดือน ตุลาคม 2563 – 

มีนาคม 2564 ซึ่งเห็นไดจากกราฟ ทางทีมจะนําขอมูลทีไ่ด มาเปนโอกาสพัฒนาตอไป 

9.เอกสารอางอิง                        

 ขอมูลอุบัติการณจากทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลปาพะยอม 

 กลุมงานเทคนิคการแพทย, คูมือการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ;โรงพยาบาลปาพะยอม (โรงพยาบาล

ปาพะยอม มิถุนายน 2560 ) 

 


