


รายชื่อผลงานวิชาการประเภทผลงาน Oral นวัตกรรม
ในการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คร้ังท่ี 15 / 2554

ท่ี เร่ือง ผูนําเสนอ/ตําแหนง หนวยงาน
1 นวัตกรรมทางการพยาบาล : อุปกรณ

สําหรับการจําแนกสาย Color To
Correct (line)

นางสาวนริศา ลาวัลย
พยาบาลวิชาชีพ

หออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2 นวัตกรรม “MOBILE – สบาย -
HAIR”

นางรุงอรุณ อาจสาลี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

3 นวัตกรรมการจัดระบบการใหความรู
ผูปวยและญาติโดยการใชหุนจําลอง
ฝกฉีดยาและการทําแผล

นางรุงอรุณ อาจสาลี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

4 นวัตกรรม ประดิษฐที่รัดตัวสําหรับ
ผูปวย

นางอัญชลี สงวนรักษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

5 ปายสีรุงมุงสูงาน นางธนวรรณ  เนียมกล่ํา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

6 การรับ-สงเวรดวย SBAR นางกุลวรี รักษเรืองนาม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

7 นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
หมุนปุบ ไดปบ ระงับชัก ฉับไว

นายอนุชา ไทยวงษ
พยาบาลวิชาชีพ

งานบริการผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลขอนแกน

8 นวัตกรรมการใหความรูสุขศึกษา
เพลงอีแซว ชุดการปองกันภัยโรค
ไขเลือดออก

นายอนุชา ไทยวงษ
พยาบาลวิชาชีพ

งานบริการผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลขอนแกน





ชื่อเร่ือง : นวัตกรรมทางการพยาบาล : อุปกรณสําหรับการจําแนกสาย Color To Correct (line)
ผูนําเสนอ : น.ส. นริศา ลาวัลย และคณะ
หนวยงาน : หออภิบาลผูปวยหนักอายุกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ท่ีมาของปญหา : ผูปวยที่เขารับการรักษา ในหอผูปวยหนักอายุรกรรม   เปนผูปวยที่ตองใชยาและใหสารนํ้า
หลายชนิดรวมกันในการรักษา   การบริหารยาสวนใหญตองใหทางหลอดเลือดดําพรอมกัน  ทําใหเกิดความ
เสี่ยงในการปลด/ตอ/ฉีดยาผิด line ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอผูปวยได
วัตถุประสงค : สรางอุปกรณที่ใชในการจําแนกสายที่เขาทางหลอดเลือดดํา   เพื่อปองกันการปลด/ตอ/ฉีดยาผิด
line
การดําเนินการ : 1. คัดเลือกอุปกรณเพื่อใชในการทํา : หลอดกาแฟหลากสี , กาวสองหนาชนิดบาง 2. จัดเตรียม
อุปกรณโดยมีขั้นตอนการทําดังน้ี 2.1 ตัดหลอดใหมีความยาวประมาณ 1 น้ิว 2.2 ผากลางตามความยาวของ
หลอด 2.3 ติดกาวสองหนาบริเวณผนังดานในของหลอด 3. อธิบายถึงวัตถุประสงคและวิธีการใชแกพยาบาล
ประจําการทุกทาน 4. ทดลองใช 5. ติดตามผลการใช
ผลลัพธ : นวัตกรรมที่นํามาใชสามารถจําแนกสายไดอยางชัดเจนและงายตอการใชงาน   อีกทั้งสีสัน
หลากหลายของหลอดที่นํามาประดิษฐ  กอใหเกิดความสวยงามทําใหรูสึกผอนคลาย เปนแรงจูงใจทําใหผู
ปฏิบัติอยากนํามาใชงาน
การนําไปใชในงานประจํา : นําชิ้นงานที่สําเร็จแลวไปติดกับสายที่กําลังใหยาและสารนํ้า  โดยใชสีตางกันใน
แตละสาย
ตําแหนงที่ติดมีดังน้ี : จุดที่ 1 ใตกระเปาะ IV

  จุดที่ 2 กอนเขา infusion pump
จุดที่ 3 บริเวณ port ฉีดยา

                                  จุดที่ 4 บริเวณจุดตอของสายเขากับอุปกรณอ่ืนๆเชน T-WAY
บทเรียนท่ีไดรับ : การจําแนกสายที่มีความชัดเจน   นอกจากจะทําใหเกิดความถูกตองแมนยําในการบริหารยา
เขาทางหลอดเลือดดํา   ยังทําใหการบริหารยาเขาทางหลอดเลือดดําเนินไปไดอยางสะดวกและรวดเร็ว





ชื่อเร่ือง : นวัตกรรม “MOBILE–สบาย-HAIR”
ผูนําเสนอ : คุณรุงอรุณ อาจสาลี
หนวยงาน : หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ ชั้น 1 กลุมภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หลักการและเหตุผล : ผูปวยของหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ ชั้น 1 สวนใหญไมสามารถลุกจากเตียงหรือเดินได  ผูปวย
บางรายตองพักรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเปนเวลานาน ผูปวยไมไดรับความสุขสบาย เน่ืองจากไมไดสระผม โดย
ทางหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1 ไดเริ่มดําเนินการ สระผม ใหผูปวยท่ีไมสามารถลุกจากเตียง หรือเดินได ทุกวัน
อังคาร ตั้งแต ป พศ. 2550 เปนตนมา จากการดําเนินการดังกลาว พบปญหามีความยุงยากในการเตรียมอุปกรณ ใช
ระยะเวลานาน กอรปกับเวลาท่ีบุคลากรทางการพยาบาลตองใชเวลาในการสระผมไมต่ํากวา 30 นาที ทําใหมีเวลา
ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลอ่ืนๆลดลง ดังน้ันหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ ชั้น 1 จึงไดประดิษฐรถสระผมเคล่ือนท่ีขึ้น เพื่อ
เปนการเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ในการดูแลผูปวยมากขึ้น สามารถเพิ่ม
พึงพอใจของผูรับบริการมากขึ้น
วัตถุประสงค : 1. เพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร และประสิทธิภาพในการดูแลผูปวย 2. เพื่อลด
ขั้นตอน เวลาและวิธีการสระผมผูปวย 3. ผูปวยและญาติ มีความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
วิธีการดําเนินงาน : 1. นําเสนอโครงการในท่ีประชุมประจําเดือนของหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ ชั้น 1
2. กําหนดรูปแบบรถสระผมเคล่ือนท่ี ท่ีเหมาะสมกับบริบท และงบประมาณท่ีมีอยูรวมกับบุคลากรในหอผูปวย
3. ดูแลและกํากับการประดิษฐรถสระผมเคล่ือนท่ี 4. นํารถสระผมท่ีประดิษฐมาทดลองใชกับผูปวย และปรับปรุง
แกไขขอบกพรอง 5. ติดตามประเมินผลความพึงพอใจหลังการใชจากบุคลากรและผูใชบริการรถสระผม
ระยะเวลาดําเนินการ : เดือนเมษายน 2554 – กันยายน 2554
อุปกรณในการจัดทํา : 1. กาละมังสระผม 2. โครงเหล็ก 3. มอเตอร 4. สายยาง 5. กอกพีวีซี 6. ถังนํ้า 2 ถัง
งบประมาณ : 3,360 บาท
การประเมินโครงการ : 1. แบบประเมินความพึงพอใจหลังการใชจากบุคลากรและผูใชบริการรถสระผม
2. ระยะเวลาในการสระผม (ตั้งแตเตรียมอุปกรณ จนถึง สระผมเสร็จ ตอคน จาก 30 นาที เปน 20 นาที )
ผลการศึกษา : หลังจากประดิษฐไดนําไปใชสระผมใหกับผูปวย ประจําสัปดาห จํานวน 25 ราย   โดยประเมินพบวา
บุคลากร จํานวน 10 คน มีความพึงพอใจดีในระดับ รอยละ 85 โดยมีความพึงพอใจวา มีความสะดวกมากขึ้น  ลด
เวลาและการเตรียมอุปกรณในการสระ  จนถึงสระผม  ไดเฉล่ีย 21.20 นาที  อางรองรับนํ้าท่ีสะดวก  ไมตองเสียเวลาเท
ท้ิงหลายครั้ง สามารถใหบริการผูปวยไดหลายคนโดยไมตอง กลับไปเติมและเปล่ียนนํ้าใหม ตลอดจน สระผมไดโดย
ไมทําใหเกิดความเลอะเทอะ และจากการประเมินของผูปวย พบวา มึความพึงพอใจ  ในระดับ ดี รอยละ 90 สวน
ใหญมีความพึงพอใจในการบริการสระผม ประจําสัปดาหอยูแลว จากการสัมภาษณ  มีความเห็นวา รถอุปกรณมีความ
แปลกใหมดี ทําใหสะดวกมากขึ้นจากวิธีการเดิม
สรุปประโยชน / ผลที่คาดวาจะไดรับ : 1. ทําใหไดรถสระผมท่ีสามารถเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงาน
2. สามารถลดเวลา และภาระในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหอผูปวยได 3. ทําใหหนวยงานไดรับ
ผลประโยชนจากการจดสิทธิบัตรรถสระผมเพื่อจําหนายและเผยแพรตอไป 4. ใชเปนตนแบบในการประดิษฐชิ้นงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตอไป





ชื่อเร่ือง : นวัตกรรมการจัดระบบการใหความรูผูปวยและญาติโดยการใชหุนจําลองฝกฉีดยาและการทําแผล
ผูนําเสนอ : คุณรุงอรุณ อาจสาลี
หนวยงาน : หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ ชั้น 1 กลุมภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หลักการและเหตุผล : หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ ชั้น 1 ใหบริการพยาบาลอายุรกรรมในกลุมโรคเร้ือรังและ
โรคติดตอทางเดินหายใจชนิด Airborned  จากสถิติจํานวนผูปวยที่มารับบริการ พบวาเปนผูปวยโรคเร้ือรัง
เปนสวนใหญ โดยเปนผูปวยโรคเบาหวานเปนอันดับแรก รองลงมา คือ โรคหลอดเลือดสมอง Sepsis ไตวาย
เร้ือรัง /ถุงลมโปงพอง และวัณโรคปอด/Influenza 2009 ตามลําดับ    โดยเฉพาะผูปวยเบาหวาน ที่ตองใชยา
อินสุลิน และมีแผลเร้ือรังรวมดวย สงผลตอคุณภาพชีวิต คาใชจาย ระยะเวลานอนในโรงพยาบาลสภาพจิตใจ
ทั้งผูปวยและผูดูแล ที่กังวลเกี่ยวกับการฉีดยาและการดูแลแผล จากปญหาในการทําแผลเร้ือรัง และการฉีดยา
อินสุลินดังกลาว ทางหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ ชั้น 1 จึงไดจัดระบบการใหความรูการฉีดยาอินสุลิน และการ
ทําแผลเร้ือรังขึ้น   รวมกับการพัฒนาวิธีการสอนโดยใชสื่อการสอนที่ทําใหผูปวยหรือผูดูแลสามารถจดจําและ
เขาใจไดงายขึ้น อีกทั้งกระตุนใหมีความกลา และความมั่นใจ ในการฉีดยา และทําแผลมากขึ้น กอนลงมือ
ปฏิบัติจริง สงผลให สามารถวางแผนการจําหนายไดตรงแผนการรักษาพยาบาลและตอเน่ืองถึงการดูแลผูปวย
ที่บานของผูปวยและญาติอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค : 1. เพื่อสงเสริมใหผูปวยและญาติ มีความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติในการฉีดยาอินสุลิน และ
การทําแผลที่ถูกตอง 2. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีการดําเนินงาน : 1. คนหาปญหาจากขอมูล การประชุมกลุม 2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 3. จัดทําหุนจําลอง
“รุงอรุณ” โมเดล รุนที่ 1 จัดหาแผนยางรูปกน และ รูปพุง นุน หรือไสหมอนที่ใชแลว เสื้อ และเศษผา เข็ม ,
ดาย ชุดอุปกรณ ทําแผล ที่ประยุกตใชในการทําแผลที่บาน ไดแก  ครีมหนีบ 2 ตัว ถวยสแตนเลสสําหรับใส
นํ้ายา ชุดอุปกรณฉีดยาอินสุลิน จัดทําแผนการสอนและคูมือการใชหุนจําลอง นําไปใชในการใหความรู
เกี่ยวกับการฉีดยาอินสุลิน และการทําแผล โดยการสาธิตและใหผูปวยหรือญาติทดลองปฏิบัติ เผยแพรผลงาน
ระยะเวลา : ระหวางเดือน เมษายน 2554 – กันยายน 2554
งบประมาณ : 1,100 บาท
การประเมินผลโครงการ : 1. ประเมินความรู ทัศนคติ การปฏิบัติ ในการฉีดยาอินสุลิน และการทําแผล
2. ความพึงพอใจของพยาบาลผูใชหุนจําลอง
สรุปผลการศึกษา : 1. ผูปวยและญาติมีความรู  ทักษะในการฉีดยาอินสุลิน และการทําแผลมากขึ้น 2. ผูปวย
และญาติและมีความพึงพอใจ 86 % 3. พยาบาลผูใชหุนจําลอง มีความพึงพอใจ 90 %
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ : 1. ผูปวยและญาติมีความรู และทักษะในการฉีดยาอินสุลินและการทํา แผลมาก
ขึ้น 2. ผูปวย ญาติและ พยาบาลผูสอน มีความพึงพอใจ 3. สามารถนําไปเผยแพรและประยุกตใชตอใน
หนวยงานอ่ืนได





ชื่อเร่ือง : นวัตกรรม ประดิษฐท่ีรัดตัวสําหรับผูปวย
ผูนําเสนอ : คุณอัญชลี สงวนรักษ
หนวยงาน : หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ ชั้น 1 กลุมภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หลักการและเหตุผล : หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1 กลุมภารกิจบริการวิชาการ ยึดมั่นในนโยบายท่ีจะใหการดูแลผูปวย
ท่ีจําเปนจะตองใชการ ผูกยึดอยางระมัดระวังและเหมาะสม โดยผูปฏิบัติทุกคนตระหนักวาการผูกยึดมีผลกระทบตอ
อิสรภาพสวนบุคคล และอาจจะเปนการละเมิดสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรักษาของผูปวย อยางไรก็ตามมีบางสถานการณท่ีการ
ผูกยึดอาจจะมีความจําเปนเพ่ือใหการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการผูกยึดผูปวยเปนไปอยางถูกตอง และไมละเมิดสิทธิสวน
บุคคล จากอุบัติการณผูปวยดึงทอชวยหายใจออกเองในหออายุรกรรมพิเศษ ชั้น 1 ของ ปงบประมาณ 2553 มีจํานวน
ผูปวยท่ีใสทอชวยหายใจท้ังหมด 29 ราย พบวา มีการดึงทอชวยหายใจออกเองท้ังหมด จํานวน 2 คร้ัง และในป 2554 มี
จํานวนผูปวยท่ีใสทอชวยหายใจท้ังหมด 6 ราย พบวา มีการดึงทอชวยหายใจออกเอง 5 คร้ัง ถึงแมวาจํานวนตัวเลขจะไม
มาก แตมีผลกระทบและผลเสียตอผูปวยมีมากมายไดแก การเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ จากการขาดออกซิเจน ตองใสทอ
ชวยหายใจใหม (Re- intubation) ผูปวยตองนอนพักรักษานานข้ึน เสียคาใชจายในการรักษาเพ่ิมข้ึน อันตรายจากสาเหตุท่ี
พบภาวะแทรกซอนอาจมีไดตั้งแตระดับรุนแรงถึงระดับเสียชีวิตได ปญหาทอชวยหายใจเลื่อนหลุดของผูปวยเกิดได
หลายสาเหตุ เชน ผูปวยโรคทางสมองท่ีไมคอยรูสึกตัว ผูปวยด้ินกระสับกระสาย ความเจ็บปวดของโรคท่ีเปนอยูหรือ
ปฏิเสธแผนการรักษา จึงมีความเส่ียงสูงตอการดึงทอชวยหายใจออกเอง  รวมท้ังมีความเส่ียงในการตกเตียงหรือพลัดตก
หกลมได โดยในป 2553 พบอุบัติการณพลัดตกหกลม 3 ราย และในปงบประมาณ 2554 พบอุบัติการณการพลัดตกหก
ลม 2 ราย จากการวิเคราะหสาเหตุ พบวาสวนใหญเปนผูปวยวัณโรคปอด ท่ีนอนพักรักษาในหองแยกโรคติดเชื้อ   รวมกับ
มีภาวะสับสน เนื่องจากมี Menigitis   หรือมีภาวะ Alcoholic withdrawal ซ่ึงเดิมอุปกรณท่ีใชผูกยึดผูปวยเปนลักษณะผา
ผูกยึดขอมือท่ีใชในโรงพยาบาลท่ัวไปและรวมกับการสรางนวัตกรรม “ Safety Sert “ กระบอกน้ําเกลือปองกันการดึง
อุปกรณ ซ่ึงไมสามารถชวยแกปญหาการดึงทอชวยหายใจออกเองของผูปวยและปองกันผูปวยพลัดตกหกลม ได
ครอบคลุมผูปวยไดทุกราย    โดยเฉพาะกรณี ผูปวยมีภาวะสับสน เอะอะ โวยวาย ไมใหความรวมมือในการรักษา ดังนั้น
เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรักษาพยาบาล หอผูปวยจึงไดัสรางนวัตกรรม “ที่รัดตัวผูปวย ปองกันการดึงอุปกรณ และการตก
เตียง  รวมกับการเฝารระวังและประเมินผูปวยอยางถูกตองตามกิจกรรมประเภทผูปวย
วัตถุประสงค : 1. เพ่ือปองกันไมใหผูปวยดึงทอหายใจออกเอง 2. เพ่ือปองกันการเกิดการพลัดตกหกลม 3. เพ่ือลดความ
เส่ียงตอขอรองเรียนของผูใชบริการ
วิธีการดําเนินงาน : 1. นําเสนอโครงการในท่ีประชุมประจําเดือนของหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ ชั้น 1
2. กําหนดรูปแบบท่ีรัดตัวผูปวย ท่ีเหมาะสมกับบริบท และงบประมาณท่ีมีอยูรวมกับบุคลากรในหอผูปวย
3. นําท่ีประดิษฐมาทดลองใชกับผูปวย และปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 4. ติดตามประเมินผลความพึงพอใจหลังการใช
จากบุคลากรและผูใชบริการ
ระยะเวลา : เดือน เมษายน 2554 – กันยายน 2554
งบประมาณ : ผารัดตัว 390 บาท/ชิ้น, สายรัดแบบสายเดียว 220 /ชิ้น
การประเมินผล : 1. อุบัติการณในการดึงทอหายใจออกเอง เทากับ 0 2. อุบัติการณในการพลัดตกหกลม เทากับ 0
สรุปผลการศึกษา : จากการนําไปทดลองใชพบวา ไดใชกับผูปวย 3 ราย เปนผูปวยท่ีใชเคร่ืองชวยหายใจ 1 ราย และผูปวย
ท่ีมีภาวะ สับสน 2 ราย ซ่ึงสามารถลดการดึงทอหายใจออกเอง เทากับ 0 และอุบัติการณในการพลัดตกหกลม เทากับ 0 ซ่ึง
จะตองประเมินในเร่ือง ความคงทน แข็งแรง  เมื่อใชในระยะยาวตอไป





ชื่อเร่ือง : ปายสีรุงมุงสูงาน
ผูนําเสนอ : ธนวรรณ เนียมกล่ํา
ท่ีปรึกษา : ทัศนีย ยงคตระกูล หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ
หนวยงาน : หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ (5/3 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

จากการประเมินความพึงพอใจของผูปวยในพบวาผูใชบริการยังมีขอเสนอแนะเร่ืองความไมสะอาด
ของหองพักและหองนํ้าหองสวมของผูปวย  ทางทีมงานจึงไดนําปญหามาระดมสมองเพื่อหาโอกาสพัฒนา
โดยทบทวนหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานทําความสะอาดอีกคร้ัง   พบวาพนักงานทําความสะอาดยัง
ปฏิบัติงานไมครบถวนตามแนวทางที่กําหนดไว   และปฏิบัติงานไมเปนทิศทางเดียวกัน  สาเหตุจากความ
สับสน  และหลงลืมหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง

ทางทีมงานจึงไดนําปญหามาระดมสมองเพื่อหาทางแกไข เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวและเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย 5ส (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะและสรางนิสัย) และเข็ม
มุงของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในเร่ืองของการมีสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอมของโรงพยาบาลดวย

โดยมีวัตถุประสงค 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดใหปฏิบัติงาน
ถูกตองครบถวนตามแนวทางที่กําหนด   และปฏิบัติงานเปนทิศทางเดียวกันเปนทิศทางเดียวกัน 2. สิ่งแวดลอม
อาคารสถานที่สะอาด  เปนระเบียบตามหลัก 5ส.
เปาหมาย : พนักงานทําความสะอาดหอผูปวย 5/3 พิเศษ
เคร่ืองชี้วัด : 1. รอยละของการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดตามแนวทางที่กําหนด

  2. จํานวนขอรองเรียนเร่ืองความไมสะอาดของอาคาร สถานที่
วิธีการเก็บขอมูล : 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดตามแนวทางที่กําหนด
วิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพ : โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหมโดยใหพนักงานทําความสะอาดมี
สวนรวมและพัฒนาระบบการทํางานใหมโดยใชปายสีประจําวัน 7 สี (สีรุง) เปนเคร่ืองมือชวยเตือนความจํา มี
การรับสงปายประจําวันรวมทั้งใชรหัสแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานทําความสะอาดใหชัดเจน
ระหวางเวรเชาและเวรเสริมเพื่องายและสะดวกตอการปฏิบัติงานและการนิเทศประเมินผล  ตลอดจนมีระบบ
การนิเทศ  ประเมินผลโดยทีมงาน   Incharge และหัวหนาหอผูปวย
ผลการดําเนินการ : 1. รอยละ 87 ของการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดตามแนวทางที่กําหนด

2. ยังไมพบขอรองเรียนเร่ืองความไมสะอาดของอาคาร สถานที่
แผนการปรับปรุง/พัฒนา :

มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดตามแนวทางที่กําหนดทุกเดือน
และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง





ชื่อเร่ือง : การรับ-สงเวรดวย SBAR
ผูนําเสนอ : กุลวรี รักษเรืองนาม
ท่ีปรึกษา : ทัศนีย ยงคตระกูล หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ
หนวยงาน : หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ (5/3 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

การรับ-สงเวรเปนกิจกรรมสวนหน่ึงของการพยาบาล เพื่อสื่อสารขอมูลผูปวยในเวรที่รับผิดชอบให
เวรถัดไปไดรับทราบปญหาและขอมูลการดูแลผูปวย โดยเร่ิมต้ังแตระยะการรับผูปวยเขาไวรักษาใน
โรงพยาบาล  ขณะรับการรักษาพยาบาล ตลอดจนระยะการจําหนายผูปวยกลับบานทั้งดานรางกาย  จิตใจ
อารมณ สังคม และเศรษฐกิจ   การพยาบาลผูปวยใหมีคุณภาพน้ันผูปฏิบัติงานจะตองมีความรูความเขาใจ
ขอมูลผูปวยในแตละคนอยางถูกตอง ชัดเจนและครบถวน สามารถดูแลผูปวยอยางตอเน่ืองและปลอดภัย
สงผลใหผูปวยสามารถกลับบานไดตามระยะเวลาของการดําเนินของโรคที่เหมาะสมโดยไมมีภาวะแทรกซอน
ใด ๆ และผูปวยสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามอัตภาพ
                ดังน้ันทีมงานจึงนําแนวคิด SBAR มาใชสื่อสารในการรับ-สงเวรเพื่อใหพยาบาลทุกคนมีแนวทางใน
การรับ-สงเวรที่สั้นกระชับ   ชัดเจน  ถูกตอง  คลอบคลุมและไดใจความ (Karma Velji, et al., 2008) ผลที่ได
คือ ความปลอดภัยและความพึงพอใจของผูปวย สอดคลองกับนโยบายของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีที่ให
นํา SBAR มาใชในกระบวนการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของผูปวย
เปาหมาย : พยาบาลวิชาชีพของหอผูปวย 5/3 พิเศษ
เคร่ืองชี้วัด : 1. ความพึงพอใจพยาบาลวิชาชีพในรูปแบบการรับ-สงเวรดวย SBAR

   2. จํานวนคร้ังของความไมถูกตอง ครบถวนของขอมูลผูปวยจากการรับ-สงเวร
วิธีการเก็บขอมูล : 1. ประเมินผลความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพในการรับ-สงเวรดวย SBAR

2. สังเกตุดูวามีความไมถูกตอง ครบถวนของขอมูลผูปวยจากการรับ-สงเวรหรือไม
วิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพ : โดยใช SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)
เปนกรอบโครงสรางการสื่อสารในการรับ-สงเวร โดยมีความหมายดังตอไปน้ี
S = Situation หมายถึง อาการหรือปญหาของผูปวยที่พบในปจจุบัน
B = Background หมายถึงอาการหรือปญหาของผูปวยที่ผานมา
A = Assessment หมายถึงประเมินปญหาจากขอมูลสนับสนุน
R = Recommendation หมายถึงการพยาบาลและขอเสนอแนะที่ตอเน่ือง
ผลการดําเนินการ : 1. รอยละ 80 ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพในรูปแบบการรับ-สงเวรดวย SBAR

                     2. ยังไมพบความไมถูกตอง ครบถวนของขอมูลผูปวยจากการรับ-สงเวร
แผนการปรับปรุง/พัฒนา : โดยใช SBAR เปนกรอบในการสื่อสารเร่ืองการรับใหม / รับยายผูปวยและการ
รายงานอาการผิดปกติของผูปวยกับแพทย  เพื่อการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูปวย





ชื่อเร่ือง : นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการพยาบาล หมุนปุบ ไดปบ ระงับชัก ฉับไว
ผูนําเสนอ : นายอนุชา  ไทยวงษ
หนวยงาน : งานบริการผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลศูนยขอนแกน

งานบริการผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ใหบริการรักษาพยาบาลในป พ.ศ.2553 ยอดผูรับบริการเฉลี่ย
275 รายตอวัน ภาวะชักจัดเปนภาวะฉุกเฉินภาวะหน่ึงที่พบไดบอยในหองฉุกเฉินประมาณ  2-3 รายตอวัน
พบมากที่สุดในวัยเด็ก การระงับชักไดดีที่สุดคือการใหยาระงับการชัก และยาที่นิยมใชคือ Diazepam สามารถ
ฉีดเขาทางหลอดเลือดดําหรือสวนทางทวารหนักโดยคิดคํานวณขนาดยาจากนํ้าหนักตัวของผูปวย ซึ่งการคิด
คํานวณปริมาณยาจากนํ้าหนักตัวของผูปวยเปนความยุงยากของผูปฏิบัติงานเน่ืองจากในขณะที่ผูปวยกําลังชัก
พยาบาลจะเกิดความต่ืนตระหนกและความเรงรีบในการคํานวณยา ทําใหใชระยะเวลาในการคํานวณยานาน
กวาปกติ ผูปวยจึงไดรับยาระงับการชักลาชา สงผลใหผูปวยไดรับอันตรายจากภาวะชักนานมากขึ้น โดยมี
วัตถุระสงคเพื่อลดระยะเวลาในการคํานวณปริมาณยาระงับชักและลดความเสี่ยงจากการไดรับยาระงับชักลาชา

จากปญหาดังกลาวผูจัดทําจึงต้ังเปาหมายวา การคํานวณปริมาณยาระงับการชักตองรวดเร็วขึ้นไมควร
เกิน 1 นาที จึงคิดนวัตกรรมหมุนปุบ ไดปบ ระงับชัก ฉับไว ขึ้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว นวัตกรรมใน
Version I และ Version II เปนตารางการบริหารยา จากการทดลองใช รูปแบบไมสะดวกตอการใชงาน จึง
พัฒนาเปน Version III โดยดัดแปลงนวัตกรรมเปนรูปวงกลม ไดตนแบบจากตัวหมุนคาดคะเนวันคลอด
(Pregnancy Calculator) จากการทดลองใชพบวา ใชงานไดสะดวกขึ้น มีทั้งขนาดยาเปนมิลลิกรัมและซีซี แต
ขนาดตัวอักษรเล็ก จึงพัฒนาเปน Version IV ซึ่งเปนรูปแบบที่ใชในปจจุบัน ระบุขนาดยาเปนซีซีเพียงอยาง
เดียวเพื่อไมใหเกิดความสับสน ตัวอักษรใหญเห็นชัดเจน ปริมาณยาที่คํานวณไดน้ันผานการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับทีมสหสาขาวิชาชีพ มีความถูกตองและเหมาะสมตามหลักวิชาการ

ผลจากการนํานวัตกรรมมาใชภายในหนวยงานระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายนโดยกลุมตัวอยาง
จํานวน 20 พบวา ระยะเวลาในการคํานวณปริมาณยาจนถึงผูปวยไดรับยาระงับการชักลดลงเหลือเพียง 1 นาที
จากเดิมใชเวลา 2 – 3 นาที ชวยใหผูปวยปลอดภัยจากภาวะชักมากขึ้น ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพผูใช
นวัตกรรมอยูในระดับดีรอยละ 95 (เปาหมาย > รอยละ 80)

เผยแพรนวัตกรรมไปยังหนวยงานตางๆในโรงพยาบาลไดแก หองสังเกตอาการ หองตรวจเด็กอาคาร
ผูปวยนอก หอผูปวยเด็กเล็ก หอผูปวยเด็กโต อยูในระหวางการทดลองใชและการประเมินผลการใชนวัตกรรม

บทเรียนที่ไดรับ คือความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณการบริการเพื่อใหผูปวยเกิดความปลอดภัยสูงสุด จึงทํา
ใหเกิดเปนแรงบันดาลใจในการสรางนวัตกรรมน้ี

ขอเสนอแนะ สามารถนํานวัตกกรรมน้ีไปใชเปนตนแบบในการบริหารยาชนิดอ่ืนที่ใชบอยในเด็กเชน
ยาที่ใชบอยในการชวยฟนคืนชีพ เปนตน





ชื่อเร่ือง : นวัตกรรมการใหความรูสุขศึกษา เพลงอีแซว ชุดการปองกันภัยโรคไขเลือดออก
ผูนําเสนอ : นายอนุชา  ไทยวงษ
หนวยงาน : งานบริการผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลศูนยขอนแกน

  โรคตามฤดูกาลที่พบบอยในประเทศไทย สวนใหญเปนโรคที่สามารถปองกันไดถาประชาชนในชุมชน
มีความรูและตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันการเกิดโรค โรคไขเลือดออกเปนโรคที่พบไดบอยในชวง
ฤดูฝน สามารถปองกันไดโดยการกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย การใหความรูแกประชาชนที่สอดคลอง
กับสภาพทางสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนน้ัน จะชวยใหการใหความรูสุขศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผูจัดทําจึงนําความรูดานวิชาการเร่ืองโรคไขเลือดออกมาบูรณาการ ผสมผสานกับศิลปะเพลงพื้นบานเพลง
อีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดเปนนวัตกรรมเพลงอีแซว ชุดการปองกันภัยโรคไขเลือดออก โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนในชุมชนมีความรูและมีสวนรวมในการปองกันการเกิดโรคไขเลือดออกใน
ชุมชน

การดําเนินงานกําหนดเปาหมายคือสรางนวัตกรรมในการใหความรูเร่ืองการปองกันภัยโรค
ไขเลือดออกที่สอดคลองกับสภาพทางสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน สรางนวัตกรรมเพลงอีแซว ชุดการ
ปองกันภัยโรคไขเลือดออกโดยแตงเน้ือหาเพลงและบันทึกเสียงรองประกอบทํานองลงแผน CD นํานวัตกรรม
ไปทดลองใชในชุมชนบานโพธิ์นฤมิตร ตําบลดอนปรู อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรีโดยการเปด
ประชาสัมพันธเสียงตามสายและวิทยุชุมชนวันละ 3 เวลา  ในระหวางวันที่ 29 กันยายน – 23 ตุลาคม
พ.ศ. 2552  ประเมินความรูเร่ืองโรคไขเลือดออกเปรียบเทียบกอนและหลังการใชนวัตกรรมโดยใชสถิติเชิง
พรรณา

จากการประเมินระดับความรูของประชาชนในชุมชนทั้งหมดจํานวน 121 ครัวเรือน พบวากอนใช
นวัตกรรมในชุมชนมีการปวยดวยโรคไขเลือดออกจํานวน 3 รายคิดเปนอัตรา 195.44 ตอแสนประชากร คา
ดัชนี HI = 23.14 และ CI = 19.58 และประชาชนในชุมชนสวนใหญมีความรูในการปองกันภัยโรค
ไขเลือดออก ในระดับปานกลางจํานวน 69 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 57.02 หลังจากนํานวัตกรรมมาใชใน
ชุมชน ไมพบการระบาดของโรคไขเลือดออกในชุมชน คาดัชนี HI = 6.14 (เปาหมาย HI < 10) และ CI = 5.58
(เปาหมาย CI < 10)  ประชาชนมีระดับความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกเพิ่มขึ้นสวนใหญอยูในระดับสูง
จํานวน 107 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 88.42(เปาหมาย > รอยละ 80) และไมพบผูปวยโรคไขเลือดออกใน
ชุมชนในชวงเดือนตุลาคม 2552 – กุมภาพันธุ 2553
            ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในกระบวนการใหความรูแกประชาชนในชุมชนน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรดาน
สุขภาพจะตองมีความเขาใจในสภาพทางสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนบริบทดานตางๆ เพื่อใหการ
จัดรูปแบบการใหความรูน้ันสอดคลองกับสภาพทางสังคมวัฒนธรรม ชุมชนจึงจะเกิดความเขาใจตระหนักถึง
ความสําคัญและสามารถนําความรูน้ันไปสูการปฏิบัติจริงไดอยางยั่งยืน




