
ช่ือผลงาน (Innovation) เคลียร์ปัญหา ปุจฉาคาใจ 
หน่วยงาน กลุ่มงานชนัสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาล สิรินธร 
นวตักร (Innovator) นายอาทิตย ์ พงุไธสง  ต าแหน่ง เจา้พนกังานวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญงาน 
1.มูลเหตุจูงใจ 
 ปัจจุบนัความหลากหลายดา้นโรคภยัไขเ้จ็บของประชาชนหรือผูม้าใชบ้ริการ มีจ านวนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เพ่ือให้
การวนิิจฉัยโรคของแพทยเ์ป็นไปอยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า ผูป่้วยไดรั้บการรักษาทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพ จึงตอ้งมี
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรค การรักษา และการติดตามการรักษาของแพทย์ ท่ี
หลากหลายมากข้ึน และผูป่้วยหรือผูม้าใชบ้ริการไม่เขา้ใจในรายการตรวจและผลการตรวจต่างๆทางหอ้งปฏิบติัการทาง
เทคนิคการแพทยท่ี์แพทยไ์ดส่้งตรวจพร้อมทั้งการเตรียมตวัผูป่้วยส าหรับการเก็บส่ิงส่งตรวจให้เป็นไปมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย ์เพ่ือให้ไดส่ิ้งส่งตรวจท่ีถูกตอ้ง มีคุณภาพ น าไปสู่ผลการตรวจท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า รวดเร็ว และผูป่้วย
ไดรั้บการรักษาจากแพทยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.สมมุตฐิานและแนวคดิทางวทิยาศาสตร์ทีน่ ามาใช้ 

 การใชง้านส าหรับส่ิงประดิษฐ ์เคลียร์ปัญหา ปุจฉาคาใจ สามารถใชง้านง่าย สะดวก เกิดความเขา้ในท่ีถูกตอ้ง
ส าหรับผูม้าใชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการ โดยการเล่ือนกระดานใหต้รงกบัช่องรายการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการท่ีส่งตรวจ
หรือท่ีตวัเองสนใน ซ่ึงในแต่ละช่องท่ีเล่ือนกระดานนั้นจะประกอบไปดว้ย ช่ือรายการตรวจ ค่าปกติ สาเหตุ อาการ
แสดงของโรค การติดต่อ การป้องกนั การเตรียมตวัก่อนการเจาะเลือด เป็นตน้ 
 ค าส าคญั 
  FBS = Fasting blood sugar (น ้าตาลในเลือด) 
  HbA1C = Hemoglobin A1C (น ้าตาลสะสม) 
  Lipid Profile (ไขมนัในเสน้เลือด) 

Cholesterol (คอลเลสเตอร์รอล) 
Triglyceride (ไตรกลีเซอร์ไรด)์ 
HDL = High density lipoprotein (ไขมนัดี)  
LDL= Low density lipoprotein (ไขมนัไม่ดี) 
BUN = Blood urea nitrogen(การท างานของไต)  
Creatinine (การท างานของไต)  
eGFR= Estimate glomerular filtration (อตัราการกรองของไต)  
Uric acid (กรดยริูค) 
LFT= Liver function (การท างานของตบั) 
TP = Total protein (โปรตีน) 
Albumin (อลับูมิน) 
Globulin (กลอบูลิน) 
Total bilirubin (บิลลิรูบิน)  
Direct bilirubin (บิลลิรูบิน)   



Indirect –bilirubin (บิลลิรูบิน) 
3.การถูกท าลายของเซลลต์บั 
AST = Aspartase aminotransferase (เอนไซมต์บั)  
ALT = Alanine aminotransferase (เอนไซมต์บั)  
ALP = Alkaline phosphatase (เอนไซมต์บั)  
Troponin-T (ภาวะโรคหวัใจ) 
CK-MB = Creatine phosphokinase-Muscle and Brain (เอนไซมซี์เคเอม็บี)  
VDRL = Veneral Diseases Research Laboratory (การตรวจคดักรองหาโรคซิฟิลิส)  
TPHA = Treponema Pallidum Haemagglutination (การตรวจยนืยนัโรคซิฟิลิส) 
Anti-HIV (การตรวจหาภูมิต่อเช้ือ HIV) 
Hepatitis B (Prevacination) 
HBsAg Hepatitis B surface antigen (การตรวจหาเช้ือไวรัสตบัอกัเสบ บี) 
HBsAb Hepatitis B surface antibody (การตรวจหาภูมิคุม้กนัต่อเช้ือไวรัสตบัอกัเสบ บี) 
HBcAb Hepatiits B core antibody (การตรวจหาร่องรอยการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบ บี) 
AFP = Alpha –fetoprotein (การตรวจหาสารบ่งช้ีมะเร็งตบั)  
CEA= Carcinoembryonic antigen (การตรวจหาสารบ่งช้ีมะเร็งล าไส)้  
PSA = Prostate specific antigen (การตรวจหาสารบ่งช้ีมะเร็งต่อมลูกหมาก)  
CA-153 = Cancer antigen - 153 (การตรวจหาสารบ่งช้ีมะเร็งเตา้นม)  
CA-125 = Cancer antigen - 125 (การตรวจหาสารบ่งช้ีมะเร็งรังไข่)  
CA19-9 = Cancer antigen 19-9 (การตรวจหาสารบ่งช้ีมะเร็งระบบทางเดินอาหาร)  
AFB = Acid fast bacilli stain (การตรวจหาเช้ือวณัโรค) 
CBC = Complete blood count (ความสมบูรณ์ของเมด็เลือด) 
UA = Urine analysis (การตรวจดูความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ) 

3.วตัถุประสงค์ 
 พฒันาส่ิงประดิษฐห์รือนวตักรรมท่ีคิดคน้ข้ึนมาใหใ้ชง้านไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนต์อ่
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน และประชาชนหรือผูม้าใชบ้ริการ 
4.แผนการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
 4.1 เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการอภิปรายร่วมกนั ช่วยกนัระดมความคิดเห็นวา่รายการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ
ประเภทใดท่ีมีการส่งตรวจบ่อยๆ และผูม้าใชบ้ริการมีความสงสยัหรือไม่เขา้ใจทั้งรายการตรวจและการเตรียมตวัก่อน
การเก็บส่ิงส่งตรวจ ท าเป็นรายการออกมา 

4.2 น ารายการท่ีไดม้าออกแบบ 
4.3 ท าเป็นโมเดลข้ึนมา 
4.4 ออกแบบในคอมพิวเตอร์ 
4.5 เลือกวสัดุและอุปกรณ์ท่ีมีในหน่วยงานน ามาประยกุตใ์ช ้
4.6 ประกอบส าเร็จรูป 



5.ผลการทดลอง/ทดสอบเบ้ืองต้น/สถิตทิีใ่ช้ทดสอบ (ถ้าม)ี 
 5.1 ผูม้าใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ 
 5.2 อตัราการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจส าหรับหอ้งปฏิบติัการลดลง 
6.การน าไปใช้ประโยชน์ 
 6.1 ผูป่้วยมีความเขา้ใจและปฏิบติัตนในการเตรียมตวัส าหรับการตรวจรายการต่างๆทางหอ้งปฏิบติัทางการ
แพทยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
 6.2 หอ้งปฏิบติัการไดรั้บส่ิงส่งตรวจท่ีมีประสิทธิภาพ น าไปสู่ผลการตรวจวเิคราะห์ท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า รวดเร็ว 
 6.3 แพทยไ์ดรั้บผลการตรวจท่ีถูกตอ้ง ผูป่้วยไดรั้บการรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 6.4 ผูม้าใชบ้ริการเขา้ใจในรายการตรวจและผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการทางเทคนิคการแพทย ์
7.สรุป 

ส่ิงประดิษฐ ์เคลียร์ปัญหา ปุจฉาคาใจ ผลิตจากวสัดุและอุปกรณ์ท่ีมีในหน่วยงานอยูแ่ลว้น ามาประยกุตใ์ชง้าน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและผูม้าใชบ้ริการ สามารถใชง้านง่าย สะดวก เกิดความเขา้ในท่ีถูกตอ้ง
ส าหรับผูม้าใชบ้ริการและผูใ้ห้บริการ ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อปัจจุบนัอตัราการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจส าหรับห้องปฏิบติัการลดลง 
และไดรั้บส่ิงส่งตรวจท่ีมีประสิทธิภาพ น าไปสู่ผลการตรวจวเิคราะห์ท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า รวดเร็ว แพทยไ์ดรั้บผลการตรวจ
ท่ีถูกตอ้ง ผูป่้วยไดรั้บการรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพผูป่้วยมีความเขา้ใจและปฏิบติัตนในการเตรียมตวัส าหรับการตรวจ
รายการต่างๆทางห้องปฏิบติัทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทยผ์ูม้าใชบ้ริการ
เขา้ใจในรายการตรวจและผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการทางเทคนิคการแพทยข์องตนเอง 

 

 
 


