ชื่อนวัตกรรม : กลองสง LAB นิรภัย
ชื่อผูประดิษฐนวัตกรรม :
(1) นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (หัวหนาแผนกผูปวยใน)
(2) นางสาวนิภาพร ศิลา

ตําแหนง พนักงานผูชวยเหลือคนไข

(3) นางสาวทัศนวรรณ ศรีอุน ตําแหนง พนักงานผูชวยเหลือคนไข
(4) นางสาวพัษนันท ยายอ

ตําแหนง พนักงานผูชวยเหลือคนไข

(5) นางสาวอังคณา จิตมา

ตําแหนง พนักงานผูชวยเหลือคนไข

บทนํา :
การนําสงสิ่งสงตรวจ หรือที่เรียกวา “ สง LAB ” ไดแก เลือด อุจจาระ ปสสาวะ และสารคัดหลั่งตางๆ
ของผูปวยไปยังหองปฏิบัติการ ซึ่งแผนกผูปวยในเปนหนาที่ของพนักงานผูชวยเหลือคนไข จากการทบทวน
กระบวนการทํางานที่ผานมา พบปญหาวิธีการนําสงสิ่งสงตรวจไมมีความปลอดภัยเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อ
สูเจาหนาที่ และพบความไมเพียงพอของปริมาณสิ่งสงตรวจเนื่องจากการหก เลอะ เปรอะเปอนระหวางนําสง
ดังนั้นทีมงานผูปวยในจึงจัดทํา “ กลองสง LAB นิรภัย ” ขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของโรงพยาบาลใน
การปองกันการแพรกระจายเชื้อ รวมถึงประหยัดทรัพยากรและปองกันสิ่งสงตรวจสูญหายได
วัตถุประสงค :
1. เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อในการนําสง LAB ไปยังหองปฏิบัติการ
2. เพือ่ ความสะดวก คลองตัวในการนําสง LAB
3. เพือ่ ปองกันสิ่งสงตรวจสูญหาย
วิธีการพัฒนานวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ :
1. ประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนานวัตกรรมแกผูที่เกี่ยวของ
2. ประดิษฐนวัตกรรม โดยมีขั้นตอนดังนี้
รอบที่ 1 ป 2559 นําสง LAB โดยใสในตะกราพลาสติก หรือ ภาชนะที่ไมมีฝาปดมิดชิด

พบปญหา ขณะนําสง Tube ใสเลือดกลิ้งไป-มา, กระปองใส UA ปดฝาไมสนิท พลิกคว่ํา ทําใหเกิด
การเลอะ เปรอะเปอน สิ่งสงตรวจไมเพียงพอสําหรับการตรวจ ตองเจาะเลือดผูปวยใหม สงผลใหผูปวยไมพึง
พอใจตามมา
รอบที่ 2 ป 2560 นําสง LAB โดยใสกลองพลาสติกสี่เหลี่ยม มีฝาปดมิดชิด มีหูหิ้ว แยกเปน 2 กลอง
คือ
- กลองที่ 1 ใชสําหรับใสสิ่งสงตรวจที่บรรจุใน Tube เลือด ภายในมีหลุมโฟมสําหรับเสียบ Tube เลือด
ซึ่งสามารถบรรจุไดประมาณ 20 Tube
- กลองที่ 2 ใชสําหรับใสสิ่งสงตรวจที่บรรจุในกระปอง /ตลับ ไดแก อุจจาระ ปสสาวะ เสมหะ และสาร
คัดหลั่งตางๆ

พบปญหา 1. กลองพลาสติกเปนสีขุน และไมไดติดปายระบุชนิดของสิ่งสงตรวจแยกแตละกลอง ทําให
ไมสามารถมองเห็นสิ่งสงตรวจที่อยูขางในได การตรวจสอบตองเปดฝากลองดูทําใหยุงยาก เสียเวลา

2. การแยกกลองใสสิ่งสงตรวจเปน 2 กลองตามชนิดสิ่งสงตรวจ การนําสงจึงตองหิ้วไป
พรอมกัน 2 กลองและบางครั้งตองนําสงพรอมกับกลองยาไปยังหองยา ทําใหไมสะดวกในการหิ้วไปพรอมกัน
รอบที่ 3 ป 2561 นําสง LAB โดยใสกลองพลาสติกสี่เหลี่ยมใส มีฝาปดมิดชิด มีหูหิ้ว เพิ่มขนาดกลอง
ใหญขึ้นใชขนาด 8 x 11 x 6 นิ้ว และกั้นกึ่งกลางเพื่อแบงกลองเปน 2 ล็อคพรอมกับติดปายระบุชนิดของสิ่งสง
ตรวจแยกแตละล็อค ทําใหมองเห็นสิ่งสงตรวจขางในชัดเจน งายตอการตรวจสอบ และในการนําสงหิ้วเพียง 1
กลองเทานั้น
3. จัดเตรียมอุปกรณ ไดแก
3.1 กลองพลาสติกสี่เหลี่ยมใส มีฝาปดมิดชิด มีหูหิ้วขนาด 8 x 11 x 6 นิ้ว จํานวน 1 กลอง (ราคา
60 บาท / กลอง )
3.2 หลุมโฟมที่ใชเสียบ Tube เลือด จํานวน 1 ชิ้น ( ขอสนับสนุนจากหอง LAB )
รวมคาใชจาย 60 บาท

การทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรม :
หัวขอ
นําสง LAB แบบเดิม
1. การปองกันการแพรกระจายเชื้อ - ไมมีฝาปด เสี่ยงตอการ
ขณะนําสง
แพรกระจายเชื้อ
2. ความเสียหายของสิ่งสงตรวจ
- หก เลอะเทอะ เปรอะเปอน
ทําใหสิ่งสงตรวจไมเพียงพอสําหรับ
การตรวจ ตองเจาะเลือดใหม หรือ
เก็บสิ่งสงตรวจใหม ทําให
ผูรับบริการไมพึงพอใจ
3. ความสะดวกในการนําสง
- ไมสะดวก ตองใชความ
ระมัดระวังในการนําสง
4. ความพึงพอใจของเจาหนาที่
- ไมพึงพอใจ

กลองสง LAB นิรภัย
- มีฝาปดมิดชิด ลดความเสี่ยงตอ
การแพรกระจายเชื้อ
- ไมพบปญหา หก เลอะเทอะ
เปรอะเปอน ปริมาณสิ่งสงตรวจไม
เสียหายไมตองเจาะเลือดใหม หรือ
เก็บสิ่งสงตรวจใหม ทําให
ผูรับบริการพึงพอใจ
- ขนาดกะทัดรัด ถืองาย คลองตัว
สะดวก สบายในการนําสง
- อัตราความพึงพอใจ 100 %

ประโยชน/การนําไปใช/ผลสําเร็จของนวัตกรรม :
จากการนํา “ กลองสง LAB นิรภัย ” มาใชในการนําสง LAB ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม
2561 พบผลลัพธการดําเนินงาน ดังนี้
1. ไมพบอุบัติการณการเก็บสิ่งสงตรวจใหมจากการเสียหายของสิ่งสงตรวจขณะนําสง
2. อัตราความพึงพอใจของเจาหนาที่ รอยละ 100
ขอเสนอแนะ
เพื่อประสิทธิภาพในการปองกันการแพรกระจายเชื้อสูเจาหนาที่ในขั้นตอนการเก็บสิ่งสงตรวจ และการ
นําสงสิ่งสงตรวจ เจาหนาที่ตองสวมอุปกรณปองกันที่จําเปน ไดแก Mask, ถุงมือ ทุกครั้ง

