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บทคัดยอ
โรงพยาบาลของรัฐมีนโยบายการบริหารงานเนนการแขงขันดานบริ การ ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา
โรงพยาบาลนครปฐมมีผูใชบริการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจทางหองปฏิบัติการ ในขณะที่มีบุคลากรเทาเดิม
ดังนั้นจึงมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนทัศนใหมในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการของโรงพยาบาล
นครปฐม เพื่อใหการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการเปนที่พึงพอใจของผูใชบริการและสามารถรองรับปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งไดนําการบริหารจัดการตามแนวคิดแบบการรวมเครื่องมาใช โดยยึดหลักกระบวนการวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการ เนนคุณภาพของกระบวนการและผลการทดสอบควบคูกับกระบวนการบริการที่เปนหัวใจสําคัญ
นําไปสูการประสบผลสําเร็จ การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลตั้งแตป พ.ศ. 2550 ถึงป พ.ศ. 2554 โดยเก็บขอมูล
เฉพาะหองปฏิบัติการเคมีคลินิกและภูมิคุมกันวิทยา ผลการศึกษาพบวาความสามารถในการใหบริการเพิ่มขึ้น ซึ่ง
แสดงจากรายการตรวจวิเคราะหเพิ่มขึ้นรอยละ 16.8 คาน้ํายาและคาแรงลดลงรอยละ 12.3 ตนทุนกอนปรับปรุงป
พ.ศ. 2550 อยูที่ 6.96 บาทตอการทดสอบ หลังปรับปรุงป พ.ศ. 2554 ตนทุนอยูที่ 6.77 บาทตอการทดสอบ และยัง
สามารถลดระยะเวลารอคอยไดรอยละ 52.83 โดยกอนปรับปรุงป พ.ศ. 2550 อยูที่ 44.1 นาที และหลังปรับปรุงป
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พ.ศ. 2554 ลดลงเหลื อ 23.3 นาที นอกจากนี้ ค วามเสี่ ย งของอุ บั ติก ารณ ล ดลงร อ ยละ 71.1 อย า งมีนั ย สํ า คั ญ
(p<0.0001) กําลังคนป พ.ศ. 2550 กอนปรับปรุงใช 9 คน หลังปรับปรุงป พ.ศ. 2554 ลดลงเหลือ 5 คน นอกจากนั้น
หลังปรับปรุงทําใหมีพื้นที่ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น โดยพื้นที่การทํางานเพิ่มขึ้นรอยละ 65 และพื้นที่สนับสนุน
เพิ่มขึ้นรอยละ 35 แนวคิดรวมเครื่องที่นํามาใชนี้สามารถลดระยะเวลารอคอย ลดคาใชจายน้ํายาและคาแรง ลด
จํานวนบุคลากร ซึ่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารจัดการหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลนครปฐม
คําสําคัญ : กระบวนทัศนใหม, การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ
Abstract
All government hospitals have been competed in customer satisfy policy. In the past five years, the
number of out patients from laboratory unit of Nakhon Pathom hospital have been increased whereas the
number of staff remains the same resulting in the need of consolidation concept applying. This concept
emphasize the quality of processing, resulting and service. In this study, the data were collected at clinical
chemistry and immunology section from 2007-2011. The results showed that the number of testing increased at
16.8%. The budget of reagent and staff salary was reduced 16.8% and 12.3%, respectively. Testing cost from
2007 was decreased from 6.99 to 6.77 baths in 2011. In addition the waiting time for laboratory report was
reduced from 44.1 to 23.3 minutes. Moreover, the risk and processing incidence was decreased up to 71.1%
demonstrating a significant decrease (p<0.0001). The number of service personnel was decreased from 9 to 5
persons. Furthermore, the working area and supporting area were increased 65% and 35%, respectively. From
the study of consolidation concept, it demonstrated that this concept was increased the number of analytical
testing, reduced the waiting time, reagent budget, staff salary, and the number of staff in charge. It can be
improved working quality and efficiency of laboratory management in laboratory unit of Nakhon Pathom
hospital.
Keywords: new paradigm, laboratory management
หองปฏิบัติการมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลา
5 ป ที่ผานมา ในขณะที่พื้นที่ใหบริการและบุคลากรมี
จํานวนจํากัด จึงมีความจําเปนตองดําเนินการปรับปรุง
ระบบการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง ส ง ตรวจให เ ป น ระบบ
อั ต โนมั ติ เพื่ อ ให ส ามารถรองรั บ ความต อ งการที่
เพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

1. บทนํา
หองปฏิบัติการของโรงพยาบาลนครปฐมเปน
หนวยงานสนับสนุนการตรวจรักษาทั้งผูปวยนอกและ
ผู ป ว ยใน และผู ป ว ยที่ ม ารั บ บริ ก ารโดยตรงจาก
โรงพยาบาล นอกจากนี้ ยั ง ให บ ริ ก ารแก ผู ป ว ยจาก
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตํ า บล ประกอบกั บ ความต อ งการในการตรวจทาง
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ก า ร ต ร ว จ วิ นิ จ ฉั ย ท า ง ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนกอนการ
ตรวจวิเคราะห (pre analytical) ขั้นตอนการตรวจ
วิเคราะห (analytical) และขั้นตอนหลังการตรวจ
วิเคราะห (post analytical) ขั้นตอนสําคัญที่พบวามี
ปญหามากที่สุดก็คือขั้นตอนกอนการตรวจวิเคราะห
ซึ่งมีหลายขั้นตอนและในแตละขั้นตอนขึ้นกับทักษะ
และประสบการณ ข องผู ป ฏิ บั ติ ง าน นอกจากนี้ ยั ง
พบวาขั้นตอนนี้เปนสาเหตุสําคัญที่ทําให turnaround
time (TAT) [4,5,6] มีความลาชา โดยหองปฏิบัติการ
ไมสามารถรับประกันระยะเวลาที่แนนอนในการออก
ผลใหแกแพทย สงผลใหผูปวยที่รอพบแพทยเสียเวลา
ตามไปดวย ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากขั้นตอนการทํางาน
ที่ซ้ําซอนและไมจําเปน
การทํางานที่ไมเปนระบบสงผลใหเกิดความ
ผิดพลาดจากตัวบุคคล (human error) ไดงาย [4,5]
ประสิ ท ธิภาพและประสิท ธิผลในการตรวจวินิจ ฉั ย
ทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารลดลง ก อ ให เ กิ ด ผลเสี ย ที่ ส ง ผล
ร า ยแรงทั้ ง ต อ ผู ป ว ย แพทย ผู ต รวจรั ก ษา และต อ
ภาพพจน ข ององค ก ร ดั ง นั้ น การใช ร ะบบบริ ห าร
จั ด การข อ มู ล สํ า หรั บ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร (laboratory
information system) ระบบบริหารจัดการสิ่งสงตรวจ
อัตโนมัติกอนการตรวจวิเคราะห และเครื่องมือตรวจ
วิเคราะหอัตโนมัติจึงมีความจําเปน เพื่อชวยลดภาระ
งานของผูใหบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
ลดระยะการรอคอยที่ยาวนานของผูใชบ ริการ และ
เสริมสรางภาพพจนที่ดีขององคกร
ป จ จุ บั น เทคโนโลยี ก ารตรวจวิ เ คราะห ท าง
หองปฏิบัติการสําหรับหองปฏิบัติการเคมีคลินิกและ
ภูมิคุมกันวิทยาคลินิกมีความทันสมัยกาวหนา แนวคิด
แบบการรวมเครื่อง (consolidation concept) [6,7,8]
เป น แรงบั น ดาลใจให มี ก ารผลิ ต เครื่ อ งหรื อ ระบบ

อั ต โนมั ติ ที่ มี ก ารรวบรวมรายการตรวจต า งๆ ให
สามารถทํ า การวิ เ คราะห ไ ด จ ากเครื่ อ งหรื อ ระบบ
อัตโนมั ติเหลื อ นอยเครื่องหรือ นอยจุดที่สุด ซึ่งเปน
แนวคิดใหมเพื่อพัฒนาการทํางานในหองปฏิบัติการ
และประสิทธิภาพทางการเงิน
ดั ง นั้ น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารจึ ง เป น หน ว ยงาน
สนับสนุนที่ชวยใหทีมแพทยสามารถวินิจฉัย และให
การรักษาที่ถูกตอง เหมาะสม และรวดเร็วแกผูปวย
นอกจากนี้ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีสวนชวยให
การตรวจทางหองปฏิบัติการทําไดดีขึ้นและมีรายการ
ตรวจให เ ลื อ กมากขึ้ น ลั ก ษณะการทํ า งานของห อ ง
ปฏิบัติการจึงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมาก อยางไร
ก็ตามบริการที่พัฒนาไปมากยอมมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
ดังนั้นหากขาดระบบหรือแนวคิดในการจัดการควบคู
ไปกับการพัฒนาของเทคโนโลยีในเชิงลึก จึงเปนการ
ยากที่การบริการทางหองปฏิบัติการทางการแพทยจะ
นํามาใชใหประสบความสําเร็จอยางเหมาะสมลงตัว
การพัฒนางานหองปฏิบัติการตามแนวคิดแบบการ
รวมเครื่ อ งมี ข อ ดี ห ลายประการดั ง ที่ ไ ด ก ล า วแล ว
เบื้องตนและอาจสรุปถึงประโยชนสําคัญ 3 ประการ
[9,10,11,12,13] คือ การลด TAT การลดคาใชจาย
และการเพิ่มคุณภาพ ทั้งหมดนี้ทําใหแนวคิดนี้ชวยการ
พัฒนาการทํางานในหองปฏิบัติการและประสิทธิภาพ
ทางการเงิน

2. วิธีการศึกษา
2.1 วัสดุและวิธีการ
2.1.1 เครื่องมือ ไดแก (1) Cobas 6000
ของบริษัท โรช (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตในประเทศ
เยอรมัน และ (2) Dade Dimension RxL Max ของ
บริษัท อีฟอรแอล จํากัด ผลิตในประเทศเยอรมัน
2.1.2 การเก็บขอมูล
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ปรับระบบในชวงป พ.ศ. 2550-2552 และหลังปรับ
ระบบระหวาง พ.ศ. 2553-2554
2.2.4 อุบัติการณความเสี่ย ง ศึกษาขอมูล
การเกิดอุบัติการณเปรียบเทียบกอนปรับระบบในชวง
ป พ.ศ. 2550-2552 และหลังปรับระบบระหวาง พ.ศ.
2553-2554
2.2.5 ความพึงพอใจ สํารวจความพึงพอใจ
ทั้งผูใชบริการและผูใหบริการ โดยเปรียบเทียบกอน
ปรับระบบในชวงป พ.ศ. 2550-2552 และหลังปรับ
ระบบระหวาง พ.ศ. 2553-2554
2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาครั้งนี้
เปนการศึกษาแบบ retrospective
2.3.1 การเก็บขอ มูลโดยการสลับการใช
เครื่อง 2 เครื่อง ระหวาง Cobas 6000 กับ Dade
Dimension RxL Max สลับกันอยางละ 2 สัปดาห รวม
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตมกราคม 2553 ถึงมิถุนายน
2553
2.3.2 เก็บขอมูลแบบ consolidated technology และ stand alone ของเครื่อง Cobas 6000
2.4 วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ท างสถิ ติ ใช ข อ มู ล ทาง
สถิติเปนรอยละและ paired T-test
2.5 ขอบเขตของการศึกษา การศึกษาครั้งนี้
ครอบคลุ ม เฉพาะงานด านเคมี ค ลิ นิ กและภู มิ คุ ม กั น
วิ ท ยาคลิ นิ ก ของห อ งปฏิ บั ติ ก ารในโรงพยาบาล
นครปฐม ซึ่งเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานโดยใชเครื่อง 2 เครื่อง ระหวาง Cobas 6000
กับ Dade Dimension RxL Max ระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษารวมระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตมกราคม 2553
ถึงมิถุนายน 2553 ซึ่งเปนการศึกษาเปรียบเทียบขอมูล
กอนปรับระบบในชวงป พ.ศ. 2550-2552 และหลัง
ปรับระบบระหวาง พ.ศ. 2553-2554

(1) ชวงกอนการตรวจวิเคราะห (pre
analytical) เริ่มตั้งแตขั้นตอนการรับใบสั่งตรวจ การ
บันทึกขอมูล การเตรียมอุปกรณเก็บตัวอยาง การเก็บ
สิ่งสงตรวจ โดยศึกษาเปรียบเทียบกอนและหลังปรับ
ระบบ รวมทั้ ง กระบวนการเตรี ย มความพร อ มของ
เครื่องมือและน้ํายาสําหรับตรวจวิเคราะห เชน อายุ
การใชน้ํายา การทํา calibrate, control
(2 ) ช ว ง ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห
(analytical) เริ่ม ตั้งแตขั้นตอนนําสิ่งสงตรวจเขา
เครื่ อ งตรวจวิ เ คราะห จ นกระทั่ ง ส ง รายงานผลเข า
ระบบสารสนเทศของห อ งปฏิ บั ติ ก าร โดยศึ ก ษา
เปรียบเทียบกอนและหลังปรับระบบ
(3) ช ว งหลั ง การตรวจวิ เ คราะห
(post analytical) เริ่มตั้งแตขั้นตอนการตรวจสอบผล
การตรวจ วิเคราะหและการรายงานผล โดยศึกษา
เปรียบเทียบกอนและหลังปรับระบบ
2.2 วิเคราะหขอมูล ไดแก ตนทุน ระยะเวลา
รอคอย บุคลากร อุบัติการณ และความพึงพอใจ
2.2.1 วิเคราะหตนทุน ศึกษาขอมูลราคา
น้ํายาตอป โดยคิดเฉพาะคาน้ํายาตรวจวิเคราะหและ
ค า แรง (เงิ น เดื อ นและค า ล ว งเวลาของบุ ค ลากรใน
หองปฏิบัติการเคมีคลินิกและภูมิคุมกันวิทยาคลินิก)
ทั้งนี้ไมรวมคาบํารุงรักษาและคาสาธารณูปโภค โดย
ปรียบเทียบกอนปรับระบบในชวงป พ.ศ. 2550-2552
และหลังปรับระบบระหวาง พ.ศ. 2553-2554
2.2.2 ระยะเวลารอคอย ศึกษาขอมูลระยะ
เวลาตั้งแตรับตัวอยางสิ่งสงตรวจจนถึงรายงานผลการ
ตรวจวิ เ คราะห โดยเปรี ย บเที ย บก อ นปรั บ ระบบ
ในช ว งป พ.ศ. 2550-2552 และหลั ง ปรั บ ระบบ
ระหวาง พ.ศ. 2553-2554
2.2.3 บุ ค ลากร ศึ ก ษาข อ มู ล จํ า นวน
บุคลากรที่จําเปนตองปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกอน
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และการทดสอบที่ เ พิ่ม ขึ้ น laboratory workflow
improvement ผลของการปรับปรุงพัฒนาโดยไมมีการ
เพิ่มคน (without increased employee) ถาเปรียบเทียบ
ปริมาณสิ่งสงตรวจและการทดสอบที่เพิ่มขึ้น พบวา
ในชวงเวลา 5 ป จํานวนการทดสอบเพิ่ม ขึ้นรอยละ
67.82 ดังแสดงในตารางที่ 1
การเปรียบเทียบความสามารถในรายการ
ตรวจวิเคราะห พบวาเครื่อง Dade Dimension RxL
Max ไดสูงสุดเพียง 65 รายการทดสอบ ในขณะที่
เครื่อง Cobas 6000 สามารถมีรายการตรวจวิเคราะห
ไดสูงสุด 127 รายการทดสอบ ทั้งแบบแยกเครื่องและ
รวมเครื่อง ผลการประเมินเวลาที่ไมเกี่ยวของกับการ
ตรวจวิเคราะห เชน การหยุดทํางานของเครื่อง(service
downtime) การบํารุงรักษา (maintenance) สอบเทียบ
(calibrate) และควบคุ ม คุณภาพ (control) พบว า
เครื่อง Cobas 6000 แบบรวมเครื่องใชเวลานอยที่ คือ
การหยุดทํางานของเครื่อง 23 นาที การบํารุงรักษา 12
นาที สอบเทียบและควบคุมคุณภาพ 8 นาที

3. ผลการศึกษา
การศึ ก ษากระบวนทั ศ น ใ หม ใ นการบริ ห าร
จั ด การห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ โ รงพยาบาลนครปฐม ใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ น น การปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
consolidation concept ดานเคมีคลินิกและภูมิคุมกัน
วิ ท ยาใช ตั ว อย า งเดี ย วกั น และเชื่ อ มต อ ระบบเข า
ดวยกันดวยการใชเครื่อง Dade Dimension RxL Max
และ Cobas 6000 แบบรวมเครื่องและแยกเครื่อง โดย
ใชตัวบงชี้เพื่อประเมินผล ดังนี้
3.1 ปริ ม าณสิ่ ง ส ง ตรวจและการทดสอบที่
เพิ่มขึ้น
การเก็บขอมูลปริมาณสิ่งสงตรวจและการ
ทดสอบที่เพิ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2550-2554 พบวาการ
ตรวจทางเคมี ค ลิ นิ ก และภู มิ คุ ม กั น วิ ท ยาคลิ นิ ก มี
ปริ ม าณงานที่ เพิ่ ม มากขึ้ น โดยก อ นปรั บ ปรุ ง ระบบ
เทียบจากป พ.ศ.2550 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 22.71,
6.69, 9.74 และ16.81 ในป พ.ศ. 2551, 2552, 2553
และ2554 ตามลําดับ ผลการศึกษาปริมาณสิ่งสงตรวจ

ตารางที่ 1 ปริมาณงานรายการทดสอบและรอยละที่เพิ่มขึ้น
ป พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554

ปริมาณงานรายการทดสอบ
เคมีคลินิกและภูมิคุมกันวิทยา
1,653,178
2,028,591
2,164,334
2,375,084
2,774,320

ผลตางที่
เพิ่มขึ้น
0
375,413
135,743
210,750
339,236

รอยละที่เพิ่มขึ้น
รอยละที่เพิ่มขึ้น
(เทียบปตอป) (เทียบกับป พ.ศ. 2550)
0.00
0.00
22.71
22.71
6.69
30.92
9.74
43.67
16.81
67.82
บํารุงรักษาและคาสาธารณูปโภค โดยเปรียบเทียบ
กอนปรับระบบในป พ.ศ. 2550-2552 และหลังปรับ
ระบบในป พ.ศ. 2553-2554 พบวาคาแรงรวมคาน้ํายา

3.2 การวิเคราะหตนทุน
ผลจากการศึกษาราคาน้ํายาตอป ซึ่งคิด
เฉพาะคาน้ํายาตรวจวิเคราะหและคาแรง ไมรวมคา
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ตอการทดสอบ 6.96, 7.03, 7.01, 6.85 และ 6.77 บาท
ในป พ.ศ. 2550, 2551, 2552, 2553 และ 2554

ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ขอมูลราคาน้ํายาตอป ซึ่งคิดเฉพาะคาน้ํายาตรวจวิเคราะหและคาแรง ไมรวมคาบํารุงรักษาและคา
สาธารณูปโภค
รายการเปรียบเทียบ
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554
จํานวนการทดสอบ
1,653,178 2,028,591 2,164,334 2,375,084 2,774,320
คาน้ํายา (บาท)
10,500,724 13,174,020 13,895,024 14,933,128 17,361,192
คาแรง (บาท)
1,006,088 1,206,088 1,279,169 1,339,968 1,474,320
คาน้ํายาตอการทดสอบ (บาท)
6.35
6.44
6.42
6.29
6.24
คาแรงตอการทดสอบ (บาท)
0.61
0.59
0.59
0.56
0.53
คาแรงรวมคาน้ํายาตอการทดสอบ (บาท)
6.96
7.03
7.01
6.85
6.77
สารสนเทศของหองปฏิบัติการ โดยเปรียบเทียบกอน
และหลั ง การปรั บ ระบบ ช ว งการเก็ บ ข อ มู ล เดื อ น
มกราคม 2553 ถึงมิถุนายน 2553 พบวา เครื่อง Dade
Dimension RxL Max ใชเวลามากที่สุด คือ 15.6 นาที
และ Cobas 6000 แบบรวมเครื่องใชเวลานอยที่สุด คือ
12.5 นาที
การเก็บขอมูลชวงหลังการตรวจวิเคราะห
เริ่ ม ตั้ ง แต ขั้ น ตอนการตรวจสอบผล การตรวจ
วิเคราะห และการรายงานผล โดยศึกษาเปรียบเทียบ
กอนและหลังการปรับระบบ ชวงการเก็บขอมูลเดือน
มกราคม 2553 ถึงมิถุนายน 2553 พบวาเครื่อง Dade
Dimension RxL Max ใชเวลามากที่สุด คือ 10.2 นาที
และ Cobas 6000 แบบรวมเครื่องใชเวลานอยที่สุด คือ
6.3 นาที
การเก็บขอมูลกระบวนการตรวจวิเคราะห
เริ่มตั้งแตขั้นตอนกอนการตรวจวิเคราะห การตรวจ
วิเคราะห และหลังการตรวจวิเคราะห โดยเก็บขอมูล
ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 ถึงมิถุนายน 2553 พบวา

3.3 เวลาที่ใชวิเคราะหการทดสอบ
การวิ เ คราะห ต ามกระบวนการทางห อ ง
ปฏิบัติการ โดยแยกการเก็บขอมูล 3 ชวง ไดแก ชวง
กอนการตรวจวิเคราะห ชวงการตรวจวิเคราะห และ
ชวงหลังการตรวจวิเคราะห พบวาผลการประเมินการ
เก็ บ ข อ มู ล ช ว งก อ นการตรวจวิ เ คราะห เริ่ ม ตั้ ง แต
ขั้นตอนผูปวยรับบัตรคิว ลงทะเบียนรับใบสั่งตรวจ
การบันทึกขอมูลในระบบ LIS ผูปวยชําระเงิน การ
เตรียมอุปกรณเก็บตัวอยาง การเก็บสิ่งสงตรวจ โดย
เปรียบเทียบกอนและหลังการปรับระบบ ชวงการเก็บ
ขอมูลเดือนมกราคม 2553 ถึงมิถุนายน 2553 พบวา
การใชเครื่อง Dade Dimension RxL Max ใชเวลา
ในชวงเตรียมการกอนการตรวจวิเคราะห 21.5 นาที
Cobas 6000 แบบแยกเครื่องใชเวลา 18.3 นาที และ
Cobas 6000 แบบรวมเครื่องใชเวลาเพียง 11.7 นาที
การเก็บขอมูลชวงการตรวจวิเคราะห เริ่ม
ตั้งแตขั้นตอนนําตัวอยางสิ่งสงตรวจเขาเครื่องตรวจ
วิ เ คราะห จ นกระทั่ ง ส ง รายงานผล
เข า ระบบ
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เครื่อง Dade Dimension RxL Max ใชเวลามากที่สุด
คือ 47.3 นาที Cobas 6000 แบบแยกเครื่องใชเวลา
38.5 นาที และ Cobas 6000 แบบรวมเครื่องใชเวลา
นอยที่สุด คือ 27.3 นาที
ระยะเวลาตั้ ง แต รั บ ตั ว อย า งสิ่ ง ส ง ตรวจ
จนกระทั่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห เปรียบเทียบ
กอนการปรับระบบการเก็บขอมูลโดยการใชสลับกัน
ระหวางเครื่อง Cobas 6000 กับ Dade Dimension RxL
Max เครื่องละ 2 สัปดาห รวมระยะเวลา 6 เดือน

ตั้ ง แต เ ดื อ นมกราคม 2553 ถึ ง มิ ถุ น ายน 2553
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ ย ของแต ล ะเครื่ อ งต อ 10,000
ตัวอยาง 44.1 และ 23.3 นาที ตามลําดับ
ระยะเวลารอคอยตั้งแตรับตัวอยางสิ่งสง
ตรวจจนกระทั่ ง รายงานผลการตรวจวิ เ คราะห
เปรียบเทียบกอนการปรับระบบในป พ.ศ. 2550, 2551
และ2552 พบวากอนการปรับปรุงระบบ ระยะเวลารอ
คอยเฉลี่ยตอ 10,000 ตัวอยาง 45.1, 44.7 และ 44.9
นาที ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ระยะเวลารอคอยกอนการปรับปรุงระบบ โดยใชเครื่อง Dade Dimension RxL Max
ป พ.ศ.
2550
2551
2552

จํานวน
ตัวอยาง
10,652
10,075
10,254

จํานวน
รายการทดสอบ
48,643
51,520
49,875

Min.
8.2
9.4
6.3

Max.
70.5
68.3
64.4

TAT (นาที)
Aver. ตอ 10,000 ตัวอยาง
48.1
45.1
45.0
44.7
46.1
44.9

วิเคราะหมีผูชวยเทคนิคการแพทย 3 คน ชวงการตรวจ
วิเคราะหมีนักเทคนิคการแพทย 3 คน และชวงหลัง
การตรวจวิเคราะหมีนักเทคนิคการแพทย 2 คน และ
ผูชวยเทคนิคการแพทย 1 คน รวมทั้งหมดเปน 9 คน
หลังการปรับระบบ จํานวนบุคลากรในชวงกอนการ
วิเคราะหมีผูชวยเทคนิคการแพทย 2 คน ชวงการตรวจ
วิเคราะหมีนักเทคนิคการแพทย 1 คน และชวงหลัง
การตรวจวิเคราะหมีนักเทคนิคการแพทย 1 คน และ
ผูชวยเทคนิคการแพทย 1 คน รวมทั้งหมดเปน 5 คน
3.5 อุบัติการณความเสี่ยง
การศึกษาอุบัติการณความเสี่ยง อุบัติการณ
ความเสี่ยงที่นํามาใชในการเก็บขอมูล ไดแก รายงาน
ผลการตรวจวิเคราะหผิดคน รายงานผลการตรวจ
วิเคราะหผิดหอผูปวย รายงานผลการตรวจวิเคราะหมี
ผลคลาดเคลื่อน รายรายงานผลการตรวจวิเคราะหไม

ระยะเวลาตั้ ง แต รั บ ตั ว อย า งสิ่ ง ส ง ตรวจ
จนกระทั่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห เปรียบเทียบ
หลังการปรับระบบในป พ.ศ. 2553 และ 2554 โดยใช
Cobas 6000 (เคมีคลินิก; c501) แบบแยกเครื่อง พบวา
คาเฉลี่ยระยะเวลารอคอยตอ 10,000 ตัวอยาง 17.2
และ 18.3 นาที ตามลํ า ดั บ และใช Cobas
6000
(ภูมิคุมกัน; e601) แบบแยกเครื่อง พบวาระยะเวลารอ
คอยเฉลี่ยตอ 10,000 ตัวอยาง 23.3 และ 21.2 นาที
ตามลําดับ ขณะที่ใชเครื่อง Cobas 6000 แบบรวม
เครื่ อ ง พบว า ระยะเวลารอคอยเฉลี่ ย ต อ 10,000
ตัวอยาง 25.4 และ 24.7 นาที ตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4
3. 4 การบริหารจัดการบุคลากร
ข อ มู ล จํ า นวนบุ ค ลากรที่ ใ ช ป ฏิ บั ติ ง าน
กอนการปรับระบบ จํานวนบุคลากรในชวงกอนการ
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7.41 ตามลําดับ และหลังการปรับระบบรอยละ 41.71
และ 36.27 ในป พ.ศ. 2553 และ2554 ตามลําดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 5

สอดคล อ งกั บ อาการผู ป ว ย รายงานผลการตรวจ
วิเคราะหไมตรงกับรายการสั่งตรวจ ศึกษาขอมูลการ
เกิดอุบัติการณเปรียบเทียบกอนการปรับระบบในป
พ.ศ. 2550, 2551 และ 2552 รอยละ 0.00, 16.00 และ

ตารางที่ 4 ระยะเวลารอคอยหลังการปรับปรุงระบบ โดยใชเครื่อง Cobas 6000 แบบรวมเครื่อง
เครื่องมือ ป พ.ศ.
เคมีคลินิก;
c501
ภูมิคุมกัน;
e601
รวมเครื่อง

2553
2554
2553
2554
2553
2554

TAT (นาที)
จํานวน จํานวนรายการ
ตัวอยาง
ทดสอบ
Min./test Max./test Aver./test ตอ 10,000ตัวอยาง
9,947
49,343
5.2
61.5
17.1
17.2
9,056
53,424
5.7
60.2
16.6
18.3
9,192
19,604
19.4
32.0
21.4
23.3
9,301
20,856
18.5
31.3
20.5
21.2
9,084
29,873
5.2
32.2
23.1
25.4
9,068
32,411
5.5
30.3
22.4
24.7

ตารางที่ 5 อุบัติการณความเสี่ยง

จํานวนอุบัติการณความเสี่ยง (%)
จํานวนอุบัติการณความเสี่ยงที่ลดลง (%)
Pair t-test (p values) เทียบกับป พ.ศ. 2550

ป พ.ศ. ป พ.ศ.
2550
2551
225
189
(100.0) (84.0)
0
36
(0.0)
(16.0)
p<0.0001

ป พ.ศ.
2552
175
(77.8)
50
(22.2)
p<0.0001

ป พ.ศ.
2553
102
(45.3)
123
(54.7)
p<0.0001

ป พ.ศ.
2554
65
(28.9)
160
(71.1)
p<0.0001

พอใจรอยละ 84.38 พยาบาลมีความพึงพอใจรอยละ
85.09 ผู ใ ช บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจร อ ยละ 87.28
เจาหนาที่หองปฏิบัติการมีความพึงพอใจรอยละ 87.76
หลังการปรับระบบในป พ.ศ. 2554 พบวา
ความพึ ง พอใจต อ ระยะเวลาในการรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะหรอยละ 89.21 ความรวดเร็วในการ
ติดตอเมื่อพบผลผิดปกติ รอยละ 82.01 ไดรับบริการที่

3.6 การสํารวจความพึงพอใจ
การสํารวจความพึง พอใจทั้งผูใชบ ริก าร
และผูใหบริการ โดยเปรียบเทียบกอนการปรับระบบ
ในป พ.ศ. 2550, 2551, 2552 และหลังการปรับระบบ
ในป พ.ศ. 2553 มีการเก็บขอมูลปละ 2 ครั้ง พบวารอย
ละความพึงพอใจขอแพทยกอนการปรับปรุงและหลัง
การปรั บ ปรุ ง ดั ง นี้ ป พ.ศ. 2553 แพทย มี ค วามพึ ง
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Dade Dimension RxL Max กับ Cobas 6000 ซึ่ง
เครื่อง Dade Dimension RxL Max มีความสามารถ
ในการตรวจวิเคราะหได 960 การทดสอบตอชั่วโมง
สวนเครื่อง Cobas 6000 มีความสามารถในการตรวจ
วิเคราะหอยูที่ 1,200 การทดสอบตอชั่วโมง และการ
เก็บขอมูลดานอุบัติการณความเสี่ยงจะเก็บรวบรวม
เฉพาะที่ พ บในหน ว ยงานห อ งปฏิ บั ติ ก ารและข อ
รองเรียนที่ไดรับเปนลายลักษณอักษรเทานั้น
รวมทั้งพบวาการใชเครื่อง Cobas 6000 แบบ
รวมเครื่ อ งจะลดโอกาสเกิ ด ความผิ ด พลาดในการ
ตรวจวิเ คราะหจ ากการใชเ ทคโนโลยีที่ทัน สมัย ลด
ความซั บ ซอนในการทํางาน กําจัดงานซ้ําซอนที่ไม
ก อ ให เ กิ ด ประโยชน ลดจํ า นวนหลอดเลื อ ด ทํ า ให
เจาหนาที่สามารถปลอยวางงานประจําเพื่อไปทํางาน
อื่นได ทําใหมีเวลามากขึ้นในการควบคุมคุณภาพ จึง
ชวยแกปญหาในเรื่องบุคลากรไมเพียงพอ สงผลให
ชวยลดระยะเวลารอคอยผลการวิเคราะห อันนําไปสู
การประกันระยะเวลารอคอยผลตามที่นัดหมายผูปวย
ไว เชน ผลการตรวจทั่วไป 1 ชั่วโมง 30 นาที และผล
ดวน 30 นาที

คุมคา คุมประโยชน และทันเวลารอยละ 80.58 การ
ใหบ ริการหลังการปรับ ปรุงระบบใหมไ ปแลวดีขึ้น
กวาเดิมรอยละ 88.85 ความพึงพอใจโดยรวมของงาน
บริการรอยละ 86.33

4. วิจารณผลการศึกษา
การศึ ก ษากระบวนทั ศ น ใ หม ใ นการบริ ห าร
จั ด การห อ งปฏิ บั ติ ก ารของโรงพยาบาลนครปฐม
พบวาหองปฏิบัติการสามารถเพิ่มปริม าณการตรวจ
วิเคราะหขึ้นรอยละ16.8 สอดคลองกับงานวิจัยกอน
หนานี้ของสายจิตต [14] พบวามีปริมาณงานเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่ใกลเคียงกัน
การวิเคราะหตนทุนทางหองปฏิบัติการ พบวา
ลดลง แมมีขอจําจัดที่ไมไดคิดคาสาธารณูปโภค แต
เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่มีผูทําการศึกษา พบวา
ใหผลสอดคลองกัน [15,16,17,18]
สําหรับระยะเวลารอคอย พบวาการปรับปรุง
ระบบสามารถลดระยะเวลารอคอยร อ ยละ 52.83
(กอนการปรับปรุง 44.1 นาที หลังการปรับปรุง 23.3
นาที) ซึ่งสอดคลองกับรายงานที่ทํามากอน [19,20]
นอกจากนี้ มี ผู ทํ า การศึ ก ษาช ว งก อ นการวิ เ คราะห
สามารถลดระยะเวลารอคอยได ใ กล เ คี ย งกั น จาก
การศึกษาครั้งนี้ ระยะเวลาเฉลี่ยแบบรวมเครื่อง Cobas
6000 ได 11.7 นาที ซึ่งใกลเคียงกับการศึกษาของพัน
ภิรมย [21,22] ที่รายงานไววาสามารถลดระยะเวลารอ
คอยเหลือ 3-10 นาที เมื่อใชเครื่องเตรียมอุปกรณแบบ
อัตโนมัติ แตในการศึกษาครั้งนี้เนนใชการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน
การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดหลายประการ เชน
การเปรียบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห ควรเลือกเครื่อง
ที่มีความสามารถในการทําการทดสอบที่ใกลเคียงกัน
แต ใ นครั้ ง นี้ มี ก ารเปรี ย บเที ย บเครื่ อ ง การใช เ ครื่ อ ง

5. สรุปผลการศึกษา
การปรั บ กระบวนทั ศ น ใ หม ใ นการบริ ห าร
จัดการหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลนครปฐมเปน
การศึ ก ษาการรวมเครื่ อ ตรวจวิ เ คราะห โดยเน น
ความคิดแบบรวมเครื่อง วัตถุประสงค เพื่อนําผลที่ได
จากการวิเคราะหมาใชบริหารจัดการหองปฏิบัติการ
เพื่อประโยชนตอแพทยและผูใชบริการ สามารถใช
เป น แนวทางในการบริ ห ารจั ด การห อ งปฏิ บั ติ ก าร
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งใช
วิธีการศึกษาขอมูลยอนหลัง (retrospective) เฉพาะ
หองปฏิบัติการเคมีคลินิกและภูมิคุมกันวิทยาคลินิก
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พบวาสามารถทดสอบสิ่งสงตรวจไดปริมาณเพิ่มขึ้น
สามารถตรวจวิเคราะหตางๆ ไดรวดเร็วขึ้น สามารถ
ลดระยะเวลารอคอยได การวิเคราะหตนทุนของคา
น้ํายาและคาแรงคิดเปนตนทุนคาแรงที่ลดลง สามารถ
บริหารจัดการบุคลากร สงเสริมการประสานงาน
(harmonization) และมาตรฐาน (standardization) ไดดี
ขึ้ น เนื่ อ งจากมี ก ระบวนทํ า งานที่ เ ป น ระบบชั ด เจน
สามารถการลดความเสี่ยงและโอกาสการเกิดความ
ผิดพลาด เนื่องจากลดขั้นตอนลงจะเกิดความผิดพลาด
ลดลง นอกจากนี้ พ บว าผูใชบ ริก ารทั้งภายนอกและ
ภายในมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น และยังทําใหมีการ
บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได อ ย า ง
เหมาะสมยิ่งขึ้น
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