
 

 

1. ช่ือเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการอานปฏิกิริยาแถบตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะ
ดวยวิธีการอานดวยสายตากับเคร่ืองตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะกึ่งอัตโนมัติ 
Cybow™ reader R-50 ตามกลุมความขุนของปสสาวะงานชันสูตร โรงพยาบาลสอง  
 

2. เจาของผลงานและผูรวมวิจัย 

ผูวิจัยหลัก 
ชื่อ – สกุล นายฐาปณกรณ เสารสุวรรณ ตําแหนง นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ 
สถานท่ีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสอง   หมายเลขโทรศัพท 0871793528 
E-mail: mt029_kanan@hotmail.co.th 
 

3. ความสําคัญและท่ีมาของการวิจัย(ระบุถึงความสําคัญของปญหาและความตองการในการแกไขปญหา)  
การการตรวจสารเคมีในปสสาวะ(Chemical Examination of Urine) เปนสวนหนึ่งของการตรวจ

ปสสาวะสมบูรณแบบ(Urine analysis) ซ่ึงการตรวจปสสาวะสมบูรณแบบนี้ เปนการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยท่ีมีประโยชนมากท่ีสุดวิธีหนึ่งเนื่องจากมีประโยชนอยางมากในการคัดกรองและวินิจฉัยโรค ใน
ระบบทางเดินปสสาวะ0และสามารถชวยวินิจฉัยโรค0อ่ืนๆในเบื้องตน เชนโรคเบาหวาน0 นิ่วในถุงน้ําดี ตอม
ลูกหมากอักเสบหรือภาวะมีไขโดยหาสาเหตุไมไดนอกจากนี้ยังจัดอยูในการตรวจสุขภาพพ้ืนฐานท่ัวไป การ
ตรวจสุขภาพประจําปเพ่ือชวยคัดกรองโรคในกลุมผูปวยท่ียังไมมีอาการและเปนงานทางจุลทรรศนศาสตรท่ีมี
การตรวจมากท่ีสุดเพราะสามารถทําไดทันที ไมตองใชเวลาเตรียมผูปวยนานและมีตนทุนตอการตรวจราคาถูก 
ดวยเหตุนี้ทําใหในปงบประมาณ2560 งานชันสูตร โรงพยาบาลสองมีปริมาณงานตรวจปสสาวะสมบูรณแบบ
ทางหองปฏิบัติการเพ่ิมสูงข้ึนจากปงบประมาณ2559 ถึง 11.51 %  
  ปจจุบันงานชันสูตร โรงพยาบาลสองไดปฏิบัติงานดานการตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะโดยใช
วิธีการวิเคราะหดวยแถบน้ํายาตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะแบบสําเร็จรูปชนิด Cybow™ Urine strip 6 
SG เพ่ือวิเคราะหหาสารเคมีในปสสาวะ 6ชนิด ไดแก น้ําตาลกลูโคส(Glucose) โปรตีน(Protein) คีโตน
(Ketone)ความเปนกรด/ดาง (pH) ,เลือด (Blood), ความถวงจําเพาะ (Specific gravity) วิธีการวิเคราะหทํา
ไดโดยจุมแถบน้ํายาตรวจสารเคมีลงในปสสาวะแลวจับเวลาตามท่ีกําหนดหลังจากนั้นอานปฏิกิริยาการเปลี่ยนสี
ของแถบน้ํายาตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะทีละชนิดจนครบ 6 ชนิดดวยสายตาโดยเทียบกับตารางสี
มาตรฐานซ่ึงวิธีการอานดวยสายตามีขอจํากัดคือ มีหลายข้ันตอน ตองจับเวลาในการอานผลทีละรายเพ่ือให
อานผลไดในเวลาท่ีถูกตอง รวมถึงการอานปฏิกิริยาดวยสายตาตองมีความระมัดระวังในการอานโดยตองอานที
ละแถบตรวจ เม่ือมีปสสาวะหลายตัวอยางพรอมกันทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงานและรายงานผลได 
       โดยปจจุบันมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานและชวยในการอาน
ปฏิกิริยาของแถบตรวจสารเคมีในปสสาวะแทนการอานดวยสายตา คือการผลิตเครื่องมือและเทคโนโลยีแบบ
ก่ึงอัตโนมัติข้ึนโดยมีระบบจับเวลาและระบบการอานปฏิกิริยาแถบตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะในตัวเอง 
โดยอาศัยหลักการการอานความเขมของแสง(Reflectance photometer) ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดสะดวก
และรวดเร็วมากข้ึน 

http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5/


 ดังนั้นการงานชันสูตร โรงพยาบาลสองจึงมีความจําเปนท่ีจะพิจารณาใหมีการนําเครื่องมือและ
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงานเนื่องจากสามารถลดภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนนี้ตลอดจนสามารถลดระยะเวลารอ
คอยผลตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยได 
       ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดศึกษาเปรียบเทียบหาความสอดคลองของการอานปฏิกิริยาของแถบตรวจ
วิเคราะหสารเคมีในปสสาวะชนิด Cybow™ Urine strip 6 SG โดยเปรียบเทียบการอานปฏิกิริยาของสารเคมี
ในปสสาวะ 6 ชนิด ไดแก น้ําตาลกลูโคส(Glucose) โปรตีน(Protein) คีโตน(Ketone) ความเปนกรด/ดาง 
(pH), เลือด (Blood), ความถวงจําเพาะ (Specific gravity) ระหวางวิธีการอานดวยสายตาทีเปนวิธีท่ี
ปฏิบัติงานในปจจุบันนี้กับเครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะก่ึงอัตโนมัติชนิด Cybow™ reader R-50 
ในกลุมตัวอยางปสสาวะของผูรับบริการตึกผูปวยนอกโรงพยาบาลสอง ระหวาง วันท่ี 1 ธนัวาคม 2560 ถึง 31 
ธันวาคม 2560  จํานวน 180 ตัวอยาง โดยแบงกลุมตัวอยางปสสาวะตามลักษณะกายภาพความขุนท่ีพบทาง
หองปฏิบัติการไดแก กลุมตัวอยางปสสาวะมีลักษณะกายภาพใส (Clear) จํานวน 60 ตัวอยาง ลักษณะก่ึงขุน 
(Slightly Turbid) จํานวน 60 ตัวอยาง และลักษณะขุน (Turbid)60 ตัวอยาง โดยใช % concordance 
และ% ±1 block concordance ในการวิเคราะหผลความสอดคลองของการเปรียบเทียบการอานปฏิกิริยา
แถบตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะดวยสองวิธีดังกลาวและผลการศึกษาคา% concordance และ % ±1 
block  concordance ท่ีไดนี้จะเปนขอมูลสําคัญของงานชันสูตร โรงพยาบาลสอง ในการประกอบพิจารณา 
ในการเลือกใชเครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะแบบก่ึงอัตโนมัติชนิด Cybow™ reader R-50 ทดแทน
วิธีการอานดวยสายตาเนื่องจากมีวิธีการปฏิบัติงานท่ีสะดวก รวดเร็วกวา ทําใหสามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและลดภาระงาน ไดอยางประสิทธิภาพท่ีสุด 
 

4. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาหาความสอดคลองของการเปรียบเทียบผลการอานปฏิกิริยาของแถบตรวจวิเคราะห
สารเคมีในปสสาวะดวยวิธีการอานดวยสายตากับเครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะก่ึงอัตโนมัติ 
Cybow™ reader R-50 ตามลักษณะความขุนของปสสาวะ  
2. เพ่ือเปนขอมูลประกอบการใชเครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะก่ึงอัตโนมัติ Cybow™ 
reader R-50 ทดแทนวิธีการอานดวยสายตาของการอานปฏิกิริยาแถบตรวจวิเคราะหสารเคมีใน
ปสสาวะไดอยางมีประสิทธิภาพและไดประโยชนสูงสุด 
 
 
 

5. ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการศึกษา 
5.1 รูปแบบการวิจัย  

การศึกษาวิจัยเชิงทดลอง 
5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรท่ีใช ศึกษาคือกลุมตัวอยางปสสาวะท่ีมีสีเหลือง ของผูรับบริการตึกผูปวยนอก 
โรงพยาบาลสอง ชนิดท่ีเก็บเฉพาะชวงกลาง (Midstream Urine) โดยเก็บเวลาใดก็ได (Random 
Urine) จํานวน 180 ตัวอยาง แบงกลุมเปนลักษณะทางกายภาพใส (Clear) จํานวน 60 ตัวอยาง 
ลักษณะก่ึงขุน (Slightly turbid) จํานวน 60 ตัวอยาง และขุน (Turbid) จํานวน 60 ตัวอยาง 

5.3 ข้ันตอนการศึกษา  



1. ศึกษาคนควาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือ
นํามาเปนแนวทางในการศึกษา 
2. ทําการตรวจวิเคราะหสารเคมีในตัวอยางปสสาวะดวยแถบตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะ
ชนิด Cybow™ urine strip 6PG ดวยวิธีการอานดวยสายตากับวิธีตรวจวิเคราะหดวยเครื่อง
วิเคราะหก่ึงอัตโนมัติ Cybow™ reader R50  
3. ทําการบันทึกผลการอานปฏิกิริยาแถบตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะดวยท่ีไดโดยการอาน
ดวยสายตาและการอานท่ีไดจากเครื่องวิเคราะหก่ึงอัตโนมัติ Cybow™ reader R50 โดยบันทึก
แยกตามปสสาวะท่ีมีลักษณะกายภาพ Clear, Slightly turbid และTurbid 
4. รวบรวมผลการอานปฏิกิริยาแถบตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะดวยวิธีการอานดวยสายตา
และการอานดวยเครื่องตรวจวิเคราะหก่ึงอัตโนมัติ Cybow™ reader R50 มาวิเคราะหหาความ
สอดคลอง (%concordance) โดยใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมแจกแจงแบบตาราง 
5. แปลผลการศึกษาเปรียบเทียบ 
6. สรุปและวิจารณผลการศึกษา 

 
5.4 เครื่องมือและการวัด   
5.4.1น้ํายาวัสดุและอุปกรณ 
1 ภาชนะเก็บปสสาวะขนาด 20-30 มิลลิลิตร 
2 หลอดสําหรับปนปสสาวะชนิดใส 
3 แถบตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะชนิด Cybow™ Urine strip 6 SG สําหรับวิเคราะหสารเคมี
ไดแก น้ําตาลกลูโคส(Glucose) โปรตีน(Protein) คีโตน (Ketone)  ความเปนกรด/ดาง (pH) ,เลือด 
(Blood), ความถวงจําเพาะ (Specific gravity) 
4 เครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะก่ึงอัตโนมัติ ชนิด Cybow™ reader R50 
5 นาฬิกาจับเวลาท่ีผานการสอบเทียบเวลาแลว 
 
5.4.2 ข้ันตอนการวิเคราะห 
1.เลือกตัวอยางปสสาวะท่ีมีสีเหลือง (Yellow) แลวผสมปสสาวะและเทตัวอยางปสสาวะลงในหลอด
ปนปสสาวะใหได 10 มิลลิลิตร สังเกตลักษณะทางกายภาพโดยนําหลอดปนปสสาวะเทียบโดยแนบกับ
แถบวัดความขุนท่ีมีแถบหรือตัวอักษรสีดําแลวอานตัวหนังสือ โดยผานปสสาวะ โดยแยกกลุมเปนดังนี้ 
ปสสาวะลักษณะทางกายภาพ  Clear = สามารถอานตัวหนังสือหรืออานแถบดําไดชัดเจน  

Slightly Turbid = สามารถอานตัวหนังสือหรืออานแถบดําไดแตไมสามารถอานไดชัดเจน   
           Turbid             = ไมสามารถอานตัวหนังสือหรือเห็นแถบเลย 
2. จุมแถบตรวจลงในปสสาวะจํานวน 2 แถบ เวลาไมเกิน 2 วินาที เช็ดดานขางของแถบเพ่ือกําจัด
ปสสาวะสวนเกิน   
3.  แถบท่ี 1 วางแนวนอนท้ิงไว จับนาฬิกา 1 นาทีพอดี แลวอานผลดวยสายตาเทียบกับแถบสี

มาตรฐานขางขวดของแถบตรวจ  
แถบท่ี 2  ใสเขาไปในเครื่องวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะก่ึงอัตโนมัติ Cybow™ reader R-50 ผล
การอานปฏิกิริยาจะพิมพออกมาอัตโนมัติ 

 
5.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 



จัดเก็บขอมูลผลการวิเคราะหการอานปฏิกิริยาแถบตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะโดย 1 
ตัวอยางเก็บขอมูลดวยการอานผลการวิเคราะหดวย 2 วิธี คือ อานผลดวยสายตาและเครื่องวิเคราะห
สารเคมีในปสสาวะก่ึงอัตโนมัติ Cybow™ reader R-50 โดยกําหนดใหเก็บตัวอยางขอมูลแบบ
ระหวางวัน (Between day) จํานวนวันละ 5 ตัวอยาง โดยเก็บขอมูล 5 ตัวอยางแรกของแตละวันของ
แตละกลุมความขุนของปสสาวะ แตถาไมถึง 5 ตัวอยางใหเก็บอยางนอยจํานวน 2 ตัวอยางตอวันจน
ครบจํานวนกลุมละ 60 ตัวอยาง   
  
5.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช  

การเปรียบเทียบผลการทดสอบสองวิธีท่ีอานผลการวิเคราะหเปนก่ึงปริมาณ (Semi 
quantitative) จะวิเคราะหขอมูลเปนรอยละความสอดคลอง คือ %concordance และ 
% ±1 Block concordance โดยเกณฑท่ียอมรับ คือ 75 % 

 
5.7 ระยะเวลาการศึกษา 

    ระหวางวันท่ี 1 ธันวาคม 2560- 31 ธันวาคม 2560  
 
 

6. ผลการศึกษา  
ผลการศึกษาพบวาในกลุมปสสาวะใส มีคา %concordance ของ น้ําตาลกลูโคส เทากับ

98.3%, คีโตน เทากับ100.0%,โปรตีนเทากับ 93.3%,ความเปนกรด/ดาง เทากับ 90.0%,ความ
ถวงจําเพาะ เทากับ 85.0%, เลือด (blood) เทากับ91.7% คา % ±1 block concordance คือ 
น้ําตาลกลูโคส, คีโตน, โปรตีน, ความเปนกรด/ดาง, เลือดเทากับ 100.0%เทากัน, ความถวงจําเพาะ 
เทากับ 98.3 %  

กลุมปสสาวะก่ึงขุน มีคา %concordance คือ น้ําตาลกลูโคส เทากับ95.0%,  คีโตน เทากับ 
100.0%, โปรตีนเทากับ 88.3%, ความเปนกรด/ดางเทากับ 85.0%, ความถวงจําเพาะ เทากับ 
85.0%, เลือด(blood) เทากับ 90.0% คา % ±1 block concordance คือ น้ําตาลกลูโคส, คีโตน, 
โปรตีน, ความเปนกรด/ดาง, เลือดเทากับ 100.0% เทากัน,ความถวงจําเพาะ เทากับ 96.7 %  

กลุมปสสาวะขุนมีคา %concordance คือ น้ําตาลกลูโคส เทากับ 96.7%, คีโตน เทากับ 
100.0%, โปรตีน เทากับ91.7%,ความเปนกรด/ดาง เทากับ 91.7 %, ความถวงจําเพาะ เทากับ 
83.3%, เลือด เทากับ 93.3% คา % ±1 block concordance คือ น้ําตาลกลูโคส, คีโตน, โปรตีน, 
ความเปนกรด/ดาง, เลือด เทากับ 100.0% เทากัน,ความถวงจําเพาะ(Specific gravity) เทากับ 
98.3%  

 

7. สรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา %concordance และ % ± 1 block concordance ของการ

เปรียบเทียบการอานปฏิกิริยาแถบตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะชนิด Cybow™ urine strip 6 
SG ไดแก น้ําตาลกลูโคส, คีโตน, โปรตีน, ความเปนกรดดาง, ความถวงจําเพาะและเลือดดวยวิธีการ
อานดวยสายตาและเครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะก่ึงอัตโนมัติ Cybow™ reader R-50 ใน
กลุมปสสาวะท่ีมีลักษณะทางกายภาพใส, ก่ึงขุนและขุน พบวาการอานแถบตรวจสารเคมีในปสสาวะ



ทุกรายการมีคา %concordance และ % ± 1 block concordance ระหวางการอานปฏิกิริยาท้ัง
สองวิธีอยูระหวาง 80-100 % ซ่ึงอยูในเกณฑท่ียอมรับไดท้ังหมดคือมากกวา 75%  

  ดังนั้นจึงสรุปไดวาการเปรียบเทียบการอานปฏิกิริยาแถบตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะ 
Cybow™ urine strip 6 SG ดวยวิธีการอานดวยสายตากับเครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะ
ก่ึงอัตโนมัติ Cybow™ reader R-50 มีความสอดคลองกัน ดังนั้นการอานปฏิกิริยาแถบตรวจวิเคราะห
สารเคมีในปสสาวะ Cybow™ Urine strip 6 SG โดยวิธีการอานดวยสายตากับเครื่องตรวจวิเคราะห
สารเคมีในปสสาวะก่ึงอัตโนมัติ Cybow™ reader R-50 จึงสามารถทดแทนกันไดและเครื่องตรวจ
วิเคราะหสารเคมีในปสสาวะก่ึงอัตโนมัติ Cybow™ reader R-50 จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชใน
งานตรวจวิเคราะหสารเคมีในปสสาวะของงานชันสูตร โรงพยาบาลสอง ทดแทนวิธีการอานดวย
สายตาได เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วกวา โดยสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและลดภาระงานท่ี
เพ่ิมข้ึนรวมถึงสามารถลดระยะเวลาการรอคอยผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการได 

 
สวนท่ี 2  การเพ่ิมคุณคาของผลงาน 

1. คุณอํานวยหรือพ่ีเลี้ยง 
ขอขอบคุณ คุณอนามัย สมราง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสอง ท่ีชวยแนะนําทักษะใน
การทําวิจัย 

 
2. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

1. เปนขอมูลในการประกอบการใชเครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีก่ึงอัตโนมัติชนิด Cybow™ reader 
R-50 ของงานชันสูตร โรงพยาบาลสอง ซ่ึงจะใชทดแทนวิธีการอานดวยสายตาเนื่องจากสามารถ
ปฏิบัติงานไดสะดวก รวดเร็วข้ึน ลดข้ันตอนและสามารถลดภาระงานได 
2. สามารถนําผลการศึกษาจากครั้งนี้เปนขอมูลพ้ืนฐานในการทําการศึกษาวิจัยครั้งตอไปได 
 

3. บทเรียนท่ีไดรับ 
1.เทคโนโลยีใหมๆของเครื่องมือวิเคราะหทางหองปฏิบัติการทางการแพทยสามารถนํามาใชใน
หองปฏิบัติการทางการแพทยไดเพ่ือลดภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนโดยสามารถลดข้ันตอนและลดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานได 
2.ทรัพยากรมนุษยถือเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดในหองปฏิบัติการทางการแพทยเนื่องจากตองควบคุมการ
ทํางานและควบคุมผลการวิเคราะหจากเครื่องมือนั้นๆ ใหมีความถูกตองแมนยําและนาเชื่อถือท่ีสุด 
 

4. ปจจัยแหงความสําเร็จ 
1.คําแนะนํา ปรึกษาและกําลังใจของเจาหนาท่ีในหนวยงานชันสูตร โรงพยาบาลสอง 
2.การนําโปรแกรมทางคอมพิวเตอร (โปรแกรม Excel) มาใชในการวิเคราะหขอมูล 
3.ระบบสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตท่ีงาย สะดวก รวดเร็ว ทําใหไดรับความรูและขอมูลท่ีมากข้ึน 
4.การแขงขันทางการคาท่ีสูงข้ึนทําใหมีการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางหองปฏิบัติการทางการ
แพทยดวยเทคโนโลยีใหมๆออกสูตลาดมากข้ึน 
5.ผูบริหารสนับสนุนและใหมีอิสระทางความคิดในการทําวิจัย 
 

5. การสนับสนุนท่ีไดรับจากผูบริหารหนวยงานองคกร 



1.การอนุญาตใหทําและใชขอมูลผูรับบริการในการทําวิจัย 
2.สนับสนุนและอนุญาตใหใชเครื่องมือก่ึงอัตโนมัติมาใชในหนวยงาน 
3.ใหมีอิสระในการคัดเลือกวัสดุ อุปกรณท่ีมาใชในหนวยงาน 

 


