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จ ำนวนประชำกร
• ประชำกรตำมทะเบียน   1,246,295 คน

• ประชำกรแฝง ประมำณ    800,000 คน

• แรงงำนต่ำงด้ำว ประมำณ   50,000 คน

• อตัรำกำรเพิม่ประชำกร           5.10%

• อตัรำผู้สูงอำยุ > 60 ปี            15.14%

หมำยเหตุ ข้อมูลปี 2561 กระทรวงมหำดไทย/ส ำนักนโยบำยแผนยุทธ์ศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุข                                                           
โรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยช์ัน้น าของกระทรวงสาธารณสขุท่ีมีคณุภาพ และคณุธรรม
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โรงพยาบาลสมทุรสาคร

โรงพยาบาลจตรุทิศ เบญจโรงพยาบาล





ทางหอ้งปฏบิตักิาร



• ผูร้บับรกิาร 13,306 ราย/เดอืน
159,376 ราย/ปี

พฒันาระบบใหบ้รกิารทางหอ้งปฏบิตักิาร

ระบบเดมิ 121.30 นาที

เหลอื 60.00 นาที

วันธรรมดา  504 ราย/วัน
วันหยุด      300 ราย/วัน



แนวคดิในการปรบัปรุงระบบบรกิาร

เพิ่ม Productivity โดย

• แนวคดิการลดขัน้ตอนโดยใชL้EAN

• เพิม่เวลาการใหบ้รกิารนอกเวลาราชการ



ระยะเวลาด าเนินการ
โครงกำร/กจิกรรม เป้ำหมำย ตัวช้ีวดั ปีที่

ด ำเนินกำร
1 ปรับปรุงหอ้งเจาะเลือดและติดตั้งเคร่ืองเตรียมหลอด

เลือดและติดบาร์โคด๊อตัโนมติั
จ านวน 1 เคร่ือง ลดขั้นตอนการท างานอยา่งนอ้ย 2 

ขั้นตอน
พ.ศ.2555

2 ปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการดา้นตรวจสอบสิทธิ
และการเงิน(One Stop Service)

ตรวจสอบสิทธิและช าระเงิน

อยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนักบัหอ้งเจาะ
เลือด

ลดเวลาการเดินประสานงาน

แผนกต่างๆได ้ร้อยละ 95ของ
ผูรั้บบริการ

พ.ศ.2556

3 เปิดใหบ้ริการเจาะเลือดล่วงหนา้ในวนัเสาร์-อาทิตย์ อยา่งนอ้ย 52 คร้ัง/ปี ผูรั้บบริการร้อยละ 15 เมษายน 
พ.ศ.2557

4 ปรับปรุงพื้นท่ีงานเคมีคลินิกและภูมิคุม้กนัเป็น 
Central lab เพ่ือรองรบัการตดิตัง้เครื่องตรวจเลือด
อตัโนมตัพิรอ้มสายพาน (Laboratory Automation 
System:LAS)

-LAS จ านวน 1 ยนิูต

- Central lab 1 หอ้ง

รายงานผลการตรวจวเิคราะห์เร็วข้ึน
≥30 นาที

มีนาคม 

พ.ศ.2558

5 ติดตั้งระบบท่อลมส่งตวัอยา่งเลือดความเร็วสูง
(Tempus 600) และเครื่องคดัแยกหลอดเลือด
(SortPro)

จ านวน 1 ยนิูต -ลดขั้นตอนการท างาน ≥ 3 ขั้นตอน

-ลดเวลาการใหบ้ริการ ≥30 นาที

-ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ≥ ร้อย
ละ85

พฤศจิกายน

พ.ศ.2559



ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2555

ปรับปรุงหอ้งเจาะเลือดติดตั้งเคร่ืองเตรียม
หลอดเลือดติดบาร์โคด๊อตัโนมติั   1 เคร่ือง 

ลดขั้นตอนการท างานอยา่งนอ้ย 2 ขั้นตอน

พ.ศ.2556

ใหบ้ริการดา้นตรวจสอบสิทธิ  การเงิน
(One Stop Service) พ้ืนท่ีเดียวกนักบัหอ้งเจาะเลือด

ลดเวลาการเดินประสานงาน

แผนกต่างๆได ้ร้อยละ 95ของผูรั้บบริการ

มนีำคม พ.ศ.2558

ปรับปรุงพ้ืนท่ีงานเคมีคลินิกและภูมิคุม้กนัเป็น Central lab 

(Laboratory Automation System :LAS )  1 ยนิูต

-รายงานผลการตรวจวเิคราะห์เร็วข้ึน ≥30 นาที

พฤศจกิำยน  พ.ศ.2559

ติดตั้งระบบท่อลมส่งตวัอยา่งเลือดความเร็วสูง(Tempus 600)
และเคร่ืองคดัแยกหลอดเลือด  (SortPro) 1 ยนิูต

-ลดขั้นตอนการท างาน ≥ 3 ขั้นตอน

-ลดเวลาการใหบ้ริการ ≥30 นาที

-ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  ≥ ร้อยละ85

เมษำยน พ.ศ.2557

เปิดใหบ้ริการเจาะเลือดล่วงหนา้ในวนัเสาร์-อาทิตย์

อยา่งนอ้ย 52 คร้ัง/ปี   ผูรั้บบริการร้อยละ 15



คียข์อ้มูล

One Stop Service

งำนผู้ป่วยนอก (OPD lab)บริกำรเจำะเลือด(ห้องเบอร์ 40)

เปิด VISIT

ตรวจสอบสิทธิ

การเงิน

เจาะเลือด



1 Preanalytical • ติดตัง้ Robot เตรียมหลอดเลือด 
และติด barcode อตัโนมติั



2 Preanalytical • One Stop Service



ระบบทอ่ลมส่งหลอดเลือด
เคร่ืองคัดแยกหลอดเลือด

• ลดเวลาและลดขั้นตอนในการน าส่งหลอดเลือด



2 Analytical • ติดตัง้ Line automation แบบครบวงจร 



3 Post Analytical • ออกรำยงำนผล Online ผ่ำนระบบ HIS (SSB)



Total Laboratory Automation

VDOhttps://drive.google.com/open?id=1Rwb70w_i4tSR1ZtKTHgnKdaNrC7a26di

20200109 Preanalytical รพ.พระนั่งเกล้า.wmv


ระบบเจาะเลือดล่วงหน้า4 • เจำะเลือดล่วงหน้ำ     
วนัเสำร์ – อำทติย์ 07.00 – 12.00 น.



ผลส ำเร็จผลส ำเร็จ

• สำมำรถรำยงำนผลกำรตรวจที่เร็วขึน้โดยรวมถึง 60 นำที 

• Line Automation ทั้งระบบ พบว่ำ Productivity มำกขึน้ ใช้
ผู้ปฏิบัตงิำนน้อยลง ในเวลำทีเ่ท่ำกนั

• มีเจ้ำหน้ำที่เหลือให้บริกำรงำนใหม่  เปิดบริกำรงำนใหม่ เช่น

กำรตรวจ HIV viral load

• ลดระยะเวลำในกำรรอคอย

• สำมำรถรำยงำนผลกำรตรวจที่เร็วขึน้โดยรวมถึง 60 นำที 

• Line Automation ทั้งระบบ พบว่ำ Productivity มำกขึน้ ใช้
ผู้ปฏิบัตงิำนน้อยลง ในเวลำทีเ่ท่ำกนั

• มีเจ้ำหน้ำที่เหลือให้บริกำรงำนใหม่  เปิดบริกำรงำนใหม่ เช่น

กำรตรวจ HIV viral load

• ลดระยะเวลำในกำรรอคอย



กจิกรรม ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

1 การให้บริการเกบ็สิงส่งตรวจ 
ช่วงเวลา 6.30 - 8.30 น. 

180 คน 260 คน 
(เพิม่ขั้นร้อยละ 40 ) 

2 ขั้นตอนก่อนการวเิคราะห์ 15 ขั้นตอน 9 ขั้นตอน 

3 ขั้นตอนการวเิคราะห ์ 6 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 

4 ขั้นตอนการรายงาน/รับผล 5 ขั้นตอน 1 ขั้นตอน 

5 ขั้นตอนการให้บริการทัง้หมด 26 ขั้นตอน 15 ขั้นตอน 

6 เวลาทีใ่ช้ในการให้บริการ 121.30 นาท ี 60.00 นาท ี

ผลจากการพัฒนาระบบการให้บริการ



กจิกรรม ก่อนปรับปรุงระบบ หลังปรับปรุงระบ

7 การเจาะเลอืดผิดคน 20 คน/ปี 3 คน/ปี 

8 ผู้รับบริการเป็นลมจากการอดอาหาร 2 คน/เดอืน ไม่พบ 

9 การใช้อุปกรณเ์กบ็ตัวอย่างสิง่
ส่งตรวจผิดชนิด

50 คร้ัง/ปี 2 คร้ัง/ปี

10 การให้บริการเจาะเลอืดล่วงหน้าเสาร-์
อาทติย์

ร้อยละ 2
ของผู้ขอรับบริการ 

เฉลีย่ร้อยละ 20
ของผู้ขอรับบริการ

11 ความพงึพอใจผู้รับบริการ ร้อยละ 76 ร้อยละ 87

12 จ านวนผล LAB  ทีแ่ล้วเสร็จ
เมือ่ เวลา 8.30 น.

15 - 20 ราย เฉลีย่ 100 ราย

ผลจากการพัฒนาระบบการให้บริการ



กระบวนการให้บริการรูปแบบนีม้ผู้ีขอเข้าชมห้องปฏบัิตกิาร 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข ส.ป.ป.ลาว 

อธิบดกีรมการแพทย ์ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมโหสถ) 



ประเทศกัมพูชา
(ผู้อ านวยการโรงพยาบาล CALMETTE ) 



BECKMAN COULTER ประเทศสหรัฐอเมริกา



• เจาะเลือดที ่รพ.สต.,เจาะเลือด รพช.,
เจาะเลือดคลินิกเอกชน
(เฉลี่ย 500 รายต่อเดอืน )

• เจาะเลือดทีค่ลินิก / Lab คุณภาพ
(ก าลังด าเนินการ)

What next.. 



Thank You for Attention


