1. ชื่อเรื่ อง
เครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือด

2. คณะผูจ้ ดั ทา
1. นางสาว ศรัญญา ตุ่นแก้ว
2.นาย ขวัญเชิญ คานิมิตร

3. ความเป็ นมาและความสาคัญ
การตรวจวินิจฉัยโรคทางโลหิ ตวิทยานอกจากการซักประวัติและการตรวจร่ างกายอย่างละเอียดแล้ว
การตรวจสเมียร์ เลือดถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นจะต้องทาในทุกราย แพทย์นาผลที่ได้ไปใช้เป็ นข้อมูลใน
การสนับสนุนการวินิจฉัยโรค นอกจากนี้การตรวจสเมียร์ เลือด ยังใช้เป็ นดัชนีที่สาคัญในการให้การรักษา
การติดตามผลการรักษา และการพยากรณ์โรค
ในห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ การตรวจสเมียร์ เลือดนอกจากจะบอกลักษณะรู ปร่ างของเม็ดเลือด
แดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดแล้ว ยังให้ขอ้ มูลคร่ าวๆเกี่ยวกับปริ มาณของฮีโมโกลบิน จานวนเม็ดเลือด
แดง จานวนเม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดอีกด้วย อีกทั้งการเตรี ยมและการตรวจสเมียร์ เลือดก็ทาได้ง่าย ไม่
จาเป็ นต้องใช้เทคนิคหรื อเครื่ องมือพิเศษแต่อย่างใด
ฉะนั้นการตรวจสเมียร์ เลือดจึงมีความสาคัญและมีประโยชน์อย่างยิง่ ในเวชปฏิบตั ิ การที่จะตรวจ
สเมียร์ เลือดและแปลผลให้ถูกต้องนั้น สิ่ งสาคัญนอกเหนือจากผูท้ ี่ทาการตรวจที่มีความรู ้ความสามารถก็คือ
การเตรี ยมสเมียร์และการย้อมสี ที่ดีและถูกต้อง
ทั้งนี้เพื่อจะได้สเมียร์ ที่เซลล์เม็ดเลือดมีการกระจายตัวดี
สม่าเสมอ มองเห็นเซลล์ได้ชดั เจน ง่ายต่อการตรวจ (สเป็ ค-สายเชื้อ ส. ภาพสี ประกอบโลหิ ตวิทยา=color
aids hematology. กรุ งเทพฯ: เอช ที พี เพรส; 2544.)
โดยปกติแล้วเราใช้สเมียร์ เลือดเพื่อการตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete blood count) อย่างไร
ก็ตาม เราสามารถใช้สเมียร์ เลือดเพื่อวินิจฉัยเบื้องต้นของโรคทางโลหิ ตวิทยาได้ อาทิเช่น มะเร็ งเม็ดเลือด
ขาว โลหิตจาง รวมทั้ง ดูความผิดปกติของรู ปร่ างและจานวนของเม็ดเลือดต่าง ๆ ภายในร่ างกายได้ดว้ ย
นอกจากนี้ สเมียร์ เลือดยังมีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากปรสิ ตบางชนิดได้ อาทิเช่น มาลาเรี ย หรื อ
โรคไข้จบั สั่น ซึ่ งบางระยะของปรสิ ตที่ก่อโรคนี้ จะอาศัยอยูใ่ นเม็ดเลือดแดง ดังนั้น เราจึงสามารถใช้สเมียร์
เลือดในการดูลกั ษณะความแตกต่างของเชื้อเพื่อจาแนกสปี ชีส์ของเชื้อในเบื้องต้นได้เป็ นต้น
การเตรี ยมสเมียร์ เลือดเริ่ มจากการหยดเลือดลงบนแผ่นสไลด์ที่ดา้ นใดด้านหนึ่งของสไลด์ แล้วใช้ตวั
ไถมาแตะที่ดา้ นหน้าของหยดเลือด โดยให้ตวั ไถทามุม 30-45 องศากับแผ่นสไลด์ แล้วไถตัวไถไปข้างหน้า

ด้วยความเร็ วสม่าเสมอ จะเกิดเป็ นสเมียร์ เลือด โดยสเมียร์ เลือดที่ดีน้ นั ควรจะมีความยาวประมาณ 3-4
เซนติเมตรและปลายมน (ปลายลิ้นหมา) หลังจากนั้น จึงนาไปย้อมสี และตรวจดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์
ห้องปฏิบตั ิการชันสู ตรสาธารณสุ ขโรงพยาบาลดอยเต่า เปิ ดให้บริ การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ด
เลือดด้วยเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติ และตรวจสเมียร์ เลือดในผูป้ ่ วยทุกราย โดยภายในหนึ่งวันมีผมู้ ารับบริ การ
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดโดยเฉลี่ย 50 ราย ระยะเวลาในการรอออกผลคือ 30 นาทีต่อราย ซึ่ งจะเห็น
ได้วา่ ใช้เวลาค่อนข้างนานในการออกผลการตรวจวิเคราะห์ผปู้ ่ วยหนึ่งรายซึ่งสาเหตุความล่าช้าอาจ
เนื่องมาจาก ระยะเวลาในการทาให้สเมียร์ เลือดแต่ละแผ่นแห้ง เนื่องจากหลังจากการย้อมสี สเมียร์ เลือดต้องมี
การทาให้แห้งก่อนนาไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยใช้ไดร์ เป่ าผมต่อสเมียร์ เลือดหนึ่ งแผ่น สาเหตุความ
ล่าช้าที่เกิดขึ้นทาให้ผปู้ ่ วยรอผลการตรวจเลือดช้า อาจทาให้ผปู ้ ่ วยไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ทนั ท่วงทีซ่ ึ ง
ซึ่งส่ งผลต่อชีวติ ของผูป้ ่ วยหากไม่ได้รับการรักษา และการใช้ไดร์ เป่ าผมเป่ าแผ่นสไลด์อาจทาให้รูปร่ างเม็ด
เลือดแดงผิดเพี้ยนไปจากความเป็ นจริ งเนื่ องจากความร้อน ส่ งผลให้เกิดความสับสนว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้น
นั้นมาจากตัวผูป้ ่ วยเองหรื อเทคนิคการเตรี ยมสไลด์ ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงอยากทดสอบเครื่ องมือที่สร้าง
ว่าสามารถนามาทดแทนไดร์ เป่ าผม และสามารถลดระยะเวลาในการรอสเมียร์เลือดแห้ง เพื่อเพิ่มระยะเวลา
ในการตรวจวิเคราะห์ดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ ทาให้ได้ผลการตรวจในระยะเวลาที่ส้ นั ลง ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยไม่ตอ้ ง
รอผลตรวจเลือดนาน และแพทย์สามารถนาผลการตรวจวิเคราะห์ไปช่วยวินิจฉัยผูป้ ่ วยได้ทนั ท่วงที
4. วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือด
2.เพื่อดูความเป็ นไปได้ของเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือด

5. กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการรอสเมียร์ เลือดแห้งหลังการย้อมสี ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 นาทีต่อหนึ่งแผ่น ทาให้เวลาใน
การรอผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนานขึ้น ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยได้รับการวินิจฉัยช้า ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒั นา
เครื่ องมือที่จะสามารถลดระยะเวลาการรอสเมียร์ เลือดแห้งและส่ งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดให้
น้อยที่สุดและดูความเป็ นไปได้ของเครื่ องมือว่าสามารถนามาใช้งานได้จริ ง ทาให้ผปู ้ ่ วยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาใน
การรอผลการตรวจ และแพทย์สามารถวินิจฉัยได้เร็ วขึ้น
6. ขอบเขตการวิจยั

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพัฒนา ประกอบไปด้วย 1.ระยะวิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนา
2.ระยะดาเนินการ 3.ระยะประเมินผล โดยนาไปใช้ในห้องปฏิบตั ิการชันสู ตรโรงพยาบาลดอยเต่าเป็ นเวลา 1
อาทิตย์

7. คาสาคัญ
เครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือด, สเมียร์เลือด, การตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
8. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครั้งนี้ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้งาน เครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือดโดยมีคุณสมบัติเป็ นนัก
เทคนิ คการแพทย์และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ประจาห้องปฏิบตั ิการชันสู ตรโรงพยาบาลดอยเต่า จานวน 4
คนเพื่อดูความเป็ นไปได้ของเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือด

9. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแบ่งตามระยะการวิจยั ได้ดงั นี้
1.ระยะประเมินผล เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
1). แบบสอบถามความเป็ นไปได้ของเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือด มีลกั ษณะแบบประเมิน
ค่า 4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก น้อย และน้อยที่สุด โดยมีลาดับคะแนนตามลาดับคือ 4 3 2 และ 1
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือด
ส่ วนที่ 2 เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจยั ได้แก่ เครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือดที่พฒั นาขึ้นจากขั้นตอน
วิเคราะห์สถานการณ์

10. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ

10.1 การตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา (Content validity)
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามความเป็ นไปได้ของเครื่ องมือนาไปตรวจสอบความถูกต้องโดยให้
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเทคนิคการแพทย์ คือหัวหน้าห้องปฏิบตั ิการชันสู ตร
โรงพยาบาลดอยเต่า 1 ท่าน ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการออกแบบเครื่ องมือ คือหัวหน้ากลุ่มงานช่างโรงพยาบาล
ดอยเต่า 1 ท่าน ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการออกแบบคาถาม คือ วิทยากรผูอ้ บรมเรื่ องการทาวิจยั 1 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะด้านความเหมาะสมของภาษาและนาเครื่ องมือมาปรับปรุ งแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
10.2 การหาความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability)
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามเกี่ยวกับความความเป็ นไปได้ของเครื่ องมือที่ผา่ นการปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิไปทดลองกลุ่มตัวอย่างที่มีบริ บทและลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา เพื่อประเมินปั ญหาอุปสรรคในแบบสอบถาม หลังจากนั้นนาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไข
ก่อนนาไปใช้จริ ง

11. ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะวิเคราะห์ สถานการณ์ และพัฒนา
1) ประชุมเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องคือ ห้องปฏิบตั ิการชันสู ตรโรงพยาบาลดอยเต่า
2) แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
3) ออกแบบเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือดที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดและข้อเสนอแนะ
3.1 ออกแบบเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือด
3.2 ส่ งรู ปแบบเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือดให้ฝ่ายช่างนาไปสร้างตามแบบ
3.3 ฝ่ ายช่างเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือดตาม
ความเหมาะสม
3.4 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือดระหว่างฝ่ ายบุคลากรใน
ห้องปฏิบตั ิการชันสู ตรและฝ่ ายงานช่างโรงพยาบาลดอยเต่า
3.5 ฝ่ ายงานช่างลงมือสร้างเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือด
ระยะที่ 2 ระยะดาเนินการวิจัย

4) นาเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์ เลือดไปทดลองใช้ในห้องปฏิบตั ิการชันสู ตรโรงพยาบาลดอยเต่า
5) ตอบแบบสอบถามความเป็ นไปได้ของเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือด
ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล
6) ประเมินผลความเป็ นไปได้ของเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือดจากแบบสอบถาม
6.1 ข้อมูลทัว่ ไป ของผูใ้ ช้เครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณา ด้วยการ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.2 ข้อมูลความเป็ นไปได้ของเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือดจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
13. ผลการดาเนินงาน
ส่ วนที่ 1 ลักษณะของเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือด

ขั้นตอนการทา
1. เตรี ยมอุปกรณ์ที่ตอ้ งการตามแบบร่ าง
2.นาท่อนเหล็กมาเชื่อมกันเป็ นสี่ เหลี่ยมเพื่อทาเป็ นฐานเพื่อความมัน่ คง

3.นาตะแกรงใส่ เอกสารที่เหลือใช้มาทาสี ดา และวางลงบนฐานเพื่อทาเป็ นที่วางสไลด์

4. ติดตั้งพัดลมขนาดเล็กตรงส่ วนปลายเพื่อเป็ นแหล่งกาเนิดพลังงานลม เปิ ดปิ ดโดยใช้สวิตซ์ไฟ

5. ใส่ ฉากบังด้านข้างเพื่อบังคับทิศทางลมให้ไปทางด้านที่วางแผ่นสไลด์แก้ว

โดยเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือดหนึ่งเครื่ องสามารถวางสไลด์ได้ 12 แผ่น

ส่ วนที่ 2 ผลการตอบแบบสอบถามความเป็ นไปได้ของเครื่ องมือ

ตารางที่ 1 แสดงผลข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตัวแปรที่ศึกษา
จานวน
เพศ
ชาย
1
หญิง
3
อายุ (ปี )
20-30
2
31-40
1
41-50
0
51-60
1
อายุเฉลี่ย (SD)
34.25
ตารางที่ 2 แสดงผลข้อมูลความเป็ นไปได้ของเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือด
คาถาม
มากทีส่ ุ ด
1. เครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือดสามารถนาไปใช้ได้ง่าย
3 (75)
2. เครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือดมีความชัดเจนของเนื้อหา
2.1 ลดระยะเวลาการรอคอยการแห้งภายใน 1 นาที
2.2 เพิ่มจานวนแผ่นสเมียร์ เลือดในการทาให้แห้งหลังจาก 4 (100)
การย้อมสี
2.3 รักษารู ปร่ างเม็ดเลื อดที่มีสาเหตุ มาจากร่ างกายผูป้ ่ วย 1 (25)
(200 แผ่น)
3. เครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์ เลือดมีขนาดกะทัดรัด ไม่กีดขวาง
การทางานของอุปกรณ์อื่นในห้องปฏิบตั ิการ
4. เครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือดมีความปลอดภัยในการใช้งาน
4 (100)
5. เครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์ เลือดมีความเป็ นไปได้ที่จะนาไปใช้ 4 (100)
ในห้องปฏิบตั ิการชันสู ตร

14. อภิปรายผล

ร้อยละ
25
75
50
25
0
25
(14.86)

ความคิดเห็น
มาก
น้ อย
1 (25)
2 (50)

2 (50)

3 (75)
4 (100)

น้ อยทีส่ ุ ด

จากผลส ารวจกลุ่ ม ผูใ้ ช้ง านเครื่ องเป่ าสไลด์ส เมี ย ร์ เลื อดจานวน 4 คนซึ่ งเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งานใน
ห้องปฏิ บตั ิการชันสู ตรโรงพยาบาลดอยเต่า เป็ นชาย 1 คน และ หญิง 3 คนคิดเป็ นร้อยละ 25 และ 75
ตามลาดับ อายุของผูใ้ ช้งานอยูใ่ นช่วง 20-30 ปี 2 คน 31-40 ปี 1 คน และ51-60 ปี 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 25
และ 25 ตามลาดับ พบว่าอายุเฉลี่ยอยูท่ ี่ 34.25 ปี
จากการทดสอบความเป็ นไปได้ของเครื่ องมือในเรื่ องการใช้งานง่ายมีผเู ้ ห็นด้วยมากที่สุด 3 คน มาก
1 คน คิดเป็ นร้อยละ 75 และ 25 ตามลาดับ สามารถลดระยะเวลาในการรอให้สเมียร์ เลือดแห้ง ภายใน 1นาที
มีผเู้ ห็นด้วยมาก 2 คน เห็นด้วยน้อย 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 ตามลาดับ สามารถเพิ่มจานวนแผ่นสเมียร์ เลือด
หลังการย้อมสี มีผเู ้ ห็นด้วยทั้ง 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 สามารถรักษารู ปร่ างของเม็ดเลือดที่มาจากร่ างกาย
ผูป้ ่ วยได้ มีผเู้ ห็นด้วยมากที่สุด 1 คน เห็นด้วยมากจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 และ 75 ตามลาดับ เครื่ อง
เป่ าสไลด์สเมียร์ เลือดมีขนาดกะทัดรัด ไม่กีดขวางการทางานของอุปกรณ์ อื่นในห้องปฏิบตั ิการมีผเู ้ ห็นด้วย
น้อยจานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ความปลอดภัยในการใช้งานมีผเู้ ห็นด้วยมากที่สุด 4 คน คิดเป็ นร้อยละ
100 สามารถนาไปใช้งานได้จริ งในห้องปฏิบตั ิการชันสู ตรมีผเู ้ ห็นด้วยทั้งหมด 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
จากผลการวิจยั พบว่าเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์ เลือดสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง รู ปแบบของเครื่ องมือ
ไม่ซบั ซ้อน ใช้งานง่าย มีความแข็งแรงทนทาน สามารถเพิม่ จานวนสไลด์สเมียร์ เลือดหลังจากการย้อมสี อีก
ทั้งไม่ส่งผลต่อลักษณะเม็ดเลือดที่มาจากร่ างกายผูป้ ่ วย ระยะเวลาการรอคอยสั้นลง มีความปลอดภัยในการ
ใช้งาน แต่จากการมีผทู ้ ี่เห็ นด้วยน้อยในด้านระยะเวลาการรอคอยให้ความเห็ นว่าควรมีการวางสไลด์ให้ทา
มุมเอียงมากขึ้ นเพื่อเพิ่มความรวดเร็ วในการแห้ง และขนาดของเครื่ องเป่ าสไลด์ที่อาจมีขนาดใหญ่เกิ นไป
ส่ งผลให้ใช้เนื้ อที่ในการวาง ผูว้ ิจยั จะนาผลนี้ ไปพัฒนาเครื่ องเป่ าสไลด์ต่อไปคือ ทาให้ที่วางสไลด์มีความ
เอียงมากขึ้น และทาให้เครื่ องเป่ าสไลด์มีขนาดเล็กลงแต่สามารถคงจานวนสไลด์ที่ทาให้แห้งได้เท่าเดิมหรื อ
เพิ่มขึ้น
15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ลดระยะการรอผลตรวจของผูป้ ่ วย ทาให้ผปู้ ่ วยได้รับการวินิจฉัย จากแพทย์ได้ทนั ท่วงที ซึ่ งส่ งผลดี
ต่อตัวผูป้ ่ วย อีกทั้งยังสามารถนาเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์ เลือดไปพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เช่น
อาจน าไปให้ห้อ งปฏิ บ ตั ิ ก ารโรงพยาบาลใกล้เคี ย งได้ใ ช้ และสอบถามความพึ งพอใจและแลกเปลี่ ย น
ข้อคิดเห็น เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุ งเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือดต่อไป

16. เอกสารอ้างอิง
1.สเป็ ค-สายเชื้อ ส. ภาพสี ประกอบโลหิ ตวิทยา=color aids hematology. กรุ งเทพฯ: เอช ที พี เพรส; 2544.
2.https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94

แบบสอบถามความเป็ นไปได้ของเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือด
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
เพศ

ชาย

หญิง

อายุ ……………….. ปี

ระดับการศึกษา ……………………………..
ตาแหน่งในห้องปฏิบตั ิการชันสู ตร………………………………….

ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความเป็ นไปได้
โปรดทาเครื่ องหมาย ( / ) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นที่ท่านเห็นว่าถูกต้องตรงตามความจริ งมาก
ที่สุด ซึ่ งแต่ละข้อให้ตอบเพียงคาตอบเดียวเท่านั้น หากทานมีขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม สามารถเพิ่มเติมได้ในช่อง
ความเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับเครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือด
คาถาม
มากทีส่ ุ ด

ความคิดเห็น
มาก
น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

1. เครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือดสามารถนาไปใช้ได้ง่าย
2. เครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือดมีความชัดเจนของเนื้อหา
2.1 ลดระยะเวลาการรอคอยการแห้งภายใน 1 นาที
2.2 เพิ่มจานวนแผ่นสเมียร์ เลือดในการทาให้แห้งหลังจาก
การย้อมสี
2.3 รักษารู ปร่ างเม็ดเลื อดที่ มีสาเหตุ มาจากร่ างกายผูป้ ่ วย
(200 แผ่น)
3. เครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์ เลือดมีขนาดกะทัดรัด ไม่กีดขวาง
การทางานของอุปกรณ์อื่นในห้องปฏิบตั ิการ
4. เครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์เลือดมีความปลอดภัยในการใช้งาน
5. เครื่ องเป่ าสไลด์สเมียร์ เลือดมีความเป็ นไปได้ที่จะนาไปใช้
ในห้องปฏิบตั ิการชันสู ตร
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

