
ตรวจซ้้าให้มั่นใจ ก่อนให้เข้าเจาะ

งานเจาะเลือดและจัดการสิ่งส่งตรวจ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ



งานเจาะเลือดและจัดการสิ่งส่งตรวจ

ให้บริการเจาะเลือด 80,000-90,000 ราย/ปี

ให้บริการทางวิชาการและปฏิบัติงานด้านการเจาะเลือดและ
จัดการสิ่งส่งตรวจ



PRE 
ANALYTICAL

ANALYTICAL POST 
ANALYTICAL

-Blood Bank
-Hematology
-Clinical chemistry
-Microscopy
-Immunology
-Microbiology

-Blood Collection
-Sample Preparation

-Report
-Record Data





อุบัติการณ์

เจาะเลือดผิดคน

เตรียมหลอดเลือดไม่ถูกต้อง
-ไม่ครบถ้วน
-ไม่ถูกชนิด
-สลับคน

ปี 2556 พบ 7 ราย

ปี 2556 พบ 34 ราย



ปัญหาและสาเหตุ



เป้าหมาย

ลดอุบัติการณ์การเจาะเลือดผิดคน

ลดอุบัติการณ์การเตรียมหลอดเลือดไม่ถูกต้อง

KPI ให้บริการเจาะเลือดได้ถูกคน

QI เตรียมหลอดเลือดได้ถูกต้องครบถ้วน



กิจกรรมการพัฒนา

ลงทะเบียน เตรียมหลอดเลือด เจาะเลือด
เดิม

ใช้เครื่องอัตโนมัติช่วย
เพิ่มขั้นตอน



กิจกรรมการพัฒนา

ตรวจสอบและลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เดิม



กิจกรรมการพัฒนา

ใช้เคร่ืองปริ้นบารโ์ค้ด

ติดด้วยมือ

เตรียมหลอดเลือด

เดิม



กิจกรรมการพัฒนา

เจ้าหน้าที่ถามชื่อ-สกุลคนไข้

และตรวจสอบหลอดเลือด

ก่อนท้าการเจาะเลือด

เจาะเลือด

เดิม



ตรวจสอบและลงทะเบียน ใช้เครื่องปริ้นบารโ์ค้ด

ติดด้วยมือ
เจ้าหน้าที่ถามชื่อ-สกุลคนไข้

และตรวจสอบหลอดเลือด

ลงทะเบียน เตรียมหลอดเลือด เจาะเลือด

เดิม

กิจกรรมการพัฒนา



กิจกรรมการพัฒนา

ลงทะเบียน

ใช้เครื่องกดบัตรคิว

ใช้เครื่องอัตโนมัติ



กิจกรรมการพัฒนา

เตรียมหลอดเลือด

ใชเ้ครื่องเตรียมหลอดเลือด
อัตโนมัต ิ(Autotube prep) 

ข้อจ้ากัด

ไม่สามารถเตรียมหลอดเลือด

ส้าหรับการตรวจ 6 รายการ

ใช้เครื่องอัตโนมัติ



กิจกรรมการพัฒนา

เจาะเลือด

เจ้าหน้าที่กดเรียกคิว 

ขอดูบัตรประชาชน 

ถามชื่อ-สกุลคนไข้และ

ตรวจสอบหลอดเลือด

ใช้เครื่องอัตโนมัติ



กิจกรรมการพัฒนา
ใช้เครื่องอัตโนมัติ

ลงทะเบียน

ใช้เครื่องกดบัตรคิว

เตรียมหลอดเลือด

ใชเ้คร่ืองเตรียมหลอดเลือด
อัตโนมัต ิ(Autotube prep) 

เจาะเลือด

เจ้าหน้าที่กดเรียกคิว 

ขอดูบัตรประชาชน 

ถามชื่อ-สกุลคนไข้และ

ตรวจสอบหลอดเลือด



กิจกรรมการพัฒนา

ลงทะเบียน

บันทึกจ้านวนหลอดเลือด

บนบัตรคิวและใบเจาะเลือด

(ตรวจสอบครั้งที่ 1)

เพิ่มขั้นตอน



กิจกรรมการพัฒนา

เตรียมหลอดเลือด
พัฒนาเครื่องอตัโนมตัิ

เตรียมได้เพิม่ขึ้น 3 รายการ (จาก 6 รายการ)

ตรวจสอบจ านวนหลอดเลอืดทีอ่อกจากเครื่อง

ว่าตรงกับบตัรคิว

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบบัตรประชาชนคนไข้ก่อน

จ่ายหลอดเลอืด

(ตรวจสอบครั้งท่ี2)

เพิ่มขั้นตอน



กิจกรรมการพัฒนา

เจาะเลือด

กดเรียกคิว ขอดูบัตรประชาชน 

ถามชื่อ-สกุลคนไข้

ตรวจสอบจ านวนหลอดเลือดจาก

บัตรคิว

ลงชื่อผู้เจาะเลือดบนหลอดเลือด

(ตรวจสอบครั้งที่3)

เพิ่มขั้นตอน



กิจกรรมการพัฒนา
เพิ่มขั้นตอน

ลงทะเบียน
บันทกึจ านวนหลอด

เลอืดบนบตัรคิวและใบ

เจาะเลอืด

(ตรวจสอบครั้งท่ี 1)

เตรียมหลอดเลือด

พัฒนาเครื่องอตัโนมตัิ

เตรียมได้เพิม่ขึ้น 3 รายการ

 (จาก 6 รายการ)

ตรวจสอบจ านวนหลอดเลอืด

ทีอ่อกจากเครือ่งว่าตรงกับบัตรคิว

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบบัตรประชาชน

คนไขก้่อนจ่ายหลอดเลอืด

(ตรวจสอบครั้งที2่)

เจาะเลือด
กดเรียกคิว ขอดูบตัรประชาชน 

ถามชื่อ-สกุลคนไข้

ตรวจสอบจ านวนหลอดเลอืด

จากบตัรคิว

ลงชือ่ผูเ้จาะเลอืดบนหลอดเลอืด

(ตรวจสอบครั้งท่ี3)



เดิม
ตรวจสอบและลงทะเบยีน

ใช้เครื่องอัตโนมัติชว่ย
ใช้เครือ่งกดบัตรคิว

เพิ่มขั้นตอน
บันทึกจ้านวนหลอดเลอืดบนบัตรคิวและใบเจาะ

เลือด

(ตรวจสอบครั้งที ่1)

ใช้เครือ่งปริ้นบาร์โค้ด

ติดด้วยมือ

พัฒนาเครื่องอตัโนมตัิ

เตรียมไดเ้พิ่มขึ้น 3 รายการ (จาก 6 รายการ)

ตรวจสอบจ้านวนหลอดเลอืดที่ออกจากเครื่องว่า

ตรงกับบัตรคิว

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตรประชาชนคนไข้ก่อนจ่าย

หลอดเลือด

(ตรวจสอบครั้งที2่)

ใชเ้ครือ่งเตรียมหลอดเลือดอตัโนมตัิ 
(Autotube prep) 

เจ้าหน้าที่ถามชื่อ-สกุลคนไข้

และตรวจสอบหลอดเลอืด

ก่อนท้าการเจาะเลอืด

กดเรียกคิว ขอดูบัตรประชาชน 

ถามชื่อ-สกุลคนไข้

ตรวจสอบจ้านวนหลอดเลอืดจากบัตรคิว

ลงชื่อผูเ้จาะเลือดบนหลอดเลือด

(ตรวจสอบครั้งที3่)

เจ้าหน้าที่กดเรียกคิว 

ขอดูบัตรประชาชน 

ถามชื่อ-สกุลคนไข้และตรวจสอบ

หลอดเลือด



การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง

อุบัติการณ์/ปีพ.ศ. 2556 2557 2558 ต.ค.58-ก.พ.59 มี.ค.59-ปัจจุบัน

เจาะเลือดผิดคน 7 4 3 2 0

เตรียมหลอดเลือดไม่ถูกต้อง 34 26 6 2 2
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2556 2557 2558 ต.ค.58-ก.พ.59 มี.ค.59-ปัจจุบัน

เจาะเลือดผิดคน

เตรียมหลอดเลือดไม่ถูกต้อง



ผลจากการท้ากิจกรรมพัฒนา

อุบัติการณ์การเจาะเลือดผิดคนและการเตรียมหลอดเลือดไม่
ถูกต้องลดลง

ให้บริการคนไข้ได้รวดเร็วมากขึ้น

เตรียมหลอดเลือดได้ถูกต้องและรวดเร็วมากข้ึน



บทเรียนที่ได้รับ

เทคโนโลยทีีท่ันสมัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว

การปฏิบัติงานตามวิธีปฏบิัติ (Work instruction) อย่างเคร่งครัดจะ
ท าให้การท างานมีความถูกต้องแม่นย า

การส่งต่อข้อมูลและเพิ่มการตรวจสอบซ้ าทุกขั้นตอน จะช่วยลด
ความผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ผู้จัดท้า
นางสาว ปิยะพร พรมภักดี นักเทคนิคการแพทย์ (ผู้น าเสนอ)
นาง สุดาทิพย์ พันธ์แตง เจ้าหน้าที่ห้องเจาะเลือด
นางสาว วิลาสินี พงษ์พานิช เจ้าหน้าที่ห้องเจาะเลือด
นาย   รุ่ง แก้วเวียง เจ้าหน้าที่ห้องเจาะเลือด
นางสาว วิภาวดี พงษ์แผนศรี เจ้าหน้าที่ห้องเจาะเลือด
นางสาว ณัฐพร สีสาโหล่น เจ้าหน้าที่ห้องเจาะเลือด
นาย อนุพงษ์     ไชยมูล นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ (ที่ปรึกษา)




