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คำานำา

 (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร)
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 การมอบรางวัลโครงการติดดาว และ R2R Award 2013 (R2R : Routine 
to Research) ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ซึ่งคณะฯ ก�าหนดจัดเป็น
ประจ�าทุกปี เพื่อยกย่องให้ก�าลังใจแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีความมุ่งมั่น 
ในการพัฒนางาน ท�าให้กระบวนการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ขับเคลื่อนไปอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้าง
บรรยากาศของความคดิรเิริม่ สร้างสรรค์ อนัเป็นผลให้เพิม่ศกัยภาพของทมีงาน และ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่คณะฯ
 การน�าปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการท�างานประจ�าของตน หรอืจากการทบทวน
ผลการด�าเนนิงานเพ่ือช่วยกนัแก้ปัญหา โดยมผีูเ้กีย่วข้องเป็นทีมร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ทั้งแนวคิด วิธีปฏิบัติและใช้ความรู้ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ จะท�าให้มีการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การท�างาน รวมทั้งมีการสร้างนวัตกรรม อันเป็นผล
ให้เพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการท�างาน มกีารถ่ายทอดแบ่งปันผลการด�าเนนิ
การทีด่ ีทีส่ามารถปฏบิติัในทศิทางเดียวกนัอย่างทัว่ถงึ เป็นระบบ ก่อให้เกดิประโยชน์ 
สูงสุดต่อทุกฝ่ายนั้น จะเป็นการสร้างคุณค่า ความภาคภูมิใจในการท�างาน รวมทั้ง 
ช่วยยกระดบัความรูข้องบคุลากร หน่วยงาน และคณะฯ นอกจากนี ้คณะฯ เหน็ความ 
ส�าคัญในการเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลในโครงการติดดาว ประจ�าปี และ R2R 
Award เพื่อถ่ายทอด และแบ่งปันให้เกิดการปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งภายในและ 
ภายนอกคณะฯ ซ่ึงสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของคณะฯ “เป็นสถาบันทางการแพทย์ของ 
แผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล”โดยจัดท�าหนังสือนวัตกรรมดีเด่น โครงการ 
ติดดาว ประจ�าปี และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ขอขอบคณุทุกท่าน 
ทีม่ส่ีวนร่วมในการพฒันางาน สร้างนวตักรรมในการท�างาน และจดัท�าหนงัสอืเล่มนี้



ประวัติและความเป็นมาโครงการติดดาว

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ด�าเนินการจัด

กิจกรรมโครงการติดดาว เป็นประจ�าทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดย

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1.  เป็นการยกย่อง และสร้างขวัญก�าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของ 

  คณะฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานและทีมงานอย่างต่อเนื่อง  

  เชือ่มโยง และตอบสนองจดุเน้นการพฒันาคณุภาพและวสัิยทศัน์ของ 

  คณะฯ 

 2.  เสริมสร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่ม และสร้างนวัตกรรม ส่งเสริม 

  ให้การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน และคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ 

 3. ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมใน 

  การพฒันาคณุภาพงานอย่างเป็นระบบ รวมทัง้การใช้ประโยชน์และ 

  ขยายผลจากผลงานทีไ่ด้รบัรางวลั ท�าให้การพัฒนาเป็นไปในทศิทาง 

  เดียวกันทั่วทั้งคณะฯ

พัฒนาการของโครงการติดดาว ประจ�าปี

 ในระหว่างการเย่ียมส�ารวจภายในประจ�าปีของคณะฯ พบว่า หน่วยงาน

มกีารสร้างนวตักรรมในการท�างานประจ�าจ�านวนมาก จึงจัดท�าโครงการติดดาว

ประจ�าปีครั้งแรกใน พ.ศ. 2546 โดยก�าหนดให้ผู้เยี่ยมส�ารวจภายในคัดเลือก

หน่วยงาน/โครงการ ทีม่ผีลการด�าเนนิทีด่ใีนระหว่างการเยีย่มส�ารวจภายใน เพือ่

รบัการประเมนิรางวลัตามเกณฑ์ทีก่�าหนด โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทรางวลั ได้แก่ 

รางวัลหน่วยงานดีเด่น และรางวัลโครงการดีเด่น หลังจากนั้นมีการพัฒนาการ

ด�าเนินโครงการติดดาวอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ดังนี้



 พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อรางวัล “โครงการดีเด่น” เป็น “รางวัลนวัตกรรม 

   ดีเด่น” เพื่อป้องกันความสับสนกับชื่อโครงการพัฒนา 

   คณุภาพทีใ่ช้ประกอบการขอรบัการประเมนิรางวลัหน่วยงาน  

   ดีเด่น

 พ.ศ. 2549 ปรบัวธิกีารขอรบัการประเมนิเพ่ือรับรางวลั โดยให้หน่วยงาน  

   ภาควิชาฯ เสนอผลงานในการขอรับการประเมิน

 พ.ศ. 2550 ปรับเพิ่มรางวัลประเภทหน่วยงาน อีก 1 รางวัล คือ รางวัล 

   หน่วยงานดเีด่นประเภทดาวทอง  เพือ่มอบให้แก่หน่วยงาน 

   ทีม่กีารพฒันางานอย่างต่อเนือ่ง และได้รับรางวลัหน่วยงาน 

   ดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

 พ.ศ. 2551 ปรับเพิ่มรางวัลประเภทนวัตกรรม อีก 1 รางวัล คือ รางวัล 

   นวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพ ส�าหรับ 

   นวัตกรรม/โครงการที่มีผลลัพธ์ด้านการบริหารทรัพยากร 

   สขุภาพเหมาะสม คุม้ค่า  เป็นรปูธรรม และปรับกระบวนการ 

   พิจารณาและตัดสินรางวัล ดังนี้

   1.  แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาและตัดสินรางวลัโครงการ  

    ติดดาวประจ�าปี โดยคัดเลือกจากผู้เยี่ยมส�ารวจภายใน  

    เพื่อสร้างคุณค่าแก่ทุกฝ่าย

   2. ขยายการเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินรางวัลให ้

    ครอบคลมุทกุหน่วยงาน ทกุพนัธกจิ ของคณะฯ ซึง่แต่เดมิ  

    มุ่งเน้นเฉพาะหน่วยงาน/พันธกิจด้านบริการสุขภาพ

   3. ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิและคะแนนเพือ่ตดัสนิรางวลั 

    โครงการติดดาวที่ชัดเจน ครอบคลุม โดยประยุกต ์

    ใช้เกณฑ์ตามมาตรฐาน HA/HPH เพื่อให้หน่วยงาน 

    ใช้เป็นแนวทาง (empowerment evaluation) ในการ  

    พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง เป็นทีม และสร้างคุณค่า 

    ในทิศทางเดียวกันสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ



   4. หน่วยงาน/เจ้าของนวัตกรรมที่เสนอผลงานเพ่ือขอรับ 

    การประเมินรางวัล ต้องประเมินตนเองตามเกณฑ ์

    ที่ก�าหนด มีการจัดท�าคู่มือ ประชุมชี้แจงแนวทางการ 

    ด�าเนินการขอรับการประเมินและตัดสินรางวัลส�าหรับ 

    หน่วยงาน และคณะกรรมการฯ เป็นประจ�าทุกปี

   5. พิจารณาตัดสินรางวัลจากข้อมูลการประเมินตนเอง  

    เอกสารประกอบอื่นๆ และการตรวจเย่ียมเพื่อยืนยัน  

    (verify) โดยคณะกรรมการฯ ซ่ึงก่อให้เกดิการแลกเปล่ียน  

    เรียนรู้ ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นใน 

    กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

   พ.ศ. 2552 ปรับกระบวนการ และเพิ่มรางวัล ดังนี้

   1. เปลีย่นชือ่ “รางวลันวตักรรมดเีด่นและรางวลันวตักรรม 

    ดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพ” เป็น “รางวัล 

    นวัตกรรมและการบรหิารทรพัยากรดเีด่น” เพือ่ให้ง่าย 

    ต่อการเรียกชื่อ

   2. ปรับเพิ่มประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัล 

    นวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น อย่างละ  

    2 ประเภท ได้แก่ ประเภทหน่วยงาน และประเภท 

    ทีมสหสาขาวชิาชพี เพือ่กระตุน้ให้บคุลากรทกุหน่วยงาน  

    มีการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน โดยเน้นการท�างาน 

    เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงทีมคร่อมสายงาน  

    เกิดการเรียนรู้ และมีการบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 

    ร่วมกัน

   3. ปรับเกณฑ์ประเมินให้ชัดเจน โดยประยุกต์ใช้กรอบ  

    TQA, HA/HPH ในการด�าเนินงานที่มุ่งเป้าหมาย เน้น 

 กระบวนการ PDCA, R2R, KM และ benchmarking  



        (ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงมณี  เลาหประสิทธิพร)

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

    หรอืการเป็น best practice เพือ่ให้บคุลากร/หน่วยงาน  

    เกดิการเรยีนรูแ้นวทางในการพัฒนาตนเองท่ีชดัเจนข้ึน

   4. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสะดวกต่อการส่งผลงาน 

    ในการประเมินขอรับรางวัล

   พ.ศ. 2553 พัฒนาเกณฑ์ประเมิน และวิธีการเสนอผลงานเข้ารับการ 

   ประเมินด้วยระบบสารสนเทศให้ชัดเจนขึ้น

   พ.ศ. 2554 ปรับกระบวนการ และเพิ่มรางวัล ดังนี้

   1. เปลีย่นชือ่ “รางวลันวตักรรมและการบริหารทรัพยากร 

    ดีเด่น” เป็น “รางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหาร 

    ทรัพยากร” 

   2. ปรับเพิ่มอีก 2 ประเภทรางวัล คือ รางวัลนวัตกรรม 

    ดีเด่นด้านแนวคิด Lean โดยประยุกต์ใช้แนวคิด Lean  

    ในการพัฒนาเกณฑ์ประเมินเพื่อลดความสูญเปล่า 

    ในการท�างาน/ให้บริการ ขณะเดียวกันสามารถสร้าง 

    คุณค่าแก่ผู้รับ-ผู้ให้บริการ และรางวัลหน่วยงานดีเด่น 

    แพลตินั่ม ส�าหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลหน่วยงาน 

    ดีเด่นดาวทอง ต่อเนื่อง 2 ปี ขึ้นไป

   พ.ศ. 2555 พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่บูรณาการการจัดส่งผลงานเพ่ือ 

   ขอรับการประเมิน และการจัดเก็บข้อมูล

   พ.ศ. 2556  พัฒนาเกณฑ์ประเมินโดยเพิ่มแนวคิด และกรอบการ 

   ประเมิน 5 ส. เพื่อการบริหารจัดการด้านสถานที่และ 

   สิ่งแวดล้อม



รางวัล  “R2R Award 2013”
หน่วยพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย 
(R2R: Routine to Research) 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเป็นมา 
 การจัดให้มกีารน�าเสนอผลงานวจิยัจากงานประจ�า โดยหน่วยพฒันา 

งานประจ�าสู่งานวจิยัร่วมด�าเนนิการในงานประชุมวชิาการมหกรรมคณุภาพ 
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ต่อพนัธกจิของคณะฯ โดยในการประชมุวชิาการประจ�าปี 2556 หน่วย R2R ได้จดั 
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   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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  ระเบียบวิธีวิจัย-มีการป้องกันอคติครบ)  

 2. คะแนนด้านผลลัพธ์และการน�าไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 60

กรณผีลงานวจัิยทีใ่ช้แนวคดิและตอบสนองด้าน Lean จะได้รบัการเสนอขอรบั

รางวัลด้าน Lean R2R ร่วมด้วย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

 1. คะแนนด้านความเชื่อมโยง  value stream คิดเป็นร้อยละ 40 

       2. คะแนนด้าน identify waste คิดเป็นร้อยละ 30  

 3. คะแนนด้านการก�าหนดประเดน็ท่ีเป็นคณุภาพส�าคญัในแต่ละขัน้ตอน  

  critical to quality คิดเป็นร้อยละ 30

ภาพที่ 1  คณะกรรมการจากหลายหน่วยงาน



ภาพที่ 2  บรรยากาศการสัมภาษณ์ทีมผู้เข้าประกวด

  

ภาพที่ 3  คณบดีมอบรางวัลฯ แก่ทีมชนะเลิศ 17 ทีม
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  ในผู้ป่วยผ่าตดัท�าทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจและผ่าตัดเปล่ียน/ซ่อม 

  ลิ้นหัวใจ ต่อความวิตกกังวลจากการย้ายและความพึงพอใจ
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l ผลการฝึกบริหารกล้ามเนื้อเชิงกราน (Kegel Exercise) ร่วมกับ 324

 สมาธิบ�าบัดต่อภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
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 เม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ



l การส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลที่โรงพยาบาล 347
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 เพื่อรักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยที่ฟอกไต

l การพัฒนายางซิลิโคนส�าหรับผลิตสื่อหุ่นจ�าลองทางการแพทย ์ 356
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l คุณภาพชีวิตส�าหรับการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยภาวะขาขาดเลือด 368
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l ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการย้ายออกจาก ไอ ซี ยู 375
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กระบวนการจำาหน่าย               
กระชับผู้ป่วยกลับได้ฉับไว

ชื่อหน่วยงาน งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์

	 งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน	ฝ่ายเภสัชกรรม

	 และ	ฝ่ายสารสนเทศ

ที่มาของโครงการ	
	 สถิติผู้ป่วยอายุรศาสตร์สามัญ		500-600	ราย/เดือน		และแนวโน้มของ

ผูป่้วยโรคเร้ือรงั	ซบัซ้อนทีต้่องการการดแูลต่อเนือ่งเพิม่ขึน้	แต่เนือ่งจากจ�านวน

เตียงจ�ากัด	ผู้ป่วยหนักหลายรายไม่สามารถเข้ารับการดูแลรักษาได้	ต้องติดต่อ

ประสานหลายฝ่าย	ซึง่ใช้เวลาด�าเนนิการแต่ละเรือ่งนาน		จงึพัฒนากระบวนการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจ�าหน่ายให้สั้นกระชับโดยใช้แนวคิด	

Lean	 ด้วยการประสานความร่วมมือของทีมสหสาขา	 เพื่อให้จ�าหน่ายผู้ป่วย

ออกจากโรงพยาบาลได้ตามแผนการรกัษา	ลดระยะเวลา	และลดค่าใช้จ่ายของ

ผูป่้วยและครอบครวัในการนอนโรงพยาบาล	และช่วยให้การบรหิารเตยีงคุม้ค่า

ยิ่งขึ้น

  

วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 ลดระยะเวลาในกระบวนการจ�าหน่ายผู้ป่วย
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ขั้นตอนการด�าเนินงาน
	 1.		แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า/Flow		(ก่อนปรับปรุง)

ภาพที่	1	กระบวนการเข้ารับการรักษา	(ก่อนปรับปรุง)

	 2.	 การวิเคราะห	์waste	(DOWNTIME)

	 ความสูญเปล่า	
การวิเคราะห์	waste

	 (waste)	

Defect	rework		 -		 โทรฯ	นัดหมายติดต่อยาก/คิวเต็ม	กรณีสั่งนัดหมายเพิ่ม	

	 	 ต้องรอถามแพทย์	และติดต่อใหม่

Waiting	 -		 ไม่สามารถออกใบนัดหมายนอกเวลา/วันหยุด	รอปรับยา	

	 	 รอวันนัดจากแพทย์หน่วยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รอคนงาน

	 	 เดินทางไปรับใบนัดหมาย

Not	using	staff		 -		 แพทย์	พยาบาลโทรฯ	ขอใบนัดหมาย

talent
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	 ความสูญเปล่า	
การวิเคราะห์	waste

	 (waste)	

Transportation		 -		 คนงานเดินทางจากหน่วยงานเพื่อไปรับใบนัดหมายที่ตึก

	 	 ผู้ป่วยนอก

Motion	 -	 คนงานแต่ละ	ward	ต่างเดินทางออกจาก	ward	เพื่อไป

	 	 ส่งใบเบิกยา	และรับใบนัดหมายที่ตึกผู้ป่วยนอก

	 3.		การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา	(gap	analysis)

	 ความสูญเปล่า	 สาเหตุรากเหง้าของปัญหา	(root	cause)

	 (waste)

Defect	rework	 -		 ไม่มีการวางแผนจ�าหน่ายผู้ป่วย	เขียนไม่ชัดเจน/

	 	 ครบถ้วน/โทรฯ	นัดหมายยาก

	 -		 เปลี่ยน	order	เพิ่มยา/ไม่ลงรหัส/ข้อมูลนัดหมายไม่ครบ	

	 	 นัดหมายเพิ่ม

Waiting	 -		 ไม่มีการวางแผนจ�าหน่ายที่สมบูรณ์	ครบถ้วน	ท�าให้

	 	 ต้องสอบถาม	รอข้อมูลต่างๆ

Not	using	staff		 -		 พยาบาลนับยาส่งคืนห้องยา	หักลบจ�านวนยา

talent

Transportation		 -		 คนงานต่างเดินทางออกจาก	ward	เพื่อไปเบิกยา	คืนยา

	 -		 การเบิกยากลับบ้านบางรายการต้องมีแพทย์เฉพาะ

	 	 เซ็นอนุมัติ

Motion	 -	 คนงานแต่ละ	ward	ต่างเดินทางออกจาก	ward	เพื่อส่ง

	 	 ใบเบิกยา	และรับใบนัดหมาย	
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	 4.		แนวทางในการแก้ไข	(solution	approach)

	 ความสูญเปล่า	 แนวทางแก้ไข	:	ระบุแนวคิดและ

	 (waste)		 เครื่องมือ	Lean	ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

Defect	rework	 -		 จัดท�า	standardize	work	

Waiting	 -		 แพทย์วางแผนการจ�าหน่ายผู้ป่วยล่วงหน้า

Not	using	staff		 -		 พยาบาล	(ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา)

talent	 -		 คนงาน	(ในการเดินยา	คืนยา	การรับใบแจ้งหักค่ายา

	 	 ที่คืน)

Motion	 -		 Visual	management	(ใบปะหน้าเบกิยาด่วนกลบับ้าน/	

	 	 ใบคืนยา)

	 -		 น�าระบบ	IT	มาใช้	ท�าให้สามารถออกใบนัดหมายได้

	 	 ที่หน่วยงาน	แทนการโทรฯ	ขอนัดหมายจากหน่วย

	 	 ตรวจอายุรศาสตร์

	 -		 โปรแกรมเมอร์สร้างระบบนัดหมายส�าหรับหน่วยงาน

	 -		 ติดตั้ง	printer	ส�าหรับ	print	ใบนัดหมายที่หน่วยงาน

	 -		 Standardize	work	(คู่มือการออกใบนัดหมาย)

	 -		 Training	การออกใบนัดหมาย
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ใบนัดหมาย

โทรขอใบนดัหมาย

ได้ใบนัดหมาย

เบิกยา ได้ยา HM

แพทย์

order
คืนยา

ได้รับใบ

แจ้งหนี้
แจ้งยอด ช�าระเงิน กลับบ้าน

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง
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Solution		แผนผังเส้นทางการเดินรับ-ส่ง	ใบเบิกยา/อุปกรณ์	และคืนยา

ตารางเวลาเดิน	–	9.00	น./9.30	น./10.00	น./10.20	น./10.40	น./11.00	น./11.20	น./11.40	น./13.00	น./

13.30	น./14.00	น./14.30	น./15.00	น.	(รวม	13	รอบ/1	วัน)

หมายเหต	ุ:	รอบเวลา	9.00	น.		มีใบยา	และอุปกรณ์ที่ค้างเบิก	และคืนจ�านวนมากใช้เวลามากกว่าช่วงอื่น	จึงใช ้

คนเดิน	2	คน	แบ่งกันเดินฝั่งเหนือและใต้

ภาพที	่2	กระบวนการเข้ารับการรักษา	(หลังปรับปรุง)

ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 ผลลัพธ์ก่อน		 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ด�าเนนิการ	 ครัง้ที	่1	 ครัง้ที	่3	 ครัง้ที	่4

1.		ความปลอดภัย	 <	2	 -	 -	 2	 0

	 -	 อุบัติการณ์ความ	

			 	 ผิดพลาดในการออก

			 	 ใบนัดหมาย

			 	 (ครั้ง/เดือน)	

2.	 ลดระยะเวลา	(ชั่วโมง/ราย)

	 -		กระบวนการจ�าหน่าย	 3	 5-8	 3-5	 1-3	 1-2

	 -	 การเบิกยา	 1	 3	 1-2	 1	 0.30-1

	 -	 การคืนยา	 1		 5-7	 5	 1-3	 1-3

	 -		การรอคอยใบนดัหมาย	 0:	30	 1	 1	 0:05-0:30	 0:05-0:30	
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	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 ผลลัพธ์ก่อน		 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ด�าเนนิการ	 ครัง้ที	่1	 ครัง้ที	่3	 ครัง้ที	่4

3.	 การใช้ทรัพยากร

	 -	 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	 3	 6	 	 0:30

			 	 ของคนงาน	(ชั่วโมง)	 	 										 	(คนงาน	1	คน	เดินยา	

	 	 	 	 	 	1	รอบ	แทน	13	คน)

4.	 ความพึงพอใจ	(%)

	 -	 ผู้รับบริการ	 >	80	 -	 -	 100	 100

	 -	 ผู้ให้บริการ	 >	80	 80	 80	 100	 100
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หัวหน้าโครงการ    นางสาวนันทพร		พ่วงแก้ว	

	 และ	นางปณิดาภรณ์		กรรณเลขา

ชื่อหน่วยงาน งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	

	 และ	งานการพยาบาลผ่าตัด

ที่มาของโครงการ	
	 ทารกอายุน้อยกว่า	 1	 เดือน	 ท่ีมีภาวะลิ้นติดและดูดนมแม่ไม่มี

ประสทิธภิาพ	ต้องรอกระบวนการส่งปรกึษาคลนิกิเลีย้งลกูด้วยนมแม่	และส่งต่อ

คลินิกรักษาพังผืดใต้ลิ้น	(Tongue	Tie	Clinic)		เพื่อปรึกษาท�า	frenulotomy	

ท�าให้เกิดความซ�า้ซ้อนและบรกิารล่าช้า	หรอือาจไม่ได้รบัการแก้ไขภาวะลิน้ตดิ 

ในเวลาที่เหมาะสม	 จึงน�าแนวคิด	 Lean	 พัฒนากระบวนการเพื่อให้สามารถ 

ให้บรกิารได้รวดเรว็ขึน้	ใช้ทรพัยากรน้อยลง	คณุภาพการบรกิารดขีึน้	โดยค�านงึ

ถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ	เป็นสิ่งส�าคัญที่สุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 ลดระยะเวลาการช่วยเหลอืทารกท่ีมปัีญหาการดูดนมแม่เนือ่งจากภาวะ

ลิ้นติด

การคดักรองและช่วยเหลอืทารก  
ท่ีมปัีญหาการดดูนมแม่เนือ่งจาก
ภาวะลิน้ตดิ โดยใช้แนวคดิลนี



การคัดกรองและช่วยเหลือทารกที่มีปัญหาการดูดนมแม่เนื่องจากภาวะลิ้นติด	โดยใช้แนวคิดลีน 11

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
	 1.	แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า/Flow		(ก่อนปรับปรุง)

ภาพที่	1	กระบวนการเข้ารับการรักษา	(ก่อนปรับปรุง)

BF	=	breast		feeding,	TT	=	tongue	tie

	 2.	 การวิเคราะห์	waste	(DOWNTIME)

	 ความสูญเปล่า	
การวิเคราะห์	waste

	 (waste)	

Defect	rework	 -		 ทารกที่มีภาวะลิ้นติดที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก

	 	 มุมให้นมแม	่จะต้องประเมินประสิทธิภาพการดูด

	 	 นมแม่ด้วย	 Siriraj	Tongue	Tie	(STT)	score	เพื่อ

	 	 พิจารณาส่งต่อคลินิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่ซึ่งได้รับ

	 	 การประเมินซ�า้ด้วย	STT	score	เพื่อพิจารณาส่ง

	 	 ปรึกษา	Tongue	Tie	Clinic	ต่อไป

Overproduction		 -	 ทารกผ่านการประเมินทั้งที่หน่วยตรวจโรค

	 	 กุมารเวชศาสตร์และคลินิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่

	 	 ก่อนส่งปรึกษา	Tongue	Tie	Clinic
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	 ความสูญเปล่า	
การวิเคราะห์	waste

	 (waste)	

Waiting	 -		 ทารกรอคอยการคัดกรองตามระบบของหน่วยงาน		
	 	 และรอการประเมินซ�า้จากคลินิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่
	 	 ท�าให้อาจไม่ได้รบัการส่งต่อไปยงั	Tongue	Tie	Clinic	
	 	 ภายในวันที่มารับบริการ
Not	using	staff		 -	 ทารกทุกรายต้องส่งปรึกษาคลินิกคลินิกเลี้ยงลูก
talent	 	 ด้วยนมแม	่เพื่อพิจารณาว่าควรส่งต่อ	Tongue	Tie	
	 	 Clinic	หรือไม่	โดยไม่ได้ใช้ศักยภาพของบุคลากร
	 	 ในหน่วยตรวจโรคกุมารเวชศาสตร์	ซึ่งสามารถให้
	 	 การดูแลทั้งในด้านการคัดกรองและการช่วยเหลือ
Transportation		 -		 ขั้นตอนการให้บริการ	ท�าให้ทารกเสียเวลาไปคลินิก
	 	 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนไป	Tongue	Tie	Clinic
Motion	 -	 มีการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ในจุดคัดกรอง	(triage)	
	 	 ที่ไม่จ�าเป็น
Excessive		 -		 มีขั้นตอนมากส�าหรับทารก	จากตึกผู้ป่วยนอก	
processing	 	 ในการเข้าถึง	Tongue	Tie	Clinic	โดยหลายขั้นตอน
	 	 มีคุณค่าน้อย

	 3.	การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา	(gap	analysis)

	 ความสูญเปล่า

	 (waste)	
สาเหตุรากเหง้าของปัญหา	(root	cause)

Waiting,	Motion	 -		 เกิดการรอคอยเพื่อเข้าถึงคลินิกพังผืดใต้ลิ้น
Excessive	 -		 มีหลายขั้นตอนในการเข้าถึงคลินิกพังผืดใต้ลิ้น		
processing		 	 ซึ่งหลายขั้นตอนมีคุณค่าน้อย	ท�าให้ใช้เวลาในการ
	 	 เข้าถึงการบริการมากเกินจ�าเป็น					
Overproduction,		 -		 ขั้นตอนการบริการมาก	ท�าให้ผู้ป่วยเดินทางไป
Transportation		 	 หลายจุดบริการ
Not	using	staff		 -		 ไม่ได้ใช้ความสามารถของบุคลากรอย่างเต็มที่
talen



การคัดกรองและช่วยเหลือทารกที่มีปัญหาการดูดนมแม่เนื่องจากภาวะลิ้นติด	โดยใช้แนวคิดลีน 13

	 4.		แนวทางในการแก้ไข	(solution	approach)

	 ความสูญเปล่า		 แนวทางแก้ไข	:	ระบุแนวคิดและ

	 (waste)	 เครื่องมือ	Lean	ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

Waiting	 -		 Quick	set	up		and	fast	track

Not	using	staff		 -		 Training	and	coach	teaching

talent

Transportation		 -		 Cell	concept	

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

Quick Look TT CLINIC
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ภาพที	่2	กระบวนการเข้ารับการรักษา	(หลังปรับปรุง)

ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 ผลลัพธ์ก่อน		 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ด�าเนนิการ	 ครัง้ที	่1	 ครัง้ที	่2	 ครัง้ที	่3

1.	 ความปลอดภัย	 0	 0	 0	 0	 0

	 -		 อัตราความผิดพลาดในการ

	 	 คัดกรองผู้ป่วยตามความ

	 	 รีบด่วน	(%)	

2.		ลดระยะเวลา	

				(นาที/ราย)

	 -	 ในกระบวนการ	 >	60	 232-324	 137	 114	 128.5

	 -	 การรอคอย	 >	60	 154	 100	 110	 95

3.	 คุณภาพ	

	 -	 ความแม่นย�าในการประเมิน	 >	90	 -	 100	 100	 100

	 	 ประสิทธิภาพการดูดนมแม่

	 	 ด้วย	STT	score	เทียบกับ

	 	 ศัลยแพทย์กุมาร	(ต่างกัน

	 	 ไม่เกิน	1	คะแนน)	(%)
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	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 ผลลัพธ์ก่อน		 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ด�าเนนิการ	 ครัง้ที	่1	 ครัง้ที	่2	 ครัง้ที	่3

	 -		 ทารกดดูนมแม่มปีระสิทธภิาพ	 >	90	 -	 94	 96	 97

	 	 หลังผ่าตัด	1	สัปดาห์	(STT		 	 	 (19	ราย)	 (79	ราย)	 (91	ราย)

	 	 Score	=	8-10)	(%)	

	 -	 อัตรามารดายังคงมีหัวนม	 <	2	 -	 5	 2.5	 0

	 	 แตกหลังการผ่าตัด		 	 	 (1	ราย)	 (2	ราย)

	 	 1	สัปดาห	์(%)	

4.		ลดต้นทุน	

	 -	 ลดเวลาในการรับปรึกษา	 -	 11,040	 1,140	 4,740	 5,460

	 	 โดยทารกไม่มีภาวะปฏิเสธ

	 	 หรือสับสนหัวนมร่วมด้วย	

	 	 (นาที)

(30	นาที/ราย/	x	2	รอบ)	

5.	 ความพึงพอใจ

	 ระดับมาก	(%)

	 -		 ผู้รับบริการ	 >	90	 -	 100	 87	 99

	 -		 ผู้ให้บริการ	 >	90	 -	 97	 96	 97	
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Lean หลากสี
ลดได้หลากหลาย

หัวหน้าโครงการ นางสาวจีรนันท์		จันทรประพันธ์	

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์	

	 งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

ที่มาของโครงการ	
	 กระบวนการให้บริการหน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์	 เริ่มต้นจากการ 

ลงทะเบียน	 การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจรักษา	 การตรวจรักษา 

และการพยาบาล	 การรับค�าสั่งการรักษา	 การนัดหมาย	 การช�าระค่าบริการ	

และการรับยา	 จากการวิเคราะห์กระบวนการให้บริการ	 พบว่า	 มีขั้นตอน 

การรับบริการมาก	การท�างานซ�้าซ้อน	ระยะเวลาการรอคอยนาน	จากการเก็บ

ข้อมูลช่วงเวลา	10.00-11.00	น.	takt	time	สูงกว่า	cycle	time	ห้องตรวจ

แออัดจนไม่มีความเป็นส่วนตัวในการตรวจรักษา		การเดินและการเรียกผู้ป่วย

ของบคุลากรทีม่ากเกนิความจ�าเป็น	หน่วยงานตระหนกัในการลดความสญูเสยี	

(waste)		ดงักล่าว	จึงน�าแนวคดิ	Lean	เพือ่พฒันาระบบการให้บรกิารในห้องตรวจ	

มุ่งให้เกิดการปรับระบบการบริการให้มีการไหลต่อเน่ือง	 คุณภาพการจัดการ 

ที่ดี	 (quality)	 ระบบการส่งมอบงานที่ดี	 (delivery)	 ลดความคับค่ังภายใน 

ห้องตรวจเพ่ือคุณภาพการตรวจรักษา	 และที่ส�าคัญบุคลากรต้องมีความสุข 

ในการท�างาน	(morale)	ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 ลดขัน้ตอนการเข้ารบับรกิาร	ความแออดัของผู้มารับบริการในห้องตรวจ	

และการท�างานของบุคลากร

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
	 1.		แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า/Flow	(ก่อนปรับปรุง)

ภาพที่	1	กระบวนการเข้ารับการรักษา	(ก่อนปรับปรุง)

จ�านวน	15	Processes

Process	time	(PT)	=	เวลาที่ใช้ในกระบวนการ	=	35	-160.5		นาที

Delay	time	(DT)	=	ระยะเวลาการรอคอย	=	56	-	195	นาที	

Total	turn	around	time	(TAT)	=	รอบเวลาทั้งหมดใช้ในกระบวนการ

																													(PT+DT)	=	91	-	355.5	นาที

%	Value	Added	=	69	%
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	 2.	 การวิเคราะห	์	waste	(DOWNTIME)

	 ความสูญเปล่า	
การวิเคราะห์	waste

	 (waste)	

	 Defect	rework		 -		ผู้ป่วยนั่งรอในห้อง	กระจายทุกจุด	ท�าให้เรียกล�าบาก	
	 	 	 ต้องเรียกซ�้าหลายครั้ง
Overproduction		 -		มีการเรียกผู้ป่วยซ�้าหลายครั้งก่อนเข้าห้องตรวจ
Waiting		 -		ผู้รับบริการรอเข้าห้องตรวจ
	 -		ผู้ป่วยรอในห้องตรวจทั้งหมด	ท�าให้เกิดความแออัด
Transportation		 -		Messenger	ต้องเดินรับใบสั่งยาจากพยาบาลให้เจ้าหน้าที	่
	 	 key	ยา	หลงัจากนัน้ต้องน�าใบสัง่ยาที	่key	แล้ว	ส่งห้องยาชัน้	1	
	 -		ผู้ป่วยเดินกลับไป	กลับมา	เพื่อรับบริการตามจุดต่างๆ	
Motion	 -	 เจ้าหน้าที่น�าแฟ้มเข้าห้องตรวจเพื่อดูผลเลือด	และยกแฟ้ม
	 	 กลับออกมาเพื่อเรียกผู้ป่วยเข้าห้องตรวจ
	 -	 ผู้รับบริการต้องลุกยืน	นั่ง	บ่อยครั้ง	เนื่องจากมีการเรียก
	 	 บ่อยครั้ง
	 -	 ต้องเรียกผู้ป่วยบ่อยครั้ง	เนื่องจากผู้ป่วยยืน/นั่งกระจาย
	 	 ในจุดต่างๆ
Excessive		 -		มขีัน้ตอนการย้ายแฟ้มไปจดุบรกิารต่างๆ	มากเกนิความจ�าเป็น
processing 

	 3.	 การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา	(gap	analysis)
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	 4.		แนวทางในการแก้ไข	(solution	approach)

	 ความสูญเปล่า		 แนวทางแก้ไข	:	ระบุแนวคิดและ

	 (waste)	 เครื่องมือ	Lean	ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

Defect	rework	 -	 จัดเก้าอี้นั่งผู้ป่วยเป็นกลุ่มส	ีซึ่งจะสอดคล้องกับสีของ		

	 	 Kanban	และแพทย์ผู้ตรวจ	เพื่อให้แพทย์สามารถเรียกผู้ป่วย

	 	 ได้เองโดยง่าย

Overproduction		 -	 Quick	set	up	:	กระบวนการก่อนเข้าตรวจทั้งหมดจะอยู่

	 	 หน้าห้องเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งหมด	จึงจะเรียกผู้ป่วย	

	 	 1	ครั้ง		ติดข้อมูล	vital	sign	(sticker)	และให้	Kanban	

	 -		Cell	concept	:	รวมจุดบริการ	โดยน�าจุด	print	ผลเลือด		

	 	 เวชระเบียน	จุดรับใบนัดหมาย	อยู่ในบริเวณเดียวกัน

Waiting	 -		Pull	System	:	เรียกผู้ป่วยเข้าห้องตรวจตามจ�านวนเก้าอี้นั่ง

	 	 ที่ว่าง	โดยมีเครื่องมือส�าคัญในการสื่อสารระหว่างห้องตรวจ

	 	 และจุดเรียกคือ	Kanban		

	 -		Cell	concept	:	จัดเก้าอี้นั่งผู้ป่วยเป็นกลุ่มส	ีซึ่งจะสอดคล้อง

	 	 กับสีของ		Kanban	และแพทย์ผู้ตรวจ	เพื่อให้แพทย์สามารถ

	 	 เรียกผู้ป่วยได้เองโดยง่าย

	 -		Visual	management	:	Kanban	จะแบ่งตามส	ี	ซึง่จะตรงกบั

	 	 สขีองเก้าอีน้ัง่	และใกล้โต๊ะตรวจแพทย์	รวมทัง้มข้ีอมลูให้ผูป่้วย

	 	 อ่านในระหว่างรอตรวจ

Transportation		 -		จัดโต๊ะพยาบาล	ให้เป็นจุดศูนย์กลางหลังจากตรวจเสร็จ	

	 	 โดยเจ้าหน้าที่	key	ยาอยู่ในบริเวณเดียวกัน	ท�าให้ห้องยา

	 	 สามารถรับใบสั่งยาได้โดยตรง	และรวดเร็ว	หากมีการแก้ไข	

	 	 สามารถท�าได้อย่างรวดเร็ว

Excessive		 -		รวมจุดบริการ	โดยน�าจุด	print	ผลเลือด		เวชระเบียน	

processing		 	 จุดรับใบนัด	อยู่ในบริเวณเดียวกัน	รวมจุดแนะน�าพยาบาล

	 	 และ	key	ยาไว้ในจุดเดียวกัน
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง
 

ภาพที	่2	กระบวนการเข้ารับการรักษา	(หลังปรับปรุง)

 ภาพที่	3	ภาพบรรยากาศ	 ภาพที	่4	ภาพบรรยากาศ

 ก่อนด�าเนินโครงการ หลังด�าเนินโครงการ
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ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	 ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ด�าเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3
1.	ความปลอดภัย
	 -	 อัตราการ	 0	 2	 0	 0	 0
	 	 เรียกผู้ป่วย
			 	 ไม่พบ	(%	)	
2.	ลดระยะเวลา	
	 -	 อัตราการใช้	 -	 20	 5	 4	 5
	 	 เวลาเรียก
		 	 ผู้ป่วยซ�้า
	 		 >	½	นาท	ี(%)	
3.	ลดการใช้
	 ทรัพยากร	
	 -	 ลดเวลาการ	 -	 91-355.5	 	 76-307
	 	 ปฏิบัติงาน
			 	 ของบุคลากร	
	 	 (Total	turn	
			 	 around	
	 	 time)	(นาที)
	 -	 ลดความ	 -	 >	20	 <	10	 <	9	 <	5
	 	 แออัดภายใน
		 	 ห้องตรวจ
	 	 (ผู้ป่วยไม่มี
	 	 ที่นั่งในห้อง
	 	 ตรวจ	(คน)	
4.	ความพึงพอใจ	
	 (%)
	 -	 ผู้รับบริการ	 >	90	 83	 95	 96	 98
	 -	 ผู้ให้บริการ	 >	90	 65	 93	 95	 97

-	ลดบุคลากรที่ช่วยแพทย์เรียกผู้ป่วย	1	คน

-	ลดระยะเวลาการท�างาน	48	นาที/วัน	

=	(48	นาที	x	260	วัน)/60	นาที

=	208	ชั่วโมงต่อปี
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One Stop Service
ลดวิกฤติการรอคอย

หัวหน้าโครงการ นางสาวปรานอม		เกตุสมพร	

ชื่อหน่วยงาน งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	

ที่มาของโครงการ	
	 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยหนัก	 จ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการ 

ให้บรกิาร	เช่น	ท่อแก๊สออกซเิจน		(oxygen	flow		meter,	oxygen	tank)		เครือ่งวดั	

สญัญาณชีพ	ไฟไซเรน	ควบคูก่บัเปล	เพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วย	ขณะเคล่ือนย้ายไปยงั

จุดต่างๆ		แต่เนื่องจากภาควิชา/หน่วยงาน/หอผู้ป่วยต่างๆ	มีท่อแก๊สออกซิเจน

รองรับการให้บริการภายในหน่วยงานไม่เพียงพอในการใช้งาน	 ต้องยืมจาก

หน่วยงานอื่น		ส่งผลให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารท่อแก๊สทางแพทย	์ 

โรงพยาบาลศิริราช	 มาตั้งแต่ปี	 2554	 เพ่ือจัดการกับปัญหาการขาดแคลน 

ท่อแก๊สออกซิเจนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นล�าดับแรก		ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง

กับชีวิตและความปลอดภัยของผู้ป่วย	 จึงให้งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจัดระบบ	

พร้อมทั้งส�ารวจปัญหาการใช้ท่อแก๊สออกซิเจน	 และจ�านวนที่ต้องการ	 เพื่อ

รองรับการให้บริการเป็นเพียงจุดเดียว	 (one	 stop	 service)	 เพื่อลดขั้นตอน 

ในการปฏิบตังิาน	ระยะเวลาการรอคอย	การขาดแคลนท่อแก๊สออกซิเจนภายใน

หน่วยงาน	รวมทั้งมีระบบการดูแล	จัดเก็บและตรวจสอบคุณภาพ	เพื่อรองรับ

การให้บริการอย่างคุ้มค่า	มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 ให้ภาควิชา/หน่วยงาน/หอผู้ป่วยต่างๆ	 มีท่อแก๊สออกซิเจนใช้งาน		 

ตามความต้องการ	ตลอด	24	ชม.	และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
	 1.	 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า/Flow	(ก่อนปรับปรุง)

จ�านวน		12		Processes

Process	time	(PT)			=	เวลาที่ใช้ในกระบวนการ	=		215		นาที

Delay	time	(DT)	p =	ระยะเวลาการรอคอย		=		1		วัน	หรือ		1,440	นาที

Total	turn	around	time	(TAT)	=	รอบเวลาทัง้หมดใช้ในกระบวนการ	(PT+DT)	=	1,655	นาที

%	Value	Added						=		12.99%

ภาพที่	1	กระบวนการเข้ารับการรักษา	(ก่อนปรับปรุง)
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	 2.	 การวิเคราะห	์waste	(DOWNTIME)

	 ความสูญเปล่า	
การวิเคราะห์	waste

	 (waste)	

Defect	rework		 -	 จดุจ่ายท่อแก๊สออกซิเจน	เจ้าหน้าทีต้่องมคีวามรู	้และพจิารณา

	 	 การจ่ายท่อแก๊สออกซิเจนต่อหน่วยงานที่มีความจ�าเป็น

Overproduction		 -		แต่ละหน่วยงานมีขั้นตอนมากเกินความจ�าเป็น	กว่าจะถึง

	 	 จุดจ่ายท่อแก๊สออกซิเจน

Waiting	 -		รอท่อแก๊สออกซเิจนในการให้บรกิารเวลานาน	1	วนั	อาจเกดิ

	 	 ความเสี่ยงต่อผู้ป่วย

Not	using	staff		 -		ไม่มีหน่วยงานที่ให้บริการท่อแก๊สออกซิเจนเร่งด่วน	

talent	 	 แหล่งจ่ายท่อแก๊สออกซิเจน	ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

Inventory		 -		ไม่มีท่อแก๊สออกซิเจนรองรับความต้องการ

Excessive		 -	 หน่วยงานไม่มข้ีอมลูในระบบการเบกิ-แลก	ท่อแก๊สออกซเิจน

processing		 	 และไม่ทราบขั้นตอนการที่จะมีท่อแก๊สออกซิเจนรองรับ

	 	 การให้บริการต่อผู้ป่วยอย่างเพียงพอ

	 3.	การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา	(gap	analysis)

	 ความสูญเปล่า	
สาเหตุรากเหง้าของปัญหา	(root	cause)

	 (waste)

กระบวนการท�างาน	 -	 มีขั้นตอนซับซ้อน
	 -	 มีท่อแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอ
	 -	 เกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยหนัก
	 -	 เกิดความไม่พึงพอใจต่อผู้รับบริการ
บุคลากร	 -	 บุคลากรไม่เพียงพอในการเบิก-แลก	ท่อแก๊สออกซิเจน
	 -	 ไม่มีการประสานบริการกรณีเร่งด่วน
อุปกรณ์		 -		จ�านวนท่อแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอ
	 -		ไม่มีการตรวจสอบท่อแก๊สออกซิเจนที่เก็บในหน่วยงาน
	 -		สภาพท่อแก๊สออกซิเจนหมดอายกุารใช้งาน	ขาดการบ�ารงุรกัษา
	 	 และตรวจสอบ
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	 4.		แนวทางในการแก้ไข	(solution	approach)

	 ความสูญเปล่า		 แนวทางแก้ไข	:	ระบุแนวคิดและ

	 (waste)	 เครื่องมือ	Lean	ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

กระบวนการท�างาน	 -	 ก�าหนดจุดจ่ายท่อแก๊สออกซิเจน	และเวลาให้ชัดเจน

	 -	 ร่วมปรกึษาหารอืกบัทมีคณะอนกุรรมการบรหิารท่อบรรจแุก๊ส

	 	 ทางการแพทย์	เพื่อก�าหนดผู้รับผิดชอบ

อุปกรณ์	 -	 จัดเจ้าหน้าที่ประจ�าจุดจ่ายท่อแก๊สออกซิเจนให้กับหน่วยงาน	

	 	 ต่างๆ

บุคลากร	 -	 แจ้งระเบียบปฏิบัติในการเบิกท่อแก๊สออกซิเจนต่อหน่วยงาน	

	 	 ต่างๆ	ให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

	 -	 การบันทึกข้อมูลต้องมีความชัดเจน	ครบถ้วน	ถูกต้อง	เพื่อลง	

	 	 ระบบ	SAP
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

 

ภาพที	่2	กระบวนการเข้ารับการรักษา	(หลังปรับปรุง)

หน่วยงาน/หอผู้ป่วยที่



One	Stop	Service	ลดวิกฤติการรอคอย 27

	 กรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเปล-รถนั่ง	 เมื่อหน่วยงานขอใช้บริการออกซิเจน 

งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะจัดเตรียมไปพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ภาพที่	3	ภาพบรรยากาศก่อนด�าเนินโครงการ

ภาพที	่4	ภาพบรรยากาศหลังด�าเนินโครงการ

เดิม

	 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ที่ต้องการเบิก	Oxygen	(O
2
)	ต้องด�าเนินการ

หลายขั้นตอน	และต้องส่งท่อแก๊สเปล่าไว้ก่อน	และมารับคืนในวันรุ่งขึ้น	ท�าให้

เสียเวลาในการรอท่อแก๊สที่พร้อมใช้งาน	1-2	วัน	(ภาพที่	3)

ปรับ

	 เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ต้องการเบิก	O
2
	 น�าท่อแก๊ส	O

2
	 เปล่ามายังจุด

บริการเบิก-จ่าย	O
2
	ของงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	และรับท่อแก๊ส	O

2
	เต็มกลับไป

ยังหน่วยงาน	ได้ทันท	ี(ภาพที่	4)
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ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	 ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ด�าเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3
1.	อุบัติการณ์	 0	 3	 1	 0	 0
	 ความเสี่ยง	
			เกี่ยวกับท่อ
	 บรรจุแก๊ส	
			ไม่เพียงพอต่อ
	 การให้การ
	 บริการ	(ครั้ง)	
2.	จ�านวนหน่วยงาน					 100	 75	 76.76	 82.07	 97	
			รับทราบและ
	 เข้าร่วมใน
	 กระบวนการ
	 เบิก-จ่ายท่อ
	 แก๊ส	(%)	
3.	ระยะเวลาการ	 10	 1	-	2	วัน	 30	 15	 5
	 ส่งเบิกท่อบรรจุ
	 แก๊ส	(นาที)	 	
4.	ลดการใช้
	 ทรัพยากร	
	 -		ลดเวลาการ	 800	 0	 806	 782	 894
	 	 ปฏิบัติงาน
	 	 ของบุคลากร
	 	 (ชั่วโมง)	
5.	อัตราความ
				พึงพอใจ	(%)
	 -		ผู้รับบริการ	 95	 76	 84.50	 92.67	 98.95
	 -		ผู้ให้บริการ	 95	 80	 94.65	 97.85	 99.45
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รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด 
ปลอดภัย ม่ันใจ Lean CRRT

หัวหน้าโครงการ ภญ.มณวรัตน์		เลาหจีรพันธุ์	

ชื่อหน่วยงาน หน่วยเตรียมยาเด็ก		งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

	 ฝ่ายเภสัชกรรม

ที่มาของโครงการ	
	 หน่วยงานให้บริการผสมสารละลายส�าหรับ	 continuous	 renal	 

replacement	therapy	(CRRT)	พร้อมทั้ง	สารละลาย	calcium	gluconate	

ใน	sterile	water	for	injection	ท่ีมกีารสัง่ใช้ร่วมกนั	ตัง้แต่เดอืนมถินุายน	2555 

เนื่องจาก	 CRRT	 fluid	 มีส่วนประกอบคล้ายกับอาหารทางหลอดเลือดด�า	 

ประกอบด้วย	electrolyte	ทีม่คีวามเข้มข้นสงูหลายชนดิ	เช่น	KCl	inj,	K
2
HPO

4 

inj	และ	MgSO
4
	inj		ซึ่งอยู่ในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง	(high	alert	drugs)	จึง

เห็นสมควรลดการ	 stock	 สารเหล่านั้นไว้ที่หอผู้ป่วย	 	 รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยง 

ความคลาดเคลือ่นทางยาจากการค�านวณผดิ	หรอืการตกตะกอน	ซึง่การค�านวณ	

และการผสมต้องใช้ความรูท้างเภสชักรรม	แต่พบปัญหาในการปฏบิตังิาน	ได้แก่	

ค�าสั่งมาถึงห้องปฏิบัติงานช้า	ขาดผู้มีความสามารถในการตรวจสอบซ�้า	ท�าให้ 

มคีวามเสีย่งในการค�านวณผดิพลาด	และขัน้ตอนในการเตรยีมยามคีวามยุง่ยาก	

ใช้เวลานาน	 ดังนั้น	 หน่วยงานจึงพัฒนาระบบการตรวจสอบค�าสั่ง	 ตลอดจน 

วิธีการผสม	CRRT	fluid	ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ	CRRT	

fluid	ถูกต้อง	ปลอดภัย	มีมาตรฐาน	และรวดเร็ว
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 1.	 ผู้ป่วยได้รับ	CRRT	fluid	ที่ถูกต้องตามค�าสั่งการรักษา

	 2.	 ลดระยะเวลาทั้งกระบวนการในการค�านวณ	ตรวจสอบซ�า้	และผสม	 

	 	 เพื่อให้สามารถจัดส่ง	CRRT	fluid	ได้ทันเวลา

	 3.	 ลดการใช้ทรัพยากร	ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทิ้งหรือแก้ไข	CRRT	 

	 	 fluid	ที่ผสมผิดพลาด	ลดค่าใช้จ่ายจากการอยู่เวรนอกเวลาราชการ 

	 	 เนื่องจากไม่สามารถผสม	CRRT	fluid	ให้เสร็จทันเวลา

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
	 1.	 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า/Flow	(ก่อนปรับปรุง)

ภาพที่	1	กระบวนการเข้ารับการรักษา	(ก่อนปรับปรุง)



รวดเร็ว	ถูกต้อง	ประหยัด	ปลอดภัย	มั่นใจ	Lean	CRRT 31

	 2.		การวิเคราะห์	waste	(DOWNTIME)

	 ความสูญเปล่า	
การวิเคราะห์	waste

	 (waste)

Defect	rework	 -		 ค�าสั่งการรักษาไม่ชัดเจน	ต้องโทรศัพท์สอบถามแพทย์

	 -		 พยาบาลติด	sticker	ชื่อผู้ป่วยผิดคน	ต้องส่งกลับเพื่อแก้ไข

	 -		 ขั้นตอนการรับค�าสั่ง	มีการค�านวณ	working	formula	

	 	 ที่ยุ่งยาก	ซับซ้อน	ใช้เวลา	หากเภสัชกร	2	ตรวจสอบว่า

	 	 ไม่ถูกต้อง	จะต้องค�านวณใหม่ทั้งกระบวนการ

	 -			เภสชักรป้อน	working	formula	เข้าโปรแกรม	TPN	database	

	 	 ไม่ถูกต้อง	เนื่องจากไม่ใช่โปรแกรมส�าหรับการผสม	CRRT	

	 	 จึงต้องแปลงข้อมูลท�าให้อาจเกิดความผิดพลาด	

	 -		 ค�าสัง่ผสม	CRRT	fluid	ประกอบด้วย	electrolyte	บางชนดิ	

	 	 เมื่อผสมด้วยกัน	อาจตกตะกอน	เช่น	MgSO
4
	กับ	K

2
HPO

4
 

	 	 หรือ	MgSO
4
	กับ	NaHCO

3
	นอกจากนี้การปรับสูตรเพื่อ

	 	 หลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว	มีความยุ่งยาก	ซับซ้อน	เสี่ยงต่อ

	 	 การค�านวณผดิ	และหากหอผู้ป่วยต้องการเตมิ	electrolyte	เอง		

			 	 อาจท�าให้เกิดการตกตะกอน	และเกิดอันตรายกับผู้ป่วยได	้

	 	 หรือท�าให้ต้องผสมใหม่	ส่งผลให้เสียค่าใช้จ่าย

Waiting	 -		 รอการส่งค�าสั่งการรักษา	อย่างน้อย	15-20	นาที	เนื่องจาก

	 	 มีภารกิจอื่นๆ	ในหอผู้ป่วย		

	 -		 เภสัชกรไม่สามารถรับค�าสั่งผสม	CRRT	fluid	ได้ทันที	หลัง

	 	 แม่บ้านมาส่ง		และไม่สามารถตรวจสอบซ�า้	working	formula	

	 	 เนื่องจากติดการรับค�าสั่ง	TPN	

	 -		 รอเรยีกพมิพ์	sticker	CRRT	fluid	เนือ่งจากเป็นเวลาเดยีวกนั

	 	 กับการเรยีกพมิพ์ฉลาก	TPN		(35-40	รายการในเวลาเดยีวกนั)		

	 -		 รอเภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องของ	CRRT	fluid	และ

	 	 ติดฉลาก	

	 -		 รอส่ง	CRRT	fluid	ไปหอผู้ป่วยพร้อมกันทั้ง	48-50	ขวด	

	 	 แทนการให้ใช้งานก่อน	2-3	ชั่วโมง
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	 ความสูญเปล่า	
การวิเคราะห์	waste

	 (waste)

	 -		 รอ	delivery	น�าส่งหอผูป่้วย	บางครัง้ไม่สามารถส่งพร้อมกนั

	 	 ได้ทั้งหมด	จึงต้องน�าส่ง	TPN	และ	fat	emulsion	ก่อน	

	 	 แล้วจึงน�าส่ง	CRRT	fluid

Not	using	staff		 -		 เภสชักร	และผูช่้วยเภสชักรช่วยกนัเลือ่ย	ampule	NaHCO
3
 

talent	 	 ก่อนเข้าห้องผสมยา	และช่วยกนัหกั	ampule	10%	calcium	

	 	 gluconate	ประมาณ	100	ampule/วัน

Transportation		 -		 แม่บ้านประจ�าหน่วยงานต้องเดนิมาส่งค�าสัง่การรกัษา	ใช้เวลา

	 	 อย่างน้อย	15-20	นาท	ี

Excessive		 -			ขัน้ตอนการผสม	โดยเตมิสารทลีะตวัตาม	working	formula	

processing		 	 ท�าให้จ�านวนครั้งในการดูดสาร	ตรวจสอบซ�า้ทั้งชนิดและ	

	 	 ปริมาณของสาร	และเติมสารทุกตัวเฉลี่ย	18	ครั้งต่อขวด	

	 	 (900	ครั้งต่อวัน)

	 -			ขัน้ตอนการท�าสารละลาย	calcium	จะต้องหกั	10%	calcium

		 	 gluconate	ทัง้หมดประมาณ	100	ampule	ต่อวนั	เป็นการ

	 	 สิน้เปลอืงเวลา	และเพิม่ความเสีย่งต่อการได้รบับาดเจบ็ของ

	 	 บคุลากร

	 -			ขัน้ตอนการเลือ่ย	ampule	NaHCO
3
	ด้วยใบเล่ือยจากบรษิทั	

	 	 (เฉลีย่	40	ampules/วนั)	ท�าให้ต้องใช้เวลาในการเล่ือยนาน	

	 	 เฉลีย่	10	นาทต่ีอ	ampule	รวมเวลาทีใ่ช้เล่ือยทัง้หมด	4	ชัว่โมง

	 	 ต่อการผสม	CRRT	fluid	1	ค�าสั่ง

	 -			การออกเอกสารต่างๆ	จากโปรแกรมคนละประเภท	ท�าให้

	 	 ต้องเข้า-ออก	โปรแกรมต่างๆ	หลายครั้งต่อวัน



รวดเร็ว	ถูกต้อง	ประหยัด	ปลอดภัย	มั่นใจ	Lean	CRRT 33

	 3.	 การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา	(gap	analysis)

	 ความสูญเปล่า	
สาเหตุรากเหง้าของปัญหา	(root	cause)

	 (waste)

Defect	rework	 -		วิธีการสั่ง	electrolyte	ในแบบฟอร์มค�าสั่ง	CRRT	fluid	

	 	 เสี่ยงต่อการเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างแพทย์ผู้สั่ง

	 	 กับเภสัชกร	เนื่องจากต้องแปลความหมาย	ของ	working	

	 	 formula	ว่าประกอบด้วย	electrolyte	อะไร	และปรมิาณเท่าไร	

	 -		ยังไม่มีระบบการส่งค�าสั่ง	online	มาถึงห้องผสม	ที่รวบรวม

	 	 จ�านวนผู้ป่วยที่ต้องการ	CRRT	fluid	ทั้งหมดในวันนั้นของใน

	 	 แต่ละหอผู้ป่วย	ท�าให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดจากภาระ

	 	 งานมาก	หรือความรีบร้อน	และเป็นการใช้ภูมิรู้ที่สูญเปล่า

	 -		ต้องใช้เภสัชกรที่มีประสบการณ์และมีทักษะค�านวณทาง

	 	 เภสชักรรมสงู	หากตดิภารกจิ	จะท�าให้การปฏบิตังิานไม่ราบรืน่	

	 	 และเกิดความล่าช้า	นอกจากนี้เภสัชกรต้องใช้เวลามากในการ

	 	 ค�านวณเพื่อเลือก	working	formula	ที่ง่ายและเหมาะสม	

	 	 โดยลองค�านวณเมือ่ผสมจากสารน�า้ชนดิต่างๆ	กนัถงึ	4-5	ชนดิ		

	 -	 โปรแกรมไม่ได้รองรับการรับค�าสั่งการผสม	CRRT	fluid	ท�าให้

	 	 ต้องมีการแปลงข้อมูล	เพื่อให้สามารถบันทึกในโปรแกรมได้	

	 	 จึงอาจเกิดความผิดพลาด

	 -		สตูร	CRRT	fluid	ทีแ่พทย์สัง่ในใบค�าส่ังการรกัษา	จะมคีวามเส่ียง

	 	 ต่อการตกตะกอน	เนื่องจากแพทย์สามารถสั่ง	electrolyte	

	 	 บางชนิดที่มีความเข้ากันไม่ได้ลงในสูตรเดียวกัน	เช่น	MgSO
4
 

	 	 กับ	K
2
HPO

4
	หรือ	MgSO

4
	กับ	NaHCO

3

Waiting	 -		แม่บ้านมีภารกิจอื่น	ๆ	ท�าให้การส่งค�าสั่งมายังห้องผสมล่าช้า

	 -		ต้องใช้เภสัชกรชุดเดียวกับการรับค�าสั่ง	TPN	ซึ่งมีปริมาณ

	 	 ค�าสั่งมากจากหลายหน่วยงาน	

	 -		ใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกัน	และมักเป็นเวลาเดียวกันกับ

	 	 การเรยีกพมิพ์ฉลาก	TPN		จ�านวนมาก	จงึต้องรอให้พมิพ์ฉลาก	

	 	 TPN	เสร็จก่อน
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	 ความสูญเปล่า	
สาเหตุรากเหง้าของปัญหา	(root	cause)

	 (waste)

	 -		 เภสชักรต้องตรวจสอบความถกูต้องของ	TPN	และ	fat	emulsion	

	 	 ก่อน	เพราะมหีลายหน่วยงานเป็นผูร้บับรกิารและรอส่งพร้อมกนั	

	 	 นอกจากนี	้เพื่อที่จะให้มีพื้นที่เพียงพอในการวาง	CRRT	fluid	

	 	 ทั้ง	48-50	ขวด	ขณะท�าการตรวจสอบความถูกต้อง

	 -		ศูนย์ขนส่งยาจะมารับยาที่หน่วยงาน	1	รอบ/วัน	เวลา	

	 	 15.30-16.00	น.	เท่านั้น	หากต้องการส่งก่อนเวลา	จะต้องใช้

	 	 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไปส่งเอง	ซึ่งไม่สามารถท�าได้เนื่องจาก

	 	 มีภาระงานอื่น

Not	using	staff		 -		ต้องใช้	NaHCO
3
	ในการผสมเป็นจ�านวนมาก	ใช้เวลาในการ

talent		 	 เลื่อยนาน	และเกิดฝุ่นผงจากการเลื่อยเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้

	 	 ภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกรต้องช่วยกันเลื่อยจนครบจ�านวน

	 	 ก่อนเข้าผสม	เพื่อให้สามารถเริ่มงานผสมได้เร็วขึ้น

	 -		ต้องใช้	10%	calcium	gluconate	(ขนาด	10	mL/ampule)		

	 	 ในปริมาณมากต่อ	1	ค�าสั่ง		จึงท�าให้ต้องหัก	ampule	เป็น

	 	 จ�านวนมาก	และเป็นขัน้ตอนทีต้่องท�าในตูป้ลอดเชือ้	จงึไม่สามารถ

	 	 ให้ผู้ปฏิบัติงานอื่นช่วยหรือเตรียมการจากนอกห้องผสมได้

Transportation		 -		ไม่มีการพัฒนาระบบการส่งค�าสั่ง	CRRT	fluid	แบบ	online

Excessive		 -		วิธีการผสมดังกล่าวเป็น	standard	of	practice	ของการผสม	

processing		 	 ยาฉีดทุกชนิดขั้นพื้นฐาน



รวดเร็ว	ถูกต้อง	ประหยัด	ปลอดภัย	มั่นใจ	Lean	CRRT 35

	 4.	 แนวทางในการแก้ไข	(solution	approach)

	 ความสูญเปล่า		 แนวทางแก้ไข	:	ระบุแนวคิดและ

	 (waste)	 เครื่องมือ	Lean	ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

Defect	rework	 -		ประชมุร่วมกับแพทย์หน่วยโรคไตเดก็	เพือ่ปรบัแก้ไขแบบฟอร์ม

	 	 ให้ง่ายต่อการสั่ง	ไม่เกิดความสับสน	และลดการบันทึกข้อมูล

	 	 ที่ไม่จ�าเป็น	(simplify)

	 -		วางแผนพัฒนาโปรแกรมการสั่ง	CRRT	fluid	บนหอผู้ป่วย

	 	 ในอนาคต	หากมข้ีอจ�ากัดไม่สามารถส่งมาห้องผสมแบบ	online	

	 	 ได้	อย่างน้อยต้องสามารถรวบรวม	และเรยีกพมิพ์รายชือ่ผูป่้วย

	 	 ทีม่คี�าสัง่	CRRT	fluid	เพือ่ให้พยาบาลน�าส่งห้องผสมโดยไม่ต้อง

	 	 คัดลอก	(IT	management)

	 -		พฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์มาช่วยในการค�านวณ	โดยเภสัชกร

	 	 บันทึก	requirement	ของ	electrolyte	(mEq/L)	ที่แพทย์

	 	 ต้องการ	จะได้	working	formula	ส�าหรบัการผสม	CRRT	fluid	

	 	 ทันท	ีนอกจากนี้ยังสามารถเลือกสูตรที่ผสมได้ง่ายที่สุดด้วย	

	 	 (IT	management)

	 -		ก�าหนดวิธีการค�านวณมาตรฐานและฝึกอบรมในเภสัชกรใหม่

	 	 ทีย่งัไม่สามารถค�านวณ	working	formula	ของ	CRRT	fluid	

	 	 ได้	เพือ่ให้ค�านวณด้วยวธิเีดยีวกนั	เพิม่ความเข้าใจ	และสามารถ

	 	 น�าไปต่อยอดกับค�าสัง่การรกัษาทีไ่ม่สามารถใช้โปรแกรมค�านวณ

	 	 ได้	(standardized	work)

	 -		พฒันาโปรแกรมเฉพาะส�าหรบั	CRRT	fluid	เพือ่ลดการแปลง

	 	 และโอนถ่ายข้อมูลข้อมูลในโปรแกรม	TPN	database	(IT	

	 	 management)

	 -		ประชุมร่วมกบัแพทย์ในการปรบัปรงุใบค�าสัง่ผสม	CRRT	fluid	

	 	 โดยแยก	MgSO
4
	ออกจากสูตร	และน�าไปรวมในถุงเดียวกับ

	 	 สารละลาย	calcium	หรือรวมกับอาหารทางหลอดเลือดด�า

	 	 ของผู้ป่วย	ดังนั้น	working	formula	ของ		CRRT	จะไม่พบ

	 	 การตกตะกอนอีก	(Poka-Yoke	:	error	proof)
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	 ความสูญเปล่า		 แนวทางแก้ไข	:	ระบุแนวคิดและ

	 (waste)	 เครื่องมือ	Lean	ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

Waiting	 -		จดัล�าดบัการปฏบิตังิานตาม	priority	แทน	เช่น	หากภาระงาน	

			 	 TPN	มาก	ควรรีบปฏิบัติให้เสร็จก่อน	และหากไม่สามารถส่ง	

	 	 CRRT	fluid	ได้ทันเวลา	จะให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้น�า

	 	 ส่งหอผู้ป่วยให้เพียงพอใช้	2-3	ชั่วโมงก่อน

	 -		จัดล�าดับความส�าคัญของการเรียกพิมพ์	sticker	CRRT	ทันที

	 	 หลงัตรวจสอบค�าสัง่	หากไม่ใช่	working	formula	sticker	เพือ่

	 	 ลดการคับคั่งของเครื่องพิมพ์	

	 -		หากมี	CRRT	fluid	ที่เสร็จเพียงพอต่อการใช้	2-3	ชั่วโมง	

	 	 หน่วยงานจะจัดบุคลากรน�าส่ง	หรือโทรฯ	เรียกให้แม่บ้าน

	 	 ประจ�าหอผู้ป่วยมารับไปใช้ก่อนแล้วจึงส่งส่วนที่เหลือโดย

	 	 ศูนย์ขนส่งยา	(Batch	size	reduction)	โดยโทรฯ	แจ้งก่อน

	 	 ท�าเสรจ็ประมาณ	10	นาท	ีเพือ่ลดระยะเวลาการรอคอยระหว่าง

	 	 เดินทาง	(Pull	system)

	 -		สื่อสารให้ชัดเจน	โดยย�้าจ�านวนขวด	เพื่อจะได้เตรียมรถเข็น

	 	 เพื่อการขนส่งให้เพียงพอ

Not	using	staff		 -		เลื่อย	ampule	NaHCO
3
	เตรียมไว้ล่วงหน้า	1	วัน	โดย	

talent		 	 คาดการณ์จ�านวนจากอัตราการใช้ปัจจุบัน	เพื่อให้สามารถ

	 	 น�าไปใช้ได้ทันท	ี(Quick	set	up)	

	 -		หาแหล่งของ	calcium	อืน่	พบว่าสามารถใช้	10%	CaCl
2
	inj.	

	 	 ที่ผลิตโดยโรงพยาบาลแทนได้	จึงปรึกษาแพทย์หน่วยโรคไต

	 	 เพือ่เปลีย่นมาใช้สารดงักล่าว		ท�าให้ปรมิาณสารทีต้่องใช้ลดลง	

	 	 เนื่องจากให้	elemental	calcium	มากกว่า	สามารถดูดได้

	 	 ในปริมาณมากในคราวเดียวเนื่องจากบรรจุใน	vial	500	mL	

	 	 (Eliminate)

Transportation		 -		วางแผนพัฒนาโปรแกรมการสั่ง	CRRT	fluid	บนหอผู้ป่วย

	 	 ในอนาคต	โดยสามารถส่งค�าสั่งมาห้องผสมแบบ	online	

	 	 (IT	management)



รวดเร็ว	ถูกต้อง	ประหยัด	ปลอดภัย	มั่นใจ	Lean	CRRT 37

	 ความสูญเปล่า		 แนวทางแก้ไข	:	ระบุแนวคิดและ

	 (waste)	 เครื่องมือ	Lean	ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

Excessive		 -		ท�า	stock	solution	โดยการผสมสาร	electrolyte	เข้า

processing		 	 ด้วยกัน	ก่อนเติมลงไปในขวด	CRRT	ท�าให้ลดจ�านวนครั้ง

	 	 ในการดูดสาร	ตรวจสอบซ�้าชนิดและปริมาณของสารและ

	 	 เติมสารลงเหลือ	9	ครั้งต่อขวด	(Re-arrange)	

	 -		หาแหล่งของ	calcium	อื่น	ท�าให้ปริมาณสารที่ต้องใช้ลดลง	

	 	 3	เท่า	เนือ่งจาก	ให้	elemental	calcium	มากกว่า	สามารถ

	 	 ดูดได้ในปริมาณมากในคราวเดียว	เนื่องจากบรรจุใน	vial	

	 	 500	mL	(Eliminate)

	 -		ใช้อุปกรณ์ตัดกระจกมาเลื่อย	ampule	NaHCO
3
	ท�าให้ลด

	 	 ระยะเวลาในการเลือ่ย	จาก	10	นาท/ีampule	เป็น	30	วนิาท/ี

	 	 ampule	และยังสามารถลดอาการบาดเจ็บจากการเลื่อย	

	 	 ampule	ในปริมาณมาก

	 -		พฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีร่บัค�าส่ัง	CRRT	fluid	ให้สามารถ

	 	 เรียกเอกสารต่างๆ	ได้ในโปรแกรมและเครื่องพิมพ์เดียวกัน		

	 	 (IT	management	และ	Cell	concept)
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

 

ภาพที	่2	กระบวนการเข้ารับการรักษา	(หลังปรับปรุง)



รวดเร็ว	ถูกต้อง	ประหยัด	ปลอดภัย	มั่นใจ	Lean	CRRT 39

ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ด�าเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1.	ความปลอดภัย

	 -		 ความคลาดเคลื่อนทาง	 0	 -	 0	 0	 0

	 	 ยาที่ถึงตัวผู้ป่วยที่ได้รับ	

	 	 CRRT	fluid	จากหน่วย

	 	 เตรียมยาเด็ก	(ครั้ง)		

	 -		 บุคลากรได้รับบาดเจ็บ	 0	 4	 2	 1	 0

			 	 จากการหัก	ampule				

			 	 NaHCO
3
		(ครั้ง)	

2.		คุณภาพ	

	 -		 การค�านวณ	working		 0	 80	 6.25	 0	 0

			 	 formula	ผิดพลาด	

			 	 หรือตกตะกอน	(%)	

3.		ลดระยะเวลา	

	 -			ลดเวลาในการค�านวณ		 10	 175	 20	 15	 5

			 		 working	formula	และ

			 	 การตรวจสอบซ�า้	

			 	 (นาที/ค�าสั่ง)

	 -		 ลดเวลาที่ใช้ในการผสม		 3	 9	 9	 6	 2.3

					 CRRT	fluid	(ชัว่โมง/วนั)	

4.	คุณภาพ	

	 -		 การค�านวณ	working		 0	 80	 6.25	 0	 0

			 	 formula	ผิดพลาด	

			 	 หรือตกตะกอน	(%)	
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	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ด�าเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

5.	ลดต้นทุน	

	 -		 ลด	labour	cost	ที่เกิด	 >	50	 100	 16.68	 41.7	 69.3

			 	 จากเวลาการปฏิบัติงาน	 	 (793,568	

	 	 ของบุคลากร	(%)	 	 บาท/ปี)	

6.	ความพึงพอใจ	(%)

	 -		 ผู้รับบริการ	 >	80	 -	 82.9	 89.2	 89.5

	 -		 ผู้ปฏิบัติงาน	 >	80	 -	 30	 54.6	 83.8

 เพื่อแก้ปัญหาการผลิต	CRRT	fluid	ที่ไม่ได้ใช้	และท�าให้มีการเหลือทิ้ง	

หน่วยงานจะเตรียม	 electrolyte	 ตามค�าส่ังการรักษาในปริมาณที่จะเติมลง 

ในน�้าเกลือ	1	ขวด	บรรจุใน	syringe	ส�าหรับให้พยาบาลเติมลงในขวดน�า้เกลือ

เมื่อต้องการใช้	 และหากมีการ	 off	 ค�าสั่งการรักษา	 หอผู้ป่วยสามารถท�าคืน 

ห้องผสม	เพือ่คืนค่าน�า้เกลอืท่ียงัไม่ได้เปิดใช้ได้	และพฒันาโปรแกรมการส่งค�าสัง่	

online	มาถึงห้องผสมที่สามารถรวบรวมจ�านวนผู้ป่วยที่ต้องการ	CRRT	fluid	

ทั้งหมดในวันนั้นของแต่ละหอผู้ป่วย	เพื่อลด	transcribing	error	โดยพยาบาล
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Cost Saving
and Stability

หัวหน้าโครงการ    ดร.	ภญ.ฐนิตา		ทวีธรรมเจริญ

ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนาและบริหารข้อมูล	

สังกัด  ฝ่ายเภสัชกรรม

ที่มาของโครงการ	
	 หน่วยงานไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจนถึงความคงตัวของยาผสมขนาดน้อย	 

จึงก�าหนดอายุการใช้งานของยาที่ผสมจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ	 ไว้ที	่ 

1	เดอืน	ท�าให้ต้องผลติปรมิาณน้อยในแต่ละครัง้	ต้นทนุการผลิตจึงสูง	ภาระงานเพิม่	

และผู้ป่วยต้องกลับมารับยาเพิ่มก่อนถึงวันนัด	

วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 ศึกษาความคงตวัของยาผสมขนาดน้อย	ได้แก่	Furosemide,	Spirono-

lactone	 และ	Hydrochlorothiazide	 (HCTZ)	 เพื่อใช้ก�าหนดวันหมดอายุ 

ของยาที่แท้จริง

ขั้นตอนการด�าเนินงาน	
	 1.	 ผลติยาเพือ่ใช้ในการทดสอบ	(วธิกีารเดยีวกบัการผลิตใช้ในโรงพยาบาล)

	 2.	 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณตัวยาส�าคัญด้วยเครื่อง	 UPLC	 ตรวจความ 

	 	 คงตัวทางกายภาพ	และทางจุลชีพ	(เก็บยาที่อุณหภูมิ	2-8	�C)	



นวัตกรรมดีเด่น	โครงการติดดาว	ประจ�าปี	2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล
42

	 3.	 บันทึกข้อมูล	สรุปผล	และน�าผลที่ได้ไปใช้ในการท�างานประจ�า	

งบประมาณที่ใช้
	 ต้นทนุในการด�าเนนิการ	ได้แก่	มลูค่ายาทัง้	3	ชนดิ	และค่าตรวจปรมิาณ

ตัวยาส�าคัญ	คิดเป็นต้นทุนการด�าเนินงานทั้งสิ้น	คือ	60,803.05	บาท

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	1	เปลี่ยนฉลากยาให้เป็นวันหมดอายุที่แท้จริงของยาที่ผลิต
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ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย						 ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 	(Target)	 ก่อน	 หลัง

ความถี่ในการมาโรงพยาบาล	(ครั้ง)	 <	2	ครั้ง/5	เดือน							 	

	 -		Furosemide	 	 8.0	 2.9

	 -		Spironolactone	 	 7.3	 4.6

เวลาจ่ายยา/ราย	ลดลง	(%)	 >	50	%

	 -		Furosemide	 	 -	(8	นาที)	 71.40	(2	นาที)

	 -		Spironolactone	 	 -	(8	นาที)	 75.0	(2	นาที)

ความถี่ในการผลิต	ลดลง	(%)	 >	5	%

	 -		Furosemide	 (จ�านวนที่ผลิต	 -	(40	ครั้ง)	 75.0	(10	ครั้ง)

	 -		Spironolactone	 ไม่ต่างกัน)	 -	(36	ครั้ง)	 16.7	(30	ครั้ง)	

ความคุ้มค่า	(บาท/5	เดือน	)		 -	 	 	

	 -		Furosemide	 	 -	 141,589.20

	 -		Spironolactone	 	 -	 		72,996.24

ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้งาน/ขยายผล
	 ข้อจ�ากัด	 :	 วันหมดอายุที่ได้จากการศึกษานี้	 สามารถน�าไปใช้ได้กรณีที่

สูตรต�ารับของยาเป็นสูตรเดียวกัน	 เก็บอยู่ในขวดบรรจุสีชา	 และเก็บในตู้เย็น

อุณหภูม	ิ2-8	�C	เช่นเดียวกับสภาวะที่ท�าการศึกษา
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โครงการบำารงุรกัษาเคร่ืองส่องไฟ
สำาหรบัภาวะเดก็ตัวเหลอืง 
(Phototherapy Lamp)

หัวหน้าโครงการ    นายเตชสิทธิ์		ข�าบางเลน

ชื่อหน่วยงาน งานซ่อมบ�ารุง	

สังกัด  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ที่มาของโครงการ	
	 หน่วยงานมีเครื่องส่องไฟเด็กที่มีภาวะตัวเหลือง	 (Phototherapy	

Lamp)	 ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดจ�านวนมาก	 จึงต้องมี

การบ�ารุงรักษาเครื่องให้มีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้พร้อมใช้งาน	 และเพียงพอ	 

จึงจัดท�าโครงการบ�ารุงรักษาเครื่องส่องไฟส�าหรับเด็กที่มีภาวะตัวเหลือง	 

เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพและปลอดภัย	รวมทัง้ยดือายกุารใช้งานของเครือ่งส่องไฟ 

ได้นานขึ้น	 และช่วยลดค่าใช้จ่ายของคณะฯ	 ในการจัดซื้อเครื่องส่องไฟฯ	 ใหม่	

ซึ่งมีราคาสูง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 1.	 การบ�ารุงรักษาเครื่องส่องไฟฯ	อย่างถูกต้อง	 เพ่ือป้องกันความ 

	 	 เสยีหายก่อนเวลาอนัควรของอปุกรณ์ภายในเครือ่ง	ท�าให้ลดค่าใช้จ่าย	 

	 	 ของคณะฯ	ในการจัดซื้อเครื่องใหม่

	 2.	 เพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ในการใช้งานท่ีอาจเกิดไฟฟ้าช็อต	 

	 	 ไฟฟ้าดูด



	โครงการบ�ารุงรักษาเครื่องส่องไฟส�าหรับภาวะเด็กตัวเหลือง	(Phototherapy	Lamp) 45

ขั้นตอนการด�าเนินงาน	
	 1.	 ตรวจสอบเครื่องส่องไฟฯ	เมื่อมีการใช้งาน

	 2.	 ตรวจสอบอุปกรณ์โครงสร้าง	 และส่วนประกอบของเครื่องทั้งหมด 

	 	 ใช้เวลาประมาณ	1	ชั่วโมง/เครื่อง

	 3.	 ตรวจสอบเครื่องส่องไฟเด็กเมื่อมีอายุการใช้งานครบ	4	ปี	

           ก่อนด�าเนินการ																																หลังด�าเนินการ

	 ภาพที่	1	 ภาพที่	2	 ภาพที่	5	 ภาพที่	6

	 ภาพที่	3	 ภาพที่	4	 ภาพที่	7	 ภาพที่	8

	 เปรียบเทียบผลก่อน	และหลังด�าเนินการ

 ก่อนด�าเนินการ

	 	 1.	 สายไฟชนิดที่ไม่มีสายดิน	ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน	(ภาพที่	1)

	 	 2.	 ปลั๊กไฟ	2	ขา	ไม่มีขากราวน์	(ภาพที่	2)

	 	 3.	 บัลลาส์ตที่เสื่อมคุณภาพ	(ภาพที่	3)

	 	 4.	 เครือ่งส่องไฟเดก็ฯ	ของเดมิ	เดนิสายภายในไม่เรยีบร้อย	(ภาพที	่4)

 หลังด�าเนินการ

	 	 1.	 สายไฟชนิดที่มีสายดินและมีขนาดมาตรฐาน	(ภาพที	่5)

	 	 2.	 ปลั๊กไฟ	3	ขา	มีขากราวน์	(ภาพที่	6)
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	 	 3.	 บัลลาสต์	ชนิดแบบ	Low	loss	(ภาพที่	7)

	 	 4.	 เครื่องส่องไฟเด็กฯ	ที่เดินสายภายในเครื่องที่สมบูรณ์	(ภาพที	่8)

งบประมาณที่ใช้	 					1,565	บาท/เครื่อง					

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

        ก่อน	 	 								หลัง

ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 จ�านวนเครื่องส่อง	 ราคาเครื่องจัดซื้อใหม่	 ภาควิชาฯ	ท�าการ	 ผลลัพธ์	ประหยัด

	ไฟที่ใช้ในหอผู้ป่วย	 โดยเบิกเงินจากคณะฯ	 ปรับปรุงใหม่	 ค่าใช้จ่ายให้คณะฯ

	 41	เครื่อง	 35,000	บาท/เครื่อง		 1,565	บาท/เครื่อง	 1,370,835	บาท

	 	 (1,435,000	บาท)	 (64,165	บาท)	

ภาพท่ี	9	เคร่ืองสอ่งไฟฟา้ส�าหรบั

เดก็ทีม่ภีาวะตวัเหลอืงทีส่มบรูณ์

พร้อมใช้งาน

ภาพที	่10	การวดัคา่แรงดนัไฟฟา้ดว้ยเครือ่ง	

Multimeter	 เป็น	 000	 แสดงว่าการต่อ

สายดนิมปีระสทิธภิาพ	ลดการรัว่ของแรงดนั

ไฟฟ้า	และความเสี่ยงเรื่องไฟฟ้าดูด



การไม่ท�าแฟ้มเวชระเบียนใหม่ในผู้ป่วยที่ไม่ตรวจรักษา 47

การไม่ทำาแฟ้มเวชระเบยีนใหม่   
ในผู้ป่วยที่ ไม่ตรวจรักษา

หัวหน้าโครงการ    นายปรีชา		จ�านงศิลป์

ชื่อหน่วยงาน หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	

สังกัด  งานเวชระเบียน

ที่มาของโครงการ	
	 หน่วยงานมีแฟ้มเวชระเบียน	 ประมาณ	 1,060,918	 ฉบับ	 และมีผู้มา 

ลงทะเบียนเพื่อท�าประวัติผู้ป่วยใหม่ปีละประมาณ	148,298	ราย/ปี	ประกอบ

กับผู้ป่วยเก่ามีการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้แฟ้มฯ	หนาขึ้น	เปลืองพื้นที่

ในการจดัเกบ็	 โรงพยาบาลไม่สามารถจดัหาสถานทีจ่ดัเกบ็แฟ้มทีเ่พิม่ขึน้เหล่านี	้

จึงเป็นปัญหาที่ส�าคัญส�าหรับงานเวชระเบียนในการ	scan	แฟ้มเก็บไว้ในระบบ 

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์	 แล้วน�าข้อมูลที่จ�าเป็นเก็บไว้ในแฟ้มฯ	 พร้อมกับ 

คัดแยกแฟ้มฯ	ผู้ป่วยที่ไม่มาตรวจรักษาในโรงพยาบาลนานเกิน	3	ปี	ออกจาก

ชั้นเก็บ	พบว่า	ประมาณ	35,000	ฉบับ/ป	ีเป็นผู้ป่วยที่ไม่เคยมาติดต่อกับทาง 

โรงพยาบาลเลย	 ภายหลังจากท�าประวัติผู้ป่วยใหม่	 แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี	

เพราะผู้ที่มาขึ้นทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าโครงการเบิกจ่ายตรง	นักศึกษาแพทย	์

พยาบาล	ผูช่้วยพยาบาล	ทีเ่ข้าใหม่ต้องมหีมายเลขโรงพยาบาล	เพ่ือตรวจสขุภาพ	

ท�าให้ต้องสูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บแฟ้มฯเหล่านี้ไว้ถึง	3	ปี	ดังนั้นเพื่อเป็นการ

ลดพื้นที่ในการจัดเก็บแฟ้มฯ	 ดังกล่าว	 จึงจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง	 เพื่อหาวิธี	 

“การไม่ท�าแฟ้มเวชระเบียนใหม่	ในผู้ป่วยที่ไม่ตรวจรักษา”		
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 1.	 ลดพื้นที่ในการจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน

	 2.	 ลดค่าใช้จ่ายให้กบัโรงพยาบาล	และภาระการจดัท�าและจัดเกบ็แฟ้ม 

	 	 เวชระเบียน

ขั้นตอนการด�าเนินงาน	

ภาพที่	1		กระบวนการท�าเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่	ในผู้ป่วยที่ไม่ตรวจรักษา



การไม่ท�าแฟ้มเวชระเบียนใหม่ในผู้ป่วยที่ไม่ตรวจรักษา 49

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

	 ภาพที่	1	 ภาพที่	2

	 ภาพที่	3	 ภาพที่	4

	 1.	 Login	เข้าสู่โปรแกรมระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	(ภาพที่	1)

	 2.	 เลือกเมนู	“บันทึกการส่งแฟ้มเวชระเบียน	scan”	(ภาพที่	2)

	 3.	 ระบุหมายเลข	HN	ที่ไม่ต้องการท�าแฟ้มเวชระเบียน	กดปุ่ม	F6	เพื่อ 

	 	 บันทึกข้อมูล	เป็นการสมบูรณ์ของขั้นตอน	(ภาพที	่3)

	 4.	 โปรแกรมจะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน	 จากเงื่อนไขวันที่ 

	 	 ลงทะเบียน	(register	date)	กบัวนัทีท่�าการบนัทกึข้อมลูการส่งแฟ้ม 

	 	 เวชระเบียนเพื่อ	 scan	 หากตรงกัน	 ระบบจะแจ้งให้ทราบทันทีว่า 

	 	 ผู้ป่วยรายนี้ยังไม่มีการท�าแฟ้มเวชระเบียน	(ภาพที่	4)
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ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)		ครัง้ที	่1	 ครัง้ที	่2	ครัง้ที	่3

1.	พื้นที่จัดเก็บเวชระเบียนลดลง	(เมตร2/เดือน)		³ 3.5	 3.57		 3.54			 3.69		

2.	 การประหยดัค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาล		 ³	30,000		 29,770		29,552		30,770

	 (บาท/เดือน)	 	

3.	การลดภาระงานการจัดท�าและจัดเก็บแฟ้ม	 ³	3,000		 2,977			2,955		 3,077

	 เวชระเบียน	(ฉบับ/เดือน)		 	
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ชุดตรวจหาความสมัพนัธ์ของโรคกบั 
HLA-B27 Antigen

(SIRIRAJ HLA-B27 Tray)

ชื่อหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการ	HLA	serology	

สังกัด  ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

ที่มาของโครงการ	
	 จากการศกึษา	HLA-B27	antigen	พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัโรคต่างๆ	เช่น	

โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด	(Ankylosing	spondylitis)	โรคข้ออักเสบ 

ในเด็ก	(Juvenile	rheumatoid	artritis)	โรคม่านตาส่วนหน้าอักเสบ	(Ante-

rior	uveitis)	 เป็นต้น	 เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคดังกล่าว	 เดิมห้องปฏิบัติการ	

HLA	ใช้ชุดตรวจ	DCH	HLA	AB	typing	tray	ที่ผลิตได้เอง	ซึ่งเป็นชุดตรวจที่ใช้ 

กับงานเปลี่ยนอวัยวะและปลูกถ่ายไขกระดูก	 มีความละเอียดของ	HLA	 

specific	 มากกว่าและมค่ีาใช้จ่ายสงู	 มาใช้ตรวจหา	HLA-B27	 antigen	 ดังนัน้	

หน่วยงาน	จงึจดัท�าชดุตรวจเฉพาะส�าหรบัตรวจหา	HLA-B27	antigen	“SIRIRAJ	 

HLA-B27	 tray”	 เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย	 และตรงความต้องการของแพทย ์

ในการใช้กับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว	 ท้ังภายในโรงพยาบาลศิริราชและให้บริการ 

แก่สถาบันอื่น	

วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 จดัท�าชดุตรวจหา	HLA-B27	เพือ่ช่วยในการวนิจิฉัยโรคทีม่คีวามสมัพนัธ์

กับ	HLA-B27	antigen	ที่มีความเหมาะสมกับเชื้อชาติ	ถูกต้อง	แม่นย�า	และลด

ภาระค่าตรวจของผู้ป่วย	เนื่องจากมีราคาถูกกว่าชุดตรวจจากต่างประเทศ
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ขั้นตอนการด�าเนินงาน	
	 1.	 จดัหาและคดัเลอืก	known	specific	HLA-B27	antisera	ทีเ่หมาะสม	 

	 	 รวมทั้ง	antibody	กลุ่มที่เป็น	cross	reactivity	group	(ได้แก	่B7,	 

	 	 B13,	B22,	B40	และ	B48)

	 2.	 จัดท�า	key	format	typing	tray	เพื่อก�าหนดต�าแหน่งของ	specific	 

	 	 antisera	ที่จะใส่ลงใน	microtest	plate	แต่ละ	well

	 3.	 จัดเตรียม	trays	และใส่	specific	antisera	ที่คัดเลือก	เพื่อใช้ผลิต					 

	 	 ชุดตรวจ	SIRIRAJ	HLA-B27	typing	trays	ตรงตามต�าแหน่ง	key	 

	 	 format	ที่ก�าหนดไว้

	 4.	 ตรวจสอบคุณภาพของชุดตรวจก่อนน�ามาใช้

งบประมาณที่ใช้
	 ต้นทุนของ	 SIRIRAJ	 HLA-B27	 tray	 135.57	 บาท/ชุด	 ส่วนราคาชุด

ตรวจจาก	USA	ได้แก่	LMB2703	499.33	บาท/ชุด	(แพงกว่า	3.7	เท่า),	MSSP	 

Allele	specific	HLA	Class	I	(B*27)	1,698.62	บาท/ชุด	(แพงกว่า	12.5	เท่า)

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง
	 1.	 เตรียม	 T-lymphocyte	ความเข้มข้น	 2,000	 cells/ml	 และย้อม 

	 	 ด้วยสารเรืองแสง	CFDA

	 2.	 วาง	SIRIRAJ		HLA-B27	tray	ที่อุณหภูมิห้อง	(22-25	�C)	ก่อนใช้งาน	 

	 	 10-15	นาที	เพื่อให้	serum	ละลาย

	 3.	 เตมิ	T-lymphocyte	ทีเ่ตรยีมไว้	จ�านวน	1	ml	ลงในแต่ละหลมุ	ผสม 

	 	 ให้เข้ากับ	serum	ที	่coat	อยู่ใน	tray

	 4.	 น�าไป	incubate	ที่อุณหภูมิห้อง	(22-25	�C)	ในที่มืด	นาน	30	นาที
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	 5.	 เติม	 rabbit	 complement	 ท่ีใส่สารเรืองแสง	 EB	 จ�านวน	 5	ml							 

	 	 ในแต่ละหลุม	ผสมให้เข้ากัน

	 6.	 น�าไป	incubate	ต่อท่ีอณุหภมูห้ิอง	(22-25	�C)	ในทีม่ดื	นาน	50	นาที

	 7.	 เติม	Hb	Quenching	จ�านวน	5	ml	ในแต่ละหลุม	ผสมให้เข้ากัน

	 8.	 อ่านผลด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิด	Inverted	Phase	Contrast	โดย 

	 	 ให	้score	ของปฏิกิริยาตามเกณฑ์ของ	ASHI	standard

ภาพที่	1	นวัตกรรมชุดตรวจหาความสัมพันธ์ของ

โรคกบั	HLA-B27	antigen	(SIRIRAJ	HLA-B27	Tray)

ภาพที่	2	วิธีการใช้นวัตกรรมฯ
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ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)		ครัง้ที	่1	 ครัง้ที	่2	ครัง้ที	่3

1.	ความถูกต้องแม่นย�าของชุดตรวจ	 	 	 	

	 -	 เข้าร่วม	EQAS	สภากาชาดไทย	(%)		 100	 100	 100	 100	

	 -	 เปรียบเทียบผลตรวจกับวิธีอื่น		 100	 100	 100	 100

	 	 (molecular)	(%)	

2.	อัตราความคุ้มค่า	(%)	 	 	 	

	 -	 ลดการซื้อชุดตรวจฯ	จากต่างประเทศ	 100	 100	 100	 100

	 -	 ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย	 100	 100	 100	 100

	 -	 ประหยัดงบประมาณของประเทศ	โดยขาย	 100	 100	 100	 100

	 	 ชุดตรวจ	SIRIRAJ	HLA-B27	แก่สถาบัน

	 	 อื่นๆ	ประมาณ	1,000	ชุด/ปี	
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ชดุล้างตาฉุกเฉนิ
(Emergency Eye Wash Station)

หัวหน้าโครงการ  นายสุวัฒน์		ด�านิล  

ชื่อหน่วยงาน  งานอาชีวอนามัย 

ที่มาของโครงการ	
	 ในการปฏิบัติงานกับสารเคมีชนิดต่างๆ	 ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้รับ

อันตรายจากสารเคมี	 ทั้งจากการสัมผัสที่ผิวหนังและดวงตา	 ท�าให้เกิดการ 

บาดเจบ็/ระคายเคอืง	ดงัน้ัน	ชดุล้างตาฉกุเฉนิเป็นอปุกรณ์พืน้ฐานส�าคญัส�าหรบั

การปฐมพยาบาล	 เพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด	 ปัจจุบันห้อง

ปฏิบัติการต่างๆ	 ภายในคณะฯ	 มีจุดล้างตาฉุกเฉินส�าหรับใช้ในกรณีสารเคมี

กระเด็นเข้าตา	แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง	เนื่องจากการติดตั้งจุดล้างตา

ฉกุเฉนิต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสงู	 และบางแห่งพบปัญหาแรงดนัน�า้ไม่เพยีงพอ	

ท�าให้น�า้ไม่ไหลหรือไหลได้น้อย	ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้	ดังนั้น	หน่วยงาน

จึงจัดหาแนวทางแก้ไข	 โดยจัดท�าชุดล้างตาฉุกเฉินเพื่อใช้ในพื้นที่เสี่ยง	 รวมทั้ง

สนับสนุนการขอรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ	

วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 ให้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงมีชุดล้างตาฉุกเฉินส�าหรับใช้ในกรณีสารเคมี

กระเด็นเข้าตา	เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจุดล้างตาฉุกเฉิน
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ขั้นตอนการด�าเนินงาน	
	 1.	 ส�ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการ	และประเมินความจ�าเป็นในการใช้งาน	

	 2.	 ออกแบบชุดล้างตา

	 3.	 ติดต่อบริษัทประเมินราคาในการจัดท�า	

	 4.	 ท�าเรื่องขออนุมัติในการจัดท�าชุดล้างตาฉุกเฉิน

	 5.	 ท�าการจัดซื้อจัดจ้าง	

	 6.	 แจกจ่ายชุดล้างตาฉุกเฉินให้กับห้องปฏิบัติการ	

	 7.	 ตดิตามผล	โดยการส�ารวจต�าแหน่งตดิตัง้	การใช้งาน	และความพึงพอใจ	 

	 	 ในการใช้งาน	

งบประมาณที่ใช้					609	บาท/ชุด

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	1	การใช้นวัตกรรมชุดล้างตาฉุกเฉิน
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ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 ผลลัพธ์ก่อน	

ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้
	 (KPI)	 (Target)	 ด�าเนินการ	

1.	การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง	 50	 -	 93.4

	 จุด	Emergency	Eye	Wash	

	 Station	(%)	

2.	การลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ	 25	 -	 48.2

	 ชุดล้างตา	(%)	

3.	พ้ืนทีเ่สีย่งมชีดุล้างตา	ส�าหรบั	 100	 11	 66.7

	 ใช้ในกรณีสารเคมีกระเด็น

	 เข้าตา	(%)	
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รวดเรว็ ถกูต้อง ประทบัใจ
คย์ีคอมโดยใช้ Barcode ติด๊ ติด๊

หัวหน้าโครงการ    ภก.ธนวัต		กาญจนวัฒนา

ชื่อหน่วยงาน หน่วยเตรียมยาเด็ก	

สังกัด  ฝ่ายเภสัชกรรม

ที่มาของโครงการ	
	 เนื่องจากการท�างานในหน่วยงานใช้การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่	 ท้ังข้อมูลปริมาณยาและเวชภัณฑ์คงคลัง	 ข้อมูล

จ�านวนการเบิกและที่ใช้ไปในแต่ละวันในโปรแกรม	MS	Excel	ข้อมูลการผลิต

สารอาหารและไขมนัทางหลอดเลอืดด�าส�าหรบัผูป่้วยเดก็เฉพาะราย	(parenteral	

nutrition)	ในโปรแกรมประยุกต์ทีห่น่วยงานพฒันาขึน้เพือ่ใช้ในการปฏบิตังิาน

ประจ�าวัน	แต่เนื่องจากระบบการคิดราคา	และระบบการเบิกยาและเวชภัณฑ์

ที่จ�าเป็นในการท�างานนั้น	ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากโปรแกรม	MS	Excel	

หรือ	 โปรแกรมท่ีหน่วยงานพัฒนา	 หน่วยงานจึงต้องบันทึกข้อมูลต่างๆ	 ด้วย

ตนเองเข้าในระบบ	HIS	ส�าหรับการคิดราคายาและเวชภัณฑ์	และระบบ	SAP	

ส�าหรับการเบิกยาและเวชภัณฑ์	 ซ่ึงต้องบันทึกข้อมูลซ�้าซ้อน	 ประกอบกับ 

การบันทึกข้อมูลในระบบ	HIS	 ต้องใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการด�าเนิน

การ	เน่ืองจากมีความซบัซ้อนและโอกาสผดิพลาดสงู	จงึก�าหนดให้เภสชักรเป็น

ผู้บันทึกข้อมูลการคิดราคาในระบบ	HIS	1	ครั้ง/วัน	 โดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร

สรุปปริมาณการขายที่พิมพ์จากฐานข้อมูลการผลิตในแต่ละวัน	 นอกจากนี ้
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การเบกิยาด้วยระบบ	SAP	มคีวามล่าช้า	และความเสีย่งทีจ่ะเกดิความผดิพลาด

ในการบนัทกึข้อมลูเช่นกนั	เนือ่งจากจะต้องบนัทกึเป็นตัวเลขรหสั	SAP	ของยา

และเวชภณัฑ์แต่ละรายการ	จ�านวนทีต้่องการเบิก	หน่วยงานท่ีต้องการเบกิ	และ

รหสัคลงัทีเ่บกิ	ดงันัน้	หน่วยงานจงึพฒันาระบบ	barcode	เพือ่ใช้ในการบนัทกึ

ข้อมูลต่างๆ	โดยไม่ต้องใช้แป้นพิมพ์ที่มีความล่าช้า	และเสี่ยงต่อความผิดพลาด

วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 1.	 ป้องกนัความผดิพลาดในการกรอกข้อมลูเข้าระบบจ่ายยา	(HIS)	และ 

	 	 ระบบ	SAP

	 2.	 ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการด�าเนินงาน	
	 1.	 ส�ารวจปัญหาที่ต้องการ

	 2.	 ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ใช้	 และเริ่ม 

	 	 พัฒนาระบบ	barcode	พร้อมทั้งหาความรู้เพิ่มเติม

	 3.	 ทดสอบระบบ	 ส�ารวจ	 วิเคราะห์ปัญหา	 และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 

	 	 ทดสอบระบบซ�้าใหม่	 เมื่อระบบ	 barcode	 คงที่แล้วจึงเริ่มพัฒนา 

	 	 รูปแบบรายงานเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

 ภาพที	่1	ระบบ	HIS	 ภาพที	่2		ระบบ	SAP

ระบบ	HIS	(ภาพที่	1)

	 1.	 สั่งพิมพ์รายงานการคิดราคาจากโปรแกรม	Fat	splicer	ซึ่งปรับปรุง 

	 	 รายงานให้สามารถออกเป็น	barcode	ได้จากข้อมูลการผลิต							

	 2.	 ใช	้barcode	reader	เพื่ออ่าน	barcode	รายการยาและอุปกรณ์ที ่

	 	 จะคิดราคาในระบบ	HIS	

ระบบ	SAP	(ภาพที่	2)

	 ใช้	barcode	 reader	 เพื่ออ่าน	barcode	รายงานของที่จะเบิกแต่ละ

รายการตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้	หรือตาม	Kanban
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ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ด�าเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1.	ร้อยละของระยะเวลาที่ใช้	 <	50	 100	 72.3	 65.7	 42.7

	 ในการบันทึกข้อมูลการ

	 จ่ายยาในระบบ	HIS	ลดลง	

2.		อัตราการเกิดความ	 <	50		 23.6	 1	 4.3	 2.5

	 คลาดเคลื่อนในการบันทึก

	 ข้อมูลการจ่ายยาในระบบ	

	 HIS	ที่พบโดยผู้บันทึก

	 ข้อมูล	(ครั้ง/ราย)	

3.		อัตราการเกิดความ	 <	0		 1	 1	 0	 0

	 คลาดเคลื่อนในการบันทึก

	 ข้อมูลการจ่ายยาในระบบ	

	 HIS	ที่พบจากการ

	 ตรวจสอบซ�้า	(ครั้ง/ราย)	

4.		ร้อยละของการลดลงของ	 <	50	 100	 54.6	 13.2	 9.6

	 ระยะเวลาที่ใช้ในการ

	 เบิกยาและเวชภัณฑ์ด้วย

	 ระบบ	SAP		

5.	ร้อยละของการลดลงของ	 <	50	 100	 45.4	 36.4	 23.8

	 ต้นทนุค่าตอบแทนบคุลากร

	 เมื่อใช้ระบบ	barcode	

	 เปรียบเทียบกับระบบเดิม	
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ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้งาน/ขยายผล
	 1.	 ปัจจุบันมีการใช้	 2D-barcode	ที่สามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่า	 

	 	 1D-barcode	ท�าให้ประหยัดพื้นที่ในเอกสารได	้

	 2.	 ในการน�า	Kanban	มาใช้เพื่อควบคุมคลังหรือการเบิกของในระบบ	 

	 	 SAP	 สามารถพัฒนาให้	 Kanban	บรรจุ	 barcode	 เพ่ือลดความ 

	 	 ผดิพลาดจากการบันทกึข้อมลูการเบิก	และลดระยะเวลาการท�างาน

	 3.	 การเปลี่ยนข้อมูลตัวอักษร	หรือตัวเลขให้เป็น	 barcode	 น้ัน	 เป็น 

	 	 การเปลี่ยนรูปแบบอักษร	(font)	ไม่จ�าเป็นต้องใช้โปรแกรมพิเศษ	
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Memory Rehabilitation

หัวหน้าโครงการ    นางสาวจงจิต		หงษ์เจริญ

 และ	นายบัณฑิต		พวงมาลัย

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ	11	

	 งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์		

	 และ	สถานเทคโนโลยีทางการแพทย์

ที่มาของโครงการ	
	 หน่วยงานให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์	 อัมพาต	 ส่วนใหญ่เป็น 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	และสูญเสียการรับรู้	ผู้ป่วยไม่สามารถจ�าวัน	วันที่	

เดือน	 ได้	 (disorientation)	 เมื่อแพทย์มาตรวจเยี่ยมในแต่ละวัน	ท�าให้ผู้ป่วย

รู้สึกอึดอัด	เครียด	และซึมเศร้า

วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 ผู้ป่วยมีการรับรู้	และฝึกความจ�าดีขึ้น

ขั้นตอนการด�าเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

	 กระดาษฟิวเจอร์บอร์ด	 กระดาษสต๊ิกเกอร์สีต่างๆ	 กาว	 คัตเตอร์	 โฟม	

ลวด	เครื่อง	printer	และคอมพิวเตอร์
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	 	ภาพที	่1	 ภาพที่	2

																	ภาพที่	3	 											ภาพที่	4

	 					ภาพที	่5	 ภาพที	่6	 ภาพที่	7

 วิธีการประดิษฐ์

	 1.	 ออกแบบและก�าหนดสัดส่วนโครงสร้างของชิ้นวัสดุ	(ภาพที	่1)

	 2.	 ก�าหนดโครงสร้างของกล่องให้มีความสูง	21	ซม.	ยาว	49	ซม.	กว้าง	 

	 	 13	ซม.	(ภาพที่	2)

	 3.	 ตัดโฟมเป็นวงกลม	 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	 23	 ซม.	 เพ่ือท�าวงล้อ	 

	 	 (ภาพที	่3)

	 4.	 ตัดสติ๊กเกอร์	วัน	เดือน	ตัวเลขวันที่	(ภาพที่	4)

	 5.	 เคลือบวงล้อด้วยสติ๊กเกอร์	 และติดช่ือวัน	 ตัวเลขเดือน	 กับวงล้อ	 

	 	 (ภาพที	่6)

	 6.	 น�าอุปกรณ์ทุกชิ้นมาประกอบเป็นโครงสร้างตามที่ได้ออกแบบไว้	 

	 	 (ภาพที	่7)
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	9

	 ใช้นวัตกรรม	Memory	 Rehabilitation	 กับผู้ป่วยที่มีความบกพร่อง 

ด้านการรับรู	้และความจ�า	

ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)		ครัง้ที	่1	 ครัง้ที	่2	ครัง้ที	่3

1.	อัตราผู้ป่วยมีการรับรู้และความจ�าดีขึ้น	(%)	 >	80	 80	 90	 100

2.		อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการใช้	 >	80	 100	 100	 100

	 นวัตกรรม	(%)	

3.	อัตราความพึงพอใจของบุคลากรต่อ	 >	80	 90	 100	 100

	 นวัตกรรม	(%)	
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โครงการจดัยาด้วยเคร่ือง
จดัยาอตัโนมัติ

หัวหน้าโครงการ    ภญ.วันวิสา		แสงสีนิล

	 และ	นายสรรชัย		ฉายโชติเจริญ

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม	

	 และ	ฝ่ายสารสนเทศ

ที่มาของโครงการ	
	 โรงพยาบาลศิริราชได้น�าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ	(Robot)	มาใช้เพื่อความ

สะดวก	รวดเร็ว	และถูกต้อง	ในการจัดยาให้กับผู้ป่วยในหอผู้ป่วย	โดยน�าร่อง 

ในห้องยาพระศรีฯ	 ดังนั้น	 ฝ่ายเภสัชกรรมจึงน�ามาใช้ในการจัดยาเป็นมื้อ	 

ซ่ึงในการปฏบิตังิานมคีวามซบัซ้อนในการบันทึกข้อมลูผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาต่อเนือ่ง	

เนื่องจากระบบฐานข้อมูลของเครื่องจัดยา	(Program	Pharm	Manager)	และ

ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลไม่เชื่อมต่อกัน	 ฝ่ายสารสนเทศจึงด�าเนินการ

เชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจัดยาอัตโนมัติและระบบ	HIS	 เพ่ือลดข้อผิดพลาด 

ในการจัดยา	และภาระงานในการบันทึกข้อมูลซ�้าซ้อน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 ลดข้อผิดพลาด	 และภาระงานในการบันทึกข้อมูลในการจัดยาให้กับ 

ผู้ป่วยในด้วย	Robot	
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ขั้นตอนการด�าเนินงาน	
	 1.	 เภสชักรเลอืกประเภทยาทีใ่ช้บ่อยและสามารถจดัยาด้วยเครือ่งจดัยาได้

	 2.	 สั่งท�ากระบอกยา

	 3.	 วิเคราะห์ความต้องการข้อมูลของเครื่องจัดยาอัตโนมัติ

	 4.	 พัฒนาโปรแกรมส่งข้อมูลจากระบบ	HIS	ไปยังเครื่องจัดยาอัตโนมัติ

	 5.	 วเิคราะห์ความต้องการข้อมลูของ	HIS	เพือ่สร้างข้อมลู	remedication	 

	 	 (Remed)

	 6.	 พัฒนาโปรแกรมส่งข้อมูลจากระบบจัดยาอัตโนมัติน�าเข้าระบบ	HIS	 

	 	 เพื่อสร้างข้อมูลการสั่งยา

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

	 ภาพที	่1	 ภาพที่	2	 ภาพที	่3	 ภาพที่	4	 ภาพที่	5

ภาพที	่1	ขั้นตอนการสั่งจ่ายยาใหม่

 กรณีสั่งยาใหม่

	 1.	 เภสัชกรคีย์ใบสั่งยาใหม่	HIS	(ภาพที่	1)

	 2.	 โปรแกรม	interface	ส่งข้อมลูจาก	HIS	ไป	Program	Pharm	Manager	 

	 	 (ภาพที่	2)

	 3.	 เภสัชกรยืนยันข้อมูลจ่ายยาใน	Pharm	Manager	(ภาพที่	3)
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	 4.	 Print	control	พิมพ์ฉลากยา	(ภาพที่	4)

	 5.	 เครื่องจัดยาบรรจุยาใส่ซองและพิมพ์บาร์โค้ดบนซอง	(ภาพที่	5)

	 ภาพที	่6	 ภาพที่	7	 ภาพที	่8	 ภาพที่	9	 ภาพที่	10

ภาพที	่2	ขั้นตอนการสั่งจ่ายยา	Remed

 กรณีสั่งยาต่อเนื่อง

	 1.	 เภสัชกรยืนยันยา	Remed	ใน	Pharm	Manager	(ภาพที่	6)

	 2.	 โปรแกรม	 interface	 ส่งข้อมูลจาก	 Pharm	Manager	 ไป	 HIS	 

	 	 (ภาพที	่7)

	 3.	 เภสัชกรยืนยันข้อมูลจ่ายยาใน	Pharm	Manager	(ภาพที่	8)

	 4.	 Print	control	พิมพ์ฉลากยา	(ภาพที่	9)

	 5.	 เครื่องจัดยาบรรจุยาใส่ซองและพิมพ์บาร์โค้ดบนซอง	(ภาพที่	10)
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ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
Waiting	time	(นาที)

	 กระบวนการ	 ใช้	Robot	(ยาเม็ด	remed)	 ไม่ใช้	Robot	

คัดกรอง	 0:01:51	 0:01:05

บันทึกข้อมูล	 0:01:52	 0:01:14

ยืนยันข้อมูล	 0:00:39	 -

การเติมยา	 0:02:35	 -

จัดยาโดยเครื่อง	 0:00:05	 -

จัดยาโดยคน	 0:01:03	 0:07:05

ตรวจสอบ	 0:01:52	 0:02:46

Total	 0:09:57	 0:12:25

Medication	error	จ�านวนครั้ง/1,000	รายการ

	 เฉพาะยาเม็ด	 หอผู้ป่วยที่ไม่ใช	้Robot	 หอผู้ป่วยที่ใช้	Robot	

	 ตุลาคม	2555	 1.29	 0.43

	 พฤศจิกายน	2555	 1.23	 0.00

	 ธันวาคม		2555	 0.58	 0.00
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โครงการพฒันาโปรแกรม UR-Ward
สำาหรบัการบนัทกึข้อมูลรายการยา

ทีผู้่ป่วยใช้เป็นประจำา
(Medication Reconciliation)

หัวหน้าโครงการ    ภญ.ธีรยา		มะยะกูล		ภญ.วุฒิรัต		ธรรมวุฒิ

	 และ	นายประทุม		นวลมิ่ง	

	 นางสาวญาณิศา		ดาราศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน งานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก	

	 ฝ่ายเภสัชกรรม	และ	ฝ่ายสารสนเทศ

ที่มาของโครงการ	
	 รูปแบบของการท�า	medication	 reconciliation	 ในโรงพยาบาล

ศิริราชนั้น	 ผู้ปฏิบัติงานจะซักประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยก่อนมาโรงพยาบาล

และบันทึกลงในแบบฟอร์ม	medication	reconciliation	ด้วย	เพื่อใช้สื่อสาร

แก่ทีมสหสาขาวิชาชีพ	 เมื่อผู้ป่วยจ�าหน่ายกลับบ้านแบบฟอร์ม	medication	

reconciliation	 น้ีจะถูกเก็บไว้ในเวชระบียนผู้ป่วยใน	หากผู้ป่วยรายนั้นกลับ

เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลอีกครั้ง	ผู้ปฏิบัติงานต้องเริ่มกระบวนการท�างาน

การซักประวัติและบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด	 แม้ว่าจะได้มีการบันทึกข้อมูลดัง

กล่าวไว้แล้วก็ตาม	 ดังนั้น	 ทีมงานจึงพัฒนาโปรแกรม	UR-ward	 ให้สามารถ

บันทึกรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับเป็นประจ�าในระบบคอมพิวเตอร์	 แบบฟอร์ม	

medication	reconciliation	และสามารถสร้างใบรายการยากลบับ้าน	(home	

medication)	 ที่ถูกต้อง	 สะดวก	 รวดเร็ว	 และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันใน 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



โครงการพัฒนาโปรแกรม	UR-Ward	ส�าหรับการบันทึกข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วยใช้เป็นประจ�า

(Medication	Reconciliation)
71

วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 1.	 พัฒนาโปรแกรม	UR-ward		ให้สามารถสร้างใบรายการยา	(medi- 

	 	 cation	reconciliation)	ทีผู่ป่้วยใช้เป็นประจ�าก่อนเข้ารบัการรกัษาตวั	 

	 	 ในโรงพยาบาลได้ถูกต้อง	สมบูรณ์	

	 2.	 เพิม่ความสะดวกแก่ผูป้ฏบัิตงิานโดยใช้ข้อมลูจากฐานข้อมลูการรบัยา 

	 	 จากโรงพยาบาลศริริาช	ลดระยะเวลาในการด�าเนนิการ	และสามารถ 

	 	 ใช้ข้อมูลร่วมกันในหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการด�าเนินงาน	
	 1.	 วางแผนและประชุมเพื่อพัฒนาโปรแกรม

	 2.	 ทดลองใช้งานในหน่วยงานน�าร่อง	จ�านวน	6	หน่วยงาน

	 3.	 ประชุมเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขกับหน่วยงานที่น�าร่อง

	 4.	 วางแผนการน�าไปใช้ในทุกหน่วยงาน

	 5.	 อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

	 6.	 ใช้งานโปรแกรม	และขยายผลทั้งโรงพยาบาล
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ภาพที่	1	Login	ด้วย	user	ID	และ	password	ซึ่งใช้รหัสประจ�าหน่วยงาน

ภาพท่ี	2	 รายงานการบันทึกรายการยา	medication	 reconciliation	 เมื่อ 

	 บันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น

ภาพที่	3	 บรรยากาศการอบรมการใช้โปรแกรม	UR-ward	ส�าหรับการบันทึก 

	 ข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วยใช้เป็นประจ�า



โครงการพัฒนาโปรแกรม	UR-Ward	ส�าหรับการบันทึกข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วยใช้เป็นประจ�า

(Medication	Reconciliation)
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ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 ผลลัพธ์ก่อน	

ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้
	 (KPI)	 (Target)	 ด�าเนินการ	

1.	ลดระยะเวลาในการสร้าง	 <	5	 15-30	 <	5

	 ใบรายการยา	medication	

	 reconciliation	ในโปรแกรมฯ

	 เมื่อเทียบกับการท�าใน

	 กระดาษ*	(นาที)	

2.	ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรม	(แพทย์และพยาบาล)	จากการอบรมเชิง

	 ปฏิบัติการ**

	 -		โปรแกรม	UR-Ward		 >	80	 -	 81.2

	 	 สามารถช่วยสร้างรายการ

	 	 ยา	medication	

	 	 reconciliation	ได้ง่ายขึ้น	

	 	 (%)	

	 -		โปรแกรม	UR-Ward		 >	80	 -	 82.5

	 	 ในการสร้างรายการยา	

	 	 medication	reconciliation	

	 	 สะดวก	รวดเร็วกว่าการ

	 	 บันทึกในกระดาษ	

	 	 (แบบเดิม)	(%)	
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	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 ผลลัพธ์ก่อน	
ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ด�าเนินการ	

	 -		การบันทึกข้อมูลรายการ	 >	80	 -	 91

	 	 ยา	medication	

	 	 reconciliation	ของผูป่้วย

	 	 ในโปรแกรมจะมปีระโยชน์

	 	 ในการสืบค้นข้อมูล

	 	 ครั้งต่อไป	(%)	

หมายเหตุ
*	 การสุ่มสอบถามผู้ใช้งานโปรแกรมฯ	บนหอผู้ป่วย	เปรียบเทียบรายการยาในกระดาษ

**	 การตอบแบบสอบถามผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
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โครงการพฒันากระบวนการ
บรหิารยารบัประทานแบบทนัสมยั  

ถกูใจ ถกูต้อง

หัวหน้าโครงการ    ภญ.ชัยวรรณี		เกาสายพันธ์

	 และ	นางสาวพัชรินทร์		เนื่องพืช

ชื่อหน่วยงาน งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน		

	 และ	หอผู้ป่วยอัษฎางค์	10	ใต้

สังกัด ฝ่ายเภสัชกรรม		

	 และ	งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์

ที่มาของโครงการ	
	 หน่วยงานให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติเฉียบพลันและเรื้อรัง

ท่ีรักษาด้วยยา	 เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากโรค	 และความเส่ียงส�าคัญ 

ท่ีอาจเกิดข้ึน	 ได้แก่	 ความคลาดเคล่ือนทางยา	 ซึ่งบุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติ 

ตามแนวทางการบริหารยาอย่างถูกต้องและครบถ้วน	 แต่จากภาระงานของ 

พยาบาลและบริหารยาในหอผู้ป่วยท่ีมีปริมาณมาก	 จึงมีโอกาสท่ีจะเกิดความ	 

คลาดเคล่ือนในการบริหารยาได้ตลอดเวลา	 ในปี	 2554	พบอุบัติการณ์ความ	

คลาดเคล่ือนในการบริหารยารับประทานต้ังแต่ระดับ	A	ถึง	B	จ�านวน	153	คร้ัง	

ระดับ	 D	 1	 ครั้ง	 หน่วยงานจึงร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรมพัฒนาระบบการจ่ายยา

แบบ	unit	dose	ด้วยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ	(Robot)	จากห้องยาและการปรับ

กระบวนการบริหารยาภายในหอผู้ป่วย	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

ยารับประทาน	
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 1.	 ลดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนและระยะเวลาในการบริหารยา 

	 	 รับประทานในหน่วยงาน

	 2.	 เพิ่มความพึงพอใจของบุคลากรพยาบาลต่อกระบวนการบริหารยา 

	 	 รับประทานที่ปรับปรุงใหม่

ขั้นตอนการด�าเนินงาน	
	 1.	 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการด�าเนินการ	 	 และวิเคราะห์ข้อมูล	 

	 	 ปัญหาในกระบวนการบริหารยารับประทานแบบเดิม	

	 2.	 จัดท�าแนวทางปฏบัิตกิารบรหิารยาระบบใหม	่และจดัอปุกรณอ์�านวย 

	 	 ความสะดวก	

	 3.	 ประชุมท�าความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 อาจารย์	 และแพทย์ 

	 	 ในหอผู้ป่วย	

	 4.	 ด�าเนินการตามแนวทางที่วางไว้	ประเมินผล	และแก้ไขปรับปรุง

	 5.	 ก�าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

	 ภาพที	่1	 ภาพที่	2

	 						ภาพที	่3	 ภาพที่	4

ภาพที่	5

	 1.	 การรับค�าสั่งการรักษา	(ภาพที่	1)

	 2.	 การเบิกยา	(ภาพที่	2)

	 3.	 การรับยาและตรวจสอบยา	(ภาพที่	3)

	 4.	 การเตรียมยา	และการให้ยา	(ภาพที่	4)

	 5.	 ลกัษณะซองยาทีจ่ดัโดย	Robot	(เครือ่งจัดยาอตัโนมติั)	ซองเปดิผนกึ 

	 	 พร้อมให้ผู้ป่วยรับประทานเป็นมื้อๆ	(1	ซอง/1	มื้อยา)	ซึ่งมีการระบ ุ

	 	 ช่ือผู้ป่วย	วันท่ีรับประทาน	เวลา	รายการยา	และจ�านวนยา	(ภาพท่ี	5)
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ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ด�าเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1.	อุบัติการณ์ความ	 0	 15	 14	 10	 9

	 คลาดเคลื่อนในการบริหาร

	 ยารับประทานระดับ	

	 A,	B	(ครั้ง)	

2.	ระยะเวลาในกระบวนการ	 <	60	 60	 50	 45	 30

	 จัด	และแจกยารับประทาน	

	 (นาที)	 	 	

3.	ความพึงพอใจของบุคลากร	 85	 -	 30	 50	 85

	 พยาบาลต่อระบบการ

	 บริหารยาแบบใหม	่(%)	



โครงการพัฒนากระบวนการวางแผนงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร

(HR	Planning	Process	Improvement)
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โครงการพฒันากระบวนการวางแผน
งบประมาณรายจ่ายด้านบคุลากร 

(HR Planning Process Improvement)

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	 และ	ฝ่ายนโยบายและแผน

ที่มาของโครงการ	
	 การใช้งบประมาณรายจ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องเร่ิมตั้งแต่

กระบวนการวางแผนงบประมาณรายจ่าย	จนถึงงบประมาณทีจ่่ายจริง		ซึง่การ

วางแผนงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรมี	2	ประเด็น	คือ	ใช้ข้อมูลหลายมิติ

มาผสมผสานเพื่อจัดท�าการคาดการณ์ล่วงหน้า	 ทั้งจ�านวนและค่าใช้จ่ายด้าน

บุคลากร	และน�าข้อมลูรายละเอยีดมาประมวลผลเป็นภาพรวม	เพือ่ตอบสนอง

มุมมองส�าหรับผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 พัฒนากระบวนการวางแผนงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร	 ให้เกิด

ประสิทธิภาพ	 และสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ตามความต้องการของ 

ผู้บริหาร	

ขั้นตอนการด�าเนินงาน	
	 1.	 พัฒนากระบวนการวางแผนงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร

	 2.	 ออกแบบไฟล์	 excel	 เพื่อจัดท�าข้อมูลการวางแผนงบประมาณ 

	 	 รายจ่ายด้านบุคลากร
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	 3.	 พัฒนาองค์ความรู้ในการวางแผนงบประมาณรายจ่าย	 เพ่ือให้เกิด 

	 	 ความรู้	 ความเข้าใจ	 ความช�านาญ	ทั้งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและ 

	 	 ผู้สนับสนุนข้อมูลการวางแผนงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร

	 4.	 ออกแบบไฟล์	 เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานต่างๆ	ที่ใช้ในการวางแผน 

	 	 งบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรให้ถูกต้อง	 เช่น	 งบประมาณ 

	 	 รายจ่ายส�าหรบัอตัราใหม่	หรอืเพิม่เตมิ	ข้าราชการท่ีเปลีย่นสถานภาพ 

	 	 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	1	กระบวนการวางแผนงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรในแต่ละปี
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(HR	Planning	Process	Improvement)
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ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ด�าเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1.	ระยะเวลาในการวางแผน	 £	15	 45	 30	 20	 14

	 งบประมาณรายจ่ายด้าน

	 บุคลากร	(วัน)	

2.	จ�านวนครั้งในการปรับปรุง	 <	5	 8	 6	 4	 3

	 ข้อมูลการวางแผน

	 งบประมาณรายจ่ายด้าน

	 บุคลากร	(ครั้ง)	

3.	ระยะเวลาในการวางแผน	 1/2	 4	 3	 2	 1/2

	 งบประมาณรายจ่ายด้าน

	 บุคลากร	(วัน)	
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โครงการพฒันาระบบการบนัทกึ
ข้อมูลใบสัง่เตมิยาผู้ป่วยนอก

หัวหน้าโครงการ    ภญ.สุมาลี		ตันตาศนี

	 และ	นายประทุม		นวลมิ่ง		

ชื่อหน่วยงาน งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก	ฝ่ายเภสัชกรรม	

	 และ	ฝ่ายสารสนเทศ

ที่มาของโครงการ	
	 ปัจจุบนัโรงพยาบาลศริริาชให้การบรกิารผูป่้วยจ�านวนมาก	งานเภสชักรรม	

ผูป่้วยนอกเป็นหนึง่ในกระบวนการบรกิารสขุภาพแก่ผูป่้วย	ดงันัน้	จึงต้องพฒันา

ระบบการท�างานเพือ่ตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารและผูป้ฏบิตังิาน

ให้เหมาะสมและสอดคล้อง	จากปัญหาการท�างานของระบบเดิม	ผูป่้วยบางราย

ที่ไม่สามารถช�าระเงินค่ายาได้ทันทีหรือต้องการซื้อยาในภายหลัง	 จะต้องให้ 

ผูป่้วยกลบัไปพบแพทย์เพือ่ลดจ�านวนยา	หรอืเลือ่นวนันดัพบแพทย์	ท�าให้ผูป่้วย

ไม่พึงพอใจกับความซับซ้อนและยุ่งยากของระบบการให้บริการ	 และในกรณี

ที่แพทย์ต้องการให้ห้องยาแบ่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วย	 เภสัชกรต้องคัดลอกค�าส่ัง 

การใช้ยาของแพทย์ลงใบส่ังยาอีกใบ	 โดยบางครัง้อาจคดัลอกมากกว่า	1	 ใบส่ังยา	

ท�าให้เสยีเวลา	ใบสัง่ยาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	และอาจท�าให้เกดิความคลาดเคลือ่น

ทางยาได้	 ฝ่ายเภสัชกรรมจึงร่วมมือกับฝ่ายสารสนเทศพัฒนาโปรแกรมระบบ

การบันทึกข้อมูลใบสั่งเติมยาผู้ป่วยนอก	
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 1.	 เพิ่มความสะดวกของผู้ป่วยนอกในการรับยาแบ่งจ่าย	และลดภาระ 

	 	 งานของผู้ปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลใบสั่งเติมยา

	 2.	 ป้องกนัความผดิพลาดและความไม่สมบรูณ์ในการบนัทกึข้อมลูใบสัง่ 

	 	 เติมยาผู้ป่วยนอก

ขั้นตอนการด�าเนินงาน	
	 1.	 วิเคราะห	์เก็บรวบรวมข้อมูล	และศึกษาดูงานระบบการจ่ายยาแบบ 

	 	 การเติมยา	(Refill)	ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

	 2.	 พัฒนาโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใบสั่งเติมยาผู้ป่วยนอก	

	 3.	 ชี้แจงผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายเภสัชกรรม	 ถึงนโยบายการบันทึกข้อมูล 

	 	 ใบสั่งเติมยาผู้ป่วยนอก	พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งาน

	 4.	 ติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ที่ห้องยาน�าร่อง	และปฏิบัติจริง

	 5.	 พัฒนาโปรแกรมการบันทึกข้อมูลใบสั่งเติมยาผู้ป่วยนอกที่เป็น 

	 	 ปัจจุบัน	(real	time)

	 6.	 ขยายโครงการไปยังห้องยาทุกห้อง	 และครอบคลุมทุกช่วงเวลาการ 

	 	 ปฏิบัติงาน

	 7.	 พฒันาโปรแกรมการบันทกึข้อมลูใบสัง่เตมิยาผูป่้วยนอก	ให้สามารถ 

	 	 ใช้งานสะดวกขึ้น	

	 8.	 ติดตามผลการใช้งานของโปรแกรมเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

	 ภาพที	่1	 ภาพที่	2

	 ภาพที	่3	 ภาพที่	4

	 1.	 หน้าจอเข้าสู่ระบบ	(ภาพที่	1)

	 2.	 บันทึกข้อมูลและแสดงประวัติการสั่งเติมยาผู้ป่วยนอก	(ภาพที	่2)

	 3.	 แสดงประวัติการได้รับยาจากโรงพยาบาล	(ภาพที่	3)

	 4.	 รูปแบบการพิมพ์ใบสั่งเติมยาผู้ป่วยนอก	(ภาพที่	4)
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ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ด�าเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1.	ระยะเวลาในการคัดลอก/	 2	 5	 3	 2	 2

	 บันทึกข้อมูลใบสั่งเติมยา

	 ผู้ป่วยนอก	(นาที/ใบสั่งยา)	

2.	จ�านวนคร้ังของการคดัลอก/	 1	 >	1	 1	 1	 1

	 บันทึกข้อมูลใบสั่งเติมยา

	 ผู้ป่วยนอกต่อ	1	ใบสั่งยา*	

	 (ครั้ง/ใบสั่งยา)	

3.	ความผิดพลาดและความ	 0	 0	 0	 0	 0

	 ไม่สมบูรณ์ที่พบจากการ

	 คัดลอก/บันทึกข้อมูลใบสั่ง

	 เติมยาผู้ป่วยนอก**(ครั้ง)	

4.	อัตราความพึงพอใจของ	 70	 46	 53	 65	 71

	 ผู้ปฏิบัติงาน	(%)	
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1 Culture + 2 Integrations + 3 Cell  
การจัดการดแูลผู้ป่วยแบบใกล้ตา ใกล้ใจ 

ในหอผู้ป่วยสามัญอายรุศาสตร์

หัวหน้าโครงการ    นางสาวพัชรินทร์  เนื่องพืช

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยอัษฎางค์ 10 ใต้ 

สังกัด  งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานมีผู้ป่วยหนักที่มีโอกาสเกิดภาวะวิกฤตได้ตลอดเวลาร้อยละ 

80 จึงจ�าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและการประเมินอาการ เพื่อให้การช่วยเหลือ

ที่รวดเร็ว แต่เนื่องจากมีบุคลากรอายุงานน้อยกว่า 2 ปี ร้อยละ 45 ประกอบ

กับการส่งเวรใช้เวลานาน มีภาระงานในการดูแลผู้ป่วยทั้งด้านกิจวัตรประจ�า

วัน การรับค�าสั่งการรักษา และการน�าแผนการดูแลรักษาสู่ผู้ป่วย นอกจากนี้

ยังมีผู้ป่วยร้อยละ 60 ที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคอง ท�าให้บุคลากร

พยาบาลต่างเร่งท�างานให้ทันต่อเวลา ดังนั้น การดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ 

และพฒันาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถดแูลผูป่้วยได้อย่างปลอดภยัมากขึน้  

จึงท�าได้ยากในรูปแบบการท�างานแบบเดิมที่ใช้เวลาในการดูแลผู้ป่วยหนัก 

ด้านหน้าก่อน จึงจะดูแลญาติและผู้ป่วยที่อาการหนักน้อยกว่า ท�าให้บางครั้ง

การประเมนิ การวนิจิฉยั การวางแผนการดแูล รวมทัง้การประเมนิผลการดแูล 

ผู้ป่วย อาจล่าช้าเนื่องจากข้อจ�ากัดด้านจ�านวน และศักยภาพของบุคลากร  

จึงจ�าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุดด้วยการบูรณาการเรื่องการพัฒนางานและพัฒนาคน  
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โดยจัดแบ่งทีมการดูแลให้มีสัดส่วนเหมาะสมกับจ�านวนผู้ป่วย ด้วยการน�า

แนวคดิ cell concept มาใช้ให้เหมาะสมกบักจิกรรมการดูแลรักษาและบริบท

ของผูป่้วยอายรุศาสตร์ พร้อมท้ังสร้างบรรยากาศการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง

รุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยใช้วัฒนธรรมองค์กรเป็นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย เพื่อลดอุบัติการณ์ผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม  

การร้องเรยีนของผูป่้วยและญาตทิีเ่กีย่วกบัการบรกิารพยาบาล และระยะเวลา

การรับ-ส่งเวร

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการด�าเนินการ และวิเคราะห์ข้อมูล  

  ปัญหาในระบบการจัดการดูแลแบบเดิม 

 2. ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ  

 3. จัดท�าอุปกรณ์ช่วยสื่อสาร กระดาน TV 22 ช่อง on line 24 ชั่วโมง  

  สมุดบันทึกน�้า ปัสสาวะ กระดานวัดปรอท 

 4. ประชมุท�าความเข้าใจกบับุคลากรท่ีเกีย่วข้อง ประชมุชีแ้จงกบัอาจารย์ 

  และแพทย์ในหอผู้ป่วย   

 5. ประเมินผล และแก้ไขปรับปรุง                     

 6. ก�าหนดแนวทางในการดูแลผู้ป่วยแบบ 3 ทีม  ได้แก่

                     ทีม 1  โซนหน้า  (แดนเนรมิต)        

                     ทีม 2  โซนกลาง     (แดนสนธยา)

                     ทีม 3  โซนสุดท้าย  (แดนสุขาวดี)
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งบประมาณที่ใช	้			1,000  บาท (ค่าเช่าบอร์ด magnet และแฟ้ม)

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที	่1 บรรยากาศโครงการ 1 Culture + 2 Integrations + 3 Cell  

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. จ�านวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย 0 1 0 0 0

 พลัดตก หกล้ม (ครั้ง) 

2. จ�านวนอุบัติการณ์ค�า 0 4-5 3 3 1

 ร้องเรียนด้านการให้การ

 พยาบาล (ครั้ง/เดือน) 

3. ระยะเวลาในการรับส่งเวร  < 60 - 50 40-45 30-35

 (นาที) 

4. อัตราความพึงพอใจของ 85 - 30 50 80

 บุคลากรพยาบาล (%) 
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Blood in Basket 
for You

ชื่อหน่วยงาน งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานมีภารกิจในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเปล-รถนั่ง ไปยังหน่วย

ตรวจโรคภายในโรงพยาบาลศิริราช และให้บริการรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจตลอด  

24 ชั่วโมง ซึ่งในปัจจุบันมีจ�านวนผู้ป่วยเปล-รถนั่งมารับบริการเพิ่มมากข้ึน 

บรเิวณทีเ่จาะเลอืดแออดั เจ้าหน้าทีไ่ม่สามารถดแูลกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวได้ทัว่ถงึ  

หน่วยงานจึงเห็นความส�าคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีไม่สามารถถืออุปกรณ์ 

ใส่เลือดได้เอง และป้องกันความเสี่ยงจากการสูญหายของหลอดเลือดและ

อุปกรณ์ต่างๆ จึงจัดท�าโครงการ “Blood in Basket for You” 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ลดอบุตักิารณ์การสญูหายของอุปกรณ์ และเพิม่ความพงึพอใจให้แก่ผูร้บั

บริการและผู้ให้บริการ
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 เส้นพลาสติกเหลือใช้ที่ได้จากการรัดกล่องต่างๆ 

 วิธีการประดิษฐ์

	 ภาพที่	1	 ภาพที	่2	 ภาพที่	3

	 ภาพที	่4	 ภาพที่	5	 ภาพที	่6	 ภาพที่	7

 1. ตัดเส้นพลาสติก ยาว 45 ซม. จ�านวน 23 เส้น เพื่อท�าเป็นฐานและ 

  ความสูง (ภาพที่ 1)

 2. ตัดส่วนของขอบยาว 90 ซม. จ�านวน 1 เส้น (ภาพที่ 2)

 3. ตัดความยาวของห่วงคล้อง 40 ซม. จ�านวน 1 เส้น (ภาพที่ 3)

 4. สานฐานวางเส้นพลาสติกเรียงกัน 7 เส้น และน�าเส้นที่ 8-14 มาสาน 

  สลับแนวตั้งกับแนวนอน เป็นรูปสี่เหลี่ยมตามความกว้างของตะกร้า  

  จัดเส้นพลาสติกให้แน่นจนไม่มีช่องว่าง (ภาพที่ 4)

 5. สานตัวตะกร้า น�าเส้นพลาสติกที่เตรียมไว้สานตัวตะกร้ามาเริ่มสาน 

  จากส่วนกลางตะกร้าจนรอบตัวตะกร้า ดึงเส้นพลาสติกให้แน่น 
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  จากนั้นเริ่มสานทีละเส้น ไปจนครบจ�านวนเส้นพลาสติกท่ีเตรียมไว ้

  ส�าหรับท�าตัวตะกร้า (ภาพที่ 5)

 6. สานปากตะกร้า พับเส้นพลาสติกตัวฐานของทุกเส้น โดยสอดเส้น 

  พลาสติกตามแนว จ�านวน 2 ช่อง แล้วดึงเส้นพลาสติกให้แน่น            

  ท�าการสานวนรอบตะกร้าอีกครั้งโดยใช้เส้นพลาสติกที่มีความยาว  

  90 ซม. ตัดปลายให้เรียบร้อย (ภาพที่ 6)

 7. ท�าหูตะกร้า โดยสอดเส้นพลาสติกที่มีความยาว 40 ซม. สานกับ       

  ตวัตะกร้าด้วยปลายทัง้สองให้เป็นห่วงคล้อง ตดัปลายแยกเป็นสองเส้น  

  และสอดสานกับตัวตะกร้าเพื่อป้องกันการหลุด (ภาพที่ 7) 

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง
ภาพที่	1 ก่อนใช้นวัตกรรม         

      เดมิใส่อปุกรณ์ในแก้ว และให้ผู้ป่วยถอืเอง        ผู้ป่วยต้องถอืแก้วใส่ ผูป่้วยต้องวางแก้วใส่            
  อปุกรณ์พร้อมกบั อปุกรณ์ไว้บนเปลอาจ
  ส่ิงของอืน่ๆ ตกหล่นเสยีหายได้

ภาพที่	2 หลังใช้นวัตกรรม

  ผู้ป่วยไม่ต้องถือแก้ว แก้วใส่อุปกรณ์ไม่เกดิ

  ใส่อปุกรณ์ ความเสีย่งในการตก

   หล่นเสียหาย

ผู้ป่วยได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
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 1. เจ้าหน้าที่ Messenger Center Lab น�า tube ใส่เลือด อุปกรณ์ 

  ต่างๆ ในตะกร้า พร้อมบัตรควิ แขวนตะกร้าไว้ทีเ่ปลหรอืรถนัง่ พร้อม 

  ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลของผู้ป่วยเพื่อความถูกต้อง 

 2. เจ้าหน้าทีเ่จาะเลอืดหยบิ tube พร้อมใบส่ังเจาะเลือดทีอ่ยูใ่นตะกร้า  

  แล้วท�าการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร และด�าเนนิการเจาะ 

  เลือดให้ผู้ป่วย

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราการเกิดอุบัติการณ์  0 2 1 0 0

 อุปกรณ์สูญหาย (ครั้ง) 

2. อัตราความพึงพอใจของ 80 - 92.5 95.6 99.1

 ผู้รับบริการ (%) 

3. อัตราความพึงพอใจของ 80 -    95.0    97.0 98.1

 ผู้ให้บริการ (%) 
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Box from Crutches

หัวหน้าโครงการ    นายประเสริฐ  ศิริพิน

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 10 ใต้

สังกัด	 งานการพยาบาลศลัยศาสตร์ และ ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดคิส์

ที่มาของโครงการ	
 หลกัการรกัษาผูป่้วยทีม่ภีาวะกระดกูหกับรเิวณขา หรอืได้รบัการผ่าตดั 

เปลี่ยนข้อสะโพกเทียมคือ การให้ขาข้างนั้นอยู่นิ่งๆ (immobilization)  

ซึ่งวิธีการหนึ่งคือ การวางขาให้อยู่ใน box ฟองน�้า แต่จ�านวนไม่พอเพียงกับ 

การใช้งาน เนื่องจากไม่มีการผลิตออกมาขาย ต้องส่ังท�าเป็นพิเศษ มีราคา 

ค่อนข้างแพง น�้าหนักมาก และฟองน�้าฉีกขาดง่าย จึงประดิษฐ์ Box from 

Crutches โดยน�าวัสดุเหลือใช้คือ ไม้ค�้ายัน (crutches) ที่เสื่อมสภาพ มีขนาด

เบา แข็งแรง ราคาถูก และสามารถเปลี่ยนใช้ได้กับทั้งขาขวาและขาซ้าย ท�าให้

สะดวกต่อการใช้งาน และไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ประดษิฐ์ทีว่างขาให้อยูน่ิง่ มปีระสทิธภิาพ สะดวก แขง็แรง สวยงาม และ

ราคาถูก 
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 ไม้ค�า้ยัน  เลื่อยไม้  อุปกรณ์เจาะรู  ตะปูเกลียว และสกรู

 วิธีการประดิษฐ์

	 ภาพที่	1	 ภาพที่	2	 ภาพที่	3	 ภาพที่	4

	 ภาพที	่5	 ภาพที่	6	 ภาพที	่7	 ภาพที่	8

	ภาพที่	9	 ภาพที	่10	 ภาพที่	11	 ภาพที่	12

 1.   ตดัส่วนปลายของไม้ค�า้ยนัเก่าจ�านวน 2 คู ่(4 ข้าง) ให้เหลอืความยาว  

  90 ซม. 1 ข้าง และยาว 100 ซม. อีก 1 ข้าง จากนั้นถอดส่วนที่เป็น 

  มือจับตรงกลางทั้งสองข้างออก (ภาพที่ 1)

 2. ตัดไม้ค�้ายันเก่าอีก 1 ข้าง ให้ได้ความยาวขนาด 8 ซม. จ�านวน 2 ชิ้น  

  และ 6 ซม. อีก 2 ชิ้น น�าชิ้นที่ยาว 8 ซม. มาประกบปิดส่วนปลาย 

  และน�าชิน้ขนาด 6 ซม. มาประกบตรงกลางของไม้เท้าแต่ละข้าง เพ่ือ 

  ใช้เป็นส่วนโครงด้านข้างของ box (ภาพที่ 2)



นวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาว ประจ�าปี 2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
98

 3. ยึดติดมือจับตรงกลางของไม้เท้าเก่า จ�านวน 3 ชิ้น เพื่อประดิษฐ์ 

  เป็นที่กันปลายเท้าตก (ภาพที่ 3)

 4. ตดัไม้ค�า้ยนัเก่าอกี 1 คู ่(2 ข้าง) ให้ได้ความยาวชิน้ละ 90 ซม. จ�านวน  

  4 ชิ้น น�าไม้ 3 ชิ้น เรียงเป็นซี่ระแนง และตัดไม้อีก 1 ชิ้น ให้มีความ 

  ยาวต่างๆ กันจ�านวน 3 ชิ้น คือ 6, 7, 8 ซม. เพื่อน�ามายึดบริเวณ 

  ส่วนล่าง ส่วนกลาง และส่วนบนด้วยตะปูเกลียว (ภาพที่ 4)  

 5. ประกอบอุปกรณ์ทั้ง 3 ชิ้น ด้วยสกรูของไม้เท้า ท�าให้สามารถ  

  ถอดเข้าออกได้ทุกชิ้น เพื่อความสะดวกในการท�าความสะอาด และ 

  สามารถประกอบใช้กับขาซ้ายและขาขวาได้ โดยวางชิ้นที่เป็น 

  ซีร่ะแนงอยูด้่านล่าง ยดึตดิกบัช้ินท่ีเป็นตวักนัปลายเท้าตก และทีเ่ป็น 

  โครงด้านข้างของ box  ทั้งสองด้าน โดยน�าชิ้นยาวไว้ด้านนอกล�าตัว  

  (ภาพที่ 5 และ 6)  

 6.  ตัดเย็บหนังหุ้มชิ้นส่วนทั้ง 3 ชิ้น คือ ด้านข้าง 2 ชิ้น และด้านล่างอีก  

  1 ชิ้น เพื่อให้สามารถถอดมาล้างท�าความสะอาดได้ (ภาพที่ 7) 

 7.  ประกอบอุปกรณ์แต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน  (ภาพที่ 8 และ 9)

 8.  จะได้ อุปกรณ์ Box from  Crutches  ซึ่งสามารถน�าไปใช้กับผู้ป่วย  

  และสามารถประกอบใช้กับขาซ้ายและขาขวาได้ และสามารถยก 

  ที่ด้ามจับบริเวณส่วนปลายของ box เพ่ือความสะดวกในการยก   

  (ภาพที่ 10, 11 และ 12)

งบประมาณที่ใช้					300 บาท/ชิ้น
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	13 การใช้งานนวัตกรรม Box from Crutches

 ใช้ส�าหรับวางขาของผู้ป่วย ในกรณีที่ผู้ป่วยมีกระดูกสะโพกหัก หรือ 

ผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม เพื่อให้ขาของผู้ป่วยอยู่นิ่งๆ

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราความพึงพอใจของ 90 90 90 100 100

 ผู้ป่วยต่อคุณภาพของการ

 ใช้งาน (%) 

2. อัตราความพึงพอใจของ 90 80 100 100 100

 ทมีสขุภาพต่อความแขง็แรง 

 สวยงามและความสะดวก

 ในการในงาน (%) 

3. ราคาของ Box form  - 2,000 330 - -

 Crutches ลดลง : 

 ราคา/ชิ้น (บาท) 
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Cart Guard

หัวหน้าโครงการ    นายทวี  กันซื่อ

ชื่อหน่วยงาน หน่วยผ่าตัดระบบปัสสาวะ

สังกัด  งานการพยาบาลผ่าตัด

ที่มาของโครงการ	
 ปัจจุบนัหน่วยงานให้บรกิารผูป่้วยท่ีมารบัการผ่าตดัเฉลีย่ 1,150 รายต่อปี  

(สถิติประจ�าปี 2553-2555) มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผ่าตัด และ 

เครือ่งมอืและอปุกรณ์ต่างๆ ราคาแพง ได้แก่ laparoscopic unit,  endoscopic 

unit  และ vision cart  ซึ่งได้รับออกแบบให้วางไว้ในชั้นบนของรถ (cart) ที่

สามารถเคลือ่นย้ายได้ด้วยล้อ รถแต่ละคนัประกอบด้วยสายไฟและสายสญัญาณ

ต่างๆ จ�านวนมาก ดงันัน้ เครือ่งมอืและอปุกรณ์ส่วนใหญ่จะจัดวางอยูภ่ายนอก 

ห้องผ่าตัด เมื่อมีการผ่าตัด จึงจะเคลื่อนย้ายมาติดต้ังในห้องผ่าตัด และ 

ต้องระมัดระวงัเพือ่ไม่ให้ล้อรถทบัสายต่างๆ จนท�าให้เสยีหาย หรอืเกดิการสะดดุ

ล้ม จากเก็บข้อมูลในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-มิถุนายน 2555) พบว่า  

อบุตักิารณ์ล้อรถทบัสายไฟและสายสญัญาณต่างๆ 16 คร้ัง (เฉล่ีย 3 คร้ังต่อเดือน)  

ท�าให้หน่วยงานต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม นอกจากนั้น ยังท�าให้ผู้ป่วย 

ต้องเลื่อนการผ่าตัด เนื่องจากความไม่พร้อมใช้ของเครื่องมือ และอุปกรณ์ 

ดังกล่าว จึงประดิษฐ์นวัตกรรม Cart Guard เพื่อครอบล้อของรถเหล่านั้น  

ให้เกดิความปลอดภัย ป้องกนัความเสยีหายท่ีอาจเกดิขึน้จากการเคลือ่นย้ายรถ 
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โดยมีราคาถูก ง่ายต่อการน�ามาใช้ ใส่ และถอดออกง่าย เพื่อท�าความสะอาด

ด้วยน�า้ยาเช็ดท�าความสะอาดทั่วไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ป้องกนัการกดทบัของสายไฟและสายสญัญาณของเคร่ืองมอืและอปุกรณ์

ขณะท�าการเคลื่อนย้าย

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 ท่อพลาสติกพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.3 นิ้ว  บานพับผีเสื้อ ขนาด 

2x2.4 ซม.  สกรูเกลียวเหล็ก ขนาด 4x3.8 มล. กระดาษทรายเบอร์ 0 ใบเลื่อย  

สว่านไฟฟ้า กรรไกร กาวตราช้าง และตีนตุ๊กแก กว้าง 1 นิ้ว

 วิธีการประดิษฐ์

	 ภาพที	่1	 ภาพที	่2	 ภาพที่	3

	 ภาพที	่4	 ภาพที	่5	 ภาพที่	6

 1. ตดัท่อพลาสตกิพวีซี ีให้ได้ความยาว 3.5 นิว้ จ�านวน 4 ชิน้ (ภาพที ่1)  

  และแต่ละชิ้นผ่าแบ่งครึ่งเป็น 2 ส่วน (ภาพที่ 2)
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 2. ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะรู 4 รู ทั้ง 4 ชิ้นบริเวณด้านข้างของท่อพลาสติก 

  พีวีซี (ภาพที่ 3)

 3. ประกอบท่อพลาสติกพีวีซีที่ผ่าแบ่งครึ่งเข้าด้วยกัน โดยใช้บานพับ 

  ผีเสื้อ  (ภาพที่ 4)

 4. ตัดตีนตุ๊กแกให้ได้ขนาดความยาว 2.5 นิ้ว จ�านวน 4 ชิ้น และ 5 นิ้ว  

  จ�านวน 2 ชิ้น (ภาพที่ 5)

 5. ใช้กาวตราช้างติดตีนตุ๊กแกที่มีขนาดความยาว 2.5 นิ้ว ทั้งสองด้าน 

  ของท่อพลาสตกิพวีซีใีนแนวยาว ให้ขอบด้านหนึง่ของตีนตุ๊กแกพอดี 

  กับขอบของท่อพลาสติกพีวีซี แล้วน�าตีนตุ๊กแก ความยาว 5 นิ้ว  

  ติดทับตีนตุ๊กแกที่มีขนาดความยาว 2.5 นิ้ว (ภาพที่ 6)

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	8 การใช้นวัตกรรม  Cart  Guard

 น�า Cart Guard กางออกเพื่อใส่ครอบล้อทั้ง 4 ล้อ ของเครื่องมือ

และอุปกรณ์ แล้วปิดด้วยตีนตุ๊กแกเพื่อล็อค Cart Guard ไม่ให้กางออกขณะ 

เคลื่อนย้าย 
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. จ�านวนครั้งของการเกิด 0 3 2 1 -

 การกดทับของสายไฟและ

 สายสัญญาณของเครื่องมือ

 และอุปกรณ์ (ครั้ง/เดือน) 

2. อัตราความพึงพอใจ 90 - 70 85 100

 โดยรวมของผู้ใช้งาน (%) 
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Elastic พิชิตลมหายใจ

หัวหน้าโครงการ    นางสาวลักขณา  เจริญ

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วย ไอ ซี ยู สยามินทร์ 

สังกัด  งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

ที่มาของโครงการ	
 ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2555 พบการหลุดของ flexible 

joint ในผู้ป่วยที่หายใจผ่าน tracheostomy จ�านวน 10 ราย ทุกรายเกิดจาก 

การใช้ ventilator ใน mode pressure support ปริมาณมาก หรือมี 

การระคายเคืองของ tracheostomy จึงประดิษฐ์นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความ

ปลอดภัยจากการหลุดของ flexible joint

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะพร่องออกซิเจน เนื่องจากการหลุดของ 

flexible joint 
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

ภาพที	่1 อุปกรณ์ในการประดิษฐ์นวัตกรรม Elastic พิชิตลมหายใจ

	 วิธีการประดิษฐ์

									ภาพที่	2											ภาพที	่3	 										ภาพที่	4

 1. ประกบปลายสายยางสีขาวของ mask เข้าหากัน (ภาพที่ 2)

 2. ขมวดส่วนปลายของสายยางให้เป็นปม แล้วดึงให้แน่น (ภาพที่ 3)

 3. ท�าให้ครบ 2 เส้น และน�าไปใช้งาน (ภาพที่ 4)
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

 ภาพที่	5	 ภาพที่	6

 ภาพที	่7	 ภาพที่	8

 1. สอดด้านที่มีปมเข้ากับฐาน  tracheostomy (ภาพที่ 5)

 2. สอดด้านที่มีปมเข้ากับวงสายยางอีกข้าง ดึงให้แน่น (ภาพที่ 6)

 3. จัดสาย Elastic ให้สวยงาม ท�าเหมือนกันทั้ง 2 ด้าน (ภาพที่ 7)

 4. คล้องห่วง Elastic ไขว้กับ flexible joint (ภาพที่ 8)

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

อุบัติการณ์การหลุดของ  0 - 0 0 0

flexible joint ขณะใช้ 

Elastic พิชิตลมหายใจ (ครั้ง)
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Free from Fall

หัวหน้าโครงการ    นางสาวมลิวัลย์  ผ่องพุฒิ

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 4 ประสาทศัลยศาสตร์หญิง

สังกัด  งานการพยาบาลศลัยศาสตร์ และศลัยศาสตร์ออร์โธปิดคิส์

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานให้การดแูลรกัษาพยาบาลผูป่้วยโรคระบบสมองและไขสนัหลงั

ก่อนและหลังผ่าตัด ส่วนใหญ่ผู้ป่วยหลังผ่าตัดจะมีภาวะสับสน และมักมีแขน

ขาอ่อนแรง หรือความพิการทางสายตา ตามัว มองเห็นภาพซ้อน ท�าให้เกิด 

ความเสี่ยง คือ การพลัดตกหกล้ม จากการวิเคราะห์สาเหตุ พบว่า เกิดจาก 

ความผิดปกติของตัวผู้ป่วย ญาติ/ผู้ดูแล ขาดความระมัดระวัง และบุคลากร

ประเมนิความเสีย่งต่อการพลดัตก หกล้มไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง จึงจัดท�าโครงการ 

เพื่อใช้ตัวดักจับความเสี่ยงต่อการเกิดพลัดตกหกล้ม (MEWS) ในการคัดกรอง

เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการพลัดตก หกล้ม และบุคลากรสามารถใช้เป็น

แนวทางในการดูแลในทิศทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ป้องกันการพลัดตก หกล้มในหน่วยงาน โดยการประเมิน และคัดกรอง

ผู้ป่วยโรคระบบประสาทที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตก หกล้ม  ให้ครบถ้วน  

ถูกต้อง ในแนวทางเดียวกัน
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. ส�ารวจสถิติ และวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติการณ์พลัดตก หกล้ม

 2. สุ่มตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงพลัดตกหกล้ม 

 3. ทบทวนกระบวนการป้องกันการพลัดตกหกล้มที่ด�าเนินการอยู่ 

 4. วิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดหา gap เพ่ือจัดท�าแนวทางการคัดกรอง  

  และวิธีปฏิบัติพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาทที่มีความเสี่ยงต่อ 

  การพลดัตก หกล้ม โดยใช้ MEWS และจดัท�าแบบบนัทกึการเฝ้าระวงั 

  การพลัดตก หกล้ม แบบ Hourly round 

 5. ประชุมทีม และแจ้งบุคลากรรับทราบแนวปฏิบัติ 

 6. ทดลองปฏิบัติ 

 7. ติดตามประเมินผล และปรับปรุง

 8. จัดท�าเป็นมาตรฐาน และประเมินผลเป็นระยะ

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที	่1 สัญลักษณ์ความเสี่ยงต่างๆ

ภาพที่	2 การติดสติ๊กเกอร์

 สัญลักษณ์ fall
ภาพท่ี	3 แบบบันทึกการเฝ้าระวังการพลัดตก 

 หกล้ม (Free from Fall)
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 1. ติด sticker สัญลักษณ์ fall ที่หน้าห้อง/หัวเตียง และฟอร์มปรอท

 2. ติดสัญลักษณ์ fall ไปกับเปล/รถนั่ง เมื่อมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

 3. ท�าป้ายเพิ่มเติม เพื่อสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ กรณีผู้ป่วยมีความ 

  ผิดปกติ เช่น หู = ไม่ได้ยิน ตา = มองไม่เห็น 

 4. ในกรณีผู้เด็กซุกซนมาก อนุญาตให้ญาติเฝ้าได้

 5. เน้นย�้าเรื่องการให้ข้อมูลกับญาติ เรื่องการให้ผู้ป่วย ambulate

 6. เน้นย�า้เรือ่งการส่งเวรในรายทีม่คีวามเสีย่งสงู มกีารส่งต่อ และจดัท�า  

  conference

 7. เขียนความเสี่ยงของผู้ป่วยไว้ใน Kardex

 8. ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยทุก 1 ชั่วโมง

 9. พยาบาลป้องกันการพลัดตกหกล้มตามปัจจัยที่ประเมินพบ

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราบุคลากรประเมิน 100 - 60 75 80

 ผูป่้วยครบถ้วน ถูกต้อง (%) 

2. อัตราบุคลากรปฎิบัติตาม 100 - 50 70 100

 แนวทางคัดกรองความ

 เสี่ยงต่อการพลัดตก

 หกล้ม (%) 

3. อุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม  0 4 0 0 0

 (ครั้ง) 
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Happy Home

หัวหน้าโครงการ    นางสาวจงจิต  หงษ์เจริญ

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 11

สังกัด  งานการพยาบาลศลัยศาสตร์ และศลัยศาสตร์ออร์โธปิดคิส์

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานให้การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต แขนขาพิการ ท�าให้มี

ลักษณะงานประจ�า ได้แก่ การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยด้านกิจวัตรประจ�าวันต่างๆ 

ในปี 2553 และ 2554 มอีตัราการลาออกของบคุลากรปีละ 1 คน (ร้อยละ 4) จึง

จัดโครงการนี้ขึ้น โดยยึดหลัก happy workplace  และใช้เครื่องมือ Happy 8  

มาด�าเนินการ เพือ่ส่งเสรมิการปฏบัิตงิานให้บุคลากรมคีวามสขุ สร้างบรรยากาศ

ในการท�างานด้วยอารมณ์ทางบวก จดัสถานทีท่�างานให้น่าอยู ่และจัดกจิกรรม

ต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความสุข มีความรักใคร่สามัคคีกัน มีความรักในงาน   

ซึ่งจะส่งผลให้การท�างานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เสรมิสร้างบรรยากาศท่ีดใีนการท�างาน เพือ่ให้บคุลากรมคีวามสขุในการ

ท�างานและผกูพนัต่อองค์กร และผูใ้ช้บรกิารได้รบับรกิารทีด่แีละมคีวามพงึพอใจ

สูงสุด 
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. ศึกษาหาข้อมูลในเรื่อง “Happy Workplace”

 2. น�าเสนอโครงการ และให้ความรู้บุคลากร ในเรื่องของ “ Happy  

  Workplace” โดยใช้เครื่องมือ Happy 8 

 3. ระดมสมองคัดเลือกกิจกรรม Happy Home

งบประมาณที่ใช	้	 2,000  บาท

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	1 บรรยากาศกิจกรรมโครงการ Happy Home

 1. การจัดกิจกรรม Happy Relax แล้วแต่บริบทของหน่วยงาน และ 

  ตามความต้องการของบคุลากรในหน่วยงาน ได้แก่ การพบปะสังสรรค์  

  การเที่ยวสัญจร

 2. จัดท�าแฟ้ม Happy Heart เพื่อบันทึกกิจกรรม พฤติกรรมเชิงบวก  
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราการลาออกของ £ 5 4 0 0 0

 บุคลากร (%) 

2. อัตราความยึดมั่นผูกพัน ³ 80 76 84 88 86

 ในองค์กร (%) 

3. อัตราความพึงพอใจของ ³ 80 81 90 92 92

 บุคลากรต่อโครงการ 

 Happy Home (%) 

4. อัตราความพึงพอใจของ ³ 80 86 90 96 92

 ผู้รับบริการต่อการบริการ 

 (%) 
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L.I.T. (Lactate Ice Tube)

หัวหน้าโครงการ    นางสาวสุมิตรา  สินธ์ศิริมานะ

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วย ไอ ซี ยู สลาด-ส�าอางค์

สังกัด  งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และ

 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

ที่มาของโครงการ	
 การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นสิ่งส�าคัญ เพื่อให้ได้ผล 

การวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ ซึ่งการส่งตรวจแลตเตท (Lactate acid) ต้องน�า

ส่งทันทีหลังเจาะเลือด และต้องใส่น�้าแข็งขณะน�าส่งตรวจ จากการเก็บข้อมูล 

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของไอ ซี ยู สลาด-ส�าอางค์ พบว่า มีการ  

ส่งตรวจร้อยละ 43.8  ของการส่งตรวจทั้งหมด โดยหน่วยงานไม่มีรูปแบบ

ภาชนะที่ชัดเจนในการส่งสิ่งส่งตรวจ เช่น การใส่หลอดเลือดกับน�้าแข็งก้อน

เล็ก/ใหญ่ ภาชนะที่บรรจุมีขนาดไม่พอดีกับหลอดใส่เลือด เป็นต้น ท�าให้ 

ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน เสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนของระดับแลตเตท 

ในเลือด อาจส่งผลถึงคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เพ่ิมประสิทธิภาพและอ�านวยความสะดวกในการส่งตรวจแลตเตท  

(Lactate acid)



นวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาว ประจ�าปี 2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
114

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 Syringe ขนาด 10 ซีซี ขวดเปล่าบรรจุ strips ส�าหรับตรวจ  glucose 

POCT (One Touch Sure Step)  ใบมดี  เทยีน  เจล (ดนิวทิยาศาสตร์) ภาชนะ

ส�าหรับผสมเจล ช้อนขนาดเล็ก  น�้า  และตู้เย็น

 วิธีการประดิษฐ์

	 ภาพที	่1	 ภาพที่	2	 ภาพที่	3

	 ภาพที	่4	 ภาพที	่5

 1. ตัดบริเวณส่วนวงกลมด้านบนของฝาขวดเป็นรูกลมขนาดประมาณ  

  2 ซม. ซึ่งพอดีกับขนาด syringe (ภาพที่ 1)

 2. ลนไฟบริเวณหัว syringe ที่เตรียมไว้ เพื่อปิดส่วนของหัว syringe  

  (ภาพที่ 2)

 3. ใส่ syringe เข้ากับฝาของขวดที่ตัดบริเวณส่วนวงกลมด้านบนออก  

  แล้วประกอบส่วนต่างๆ เข้ากับขวดที่เตรียมไว้ (ภาพที่ 3) 

 4. ผสมเจล (ดินวิทยาศาสตร์) อัตราส่วน ครึ่งช้อนชา (2.5 มล.) ต่อ  

  น�้า 150 มล. คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที (ภาพที่ 4) แล้ว 

  ตักใส่ขวดที่เตรียมไว้ ประมาณครึ่งขวด
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 5. ปิดขวดที่บรรจุเจลด้วยฝาขวดในข้อ 3 แล้วน�าไปแช่ช่องแช่แข็ง 

  ประมาณ 24 ชั่วโมง จึงสามารถน�าไปใช้งาน (ภาพที่ 5)

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

	 ภาพที	่6	 						ภาพที่	7

 เมื่อได้รับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจบรรจุลงใน L.I.T. (Lactate Ice Tube) 

(ภาพที่ 6) ใส่ในถุงพลาสติก และภาชนะส่งตรวจ (ภาพท่ี 7) เตรียมส่งตาม 

ขัน้ตอนการส่งสิง่ส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิาร เมือ่ใช้งานเสรจ็ แช่ L.I.T. (Lactate 

Ice Tube) ในตู้เย็นช่องแช่แข็ง เพื่อเตรียมใช้งานครั้งต่อไป 
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1.  อัตราความสามารถในการ 100 100 100 100

 เก็บความเย็นที่ 2-8 �C 

 ได้นาน 30 นาที (%) 

2. จ�านวนอุบัติการณ์การ 0 0 0 0

 ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อใช้ 

 L.I.T. (Lactate Ice 

 Tube) (ครั้ง) 

3. อัตราความพึงพอใจของ 80 83.33 90 100

 ผู้ใช้ L.I.T. (Lactate Ice 

 Tube)   

4. L.I.T. (Lactate Ice Tube)  80 67.67 86.66 91.66

 สามารถดูแลรักษาได้ง่าย 

 (%) 
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Lightcable Hanger
(เสาแขวนสายน�าแสง)

หัวหน้าโครงการ    นางธัญพิสิษฐ์ นันตสุคนธ์

ชื่อหน่วยงาน หน่วยผ่าตัดโสตฯ สยามินทร์ 4

สังกัด  งานการพยาบาลผ่าตัด

ที่มาของโครงการ	
 Forehead light เป็นเครื่องมือที่ให้แสงสว่าง ช่วยให้แพทย์มองเห็น

ต�าแหน่งผ่าตดัให้ชดัเจน ขณะใช้งานพบปัญหาว่า สายน�าแสงมกีารถ่วงน�า้หนกั 

บางคร้ังเกิดการเกี่ยวพันของสายบริเวณตัวหมุนปรับระดับพนักเก้าอี้ จึง 

ไม่สะดวกขณะใช้งาน เมื่อแพทย์มีการเปลี่ยนท่าในระหว่างท�าผ่าตัด เกิดการ

กดทับ หักงอของสาย และเกิดการช�ารุดเสียหาย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ป้องกันการกดทับ หักงอของสายน�าแสง (lightcable) ยืดอายุ 

  การใช้งานของสายน�าแสง และลดค่าใช้จ่ายให้โรงพยาบาล

 2. เพ่ิมความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับแพทย์และพยาบาล 

  ช่วยเหลือรอบนอก
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 

ภาพที	่1 อุปกรณ์ในการประดิษฐ์เสาแขวนสายน�าแสง

 วิธีการประดิษฐ์

 

	 ภาพที่	2	 ภาพที	่3	 ภาพที่	4

 1. เชื่อมเหล็กฉากขนาด 4.5 ซม. x 6 ซม. จ�านวน 3 ชิ้น ต่อกัน  

  (ภาพที่ 2)

 2. ใส่น๊อตในช่องของเหลก็ฉาก  เชือ่มแผ่นสแตนเลส ขนาด 4 ซม.x 4.5 ซม.  

  กับน๊อต จากนั้นน�าท่อสแตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม. ผ่าครึ่ง 

  วงกลมความยาว 5.5 ซม. เชื่อมติดเหล็กฉาก จะได้ส่วนของตัวยึด 

  เกาะพนกัเก้าอี ้น�าท่อสแตนเลสเส้นผ่าศนูย์กลาง 1.5 ซม.x ยาว 12 ซม.  

  เชื่อมติดกับ universal  handle (ภาพที่ 3)
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 3. เชือ่มสปรงิยาว 25 ซม. ตดิกบัลวดสแตนเลสขนาด 2 ซม. ยาว 15 ซม.  

  แล้วพ่นส ีเมือ่สแีห้งแล้ว น�าสปรงิส่วนทีไ่ม่เป็นลวดครอบสวมในแกน 

  อุปกรณ์ และเชื่อมสปริงติดกับแกนอุปกรณ์ (ภาพที่ 4)

งบประมาณที่ใช	้				450 บาท	

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที	่5 การใช้งานนวัตกรรมเสาแขวนสายน�าแสง

 1.  น�า Lightcable Hanger (เสาแขวนสายน�าแสง) ติดตั้งที่พนักเก้าอี้

 2.  เมือ่แพทย์สวม Forehead light เตรยีมท�าผ่าตัด พยาบาลช่วยเหลือ 

  รอบนอกน�าสายน�าแสงคล้องไว้กบั Lightcable Hanger เพือ่ป้องกนั 

  การนั่งทับสาย
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1.  จ�านวนอบุตักิารณ์การกดทบั 0 - 0 2 0

 โค้งงอของสายน�าแสง (ครัง้) 

2. อัตราความพึงพอใจในด้าน > 80 40 70 75 90

 ความสะดวกในการใช้งาน 

 (%) 

3. อตัราความพงึพอใจโดยรวม > 80 40 55 80 97.5

 ของผู้ใช้นวัตกรรม (%) 



Monitor Transformer in Perfect 121

Monitor Transformer
in Perfect

ชื่อหน่วยงาน งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานมีภารกิจในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเปล-รถนั่ง ไปยัง 

หน่วยตรวจโรค และหอผูป่้วยต่างๆ ภายในโรงพยาบาลศริิราช รวมท้ังการเคล่ือน

ย้าย ผูป่้วยหนักทีต้่องใช้เครือ่งช่วยหายใจ ออกซเิจน และเครือ่งวดัสญัญาณชพี 

(monitor) ซึง่เดมิการเคลือ่นย้ายผูป่้วยเร่งด่วน/วกิฤต ิจะวางเครือ่งวดัสญัญาณชพี 

บนเปลระหว่างขาผู้ป่วยสองข้าง หรือด้านข้างผู้ป่วย ท�าให้เกิดความเสี่ยงกับ 

เครื่องวัดสัญญาณชีพที่อาจตกหล่นได้ และเกิดความไม่พึงพอใจต่อผู้ป่วย

ญาติ และผู้พบเห็น หน่วยงานจึงจัดท�าโครงการ “Monitor Transformer in 

Perfact” เพ่ืออ�านวยความสะดวก ลดความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

เร่งด่วน/วิกฤติ อย่างมีมาตรฐาน และเกิดความปลอดภัยในการบริการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ลดความเสี่ยงเครื่องวัดสัญญาณชีพที่อาจเกิดการตกหล่นเสียหาย  

  จากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเร่งด่วน/วิกฤติ

 2. ลดระยะเวลาการจดัเตรยีมอปุกรณ์ส�าหรบัเคลือ่นย้ายผูป่้วย เร่งด่วน/ 

  วิกฤติ
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

ภาพที่	1 วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในหน่วยงานน�ากลับมาประยุกต์ใช้

ภาพที	่2  นวัตกรรม Monitor Transformer in Perfect

 การด�าเนินงาน

 1. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการท�างาน และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 

 2. วิเคราะห์โครงสร้างของเปล เพื่อหาจุดติดตั้งที่เหมาะสม โดยด�าเนิน 

  การออกแบบ และจัดท�าแบบจ�าลอง เพื่อหาความเป็นไปได้ใน 

  การสร้างแท่นวางเครื่องวัดสัญญาณชีพให้ใช้งานได้จริง 
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 3. จดัหาวสัดอุปุกรณ์ โดยใช้อปุกรณ์ทีม่อียูใ่นหน่วยงานให้เป็นประโยชน์ 

 4. ด�าเนินการตัดวัสดุ ดัด เจาะ และเชื่อมขึ้นรูป 

 5. เก็บรายละเอียดชิ้นงาน เช่น ปัดเงา ฯลฯ 

 6. ประกอบชิ้นงานเข้ากับเปล เพื่อทดสอบการใช้งานเบื้องต้น 

 7. ปรับแต่งอุปกรณ์ให้อยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง 

 8. ใช้งานกับผู้ป่วยเร่งด่วน/วิกฤติ 

งบประมาณที่ใช	้					350 บาท/ชิ้นงาน

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	3 น�าออกไปใช้งานกบัผูป่้วยเร่งด่วน/วกิฤติ ตามมาตรฐานการเคล่ือนย้าย  

 ผู้ป่วยเร่งด่วน/วิกฤติ ของโรงพยาบาล
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราความพึงพอใจของ 95 90.6 92.4 95.0 96.4

 ผู้ให้บริการ (%) 

2. อัตราความพึงพอใจของ 95 92.4 93.6 95.2 97.7

 ผู้รับบริการ (%) 

3. ระยะเวลาการจัดเตรียม 0 5 0 0 0

 อุปกรณ์ (นาที) 
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New Leg Lift

หัวหน้าโครงการ    นายวิโรจน์  โพธิ์หัก

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยผะอบฯ 6

สังกัด  งานการพยาบาลรังสีวิทยา

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางศัลยศาสตร์

ออร์โธปิดิคส์ โรคที่พบบ่อยเป็นอันดับ 1 คือ ข้อเข่าเสื่อม (OA Knee) ที่มา 

รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยแพทย์จะท�าแผลในช่วงเช้าตรู่ของวันแรก

หลังการผ่าตัด จึงน�าแนวคิดของ Foot’s Sofa มาปรับให้เหมาะกับบริบทของ

ผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ เพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงขา ทดแทนการ

ช่วยยกโดยบุคลากร 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 จัดท�าอุปกรณ์ช่วยพยุงข้อเท้าและยกขาสูง เพื่อทดแทนการให้บุคลากร

ทางการพยาบาลช่วยยกขาขณะท�าแผลหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม



นวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาว ประจ�าปี 2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
126

ขั้นตอนการดำาเนินงาน
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 1. แท่งเหล็กสแตนเลสกลวงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม. จ�านวน  

  4 แท่ง

 2. แผ่นสแตนเลส กว้าง 8 ซม. ยาว 15 ซม. จ�านวน 1 แผ่น

 3. แผ่นหนังเทียมเพื่อท�าเบาะหุ้ม และใยสังเคราะห์ จ�านวน 1 ห่อ

 วิธีการประดิษฐ์

 1. อ๊อกเชื่อมแท่งสแตนเลสขนาด  25 ซม. 3 แท่ง ให้ต่อกันเป็นรูปตัว  

  “H” เพื่อท�าเป็นฐาน

 2. อ๊อกเชื่อมแท่งสแตนเลสขนาดเท่ากันอีก 1 แท่ง ให้ตั้งฉากต่อจาก 

  แกนกลางฐานสแตนเลสตัว “H”

 3. วางสแตนเลสแผ่นโค้งขนาดกว้าง 8 ซม. ยาว 15 ซม. เป็นฐานรองรบั 

  ขาผู้ป่วย (ภาพที่ 1)

งบประมาณที่ใช้				880				บาท

	 ภาพที	่1	 ภาพที่	2	 ภาพที่	3
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

 ภาพที่	4	 ภาพที่	5

 1. วางขาข้างทีต้่องการท�าแผลบนแผ่นรองของอปุกรณ์ขาต้ัง (ภาพที ่4)

 2. ปรับความสูงต�่าของอุปกรณ์ให้มีองศาเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย 

  ขณะท�าแผล (ภาพที่ 5)

 การพัฒนาต่อเนื่อง

 ภาพที	่3	 ภาพที	่4	 ภาพที่	5

 1. การพฒันาครัง้ท่ี 1 เปลีย่นอปุกรณ์เดมิ ซ่ึงประดิษฐ์จากท่อ PVC เป็น 

  ท่อสแตนเลส เพื่อเพิ่มความมั่นคงของฐานล่างและเพิ่มขนาดของ 

  แผ่นรองรับขาให้กว้างขึ้น (ภาพที่ 1)

 2. การพัฒนาคร้ังท่ี 2 ปรับระดับของขาตั้งให้ขึ้นลงได้ และมีฟองน�้า 

  ที่แผ่นรองขา เพื่อเพิ่มความนุ่มสบายที่ขาของผู้ป่วย (ภาพที่ 2)

 3. ปรับเป็นเบาะหุ้มด้วยหนังเทียม ด้านในบรรจุด้วยใยสังเคราะห์  

  อัดแน่น เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้นขณะวางขา (ภาพที่ 3)
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. ความพึงใจของผู้ป่วยต่อ 95 85 85 94 98

 การใช้อุปกรณ์ (%) 

 - ยกขาได้นาน ไม่ปวด

  เมื่อยกล้ามเนื้อขา    

2.  ความพึงพอใจของแพทย์ 95 85 90   95   100

 ต่อการใช้อุปกรณ์ (%)  

 - ขาอยู่ในต�าแหน่งที่

  ต้องการ ไม่เอนไปมา 

  และปรับระดับได้ตาม

  ที่ต้องการ   
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O.R. Professionalism

หัวหน้าโครงการ    นางสาวจุฑาทิพย์  นันทวินิตย์

ชื่อหน่วยงาน หน่วยผ่าตัดออร์โธปิดิคส์

สังกัด	 งานการพยาบาลผ่าตัด

ที่มาของโครงการ	
 จากรายงานอุบัติการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการให้บริการ หรือ

ค�าร้องเรียนจากผู้รับบริการที่ผ่านมา น�าไปสู่การหาแนวทางแก้ไข ในเชิงการ 

ให้ความรูค้วามเข้าใจกบับคุลากร ในด้านพฤตกิรรมการให้บรกิารทีเ่หมาะสม  

การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการท�างาน และการสร้างสัมพันธภาพที ่

เหมาะสมกับผู้ป่วย บุคลากรต้องมีความเป็นวิชาชีพ สามารถปฏิบัติสิ่งที่ 

เหมาะสม แก้ไขสถานการณ์ได้เมือ่มเีหตกุารณ์ดงักล่าว และการให้ความเคารพ

สิทธิผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ส�าคัญ ดังนั้น การให้ความรู้กับบุคลากรในสาขาผู้ให้บริการ

ทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ที่ท�างานให้บริการ

ทางการแพทย์ จงึเป็นจดุเริม่ต้นท่ีเหมาะสม และน�าไปสูก่ารสร้างความพงึพอใจ

ของผู้รับบริการเป็นสิ่งส�าคัญ (customer focus)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ป้องกันการเกิดรายงานอุบัติการณ์ ค�าร้องเรียนเร่ืองการให้บริการท่ี 

ไม่เหมาะสม
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. ศึกษาข้อมูลจาก professionalism: interacting with patient

 2. เขียนบทภาพยนตร์โดยทีมแพทย์และพยาบาลผ่าตัด

 3. ถ่ายท�าวิดิทัศน์ สื่อการสอนพฤติกรรมการให้บริการทางการแพทย์ 

  ที่เหมาะสม

 4. จัดท�า power point สื่อการสอนพฤติกรรมการให้บริการทาง 

  การแพทย์ที่เหมาะสม

 5. ก�าหนดวัน และเวลาการอบรม

 6. จัดท�าแบบประเมินในการวัดด้วยแบบวัด MCQ

 7. จดัท�าแบบความพงึพอใจ และเจตคตภิายหลงัการอบรมเป็นแบบวดั 

  การประมาณค่าแบบลิเคิร์ต (Likert scale)

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	1 ภาพเหตุการณ์จ�าลองในหน่วยผ่าตัดฯ

 ด�าเนินการอบรมให้ความรูก้บัพยาบาลผ่าตดัจากโรงพยาบาลทัว่ประเทศ 

จ�านวน 130 คน และจดัการอบรมส�าหรบัพยาบาลและผูช่้วยพยาบาล งานการ

พยาบาลผ่าตัด ในโครงการวิชาการวันศุกร์ จ�านวน 140 คน โดยใช้ power 

point และวดีทีศัน์แสดงเหตกุารณ์ท่ีเคยเป็นอบัุตกิารณ์เพือ่จ�าลองสถานการณ์

และแก้ไขข้อผิดพลาด โดยใช้ความเป็นมืออาชีพของบุคลากรทางการแพทย์ 
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เป็นสื่อประกอบการบรรยายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม

การให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม และให้ท�าแบบทดสอบความรู้ ความ

เข้าใจ ทั้งก่อนและหลังการอบรม

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 ระดับ																															

	 (KPI)	 (Target)	 ที่ปฏิบัติได้	
ระดับการแปลผล

1. อัตราบุคลากรมีความรู้  80 91.8 บคุลากรผ่าตดัมคีวามรูใ้นเรือ่ง

 ความเข้าใจเกี่ยวกับ   พฤติกรรมการให้บริการ

 พฤติกรรมการให้บริการ   ทางการแพทย์ที่เหมาะสม

 ที่เหมาะสม (%)   อยู่ในระดับดี

2. บคุลากรมคีวามรูส้กึพงึพอใจ ³ 4.2 4.4 ระดับมากที่สุด

 ในการอบรม 

3. บคุลากรมเีจตคตทิีด่ต่ีอการ ³ 4.2 4.4 ระดับมากที่สุด

 เข้ารับการชมวิดีทัศน ์

4. บุคลากรมีความเชื่อมั่น ³ 4.2 4.3 ระดับมากที่สุด

 ต่อผลลัพธ์ที่ดีที่เกิดขึ้น

 ในองค์กร 

5. จ�านวนอบุตักิารณ์ค�าร้องเรยีน 0 0 -

 พฤติกรรมบริการของ

 บุคลากรผ่าตัด (ครั้ง) 
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Pix Guideline for Endovascular 
Intervention

หัวหน้าโครงการ    นางสาววิจิตรา  สังขะโห

ชื่อหน่วยงาน หน่วยผ่าตัดช่องท้องและหลอดเลือด

สังกัด	 งานการพยาบาลผ่าตัด

ที่มาของโครงการ	
 แนวโน้มการผ่าตัดปัจจุบัน นิยมใช้วิธีที่มีการรุกล�้าต่อร่างกายน้อย 

(minimally invasive) โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า endovascular treatment 

ในการแก้ไขความผิดปกติของหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดโป่งพอง 

(aneurysm) หรือหลอดเลือดแดงตีบ (arterial stenosis) โดยการผ่าตัด 

ดงักล่าวจ�าเป็นต้องใช้เครือ่งมอืจ�านวนมาก การจดัวางอปุกรณ์จงึมหีลากหลาย

รูปแบบที่ต้องปรับเปลี่ยนตามต�าแหน่งของหลอดเลือดที่มีพยาธิสภาพ ในราย 

ทีเ่ร่งด่วน ฉกุเฉนินอกเวลาราชการ ผูป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการเป็นบคุลากร

หมุนเวียน ต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการผ่าตัด 

ให้พร้อม ท�าให้ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีในระยะเวลาท่ีจ�ากัด 

ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงแก่ผู้ป่วยได้ พยาบาลประจ�าการหน่วยผ่าตัดช่องท้อง

และหลอดเลือดร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา จึงสร้าง Pix 

Guideline for Endovascular Intervention เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ 

เตรียมเครื่องมือ ต�าแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ในการผ่าตัด Endovascular 

treatment เพื่อลดระยะเวลาในการเตรียมเครื่องมือ ท�าให้ผู้ป่วยได้รับ 

การดูแลรักษาที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ลดระยะเวลาในการจดัเตรยีมเครือ่งมอือปุกรณ์ในการผ่าตดั endovas-

cular และอุบัติการณ์ความล่าช้าในการผ่าตัด เน่ืองจากการจัดวางอุปกรณ์ 

ผิดต�าแหน่ง

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	

ภาพที่	1  ก�าหนดสัญลักษณ์บนแผนผังร่วมกัน

 1. รวบรวมปัญหาที่เคยเกิดข้ึน และการจัดวางอุปกรณ์ ให้เหมาะสม 

  ในการผ่าตัด endovascular treatment ทั้งหมดร่วมกับแพทย์

 2. ทดลองน�านวตักรรม Pix Guideline for Endovascular Intervention

  ในการผ่าตดั endovascular treatment ทัง้ในและนอกเวลาราชการ 

  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 

 3.  ติดตามผลการด�าเนินงาน

 4.  น�าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา 
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	2 การใช้งานนวตักรรม Pix Guideline for Endovascular Intervention 

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อตัราการใช้ Pix Guideline  > 95 - 90 95 98

 for Endovasular 

 Intervention ของ

 ผู้ปฏิบัติงาน (%) 

2. ระยะเวลาในการเตรียม - 1 1 45 40

 เครื่องมืออุปกรณ์ในการ  ชั่วโมง ชั่วโมง นาที นาที

 ผ่าตัด endovascular 

 (นาที)  

3. อุบัติการณ์การความล่าช้า 0 3 1 0 0

 ในการผ่าตัดเนื่องจากการ

 วางอุปกรณ์ผิดต�าแหน่ง 

 (ครั้ง) 

4. อัตราความพึงพอใจของ > 95 - 94 96 99

 ศัลยแพทย์ (%) 
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Rack Rape 
Safe คดี

หัวหน้าโครงการ    นางสาวรัตนา  ภพตระกูล

ชื่อหน่วยงาน สาขาวิชานิติเวชคลินิก 

สังกัด	 ภาควิชานิติเวชศาสตร์

ที่มาของโครงการ	
 การตรวจเก็บวัตถุพยาน เป็นขั้นตอนหนึ่งในการตรวจเก็บหลักฐาน

จากผู้ป่วยคดีความผิดทางเพศ ผู้ช่วยตรวจต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เพ่ือ

ให้แพทย์สามารถตรวจผูป่้วยได้สะดวก รวดเรว็ และถกูต้องตามหลกัมาตรฐาน

ทางนิติเวช ที่ผ่านมา ผู้ช่วยตรวจเตรียม tube swab และ slide วางบนโต๊ะ 

และส่ง tube swab ทลีะหลอด พร้อมถอื slide รอเพือ่ให้แพทย์ป้ายเกบ็หลกัฐาน  

ทีละต�าแหน่ง ท�าให้ใช้เวลามาก และ slide อาจหล่นเสียหาย หน่วยงาน 

จึงประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจเก็บ เพิ่มความปลอดภัย 

ในส่วนของวัตถุพยาน และลดการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงาน  

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ป้องกนัความผดิพลาดในการเกบ็สิง่ส่งตรวจ เพ่ิมความปลอดภยัจาก 

  การเสียหายช�ารุดของวัตถุพยาน และลดการปนเปื้อนวัตถุพยาน

 2. เพิ่มความปลอดภัยจากการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

ภาพที่	1 อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ Rack Rape Safe  คดี

 วิธีการประดิษฐ์

 

 ภาพที่	1	 ภาพที	่2	 ภาพที่	3

 ภาพที	่4	 ภาพที่	5
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 1. แกะส่วนล่างของกล่องพลาสติกส�าหรับใส่ช้อนส้อมที่มีรูด้านหน้า  

  และแม่เหล็กด้านหลังส�าหรับติดผนัง หงายส่วนท่ีมีรูไว้ด้านบนเพื่อ 

  เป็นช่องส�าหรับใส่ tube swab (ภาพที่ 1)

 2. วางน�าดินน�้ามันไว้ด้านล่าง เพื่อท�าเป็นที่รองรับ tube swab  

  (ภาพที่ 2)

 3. กด tube swab เปล่า ลงบนดนิน�า้มนัให้เป็นหลมุตามรดู้านหน้าของ 

  กล่อง (ภาพที่ 3)

 4. วางกล่องท่ีท�าเป็นหลุมเรียบร้อยแล้ว บนถาดเหล็กที่เตรียมไว้  

  (ภาพที่ 4)

 5. วางซองพลาสติกส�าหรับใส่ป้ายชื่อแบบมีที่หนีบบนกระดานหนีบ 

  เอกสารเพือ่ยดึแผ่น slide ไม่ให้เลื่อนหลดุ และติดปา้ยต�าแหน่งของ 

  วัตถุพยานบนกล่องส�าหรับวาง tube swab และซองป้ายชื่อ  

  (ภาพที่ 5)

 6. เย็บซองซิปล็อคขนาด 9x13 ซม. ด้วยลวดเย็บกระดาษบริเวณ 

  กึ่งกลางของซอง 

 7. ทดลองใช้งานอุปกรณ์  เก็บข้อมูลระยะเวลาการใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บ 

  วัตถุพยานเปรียบเทียบกันในแต่ละครั้ง

 8. ส�ารวจความพึงพอใจ และเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการ

งบประมาณที่ใช	้			200  บาท
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

 ภาพที่	7	 ภาพที่	8	 ภาพที่	9

 ภาพที	่10	 ภาพที่	11	 ภาพที่	12

 1. ติดสติ๊กเกอร์ชื่อ สกุล HN ของผู้เสียหาย พร้อมระบุต�าแหน่งที่เก็บ 

  วัตถุพยานที่ tube swab และบน slide และใส่ tube swab ใน  

  rack ให้ตรงตามช่องที่ระบุไว้ และหนีบ slide ไว้บนซองใส่ป้ายชื่อ 

  ตามต�าแหน่งที่ระบุไว้ด้านบนของซอง (ภาพที่ 7)

 2. เปิดส�าลีที่ tube swab ออกแล้วน�ามาใส่ในถ้วยสะอาดที่แยกไว้  

  (ภาพที่ 8)

 3. แพทย์ swab ป้ายวัตถุพยาน เกลี่ยบน slide (ภาพที่ 9)

 4. พยาบาลหยิบ tube swab ที่แพทย์ป้ายวัตถุพยานเรียบร้อยแล้ว        

  ใส่ไว้ใน rack ส�าหรับใส่ swab ที่ป้ายแล้ว (ภาพที่ 10)

 5. ใส่ tube swab ทีเ่กบ็วตัถพุยานในซองซปิลอ็คขนาดใหญ่ (ภาพที ่11)

 6. น�าซองใส่ป้ายชื่อที่มี slide หนีบมาปลด slide ใส่ลงในซองซิปล็อค 

  ขนาดเลก็ท่ีเยบ็ด้วยลวดเยบ็กระดาษบรเิวณกึง่กลางซอง (ภาพที ่12)
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2

1. อัตราการสลับต�าแหน่ง 0 0 0 0

 ของวัตถุพยาน (%) 

2. อัตราการปนเปื้อนของ 0 0 0 0

 วัตถุพยาน (%) 

3. ระยะเวลาในการตรวจเก็บ < 1 1.3 1.15 0.55

 วัตถพุยานของแพทย์ (นาท)ี  

4. อัตราความพึงพอใจของ > 90 58.3 77 93

 แพทย์ (%) 

5. อัตราความพึงพอใจของ > 90 50 70 100

 พยาบาลผู้ช่วยตรวจ (%) 
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Ready Cart

หัวหน้าโครงการ    นางสาวพนิชพิชา  ศรีนอก

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยอัษฎางค์ 10 เหนือ

สังกัด  งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกระบบที่รักษาทางยา  

ซึ่งมีการท�าหัตถการเพื่อการวินิจฉัยโรคและการรักษาต่างๆ มากมาย เช่น  

เจาะตรวจน�า้ไขสันหลัง เจาะปอด เจาะท้อง เป็นต้น การปฏิบัติเดิม เมื่อแพทย์

จะท�าหัตถการ พยาบาลจะเตรียมเอกสารที่ใช้ในการท�าหัตถการ ซึ่งจัดเก็บ 

แยกกันในตู้เก็บเอกสาร ท�าให้ใช้เวลาในการหยิบแต่ละใบ และบางครั้ง 

หยิบไม่ครบ จึงจัดท�าแฟ้มชุดเอกสารส�าหรับการท�าหัตถการแต่ละชนิด เพื่อ

สะดวกในการหยิบครบถ้วน เช่นเดียวกับการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ

ท�าหัตถการ พบอุบัติการณ์การเตรียมอุปกรณ์ไม่ครบ 3-5 ครั้ง/เดือน ต้องเดิน

ไปหยิบจากตู้เก็บหลายครั้ง หรือหาของที่อยู่บนรถไม่เจอ เพราะมีจ�านวนมาก 

ท�าให้เสียเวลา เกิดความไม่พึงพอใจทั้งบุคลากรแพทย์และพยาบาล รวมทั้ง 

ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ท�าให้การเก็บ specimen เพื่อส่งตรวจล่าช้า หรือ

อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรออุปกรณ์ เช่น bleeding เข็มเลื่อนหลุด 

เป็นต้น จึงจัดท�ารถที่มีอุปกรณ์พร้อมใช้ส�าหรับการท�าหัตถการท่ีครบถ้วน  

เพื่อให้บุคลากรทุกคนทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม หรือหมุนเวียน สามารถปฏิบัติได้

ถูกต้องและรวดเร็ว
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 บคุลากรสามารถเตรยีมอปุกรณ์ส�าหรบัช่วยแพทย์ท�าหตัถการได้สะดวก 

ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. รวบรวมรายการหัตถการที่มีการท�าในหอผู้ป่วย 

 2. รวบรวมเอกสารที่ต้องใช้เมื่อท�าหัตถการ ได้แก่ หนังสือแสดงเจตนา 

  ขอรับการตรวจรักษา โดยวิธีการผ่าตัดหรือหัตถการ และการระงับ 

  ความรู้สึก ใบข้อมูลที่ผู้ป่วยและ/หรือญาติควรทราบก่อนการตรวจ 

  ต่างๆ  ใบ Procedure Note   แบบบนัทกึการตรวจสอบการระบตุวั  

  อวัยวะ ต�าแหน่ง/ข้างที่ท�าผ่าตัดหรือหัตถการ 

 3. จัดท�าแฟ้มเอกสารส�าหรับท�าหัตถการ โดยจัดเอกสารแยกเป็นชุด 

  เฉพาะส�าหรับแต่ละหัตถการ ประกอบด้วย ชุดเอกสารส�าหรับ  

  การเจาะปอด  การเจาะท้อง เป็นต้น

 4. จัดท�ารถส�าหรับท�าหัตถการ “Ready Cart” ประกอบด้วยรายการ  

  อุปกรณ์จ�าเป็นต่างๆ ที่ใช้การท�าหัตถการ โดยจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ 

  ให้หยิบใช้ และจัดเก็บหรือเติมอุปกรณ์ได้สะดวก 

 5. จดัท�าบัตรค�า การปฏบิตักิารพยาบาลหลงัท�าหตัถการแต่ละชนดิ เช่น  

  การพยาบาลหลังเจาะน�้าไขสันหลัง ให้ผู้ป่วยนอนราบ 6 ชั่วโมง 

  หลังเจาะ การบันทึกสัญญาณชีพ และสังเกตอาการผิดปกติ เช่น  

  ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

 ภาพที	่1	 ภาพที่	2	

	 ภาพที	่3	 ภาพที่	4	

 1. พยาบาลหยิบชุดเอกสารส�าหรับท�าหัตถการจากแฟ้มที่จัดท�าขึ้น  

  (ภาพที่ 1)

 2. ผูช่้วยพยาบาล หยบิ  set หตัถการจากตูเ้กบ็ พร้อมกบัน�ารถ “Ready  

  Cart” ไปที่เตียงผู้ป่วย (ภาพที่ 2)

 3. พยาบาลและแพทย์ท�าการระบตุวัผูป่้วย เปิด set หตัถการ และช่วย 

  แพทย์ท�าหัตถการ (ภาพที่ 3)

 4. เมื่อท�าหัตถการเสร็จ ผู้ช่วยพยาบาลท�าแบบบันทึกสัญญาณชีพและ 

  เฝ้าระวังอาการผิดปกติ ตามรายละเอียดในบัตรค�าท่ีจัดท�าขึ้น  

  (ภาพที่ 4)
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. ระยะเวลาในการเตรียม 5 15 12 5 5

 อุปกรณ์ส�าหรับท�าหัตถการ 

 (นาที) 

2. จ�านวนอุบัติการณ์ความ 0 5 5 1 0

 ไม่พร้อมใช้ของอุปกรณ์

 ส�าหรับท�าหัตถการ (ครั้ง) 

3. อัตราความพึงพอใจของ 80 70 80 95 95

 บุคลากรพยาบาล (%) 

4. อัตราความพึงพอใจของ 80 70 - 90 90

 บคุลากรทางการแพทย์ (%) 
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Rubber Cover

หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพียงเพ็ญ  โพนเงิน

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยสลากกินแบ่ง 5

สังกัด  งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และ

 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

ที่มาของโครงการ	
       หน่วยงานให้บริการดูแลผู้ป่วย ระบบกระดูกเอ็น กล้ามเนื้อ และข้อต่อ 

ส่วนหนึ่งมีความผิดปกติของกระดูกแขนขาที่ไม่เท่ากัน ต้องผ่าตัดใส่ Ilizarov 

external fixator ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีย่ดึกระดกูภายนอก เพ่ือยดืกระดูกแขนหรือ

ขาให้ยาวขึ้นตามแผนการรักษา และผู้ป่วยที่มีกระดูกต้นขาหัก ซึ่งก่อนผ่าตัด

จะรักษาโดยใช้แรงดึงโดยตรงที่กระดูก (skeletal traction) และใช้ Kirsches 

wire หรือ Steinmann pin เพื่อ traction บริเวณขา เป็นการจัดกระดูกให้

เข้าที่ ป้องกันการหดรั้งของข้อต่างๆ และลดอาการปวดระหว่างรอการผ่าตัด 

แต่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณที่ใส่ pin (pin tract infection) 

เนื่องจากเจาะผ่านผิวหนังไปยังกระดูกและโผล่อีกด้านหนึ่ง จึงต้องประเมิน 

ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ท�าแผลทุกวันและปิดด้วย y-gauze และ plaster พบว่า

ผู้ป่วยบางราย เมื่อลอก plaster จะเกิดแผลถลอก ผิวหนังเปิด ต้องใช้เวลา 

ในการลอก plaster นานประมาณ  20-30 นาที โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก 

ทีใ่ส่ Ilizarov เนือ่งจากมตี�าแหน่ง pin fixation หลายต�าแหน่ง ท�าให้ผูป่้วยเจบ็ 
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กลัวขณะท�าแผล และไม่ให้ความร่วมมือ จึงประดิษฐ์ “Rubber Cover” เพื่อ 

ลดระยะเวลาการท�าแผล ไม่ให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง แผลถลอก และ 

ลดการเจ็บปวดจากการลอก plaster 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่เกิดการระคายเคืองผิวหนัง แผลถลอกจากการใช้ plaster

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

ภาพที่	1 อุปกรณ์ในการประดิษฐ์นวัตกรรม Rubber Cover

 วิธีการประดิษฐ์

ภาพที่	2

 1. เลือกจุกยางขนาดต่างๆ แล้วท�าความสะอาดด้วยน�้าเกลือ 

 2. ใช้มดีคตัเตอร์กรดีจกุยางจากจดุศนูย์กลางไปยงัเส้นรอบวง (ภาพที ่2)
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งบประมาณที่ใช้				60 สตางค์/ราย		

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที	่3 การใช้นวัตกรรม Rubber Cover

 ท�าแผล ปิด y-gauze ที่ pin site แล้วน�า Rubber Cover สวมทับบน 

y-gauze โดยเลือกขนาด Rubber Cover ตามความเหมาะสมกับขนาด pin 

และต�าแหน่งแผล (ภาพที่ 3) 

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อุบัติการณ์การเกิดรอยแดง 0 1 0 0 0

 บริเวณผิวหนังจากใช้  

 Rubber Cover (ครั้ง)   

2. อัตราความพึงพอใจของ > 90 -  90 100 100

 ผู้ป่วยและญาติ  (%) 

3. อัตราความพึงพอใจของ > 90 - 92.5 100 100

 บุคลากร (%) 
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Safety First
Triage Fast

หัวหน้าโครงการ    นางร�าใย  พรมเสน

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจรังสีรักษา ตึก 72 ปี ชั้น 1

สังกัด  งานการพยาบาลรังสีวิทยา

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกระบบ ทุกเพศ ทุกวัย 

ที่มารับการฉายรังสี เคมีบ�าบัด ซึ่งผู้ป่วยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จาก

ภาวะของโรคและการรักษา จากการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-

เมษายน  พ.ศ. 2554 พบว่า มีผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองระดับ 1-4 ที่ไม่ได้รับ

การตรวจตามประเภทการคดักรอง 33 คน จากจ�านวนทัง้หมด 137 คน (คดิเป็น 

ร้อยละ 24.09) หน่วยงานจงึจดัท�าโครงการ Safety First Triage Fast เพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพการคัดกรอง และการดูแลผู้ป่วยขณะมารับการตรวจ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองที่ถูกต้อง และผู้ป่วยที่มีประเภทคัดกรองระดับ 

1-4 ได้รับการตรวจตามประเภทการคัดกรอง
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 กระดาษส ี5 ส ีได้แก่ สแีดง สส้ีม สเีหลอืง สฟ้ีา และสเีขยีว  เชอืก สก๊อตเทป  

ซองพลาสติก  และพลาสติกแข็ง

 วิธีด�าเนินการ

 1. การวางแผน

  1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของปัญหา

  1.2 ประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนจัดท�าแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยและ 

   ประเมินผล

 2. การด�าเนินการ

  2.1 จัดท�าแนวทางปฏิบัติการจัดล�าดับเข้าตรวจตามประเภทการ 

   คัดกรองผู้ป่วยมะเร็งหน่วยตรวจรังสีรักษา 

  2.2 ท�าแบบบันทึกการคัดกรองผู้ป่วยของหน่วยงาน

  2.3 ท�าตารางบันทึกสัญญาณชีพเพื่อติดตามอาการผู้ป่วย 

  2.4 ท�าป้ายสีต่างๆ แยกตามประเภทการคัดกรองส�าหรับใช้แขวน 

   ที่เปล-รถนั่ง รายละเอียดดังนี้

   สีแดง  ระดับ 1  หมายถึง  ผู้ป่วยวิกฤติ

   สีส้ม ระดับ 2  หมายถึง  ผู้ป่วยฉุกเฉิน

   สีเหลือง ระดับ 3  หมายถึง  ผู้ป่วยรีบด่วน

   สีฟ้า ระดับ 4  หมายถึง  กึ่งรีบด่วน

   สีเขียว ระดับ 5  หมายถึง  ผู้ป่วยไม่รีบด่วน

  2.5 ท�าบัตรสต่ีางๆ ตามประเภทการคดักรองตดิหน้าแฟ้มเวชระเบยีน
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  2.6 ชี้แจงให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

   ก. ผู้ป่วยทั่วไป : ผู้ช่วยพยาบาล (PN) รับใบนัด ชั่งน�้าหนัก  

    วัดสัญญาณชีพ (V/S) และส่งให้พยาบาล (RN) คัดกรอง

   ข. ผู้ป่วยเปลนอน-รถนั่ง

    - PN รับใบนัด วัด V/S บันทึกข้อมูลในแบบคัดกรองผู้ป่วย

    - RN คัดกรอง ติดบัตรที่เวชระเบียน และสังเกตอาการ

    - PN แขวนป้ายสท่ีีเปล-รถนัง่ วดั V/S บนัทกึในตารางบนัทกึ 

     สัญญาณชีพ และ OPD card พร้อมบันทึกเวลาที่ได้รับ 

     การตรวจ

    - RN ให้การพยาบาล ประเมินก่อนจ�าหน่าย

    - PN ให้ใบนัด โทรฯ แจ้งเคลื่อนย้าย และช่วยจ�าหน่าย

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง	

 ภาพที	่1	 ภาพที่	2	 ภาพที่	3	 ภาพที	่4

 1. แบบคัดกรองผู้ป่วย (ภาพที่ 1)

 2. ป้ายสีต่างๆ ตามประเภทการคัดกรองชนิดแขวน (ภาพที่ 2)

 3. ป้ายสีต่างๆ ตามประเภทการคัดกรอง ชนิดคั่น (ภาพที่ 3)

 4. แนบป้าย D/C ติดในป้ายสีคัดกรอง เมื่อผู้ป่วยพร้อมจ�าหน่ายออก 

  จากหน่วยงาน (ภาพที่ 4)
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราการคัดกรองผู้ป่วย 100 95.81 96.26 99.55 100

 ถูกต้อง (%) 

2. อัตราผู้ป่วยระดับ 1-4  < 10 24.09 10.96 3.33 4.16

 ไม่ได้รับการตรวจตาม

 ประเภทการคัดกรอง (%)
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Safety Broken
อุปกรณ์หักหลอดยาให้ปลอดภัย

หัวหน้าโครงการ    นายสมรัฐ  ศรีชัย

ชื่อหน่วยงาน หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก 2 (RCU)

สังกัด	 งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

ที่มาของโครงการ	
 ผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตท่ีรักษาในหน่วยงาน ได้รับยาฉีดและสารน�้า

ปริมาณมาก ท�าให้บุคลากรต้องหักหลอดยาเป็นจ�านวนมากในแต่ละวัน  

อุบัติการณ์บุคลากรถูกหลอดยาบาดในขณะหักหลอดยาเกิดข้ึนเป็นประจ�า 

ทุกปี นวัตกรรม“อุปกรณ์หักหลอดยาให้ปลอดภัย (Safety Broken)”  

ช่วยให้มือของผู้หักหลอดยาไม่ต้องสัมผัสกับหลอดแก้วโดยตรง และไม่ต้อง

หยิบหลอดแก้วส่วนนี้ไปทิ้ง เกิดความสะดวกและปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน 

และช่วยป้องกันอุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการหักหลอดยา เป็นการส่งเสริม 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท�างานของบุคลากร 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ลดความเสีย่งของบคุลากรในการหกัหลอดยา และเพิม่ความสะดวก  

  รวดเร็ว

 2. ลดการแตกกระจายของหลอดยา ในขณะหักหลอดยา
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

ภาพที่	1 อุปกรณ์ในการประดิษฐ์นวัตกรรม Safety Broken

 วิธีการประดิษฐ์

	 ภาพที	่2	 ภาพที	่3	 ภาพที	่4	 ภาพที่	5

 1. ตัดบริเวณส่วนหัวของปลอก syringe พลาสติกขนาด 3, 5 มล.  

  (ภาพที่ 2)

 2. เจาะรูตรงกลางของฝาขวดน�้าพลาสติก ให้มีขนาดส�าหรับใส่ปลอก  

  syringe ได้พอดีในลักษณะชี้ลงไปในขวด และติดกาวยึดให้แน่น  

  (ภาพที่ 3) 

 3. หมุนปิดฝาขวดน�้าที่ติดปลอก syringe ให้แน่น (ภาพที่ 4)

 4. ติดแผ่นกันลื่นรอบขวดน�้าพลาสติกด้วยกาว ส�าหรับกันมือลื่นขณะ 

  จับขวดเพื่อใช้งาน (ภาพที่ 5)
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	6 แสดงการใช้งานนวัตกรรม Safety Broken

 1. เช็ดท�าความสะอาดบริเวณช่องหักหลอดยา ด้วย 70%  alcohol 

 2. ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับปลอก syringe ส่วนข้างที่ถนัดจับหลอดยา

 3. ใส่หลอดยาบริเวณส่วนปลายที่ต้องการหัก เข้าในปลอก syringe

 4. ใช้มือข้างที่ถนัดออกแรงหักหลอดยา

 5. เขย่าขวดเบาๆ เพื่อให้เศษหลอดยาที่ติดอยู่ใน syringe หล่นลง 

  ในขวดพลาสติก

 6. ถ้าด้านในปลอก syringe สกปรกมาก ให้ใช้ไม้พันส�าลีชุบน�้าเช็ด 

  ให้แห้ง ถ้าสกปรกมาก เปลี่ยนใช้อันใหม่แทน

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อุบตักิารณ์หลอดยาบาดมอื 0  2  0 0 0

 บุคลากร (ครั้ง) 

2. อัตราความพึงพอใจของ 85  55  64  71.3  94.6

 บุคลากรต่อการใช้อุปกรณ์

 ช่วยหักหลอดยา (%)  
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Safety Durian Shoes

หัวหน้าโครงการ    นายสถาพร  เปี่ยมเจียก

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 11

สังกัด  งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และ -

 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต 

พิการแขนขา จากโรคหลอดเลือดสมองและบาดเจ็บที่ไขสันหลัง โดยร้อยละ 

95 เป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือไม่ได้เลย จ�าเป็นต้องได้รับการ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพร่างกาย และมกีารเคลือ่นย้ายผูป่้วยไปฝึกกายภาพบ�าบดัด้วย

การนั่งรถเข็น (wheel chair) ทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ท�าให้มีโอกาส 

เกิดอุบัติเหตุกับอวัยวะ เนื่องจากปลายเท้า หรือส้นเท้าตกจากที่วางเท้า หรือ

เข็นรถชนสิ่งกีดขวาง ท�าให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ มีแผลที่เท้า ในปี 2553 และ 

2554 เกิดอุบัติการณ์ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่เท้าขณะเคลื่อนย้าย จ�านวน 7 และ 

12 ราย ตามล�าดับ ท�าให้เพิ่มภาระในการท�าแผล และสูญเสียค่าใช้จ่ายของ 

โรงพยาบาล จึงประดิษฐ์นวัตกรรม “Safety Durian Shoes” ขึ้น เพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงต่อเท้าของผู้ป่วยจากเหตุดังกล่าว
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุที่เท้าจากการเคลื่อนย้าย

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

ภาพที่	1 อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ Safety Durian Shoes

 วิธีการประดิษฐ์

 ภาพที่	2	 ภาพที่	3	 ภาพที่	4

	 ภาพที	่5	 ภาพที่	6

 1. ตัดไม้ แผ่นยาง ฟองน�้า เป็นรูปรองเท้าตามแบบที่ร่างไว้ (ภาพที่ 2)

 2. น�าไม้มาประกอบเป็นรูปรองเท้า แล้วขัดด้วยกระดาษทรายให้ 

  ผิวรองเท้าเรียบขึ้น (ภาพที่ 3)

 3. ทาสีเพื่อความสวยงาม (ภาพที่ 4)
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 4. น�าแผ่นยางและฟองน�้ามาบุด้านในรองเท้า (ภาพที่ 5)

 5. เย็บสายรัดเท้าติดกับรองเท้าด้วยสาย Velco (ภาพที่ 6)

งบประมาณที่ใช้						100 บาท/ชิ้น

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง
   

ภาพที่	7 การใช้นวัตกรรม Safety Durian Shoes

 น�านวตักรรม Safety Durian Shoes มาตดิกบัทีว่างเท้าของรถเขน็ และ

น�าไปใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะขาอ่อนแรง 

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อุบัติการณ์ผู้ป่วยได้รับ 0 12 0 0 0

 บาดเจ็บที่เท้าขณะ

 เคลื่อนย้าย (ราย) 

2. อัตราความพึงพอใจของ > 80 - 88 90 100

 ผู้ป่วยในการใช้นวัตกรรม 

 (%)
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Scrub Smart

หัวหน้าโครงการ    นางสาวอัญชลี  ศรีสุข

ชื่อหน่วยงาน หน่วยผ่าตัดออร์โธปิดิคส์

สังกัด  งานการพยาบาลผ่าตัด

ที่มาของโครงการ	
 การล้างมือ (hand washing) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและ

คุ้มค่าที่สุดในการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ส�าหรับการล้างมือก่อนท�า

หัตถการ (surgical hand washing) ในห้องผ่าตัดด้วยการฟอกมือด้วยสบู่

ยาฆ่าเชื้อตั้งแต่มือ แขน ถึงข้อศอกให้ทั่วเป็นเวลา 2 ถึง 5 นาที โดยใช้แปรง

ที่ปราศจากเชื้อ แปรงมือและเล็บ แล้วล้างน�้าให้สะอาด และเช็ดด้วยผ้าแห้ง

ปราศจากเชือ้ ในการปฏบิตังิานปัจจบุนั บคุลากรต้องโน้มตัว หรือเขย่งเท้าเพ่ือ

กดน�า้ยาล้างมอื ท�าให้เกดิการปวดเมือ่ยล�าตวั ดงันัน้จึงติดต้ังทีก่ดน�า้ยาล้างมอื

ในต�าแหน่งที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ป้องกันไม่ให้เกิดการปวดเมื่อยล�าตัวแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในขณะที่เอื้อมตัว

เพื่อกดใช้น�้ายาล้างมือ
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	

ภาพที่	1 แสดงต�าแหน่งที่ท�าการวัดสัดส่วนร่างกายของบุคลากร

 1. ท�าการวดัและบันทกึระดบัความสงูของทีก่ดน�า้ยาล้างมอืทีม่อียู ่โดย 

  วัดความสูงจากพื้นถึงปลายด้ามที่กดน�้ายาล้างมือ

 2. สุม่วดัสดัส่วนร่างกายของบคุลากรทีป่ฏบิตังิานหน่วยผ่าตดัออร์โธปิดคิส์  

  เพศชาย จ�านวน 30 คน และเพศหญงิ จ�านวน 30 คน ตาม anthropometric  

  standardization reference manual (Lohman et. al., 1988)  

  รายการที่ใช้วัดมี 3 รายการ (ภาพที่ 1)

  A = ความสูงยืน (stature height) วัดจากส่วนบนสุดของศีรษะ 

  ถึงพื้นในท่ายืน

  B = ระยะจากไหล่ถึงข้อศอก (shoulder-elbow length) วัดจาก 

  ส่วนบนสุดของหัวไหล่ไปถึงข้อศอก

  C = วดัความสงูระดบัข้อศอกขณะยกตัง้ฉากกบัหวัไหล่ถงึพืน้ในท่ายนื

 3. น�าข้อมูล C มาวิเคราะห์และการค�านวณค่าทางสถิติ (ตาราง 1)

 4. ออกแบบท่ีกดน�้ายาล้างมือโดยใช้ข้อศอกกดน�้ายาล้างมือแบบใหม ่

  ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากที่กดน�้ายาล้างมือแบบเดิม คือ
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 4.1 ที่กดน�้ายาล้างมือผลิตจากวัสดุประเภท stainless steel

 4.2 ก้านที่กดน�้ายาล้างมือมีความยาว 30 ซม.

 4.3 หวัป๊ัมทีก่ดน�า้ยาล้างมอืสามารถปรบัหมนุไปด้านข้างได้ เพือ่ป้องกนั 

  การมีน�้าหยดจากข้อศอกไปปนเปื้อนกับมืออีกข้าง

 4.4 ระดบัความสงูของต�าแหน่งท่ีกดน�า้ยาล้างมอืเหมาะสม ท�าให้บคุลากร  

  ไม่ต้องเอือ้มข้อศอก หรอืเขย่งปลายเท้าเพือ่กดน�า้ยาล้างมอื (ภาพที ่2)

ตาราง	1  ค่าทางสถิติ

	
ค่าทางสถิติ

	 	 ความสูง	(ซม.)

	 	 A	 B	 C

ค่าเฉลี่ย (Mean) 166 35 128

ค่ามัธยฐาน (Median) 167 35 128

ค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 5 ของผู้ชายที่มีความสูงมากที่สุด 186 40 141

ค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 5 ของกลุ่มตัวอย่าง 167 35 128

ค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 95 ของผู้หญิงที่มีความสูงน้อยที่สุด 152 30 118.5
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	2  การใช้งานของที่กดน�้ายาล้างมือแบบเดิม

ภาพที่	3  การใช้งานของที่กดน�้ายาล้างมือแบบใหม่
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	

รายการประเมิน
	 ก่อน	 หลัง

	 	 X	 SD	 การแปรผล	 X	 SD	 การแปรผล

1. ลักษณะและความยาวของ 2.95  0.75  ปานกลาง  4.11  0.57  มาก

 ก้านที่กดน�้ายาล้างมือมีความ

 เหมาะสมต่อการใช้งาน   

2. ระดับการติดตั้งที่กดน�า้ยา 3.14  0.82  ปานกลาง  4.01  0.61  มาก

 ล้างมือมีความเหมาะสมและ

 สะดวกต่อการใช้งาน   

3. ท่านต้องโน้มตัวเพื่อใช้ข้อศอก 3.22  0.98  ปานกลาง  2.17  1.01  น้อย

 กดที่กดน�้ายาล้างมือ   

4. ท่านต้องเขย่งเท้า เมื่อใช้ที่กด 2.51  1.02  น้อย  1.72  0.81  น้อยที่สุด

 น�้ายาล้างมือ   

5. ในขณะที่ใช้ข้อศอกกดน�า้ยา 3.29  0.79  ปานกลาง  2.32  0.98  น้อย

 ล้างมือมีน�้าหยดจากข้อศอก

 หรือก้านที่กดน�้ายาล้างมือ 

 หยดลงบนมืออีกข้างที่รอรับ

 น�้ายาล้างมือ   

6. รูปแบบของที่กดน�้ายาล้างมือ 3.20  0.97  ปานกลาง  3.55  1.08  มาก

 มีลักษณะที่ไม่เป็นอันตราย

 ต่อผู้ใช้งาน   

7. ท่านมีอาการเมื่อยล้า/ 2.48  1.02  น้อย  1.90  0.98  น้อย

 ปวดกล้ามเนื้อบริเวณไหล่

 หรือน่องหลังการใช้งานที่กด

 น�้ายาล้างมือ   

8. ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ 2.88  0.79  ปานกลาง  4.11  0.68  มาก

 ที่กดน�้ายาล้างมือ  
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Sharing Knowledge O&W
on Social Network to KM

หัวหน้าโครงการ    พยาบาลจุฬาพร ประสังสิต

ชื่อหน่วยงาน คลินิกออสโตมีและแผล

สังกัด  ฝ่ายการพยาบาล

ที่มาของโครงการ	
 ที่ผ่านมาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มพยาบาลออสโตมีและแผล  

ใช้การจดัการความรู้ในรปูแบบของชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoP) Wound & Ostomy  

ซึ่งจัดเดือนละครั้ง ท�าให้ประเด็นที่ต้องการแลกเปลี่ยนไม่ได้เกิดขึ้นในทันที  

จึงตั้งกลุ่มพยาบาลออสโตมีและแผลขึ้นใน Facebook (ET Thailand) เป็น 

กลุ่มปิด ท�าให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วย และได้แนวทาง

การปฏิบัติที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ร่วมกันแก้ปัญหา และพัฒนาการ

ดแูลกลุม่ผูป่้วยทีม่ลี�าไส้เปิดทางหน้าท้อง แผลเรือ้รงั และกลุ่มผู้ป่วยทีม่ผิีวหนงั

ระคายเคืองจากการกลั้นอุจจาระ/ปัสสาวะไม่ได้ ท�าให้ได้ knowledge asset 

ที่จัดเก็บใน CoP website (CoP Wound and Ostomy) 
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. สร้างกลุม่พยาบาลออสโตมแีละแผล ในสือ่สงัคม online Facebook  

  โดย administrator เป็นผูค้ดัเลอืกสมาชกิกลุม่ ชือ่กลุม่ ET Thailand  

  ปัจจบุนัมสีมาชกิ 152 คน เป็นบุคลากรศริริาช 31 คน (ร้อยละ 20.4)

 2. สามารถตั้งกระทู้ได้ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ โดย administrator  

  เข้าตรวจสอบกระทู้ทุกวัน

 3. มกีารสรปุแนวทางการแก้ไขปัญหาของผูป่้วยในแต่ละหวัข้อของการ 

  แลกเปลี่ยน โดยใช้ evidence based 

 4. น�าหัวข้อที่น่าสนใจเป็น knowledge assets ทาง KM website

วิธีการใช้งาน	

ภาพที่	1  ตวัอย่างผลงานในกจิกรรม Sharing Knowledge O&W on Social  

 Network to KM
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3
1. สมาชิกที่ร่วมแลกเปลี่ยน 
 ในแต่ละหัวข้อ     
 -  จ�านวนสมาชิก ET  ³ 16 10 12 14 18
      ศิริราช (คน) 
 -  จ�านวนสมาชิกจาก ³ 10 3 6 6 8
  สถาบันอื่น (คน) 
2.  จ�านวนความรู้หรือ   32 24 20
 แนวปฏิบัติทางวิชาการ
 ที่แลกเปลี่ยนของสมาชิก 
 ET ศิริราช (เรื่อง) 
 - จ�านวนความรู้ หรือ 20 6 31 23 20
  แนวปฏิบัติทางวิชาการ
  ใหม่ที่มีการแลกเปลี่ยน 
  (เรื่อง) 
 - จ�านวนความรู้ หรือ   1 1 0
  แนวปฏิบัติทางวิชาการ
  เดิมที่มีการแลกเปลี่ยน 
  (เรื่อง) 
3. จ�านวนความรู้ หรือ 2 1 1 2 4
 แนวปฏิบัติที่มีการแลก
 เปลี่ยนน�าไปใช้และได้
 ผลลัพธ์การดูแลที่ดีของ
 สมาชกิ ET ศริิราช (เรือ่ง/ปี) 
4. จ�านวน knowledge  1 - 1 2 2
 assets ของ ET ศิริราช 
 ที่ถูกจัดเก็บใน CoP 
 website (เรื่อง/ปี) 
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Siriraj Stoma Bag 
Cover (SSBC)

หัวหน้าโครงการ	  นางสาวสุรีรัตน์  ช่วงสวัสดิ์ศักดิ์

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 7 ชายเหนือ

สังกัด  งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และ -

 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

ที่มาของโครงการ	
 การรักษามะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยการผ่าตัดเปิดล�าไส้ 

ออกทางหน้าท้อง ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะ  

และแบบแผนการขับถ่ายเปลี่ยนไป มีทางระบายออกของอุจจาระทางหน้า

ท้องแทนทวารหนกั รปูแบบการด�าเนนิชวีติเปลีย่นไป ผูป่้วยต้องมถีงุตดิตวัเพือ่

รองรบัอุจจาระทางหน้าท้อง ต้องฝึกทกัษะการดแูลล�าไส้เปิดทางหน้าท้อง และ

การใช้ถงุรองรบัอจุจาระ ส่งผลกระทบต่อผูป่้วย ด้านร่างกาย จติใจ จติวญิญาณ 

และสังคม สิ่งส�าคัญคือ ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไป ผู้ป่วยกังวล กลัวถุงรั่ว ถุงหลุด 

กลวัคนอืน่เหน็ถงุ จงึประดษิฐ์ Siriraj Stoma Bag Cover ซ่ึงใช้ได้กบัถงุรองรับ

อุจจาระประเภทชิ้นเดี่ยว และประเภท 2 ชิ้น และช่วย support ไม่ให้ถุงถ่วง 

หรือหลุดง่าย ถุงอยู่ได้นานขึ้น ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจ เวลาเคลื่อนไหวไม่เห็นถุง

รองรับอุจจาระและคราบอุจจาระในถุง ลดความกังวลของผู้ป่วย และสามารถ

ด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุด
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการเคล่ือนไหว และสามารถด�าเนินชีวิตได้ 

อย่างปกติ โดยช่วย support ถุงรองรับอุจจาระไม่ให้หลุดง่าย ยืดระยะเวลา 

การใช้งานของถุงได้นานขึ้น

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 ผ้า ด้าย กระดาษสร้างแบบ และจักรเย็บผ้า

 วิธีการประดิษฐ์

 ภาพที	่1	 ภาพที่	2	 ภาพที่	3	 ภาพที	่4

 1. สร้างแบบของ Siriraj Stoma Bag Cover โดยให้ขนาดใหญ่กว่า  

  stoma bag เล็กน้อย (ภาพที่ 1)

 2. วัดและตัดผ้าตามแบบที่สร้าง (ภาพที่ 2)

 3. ประกอบผ้าและเย็บ จะได้ Siriraj Stoma Bag Cover (ภาพที่ 3)

 4. เย็บผ้าเป็นเส้นและติดที่ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง เพื่อเป็นสายผูกรอบตัว  

  (ภาพที่ 4)
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งบประมาณที่ใช	้				20 บาท/ชิ้น	
 

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	5  การใช้นวัตกรรม Siriraj Stoma Bag Cover

 1. ใช้กับถุงรองรับอุจจาระแบบชิ้นเดียวหรือแบบ 2 ชิ้น

 2. เมื่อผู้ป่วยติดถุงรองรับอุจจาระแล้ว   

 3. ครอบถุงรองรับอุจจาระด้วย Siriraj Stoma Bag Cover จัดสภาพ 

  ถุงให้เรียบร้อย ไม่ให้เห็นถุงรองรับอุจจาระ

 4. ผูกสายรอบตัวให้กระชับกับร่างกาย  
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราความกังวลว่าคน 80 20 90 90  100

 จะเห็นถุงรองรับอุจจาระ

 ลดลง (%) 

2. อัตราความรู้สึกว่าไม่ถูก 80 20 100  90  100

 รังเกียจเมื่อใช้ Siriraj 

 Stoma Bag Cover (%)  

3. อัตราการใช้ถุงรองรับ 80   60 80  80  80

 อุจจาระนานขึ้น (%)  

4. อัตราความมั่นใจในการ 80   50 100  90  100

 เคลื่อนไหว ลุก นั่ง ยืน 

 เดิน เมื่อใช้ Siriraj Stoma 

 Bag Cover  (%)  

5. อัตราความพึงพอใจการ 90   -  100  100  100

 ใช้ Siriraj Stoma Bag 

 Cover  (%)  
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Siriraj’s Instrument
Protection Box

หัวหน้าโครงการ    นางสาวเบ็ญจวรรณ  ชิณณะเสถียร

ชื่อหน่วยงาน หน่วยผ่าตัดโสตฯ สยามินทร์ 4

สังกัด  งานการพยาบาลผ่าตัด

ที่มาของโครงการ	
 กล่องบรรจเุครือ่งมอืผ่าตดัชนดิภายในมอีปุกรณ์ส�าหรบัยดึตรงึเครือ่งมอื 

ให้อยู่กับที่ นอกจากจะป้องกันเครื่องมือไม่ให้กระทบกับวัตถุภายนอกแล้ว  ยัง

ป้องกันการกระทบระหว่างเครื่องมือกันเอง หรือกับกล่องที่บรรจุ จึงเหมาะ

ส�าหรับใช้บรรจุเครื่องมือราคาแพงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่าง

ประเทศ มีราคาตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป และมีความเฉพาะส�าหรับเครื่องมือ

แต่ละชนิด หน่วยงานจึงประดิษฐ์ Siriraj’s Instrument Protection Box ซึ่ง

มปีระสทิธภิาพในการยดึตรงึเครือ่งมอืให้อยูก่บัที ่ราคาถูก และสามารถก�าหนด

รูปแบบการจัดวางเครื่องมือให้สะดวกต่อการใช้งานได้ตามต้องการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ป้องกันเครื่องมือช�ารุดเสียหายจากการเคลื่อนย้าย

 2. ลดรายจ่ายของโรงพยาบาลด้านการซ่อมแซม หรอืซือ้ทดแทนเครือ่งมอื  

  ทีช่�ารดุเสยีหาย และการจดัซือ้กล่องบรรจเุครือ่งมอืจากต่างประเทศ
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 กล่องพลาสติกชนดิหนาและแขง็  สกรแูละน๊อต  ซลิโิคนขนาดเลก็  สว่าน

ไฟฟ้า  ปากกา  และไม้บรรทัด

ภาพที่	1  นวัตกรรม Siriraj’s Instrument Protection Box

 วิธีการประดิษฐ์

 1. น�ากล่องพลาติกบรรจุเครื่องมือและจัดวางตามต้องการ

 2. ก�าหนดจดุตดิตัง้สกร-ูนอ็ตทีต่วัและฝากล่อง ใช้สว่านเจาะรขูนาด 4 มม.

 3. ใส่สกรูและน๊อตตามรูที่เจาะไว้  สวมท่อซิลิโคนหุ้มสกรูและน็อต  

  ปิดปลายสกรูด้วยหมวก

 4. วาดรูปเครื่องมือที่ก้นกล่องด้านนอกเพื่อระบุต�าแหน่งเครื่องมือ   

  กรณฝีากล่องแยกจากกนัต้องตดิเครือ่งหมายลูกศรท่ีตัวและฝากล่อง 

  แนวทางเดียวกัน

 5. เจาะรขูนาด 5 มม. ทีต่วัและฝากล่อง กระจายให้เตม็พืน้ที ่(ภาพที ่1)

งบประมาณที่ใช้				60-180 บาท/กล่อง	
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	2  เครื่องมือ sterile      ภาพที่	3  เครื่องมือหลัง sterile

 1. น�าเครือ่งมอืวางภายในแนวกัน้ของกล่องประดิษฐ์ตามรูปท่ีวาดในกล่อง  

  ประดิษฐ์ (ภาพที่ 2)

 2. ใส่ chemical indicator  ตามวธิที�าให้ปราศจากเชือ้ด้วยเอธลีนีออกไซด์  

  ฟอร์มาลิน หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

 3. กล่องชนิดฝาแยก ปิดฝากล่องให้ลกูศรทีตั่วและฝากล่องอยูใ่นทศิทาง 

  เดียวกัน 

 4. ใส่กล่องบรรจเุครือ่งมอืในซอง view pack และน�าไปท�าให้ปราศจากเชือ้ 

  (ภาพที่ 3)
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. จ�านวนอบุตักิารณ์เครือ่งมือ 2 2 0 0 0

 ช�ารุดเสียหายจากการ

 เคลื่อนย้ายไปท�าให้

 ปราศจากเชื้อ หรือน�าไป

 ใช้งาน (ครั้ง) 

2. จ�านวนอบุตักิารณ์เครือ่งมอื 2 - 0 0 0

 บรรจุในกล่องประดิษฐ์ 

 ไม่ปราศจากเชือ้ (ตรวจสอบ 

 chemical indicator) 

 (ครั้ง) 

3. อัตราความพึงพอใจของ > 80 - 92.8 97.6 97.6

 ผู้ใช้นวัตกรรม (%) 

ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้งาน/ขยายผล
 Siriraj’s Instrument Protection Box ชนิดพลาสติกทนความร้อนได้

ไม่เกิน 120 �C ไม่สามารถท�าให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน�้าที่อุณหภูมิ 134 �C ได้ 
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หัวหน้าโครงการ    นายนรินทร์  สาระวัน

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 7 ชายเหนือ

สังกัด  งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และ -

 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานให้การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร  

โรคส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ เนื้องอกล�าไส้ ล�าไส้อุดตัน ในการรักษาหรือผ่าตัด 

ผู้ป่วยเกือบทุกรายต้องได้รับการใส่สาย nasogastric tube (NG tube), 

Foley’s catheter และอาจมีท่อระบายของเสียอื่นๆ เพื่อป้องกันภาวะ

แทรกซ้อนหลังผ่าตัด เช่น ล�าไส้ไม่บีบตัวหรือไม่ท�างาน อาการท้องอืด จึงต้อง

มีการกระตุ้นให้ผู้ป่วย ambulate โดยให้ลุกนั่งบนเตียง นั่งข้างเตียง และเดิน

ในช่วงระยะสัน้ๆ ตามล�าดบั เท่าทีผู่ป่้วยสามารถปฏบิติัได้ ในการลงเดิน ผู้ป่วย 

ต้องถือสายต่างๆ หลายสาย ท�าให้ไม่สะดวก หน่วยงานจึงดัดแปลงตัวล็อค 

มาติดกับเสาน�้าเกลือ เพื่อให้ผู้ป่วยเดินได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องถือสายต่างๆ และ

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ผู้ป่วยสามารถ ambulate ในการเดินได้สะดวกขึ้น และลดภาวะเสี่ยง

จากสาย NG tube เลื่อนหรือหลุด 
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 ตัวล็อคของสาย Urofix 2 อัน สายรัดสายไฟ คีมตัดสายรัดสายไฟ

 การด�าเนินงาน

 ภาพที	่1	 ภาพที่	2

 1. วัดระยะความสูงจากฐานเสาน�้าเกลือขึ้นมา 16 นิ้ว และติดตัวล็อค 

  ของสาย Urofix กับเสาน�้าเกลือด้วยสายรัดสายไฟ 2 เส้น (ภาพที่ 1)

 2. ติดเพิ่มตัวล็อคอีก 1 ตัว สูงขึ้นจากตัวล็อคตัวที่ 1 ระยะ 4 นิ้ว และ 

  อยู่คนละข้างกับตัวล็อคตัวที่ 1 (ภาพที่ 2)

งบประมาณที่ใช้				4 บาท/ชิ้น

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

 ภาพที่	3	 ภาพที่	4
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 1. เวลาผู้ป่วยเดิน เกี่ยวสาย urine bag กับตัวล็อคที่ติดกับเสาน�้าเกลือ  

  (ภาพที่ 3)

 2. เมื่อมีมากกว่า 1 สาย เช่น สาย urine bag, สาย bag ของ NG tube  

  สามารถเกี่ยวกับตัวล็อคที่ติดกับเสาน�้าเกลือทีละตัว (ภาพที่ 4)

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อุบัติการณ์สาย NG tube   0 3 0 0 0

 เลื่อน/หลุด ผู้ป่วยเตะสาย/

    สะดุดสาย (ครั้ง) 

2. อัตราความสะดวก ปลอดภยั 90 50  90  90  100 

 เวลาเดิน (%)  

3. อัตราความพึงพอใจของ 80 50  90  100  100

 ผู้ป่วย/ญาติ ต่อการใช้

 นวัตกรรม (%)  

4. อัตราความพึงพอใจของ 80 50  90  100  100

 บุคลากรต่อการใช้

 นวัตกรรม (%)   
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Somsri Passive Exercise

หัวหน้าโครงการ    นางสมศรี  ชู

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยสลากกินแบ่ง 5

สังกัด  งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และ -

 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานให้บรกิารรกัษาพยาบาลผูป่้วยโรคกระดูก เอน็กล้ามเนือ้ และ

ข้อต่อ ทั้งผู้ป่วยสามัญหญิงและเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี พบว่า มีผู้ป่วยที่มีปัญหา

ปลายเท้าตกจากภาวะโรคและหลังผ่าตัด ท�าให้ไม่สามารถกระดกเท้าขึ้นลง 

ได้เต็มที่ ทั้งที่เกิดช่ัวคราว ได้แก่ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังหรือรยางค์ 

ส่วนล่าง ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บหรือกดทับของเส้นประสาท peroneal nerve 

ซึง่ไม่ค่อยให้ความร่วมมอืในการท�า active foot exercise เนือ่งจากอ่อนเพลยี 

ปวด รวมทั้งผู้ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัด และกลุ่มที่เกิดถาวรซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถ

เคลือ่นไหว บรหิารข้อและกล้ามเนือ้ด้วยการกระดกปลายเท้าด้วยตวัเอง ได้แก่ 

ผู้ป่วย bed ridden ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ขาอ่อนแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ

ฟ้ืนฟสูภาพ ท�าให้ผูป่้วยเกดิความพกิารเพิม่ข้ึน หรอืถาวร ดังนัน้การฟ้ืนฟสูภาพ

ของเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้า จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพและ

สามารถเดนิไดต้ามปกต ิการใชอ้ปุกรณ์ที่ช่วยในการกระดกปลายเท้า จะท�าให้

ผูป่้วยสามารถบรหิารข้อต่อ เอน็และกล้ามเนือ้ รอบข้อเท้า โดยแนวปฏบิติัเดิม 

หน่วยงานใช้แป้นเท้าจากชุดจัดแนวกระดูกขาที่ใช้งานแล้วและใช้ผ้าส�าลีหุ้ม 
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แต่พบปัญหาว่าต้องจัดแป้นบริเวณข้อเท้าบ่อยๆ และผู้ป่วยไม่สามารถกระดก

ปลายเท้าได้เต็มที่ ท�าให้การบริหารไม่มีประสิทธิภาพ จึงประดิษฐ์ Somsri 

Passive Exercise เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารข้อเท้า 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ใช้เป็นอุปกรณ์ในการประคองขา และช่วยกระดกปลายเท้าของผู้ป่วย

ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเท้าและข้อเท้า 

  

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

ภาพที	่1  อุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์นวัตกรรม Somsri Passive Exercise

 วิธีการประดิษฐ์

 1. ตัดไม้อัดที่วางขาและเท้า ตามขนาดที่ต้องการ

 2. ตัดฟองน�้า จ�านวน 2 ชิ้น ตามขนาดที่ต้องการ

 3.  ตดัหนงัพวีซี ีส่วนขา ส่วนเท้า ส่วนทาบบริเวณด้านหลัง ส่วนหุม้ขอบ  

  สายคาด และส�าหรับดึง ตามขนาดที่ต้องการ 

 4. ตัด Velcro tape จ�านวน 6 ชิ้นตามขนาดที่ต้องการ 

 5. ทากาวไม้อัดที่ตัดไว้ทั้ง 2 ชิ้น ส่วนขา และเท้า วางฟองน�้าทั้ง 2 ชิ้น  

  ลงบนไม้อดั ทาบหนงัพวีซีบีนฟองน�า้ และหุม้บรเิวณขอบติด Velcro  

  tape สายคาดทั้ง 3 เส้น 
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งบประมาณที่ใช้					1,280  บาท

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	2  นวัตกรรม Somsri Passive Exercise

 ภาพที่	3	 ภาพที่	4

 1. วางส่วนขาและเท้า บน Somsri  Passive  Exercise  และคาดสาย      

  บริเวณเท้า ข้อเท้า และใต้เข่า (ภาพที่ 3)

 2. น�าสายส�าหรบัดงึและตะขอ เพือ่ให้ผูป่้วยดงึสายในการกระดกข้อเท้า 

  เข้าหาล�าตัว และตะขอส�าหรับดันให้ข้อเท้าออกไป (ภาพที่ 4)
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. จ�านวนการจัดท�าไม่ได ้ 0 5 5 3 0

 ต�าแหน่งเหมาะสมขณะใช้

 อุปกรณ์ (ครั้ง) 

2. อัตราความพึงพอใจของ > 90 60 73.2 100 100

 ผู้ป่วยและญาติ (%) 

3. อัตราความพึงพอใจของ > 90 80 100 100 100

 บุคลากร (%) 

ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้งาน/ขยายผล
 นวัตกรรมนี้ไม่เหมาะกับผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสับสน หรือมีปัญหาทาง

ด้านความจ�า แต่สามารถปรับใช้ได้หากผู้ป่วยมีญาติช่วย 
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Swab Cup Counter

หัวหน้าโครงการ    นางสาววริศรา  ตุวยานนท์

ชื่อหน่วยงาน หน่วยผ่าตัดช่องท้องและหลอดเลือด

สังกัด  งานการพยาบาลผ่าตัด

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานมีผูป่้วยมารบัการผ่าตดัประมาณ 4,000 รายต่อปี โดยร้อยละ 70  

เป็นการผ่าตัดช่องท้อง พยาบาลส่งผ่าตัดและพยาบาลช่วยเหลือรอบนอก 

ร่วมกันนับผ้าซับโลหิตในระยะก่อนผ่าตัด การเปิดผ้าซับโลหิตเพิ่มระหว่าง

ผ่าตัด ก่อนเย็บปิดช่องหรือโพรงต่างๆ และหลังเย็บปิดแผล โดยแต่ละครั้ง

ต้องนับทวนซ�้าสองครั้ง (AORN, 2010) ดังนั้น ในการผ่าตัดใหญ่ๆ โดยเฉพาะ

ในต่างประเทศมีการน�าเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการตรวจสอบความถูกต้อง

ของการนับจ�านวนผ้าซับโลหิต เช่น การใช้ Barcodes ติดที่ผ้าซับโลหิตร่วมกับ

การใช้การเครื่องสแกนเพื่อตรวจสอบจ�านวนผ้าซับโลหิต (Greenberg et al., 

2008) แต่มีต้นทุนสูง จึงประดิษฐ์นวัตกรรม “Swab Cup Counter” ที่ช่วย

ในการตรวจสอบความถกูต้องของจ�านวนผ้าซบัโลหติท่ีใช้แล้วภายในระยะเวลา

จ�ากัด เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยของผู้ป่วย 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ผูป่้วยทีม่ารบัการผ่าตดัเกดิความปลอดภยั ป้องกนัผ้าซบัโลหติตกค้าง 

  ในแผลผ่าตัด

 2. ลดระยะเวลาในการนับและตรวจสอบจ�านวนผ้าซับโลหิต

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 Future board ขนาด 65x80 ซม. สกรูความยาว 4 ซม. และ 1.5 ซม. 

น๊อตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. วงแหวนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. 

ขวดน�้าเกลือพลาสติก ปากกา surgical marker ที่เหลือจากการใช้งาน และ

เข็มแทง vaccuam drain ที่ไม่ใช้งานแล้ว

 วิธีการประดิษฐ์

 ภาพที่	1	 ภาพที่	2	 ภาพที่	3

	 ภาพที	่4	 ภาพที่	5

ภาพที่	6
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 1.  วัดขนาดและตีเส้นต�าแหน่งบน future board ขนาดกว้าง 13 ซม.  

  และยาว 15 ซม. เพื่อวางขวดน�้าเกลอื และวัดกึ่งกลางในแนวตัง้ของ 

  ช่องส�าหรับวางน๊อตเพื่อติดขวดน�้าเกลือ (ภาพที่ 1) 

 2. ใช้เหลก็แหลมแทงให้เป็นรหู่างจากขอบบนของขวดน�า้เกลือ 1.5 ซม.  

  และต�่าจากรอยคอดของขวดน�้าเกลือ 2.5 ซม. (ภาพที่ 2)

 3. ใส่ screw ยาว 4 ซม. จากด้านในของขวดน�้าเกลือและวงแหวน 

  ที่บริเวณรูที่เจาะไว้ด้านบนและด้านล่างของขวดน�้าเกลือ (ภาพที่ 3)

 4. ยึดขวดน�า้เกลือเข้ากับ future board ด้วย screw และวงแหวน  

  (ภาพที่ 4)

 5. ท�าตามขัน้ตอนข้างต้นจนได้ทัง้หมดดงัภาพ แล้วท�าการตดิหมายเลข  

  1-20 ก�ากับเพื่อความแม่นย�าในการนับผ้าซับโลหิต (ภาพที่ 5)

 6. เจาะรูบริเวณด้านบนของ future board โดยวัดจากขอบบนลงมา   

  4 ซม. จากด้านข้างเข้ามาด้านละ 20 ซม. ร้อยสาย plate ที่เหลือ 

  ใช้เข้าในรูทั้ง 2 ข้าง และผูกปมด้านหลัง เพื่อท�าที่แขวนกระดาน  

  Swab Cub Counter (ภาพที่ 6)

งบประมาณที่ใช้					107.50  บาท 			

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

	 ภาพที่	7	 ภาพที่	8
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 1.  ใส่ถุงพลาสติกลงใน Swab Cub Counter แต่ละช่อง และพับให้ 

  ปากถุงพลาสติกครอบปากของ Swab Cub Counter ใช้ sponge  

  holder คีบผ้าซับโลหิตที่ใช้แล้วจากถัง swab มาใส่ช่องละ 1 ชิ้น  

  (ภาพที่ 7)

 2. เมื่อครบทั้ง 20 ช่องให้น�าถุงพลาสติก พร้อมผ้าซับโลหิตของแต่ละ 

  ช่องออกมามัดรวมกัน มัดละ 10 ถุง/ชิ้น เพื่อให้สะดวกในการ 

  มองเหน็ เมือ่มกีารทวนนบัผ้าซบัโลหติซ�้าก่อนการเยบ็ปิดแผลผ่าตดั 

  กรณมีผ้ีาซบัโลหติมากกว่า 20 ผนื ให้เริม่ปฏบิตัติามข้อ 1 ใหม่ (ภาพที ่8)

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราความถูกต้อง  100 100 100 100 100

 ครบถ้วนของการนับและ

 ตรวจสอบจ�านวนผ้าซับ

 โลหิต (%)  

2. จ�านวนอุบัติการณ์ผ้าซับ 0 0 0 0 0

 โลหิตตกค้างในแผลผ่าตัด 

 (ครั้ง)          

3. ระยะเวลาในการนับและ - 7 3 3 3

 ตรวจสอบจ�านวน ผ้าซับ

 โลหิต (วินาที/ชิ้น)  

4. อัตราความพึงพอใจของ - - 70 87.5 92.5

 ผู้ปฏิบัติงานต่อการใช้

 นวัตกรรม (%)  

 



นวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาว ประจ�าปี 2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
184

Thananya’s
Ear Shield

หัวหน้าโครงการ    นางสาวธนัญญาณ์  ลิ้มมั่ง

ชื่อหน่วยงาน หน่วยผ่าตัดโสตฯ สยามินทร์ 4

สังกัด  งานการพยาบาลผ่าตัด

ที่มาของโครงการ	
 การท�าผ่าตัดสร้างใบหูใหม่ในผูป่้วยท่ีมคีวามพกิารทางใบห ูหรอืไม่มใีบหู  

อาจใช้กระดูกอ่อนบางส่วนของร่างกาย หรือใช้ใบหูเทียมส�าเร็จรูป ซึ่งมีค่า 

ใช้จ่ายสูง และใช้ระยะเวลาในการท�าผ่าตัดนาน หลังการท�าผ่าตัดผู้ป่วย 

ต้องได้รับการดูแล ระมัดระวังแผลผ่าตัดและใบหูใหม่ ไม่ให้ถูกกดทับ จึง

ประดิษฐ์อุปกรณ์ครอบใบหูขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ป้องกันการกดทับบริเวณใบหูใหม่

ขั้นตอนการดำาเนินงาน

 

 ภาพที	่1	 ภาพที่	2	 ภาพที่	3
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 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 ไหมพรม 1 กลุม่  ฝาแก้วพลาสตกิ  เข็มถักไหมพรม และเขม็เยบ็กระสอบ

 วิธีการประดิษฐ์

 1. วัดฝาครอบแก้วพลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 ซม. ให้ม ี

  ช่องไฟห่างกนัประมาณ 0.5 ซม. และใช้ปากกาวทิยาศาสตร์ จุดแต่ละ 

  ต�าแหน่ง (ภาพที่ 1)

 2. เจาะต�าแหน่งทีว่ดัไว้จนรอบฝาครอบแก้ว ด้วยเขม็เยบ็กระสอบทีล่นไฟ  

  ให้ร้อน (ภาพที่ 2)

 3. ถักไหมพรมรอบฝาครอบแก้ว ตามต�าแหน่งที่เจาะรูไว้ (ภาพที่ 3) 

งบประมาณที่ใช	้			50  บาท/ชิ้น

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที	่4 การใช้งานนวัตกรรม THANANYA’S EAR SHIELD

 1. หลังจากท�าผ่าตัดใบหูใหม่เรียบร้อยแล้ว แพทย์จะปิดแผลรอบ          

  ใบหูใหม่ และครอบด้วย THANANYA ‘S EAR SHIELD 

 2. พันรอบศีรษะด้วย conform bandage 
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. จ�านวนอุบัติการณ์ที่ม ี 0 0 0 0

 แผลกดทับใบหู (ครั้ง) 

2. จ�านวนอุบัติการณ์เกิด  0 0 1 0

 อาการระคายเคืองของ

 ผิวหนัง (ครั้ง) 

3. อัตราความพึงพอใจของ 75 75 90 100

 ศัลยแพทย์ (%) 
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Trauma Thrombin Glue
Triple Mixture Syringe

หัวหน้าโครงการ    นายจีระธร   แก้วศรี

ชื่อหน่วยงาน หน่วยผ่าตัดอุบัติเหตุ   

สังกัด  งานการพยาบาลผ่าตัด

ที่มาของโครงการ	
 Thrombin glue ได้รบัการน�ามาใช้ครัง้แรกในปี  1944  โดย Tidric และ 

Warner เพือ่ใช้ในการหยดุเลอืดออกจากบรเิวณแผลผ่าตัด ต่อมาน�ามาใช้ในการ

ผ่าตัดที่มีเลือดออกมาก เช่น ผ่าตัดหลอดเลือด ผ่าตัดเนื้อตายจากบาดแผลไฟ

ไหม้ น�า้ร้อนลวก โดยใช้ 10% calcium gluconate, cryoprecipitate และ 

bovine thrombin ผสมในอัตราส่วนและปริมาณที่เท่ากัน เพื่อใช้ห้ามเลือด

ในผู้ป่วยไฟไหม้ น�้าร้อนลวกที่รับการผ่าตัดเพื่อตัดเนื้อตาย Thrombin glue 

สามารถเคลือบผิวหนังบริเวณบาดแผลเป็นฟิล์มบาง ลดการเสียเลือดให้กับ 

ผูป่้วย และลดระยะเวลาการผ่าตดั รวมท้ังช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ศลัยแพทย์ 

ผูท้�าผ่าตดั จงึประดษิฐ์ Trauma Thrombin Glue Triple Mixture Syringe ขึน้  

เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรวมตัวของ 10% calcium gluconate,  

cryoprecipitate และ bovine thrombin
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ช่วยให้แพทย์ผสม 10% calcium gluconate, cryoprecipitate และ 

bovine thrombin ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเคลือบบริเวณบาดแผล 

ได้อย่างครอบคลมุ ท�าให้ลดระยะเวลาในการท�าผ่าตัด และเพ่ิมความปลอดภยั

แก่ผู้ป่วย

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

ภาพที่	1 อุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์ Trauma Thrombin Glue Triple Mixture  

 Syringe

งบประมาณที่ใช้					55  บาท/ชิ้น 

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพท่ี	2  การใช้นวตักรรม Trauma Thrombin Glue Triple Mixture Syringe
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 1. เตรียม syringe 10 มล. 3 อัน ต่อเข้ากับ cathlon No.18 บรรจุใน  

  Trauma Thrombin Glue Triple Mixture Syringe

 2. ดูดสารละลาย 10% calcium gluconate, cryoprecipitate และ  

  bovine thrombin อย่างละ 1 syringe

 3. น�าไปฉีดบนแผลของผู้ป่วยโดยฉีดพร้อมๆ กันและเกลี่ยให้ทั่วพื้นผิว 

  บริเวณที่ต้องการ

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 80   60   86  92  -

 ของการกระจายของ 

 Thrombin glue ให้

 ครอบคลุมอย่างสม�่าเสมอ

 ต่อพื้นที่ผิวในการท�าผ่าตัด 

 (%)              

2. ลดระยะในการผ่าตัด (%)    80  55.5   92  96.7  100 

3. ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์  80  50   80  95.5  98

 (%)    
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Urofix Prolong

หัวหน้าโครงการ    นายทรงฤทธิ์  อินทรชิต 

 และ นายทรงลักษณ์  ปั่นสันเทียะ

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 7 ใต้

สังกัด  งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และ -

 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานให้การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โดยผู้ป่วย

ท่ีต้องเฝ้าระวังอาการผิดปกติด้วยการตวงปริมาณปัสสาวะ ต้องเทปัสสาวะ 

ทกุ 1-2 ชัว่โมง จากการปฏบิตังิานพบปัญหาช่องเสยีบของถงุปัสสาวะมกีารฉกีขาด 

ท�าให้ไม่สามารถพับเก็บท่อเปิดปัสสาวะทิ้งได้ ปลายท่อเกิดการสัมผัสพื้น และ 

ปัสสาวะหยดลงพื้น ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อ  

จงึประดษิฐ์นวตักรรม Urofix Prolong เพือ่ให้สามารถพับเกบ็ท่อเปิดปัสสาวะท้ิง  

หลังการเทปัสสาวะ ลดความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อ โดยน�าอุปกรณ์ที่ไม่ใช้

แล้วมาซ่อมแซมช่องเสียบท่อเปิดปัสสาวะทิ้ง ท�าให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และไม่ต้องเปลี่ยนถุงเก็บปัสสาวะใหม่ 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เพิ่มอายุการใช้งานของช่องเสียบถุงเก็บปัสสาวะ (1 เดือน) และป้องกัน

ความเสี่ยงจากการติดเชื้อ 

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 ถุงนม Nutri-bag แผ่น sticker ใส/แผ่น sticker สีชมพู ไม้บรรทัด  

กรรไกร ปากกา/ดินสอ

 วิธีการประดิษฐ์

 ภาพที่	1	 ภาพที่	2	 ภาพที่	3	 ภาพที่	4

 1. ล้างท�าความสะอาดถุงนม Nutri-bag ที่ใช้แล้ว ปล่อยให้แห้ง

 2. ใช้กรรไกรตัดส่วนที่มีช่องวงกลมให้ได้ขนาด 3x5 ซม. (ภาพที่ 1, 2) 

 3. ตัดแผ่น sticker ใส ขนาด 7x7 ซม. ตามแบบที่ก�าหนด ทาบติด 

  บนแผ่น Urofix Prolong ที่ตัดเตรียมไว้ (ภาพที่ 3)

 4. ทาบติดนวัตกรรม Urofix Prolong กับขอบถุงเก็บปัสสาวะ โดยให ้

  ช่องวงกลมตรงกัน และตลบปลายแผ่น sticker ใส แปะติดด้านหลัง 

  ของถุงเก็บปัสสาวะ (ภาพที่ 4)

งบประมาณที่ใช	้			60 สตางค์/ผู้ป่วย 1 ราย		
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที	่5

 สอดเก็บปลายท่อเปิดปัสสาวะทิ้งในช่องนวัตกรรม Urofix Prolong ที่

เตรียมไว้ เขียนระบุวันที่เริ่มใช้บนแผ่น sticker สีชมพู ตรวจสภาพการใช้งาน

ของนวัตกรรมทุกเวร

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. จ�านวนอุบัติการณ์ช่อง 0 3 0 0 0

 เสียบท่อเปิดปัสสาวะทิ้ง

 ฉีกขาด (ครั้ง) 

2. ระยะเวลาในการใช้ช่อง ³ 7 £ 5 7 10 14

 เสียบท่อเปิดปัสสาวะทิ้ง 

 (วัน) 

3. อัตราความพึงพอใจของ ³ 80 - 83 92 100

 บุคลากร (%)
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เบิกจ่ายได้มาตรฐานงบไม่บาน 
งานไม่ผิด ปิดช่องทจุริต

หัวหน้าโครงการ    นางสาวอรุณศรี  รุ่มจ�าปา

ชื่อหน่วยงาน งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานมีหน้าที่เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษฯ 

วันละประมาณ 900-1,000 รายต่อวัน ที่ผ่านมา พบปัญหาการเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทนผิดพลาด ซึ่งมีสาเหตุจากข้อบกพร่องในการปฏิบัติ และจากการ

ทุจริตของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่องบประมาณและต้นทุนการด�าเนินงาน

ของคลินิกพิเศษฯ หน่วยงานจึงปรับกระบวนการท�างานเพื่อลดข้อผิดพลาด 

และป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ปรับกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดข้อ 

  ผิดพลาด ป้องปราม และป้องกันการทุจริต

 2. เพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน และสร้างมาตรฐานการท�างานตามหลกั 

  สากล
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	

ภาพที	่1 กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานฯ
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

 ภาพที	่2	 ภาพที	่3	 ภาพที่	4

 ภาพที	่5	 ภาพที	่6	 ภาพที่	7

 1. ประชุมระดมสมอง เพื่อปรับกระบวนการท�างาน (ภาพที่ 2)

 2. จดัท�าอตัราก�าลงัของผูป้ฏบัิตงิานคลนิกิพเิศษฯ และปรบัเปลีย่นรปูแบบ  

  ตารางการปฏิบัติงาน (ภาพที่ 3)

 3. พัฒนาระบบการจัดตารางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานคลินิก 

  พิเศษฯ แบบ online (ภาพที่ 4)

 4. รวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (ภาพที่ 5)

 5. บนัทกึข้อมลูการเบิกจ่ายในระบบบันทกึค่าตอบแทน (SAP payroll)  

  (ภาพที่ 6)

 6. หวัหน้างานฯ ตรวจสอบเอกสารเบกิจ่ายค่าตอบแทน เทียบกบัระบบ  

  SAP และลงนามทุกวัน (ภาพที่ 7)
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราการเบิกจ่ายค่า 0 3.6 1.6 0.17 0.08

 ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

 ผิดพลาด (%) 

2. จ�านวนการทุจริตเบิกจ่าย 0 3 1 0 0

 ค่าตอบแทน (ครั้ง) 
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เสียงสะท้อน
เม่ือฉันนอนโรงพยาบาล

หัวหน้าโครงการ    นางสาวชุติพร  รอดสุด

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยอัษฎางค์ 9 เหนือ 

สังกัด  งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ -

 และจิตเวชศาสตร์

ที่มาของโครงการ	
 ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยท่ีรับการรักษาในหน่วยงาน จะมีอาการหนัก  

การดูแลช่วยเหลือ จึงมุ่งเน้นการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นหายจากโรค ท�าให้

บางครั้งการประเมินความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วย และญาติ

ไม่ครอบคลุม ประกอบกับในปัจจุบันความคาดหวังของผู้ป่วยหรือญาติต่อ

กระบวนการดูแลรักษาพยาบาลสูงขึ้น การได้รับการดูแลที่ไม่เป็นไปตามที่ 

คาดหวัง โดยขาดข้อมูล หรือความเข้าใจที่ถูกต้อง อาจท�าให้เกิดความไม่พึง

พอใจในการบริการที่ได้รับ พบว่า มีข้อร้องเรียน > 5 ครั้ง/ปี ส่วนใหญ่เป็น

เรื่องเกี่ยวกับการสื่อสาร และพฤติกรรมการบริการของบุคลากร การประเมิน

ความพงึพอใจ และข้อเสนอแนะก่อนการจ�าหน่าย ดงัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นปัจจบุนัอาจ 

ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยและญาติ ดังนั้น 

เพื่อให้มีความรวดเร็วในการรับทราบความต้องการและความคาดหวัง รวม

ทั้งปัญหาความไม่พึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ ก่อนที่จะเป็นข้อร้องเรียนเม่ือ

กลบับ้าน จงึจดัท�าโครงการ เพือ่ให้การดแูลทีต่อบสนองตรงตามความต้องการ 
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ในขณะที่ผู้ป่วยยังรับการรักษาในโรงพยาบาล และพัฒนางานบริการให้ดีขึ้น

ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ผู้ป่วยและญาติมีช่องทางการสื่อสารความต้องการ และปัญหาขณะที ่

รบัการรกัษาในโรงพยาบาล เพือ่ลดอบุตักิารณ์การร้องเรียนของผู้ป่วยและญาติ 

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. น�าข้อมูลจากข้อร้องเรียนเมื่อผู้ป่วย discharge  และผลการด�าเนิน 

  กิจกรรมโครงการเสียงสะท้อนก่อน discharge เพื่อปรึกษาในทีม 

  และวิเคราะห์ผลที่ได้วางแผนการพัฒนาต่อยอดเป็นช่องทางการ 

  สื่อสารให้ผู้ป่วยและญาติแจ้งความต้องการ

 2. ให้ข้อมลูเกีย่วกบัช่องทางการสือ่สารความต้องการแก่ผูป่้วยและญาติ  

  ได้แก่

   - ช่องทางที่ 1 การ์ดบอกความในใจ โดยให้ผู้ป่วยและญาติเขียน    

   ความคดิเหน็ ความต้องการ ความคาดหวงั หรอืข้อเสนอแนะ เมือ่ 

   แรกรบั และสามารถเขียนได้ตามความต้องการขณะทีอ่ยูโ่รงพยาบาล

    -   ช่องทางที่ 2 พูดคุยสื่อสารกับบุคลากรโดยตรง

   -   ช่องทางที่ 3 การ์ดรูปหัวใจก่อนกลับบ้าน  

 3. พดูคยุกบัผูป่้วยและญาตทิกุวนัเกีย่วกบัความเป็นอยูแ่ละความต้องการ  

  การดแูล เพือ่เป็นการสร้างสมัพนัธภาพและมกีารประเมนิอย่างต่อเน่ือง

 4. น�าข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วยหรือญาติ เพื่อพูดคุยในทีม และให้การดูแล    

  ท่ีตอบสนองความต้องการ ตามความเหมาะสม ในขณะที่ผู้ป่วย 

  ยังรับการรักษาในโรงพยาบาล
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 5. เมือ่มแีผนจะจ�าหน่าย แจกกระดาษสรีปูหวัใจ ให้ผูป่้วยหรอืญาตเิขยีน 

  ความรูส้กึและความคดิเหน็ต่อการดแูลทีไ่ด้รบั และถ้ามปัีญหา พดูคยุ  

  ปรึกษาในทีม พูดคุยกับญาติ และด�าเนินการแก้ไขทันที

 6. รวบรวมผลการด�าเนินการ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น เพื่อ 

  ปรับปรุงพัฒนาการบริการพยาบาลต่อไป      

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	1 บรรยากาศ และข้อความแสดงความคดิเหน็จากผู้ใช้บริการในโครงการ  

 เสียงสะท้อน เมื่อฉันนอนโรงพยาบาล

 1. แจกแผ่นพลกิคูม่อืการปฏิบัตติวัให้แก่ผูป่้วย และญาตทิีร่บัใหม่พร้อม 

  ค�าอธิบายรายละเอียดในแผ่นพลิก ประกอบด้วย

  -   การ์ดต้อนรับของหน่วยงาน

  -   การดูแลที่ได้รับเมื่อเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย

  -   กิจวัตรประจ�าวัน

         -   ของใช้ที่จ�าเป็น

         -   ข้อควรปฏิบัติและข้อห้าม

         -   กิจกรรมต่างๆที่มีในหอผู้ป่วย
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         -   กระดาษบันทึก 

        - การ์ดส�าหรับเขียนความต้องการขณะรับการรักษา และความ        

   คิดเห็นก่อน discharge 

 2. ติดตามประเมินความเข้าใจและความพึงพอใจ ต่อการใช้แผ่นพลิก 

  คู่มือการปฏิบัติตัว

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อตัราการแก้ไขข้อร้องเรยีน 100 60 85 100 98

 ระหว่างที่ผู้ป่วยรับการ

 รักษา (%) 

2. อัตราความพึงพอใจของ 80 - 100 100 100

 ผูป่้วยและญาตต่ิอโครงการ 

 (%) 
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เหน็ปุบ๊ รูป๊ั้บ ขยับเวลาได้

หัวหน้าโครงการ    นางเพชรฎา  คร้ามสมบุญ

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ 

สังกัด  งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์

ที่มาของโครงการ	
 การตรวจรกัษาผูป่้วยจติเวช แพทย์ต้องใช้เวลาสนทนาเพือ่ให้ได้ข้อมลู 

สภาพปัญหา อารมณ์ จิตใจของผู้ป่วยแต่ละราย ใช้เวลาประมาณ 20 นาที- 

1 ชั่วโมง/ราย บางครั้งสูงถึง 2 ชั่วโมง ท�าให้ผู้ป่วยที่รอหน้าห้องตรวจมีความ

กระวนกระวายใจ เนื่องจากรอตรวจนาน บางรายแสดงอาการไม่พึงพอใจ 

โวยวาย แพทย์ในห้องตรวจไม่ทราบสถานการณ์หน้าห้องตรวจ จึงไม่ได ้

กระชับการสนทนากับผู้ป่วย เมื่อเจ้าหน้าที่พยาบาลหน้าห้องตรวจถูกผู้ป่วย 

เร่งเร้ามากๆ มคีวามจ�าเป็นต้องเข้าไปแจ้งให้แพทย์ทราบ ซ่ึงเป็นการขดัจังหวะ

การสนทนา จากการสอบถามแพทย์เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารด้วยการเข้าไป

รายงานด้วยวาจา พบว่า แพทย์ทุกราย (สอบถามแพทย์ 15 คน) มีความเห็น

ว่า วิธีการเข้าไปแจ้งในห้องตรวจไม่เป็นวิธีการที่ดี เนื่องจากเป็นการขัดจังหวะ

การสนทนา และแพทย์รูส้กึไม่พงึพอใจ จงึจดัท�า “โครงการ: เหน็ปุบ๊ รูป๊ั้บ ขยบั

เวลาได้” ขึ้น
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ส่ือสารให้แพทย์ทราบจ�านวนผู้ป่วย สภาพปัญหาของสถานการณ ์

หน้าห้องตรวจ 

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

 2. ประชุมวางแผนการด�าเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหา

 3. จัดท�าป้ายสื่อสาร

 4. ประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจการใช้ป้าย

 5. ด�าเนินงานตามแผนที่วางไว้

 6. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข    

 จัดท�าป้ายสื่อสาร (ป้าย 2 หน้า)

  อักษรย่อที่บ่งบอก/แสดงพฤติกรรมหรืออาการของผู้ป่วย มีดังนี้ 

 V (Violence) = มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง

 S (Suicide)  = มีพฤติกรรมท�าร้ายตนเอง

 O (Organic)  = มีอาการทางกายรุนแรง 

 Psy (Psychotic)  = มอีากรทางจติและยงัควบคมุตนเองได้ 

 Subs (Substance)  = มีการใช้สารเสพติด 

 S/E (Side effect)  = มอีาการไม่พงึประสงค์จากยาจติเวช 

 Hyperven (Hyperventilate) =  มีอาการหายใจเร็วกว่าปกติ

ภาพที่	1 ป้ายสื่อสาร
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งบประมาณที่ใช	้			100 บาท

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	2 ป้ายที่ต้องการสื่อสาร ใช้แขวนที่ตะขอแขวนหน้าห้องตรวจ ซึ่งเป็น 

 ประตูกระจกที่แพทย์สามารถมองเห็นจากด้านในของห้อง

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราป้ายสื่อสารหน้าห้องตรวจช่วยให้ > 80 79 86 100

 แพทย์ทราบจ�านวนผู้ป่วย สภาพปัญหา

 สถานการณ์หน้าห้องตรวจ (%) 

2. อัตราความพึงพอใจของแพทย์ต่อวิธี > 80 100 100 100

 การสื่อสารของบุคลากรพยาบาล (%) 
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โครงการ พทิกัษ์สทิธิ ์พชิติใจ
การเงนิโปร่งใส ท�าได้บนหอผูป่้วย

หัวหน้าโครงการ    นางพรสิรี  หนูแก้ว

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วย 84 ปี ชั้น 5 ตะวันออก

สังกัด  งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานมีผู้ช่วยพยาบาลจ�านวน 7 คน ที่ต้องผลัดเปลี่ยนขึ้นเวร  

3 ผลดั/วนั และบนัทกึค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยในคอมพิวเตอร์ จึงอาจไม่สามารถ

บันทึกค่ารักษาพยาบาลได้ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากมีประสบการณ์น้อย  

ต้องตรวจทานซ�้า ท�าให้ท�างานซ�้าซ้อน โรงพยาบาลอาจสูญเสียรายได้จาก

การบันทึกค่ารักษาพยาบาลไม่ครบถ้วน จึงพัฒนาข้ันตอนการท�างานให้เป็น

ระบบชัดเจน และเพือ่ให้บุคลากรโดยเฉพาะผูช่้วยพยาบาลในหน่วยงานทกุคน

สามารถบันทึกค่ารักษาพยาบาลได้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และสามารถให้ 

ค�าแนะน�าผู้ป่วยเพ่ือเตรยีมเอกสารรบัรองสทิธค่ิารกัษาพยาบาลจากหน่วยงาน

ต้นสังกัด เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในได้

ถูกต้อง ท�าให้บุคลากรผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ผูช่้วยพยาบาลสามารถบันทึกรายการค่ารกัษาพยาบาล และให้ค�าแนะน�า 

ผู้ป่วยเรื่องการเตรียมเอกสารรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลได้ถูกต้อง ครบถ้วน
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการบันทึกค่ารักษาพยาบาล 

  ทีเ่กิดขึน้ในแต่ละวนั เพือ่จดัท�าแนวทางการบนัทกึค่ารกัษาพยาบาล   

  และการเก็บรวบรวมใบรายการค่ารักษาพยาบาล   

 2. จัดท�าสมุดบันทึกค่ารักษาพยาบาล  จัดท�าแฟ้มใส่ใบรายการยาและ 

  เวชภณัฑ์ โดยแบ่งเป็นห้อง ตามจ�านวนห้องของผูป่้วย (ภาพที ่1)

 3. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้ร่วมงานในหน่วยงานรับทราบ

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที	่1 คู่มือแนวทางปฏิบัติในหน่วยงาน

 1. เมื่อ admit ผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว ติด sticker ชื่อผู้ป่วยในสมุดบันทึก 

  ค่ารักษาพยาบาลตามหมายเลขห้องที่ผู้ป่วย admit

 2. บนัทกึข้อมลูของผูป่้วย โดยระบแุผนกท่ี admit สิทธค่ิารักษาพยาบาล   

  โรค วันที่และเวลาที่ admit 

 3. บันทึกค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในสมุดบันทึก
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 4. ผูช่้วยพยาบาลคนแรกทีร่บัผูป่้วยเข้าพกัรกัษาแนะน�าเร่ืองการเตรียม 

  เอกสารรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อใช ้

  เป็นหลักฐานการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

 5. ผู้ช่วยพยาบาลในแต่ละเวรรับผิดชอบ

  - การบนัทกึค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ รวบรวมใบรายการยาและเวชภณัฑ์ 

   จากแฟ้ม NO. 1 มาเก็บที่แฟ้ม NO. 2 ตามหมายเลขห้องของ 

   ผู้ป่วยแต่ละราย 

  - เมื่อแพทย์สั่งจ�าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน ให้โทรศัพท์แจ้งปิดการ ใช้ 

   โทรศพัท์ รวบรวมค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ พร้อมบนัทกึค่ารักษาพยาบาล  

   และตรวจสอบใบแจ้งหนีค่้ารกัษาพยาบาลทกุรายการให้เรยีบร้อย  

   บนัทกึจ�าหน่ายผูป่้วยในคอมพวิเตอร์  พร้อมระบวุนั/เวลาทีจ่�าหน่าย

  - ระบุสิทธิค่ารักษาพยาบาล วัน/เวลาที่ admit และ discharge  

   และติด sticker ในสมุดช�าระเงินเพื่อให้ญาติน�าไปช�าระเงิน

 6. สรปุผลการด�าเนนิงานทกุ 1 เดอืน ในทีป่ระชมุ เพ่ือหาโอกาสพัฒนา
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราผู้ช่วยพยาบาล 100 80 90 95 100

 สามารถแนะน�าการเตรียม

 เอกสารรับรองสิทธิฯ และ

 บันทึกค่ารักษาพยาบาล

 ได้ถูกต้อง (%) 

2. อัตราความพึงพอใจของ 100 80 90 95 100

 รูปแบบการสื่อสารและ

 แนวทางการปฏิบัติงาน 

 ส�าหรับผู้ช่วยพยาบาล

 ในหน่วยงาน (%) 

3. อัตราการเรียกเก็บค่า 100 80 90 95 100

 รักษาพยาบาลผู้ป่วยในได้

 ถูกต้อง ครบถ้วน (%) 
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โครงการ Feed ม่ันใจ

หัวหน้าโครงการ    นางสาววัลยา  ปิงเมือง

ชื่อหน่วยงาน หออภิบาลอายุรศาสตร์ 2 (ไอ ซี ยู 2) 

สังกัด	 งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์

ที่มาของโครงการ	
 ส่วนใหญ่ของผูป่้วยในหน่วยงานมภีาวะหายใจล้มเหลว ต้องรบัการรกัษา

ด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งจะไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากเองได้ 

ต้องได้รับการใส่สายยางให้อาหารทางจมูก (NG tube) หรือสายยางให้อาหาร

ทางกระเพาะอาหาร (PEG) เมื่อใช้ไปนานๆ จุกปิดสายยางมักหลวม หลุดง่าย 

และเมื่อต้องให้อาหารต่อเนื่องอย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง/มื้อ มักพบปัญหาข้อต่อ

ระหว่างสายยางให้อาหารกับถุงอาหารเลื่อนหลุดขณะให้อาหาร เกิดการไหล

เปื้อนเสื้อผ้าและผ้าปูที่นอนของผู้ป่วย ส่วนอาหารที่เข้าไปในตัวผู้ป่วยแล้ว จะ

มีโอกาสไหลย้อนออกมา ท�าให้ผูป่้วยได้รบัสารอาหารและยาไม่ครบถ้วนตามที่

แพทย์ก�าหนด หรือเกดิภาวะ hypoglycemia ได้ รวมทัง้ท�าให้ผูป้ฏบิตังิานต้อง

ใช้เวลาไปในการเปลีย่นเสือ้ผ้าหรอืผ้าปูใหม่ และก่อให้เกดิความไม่สขุสบายแก่ 

ผูป่้วย จากความเปียกชืน้ของอาหารทีไ่หลเป้ือน รวมทัง้ผูป้ฏบิตังิาน มคีวามวติก

กงัวลว่าจะเกดิการหลดุของ ข้อต่อตลอดเวลา จงึจดัท�าโครงการ Feed มัน่ใจขึน้
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ลดอุบัติการณ์ฝาปิด NG tube หลุด เพื่อป้องกันอาหารและยาไหลย้อน

กลบัออกมาทางสายยางให้อาหารขณะใช้ continuous drip และการเล่ือนหลุด

ระหว่างสายยางให้อาหารกับถุงอาหาร หรือ set Kangaroo

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

ภาพที่	1 อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ Feed มั่นใจ

 ภาพที่	2	 ภาพที่	3

ภาพที่	4

ภาพที่	5

Syringe 3 มล.
Clamp ที่ได้จาก

อุปกรณ์ล้างไต

Syringe ที่ตัด

Clamp

กรรไกร
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 1. ตัด syringe 3 มล. ให้มีความยาวประมาณ 2 ซม. และล้างท�าความ 

  สะอาด ผึ่งให้แห้ง (ภาพที่ 2)

 2. สอด clamp ทีล้่างสะอาดแล้วในสายยางให้อาหาร ก่อนให้กบัผูป่้วย  

  เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของอาหาร น�า syringe ที่ตัดแล้วต่อ 

  เข้าท่ีบริเวณปลายปิดของสายยางให้อาหาร ส�าหรับเช่ือมต่อกับถุง 

  อาหาร (ภาพที่ 3)

 3. เม่ือจะ feed อาหาร สอดปลายสายถุงอาหารเข้ากับสายยางให้ 

  อาหารทีม่ ีsyringe สวมไว้ แล้ว fix ให้แน่น เพือ่ป้องกนัการเลือ่นหลดุ  

  ของสายยางให้อาหารกับถุงอาหาร (ภาพที่ 4)

 4. หลัง feed อาหารหรือยาเสร็จ กด clamp ปิดสายยางให้อาหาร  

  และปิดฝาสายยางให้อาหาร เพือ่ป้องกนัการไหลย้อนกลบัของอาหาร  

  หรือยาที่ feed ให้ผู้ป่วยแล้ว (ภาพที่ 5)

งบประมาณที่ใช้						2 บาท/ ชิ้น

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	6 บริเวณที่มีการเลื่อนหลุด และ ภาพที	่7 ป้องกันอาหารที่ feed

 ท�าให้อาหารที่ feed ไหลออก  ไม่ให้ไหลย้อนออกมา

 มา (แบบเดิม)  (แบบใหม่)
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 ใช้ส่วนปลายของ syringe ที่ตัดและ clamp ประกอบการใส่ NG tube 

เป็นข้อต่อระหว่าง NG tube กับถุงอาหาร ป้องกันการเลื่อนหลุด และไม่ท�าให้

อาหารไหลออกมาเป้ือนเสือ้ผ้าผูป่้วย ป้องกนัอาหารท่ี feed แล้ว ไม่ให้ไหลย้อน

ออกมา

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อุบัติการณ์การเลื่อนหลุด 0 2-3 1-2 1-2 0

 ของข้อต่อระหว่าง NG tube 

 กับถุงอาหาร (ครั้ง/วัน) 

2. จ�านวนอุบัติการณ์การ 0 2-3 1-2 0 0

 ไหลย้อนกลับของอาหาร

 ออกมาทาง NG tube 

 (ครั้ง/วัน) 

3. อัตราความพึงพอใจของ > 80 - 20 40 100

 ผู้ปฏิบัติงาน (%) 



นวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาว ประจ�าปี 2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
212

โครงการ Vaseline Bag

หัวหน้าโครงการ    นายสิทธิกร  ทองค�าปลิว

ชื่อหน่วยงาน หออภิบาลอายุรศาสตร์ 2 (ไอ ซี ยู 2)

สังกัด  งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤติทางอายุรศาสตร์ 

ทุกระบบ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อ หรืออวัยวะต่างๆ 

ท�างานล้มเหลวหลายระบบ ผู้ป่วยบางรายอาจมีปัญหาอุจจาระเหลวและ

บ่อย เนื่องจากผู้ป่วยที่นอนนาน อาจมีการใช้ยาระบายเพื่อช่วยในการขับถ่าย  

มีการใช้ยาต้านจุลชีพนาน หรือการเพิ่มความเข้มข้นของอาหารทางสายยาง 

ใหก้บัผูป้ว่ยทีช่ว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้ท�าใหอ้าจเกิดแผลจากการกัดของอจุจาระ 

จึงมกีารใช้ vaseline เพือ่เป็น skin barrier ป้องกนัการระคายเคอืงจากอจุจาระ 

ปัสสาวะ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ของโรงพยาบาลมีปริมาณ vaseline 500 gm/

ถุง และหากใช้ไม่หมด ไม่สามารถน�าไปใช้กับผู้อื่นได้ เพราะเกิดการปนเปื้อน 

จึงจัดท�าบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกใช้ สามารถใช้ vaseline ได้คุ้มค่า คุ้มทุน ลดการ

ปนเปื้อน โดยประดิษฐ์  Vaseline Bag จากวัสดุเหลือใช้เพื่อให้สะดวกในการ

ใช้งาน บุคลากรมีความมั่นใจว่า vaseline จาก Vaseline Bag สะอาด และ 

ไม่ต้องเสียเวลาในการเช็ดบรรจุภัณฑ์หลังใช้งาน 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ใช้ vaseline ได้อย่างคุ้มค่า ลดการทิ้งและเหลือใช้

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

ภาพที่	1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ Vaseline Bag

 ภาพที่	2	 ภาพที่	3	 ภาพที่	4	 ภาพที่	5

 1. ตัดถุงอาหาร feed ด้านข้างออกให้มีขนาดกว้าง 6 ซม. ยาว 18 ซม.   

  จากนั้นซีลทั้ง 2 ด้าน (ภาพที่ 2)

 2. น�า vaseline ชนิด 500 กรัม แช่น�้าร้อนให้ละลายใช้เวลาประมาณ  

  30 นาที (ภาพที่ 3)

 3. ใช้ syringe feed ดูด vaseline ที่ละลายแล้ว 100 กรัม ใส่ลงในถุง 

  อาหาร feed ที่เตรียมไว้ (ภาพที่ 4) ได้ 5 ถุง ภายในเวลา 5 นาที  

  (ภาพที่ 5)
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที	่6 สาธิตวิธีการใช้  Vaseline Bag

 

 ในการใช้งานสามารถบีบใช้  vaseline ที่บรรจุในถุงประดิษฐ์ ครั้งเดียว

จนหมด และบรรจุภัณฑ์สะอาด ไม่เลอะเทอะ

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. ความคิดเห็นต่อความสะดวกในการ > 80  30  70  100

 ใช้งาน (%)   

2. อัตราความพึงพอใจของบุคลากร > 80  40  80  100

 ต่อการใช้งาน (%)   
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โครงการเฝ้าระวงัผูป่้วย
เพือ่ป้องกนัภาวะตกเลอืดหลงัคลอด

หัวหน้าโครงการ    นางสาวจารุณี  ลี้ธีระกุล

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วย ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 4 สามัญ 

สังกัด  งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ที่มาของโครงการ	
 ภาวะตกเลอืดหลงัคลอดเป็นความเสีย่งทีส่�าคญัของหน่วยงาน อาจท�าให้

เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วยที่เป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต 

จากการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในระยะคลอดอย่างต่อเนื่อง หน่วยงาน

ได้ก�าหนดอัตรามารดาตกเลือดหลังคลอดทันที (immediate postpartum 

hemorrhage) เป็นเครือ่งชีว้ดัส�าคญัของหน่วยงาน และตัง้เป้าหมายให้น้อยกว่า  

ร้อยละ 5 ถงึแม้ผลลพัธ์ของการด�าเนนิงานของหน่วยงานจะไม่สงูกว่าเป้าหมาย

ที่ก�าหนด (จากข้อมูลของหน่วยงานในปี 2554 พบว่า มีจ�านวนมารดาคลอด

ทางช่องคลอดจ�านวน 3,365 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.2 พบว่า มีผู้ป่วยเกิด

ภาวะตกเลือดหลังคลอดทันทีจ�านวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.0) แต่จาก 

การติดตามพบว่า อัตรามารดาตกเลือดหลังคลอดยังเกิดขึ้นและไม่คงที่ และ 

บางครัง้เกดิเหตกุารณ์อนัไม่พงึประสงค์ ได้แก่ ผูป่้วยต้องได้รบัการท�า emergency 

hysterectomy ภายหลังคลอด เนื่องจากภาวะมดลูกหดรัดตัวไม่ดี และภาวะ 

shock จากการตกเลือดหลังคลอด รวมทั้งต้องได้รับการดูแลรักษาใน 

หอผู้ป่วยอภิบาล ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วย  
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เกดิความสญูเสยีต่ออวยัวะ และอาจจะน�าไปสูก่ารฟ้องร้อง เนือ่งจากเกดิความ

ไม่พงึพอใจในการดแูลรกัษาผูป่้วยและครอบครวั จงึจดัท�าโครงการนี ้เพือ่ให้ทมี

ดูแลผู้ป่วยในห้องคลอดดูแลรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้คลอดอย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ป้องกันและลดอตัรามารดาตกเลอืดหลงัคลอด และภาวะแทรกซ้อนจาก

การตกเลือดหลังคลอด

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. ประชุมและวางแผนงาน

 2. จัดท�า Postpartum Hemorrhage Cart (PPH Cart) และ alert  

  sign for postpartum hemorrhage 

 3. ปรบัปรงุแนวทางการจดัล�าดบัความรนุแรง (risk scoring) ปัจจยัเสีย่ง  

  ต่อการตกเลือดหลังคลอด

 4. ชี้แจงบุคลากรในหน่วยงาน

 5. ลงสู่การปฏิบัติ

 6. รวบรวมข้อมูลและติดตามประเมินผล

 7. วิเคราะห์ข้อมูล และปรับปรุงแก้ไข สรุปผลการด�าเนินงาน

งบประมาณที่ใช้				2,100  บาท
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	1 การจัดโซนที่เหมาะสมในการใช้นวัตกรรม

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. จ�านวนอบุตักิารณ์เกดิภาวะ  0 0 0 0 0

 shock ในมารดาที่ตกเลือด

 ภายหลังคลอด (ราย) 

2. จ�านวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย 0 0 0 0 0

 ทีไ่ด้รับการท�า emergency 

 hysterectomy หลังคลอด 

 (ราย) 

3. อัตรามารดาตกเลือด < 5 3.0 3.5 3.0 2.1

 หลังคลอด (%) 
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โครงการการเพิม่ประสทิธิภาพในการ
แจกจ่ายเครือ่งมือ/อปุกรณ์หอผูป่้วย

หัวหน้าโครงการ    นางสาวรัชฎาภรณ์ สุทธิแสน

ชื่อหน่วยงาน งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 

ที่มาของโครงการ	
 จากการท�างานที่ผ่านมา พบว่า จ�านวนเครื่องมือและอุปกรณ์ของ 

หน่วยงาน ต่างๆ มีความหลากหลาย ทั้งชนิด การคัดแยก และการจัดวาง 

เครือ่งมือ/อุปกรณ์ ท�าให้ระยะเวลาการรอคอยของเจ้าหน้าทีท่ีร่อรบัเครือ่งมอื/

อุปกรณ์ และการค้นหาเครื่องมือ/อุปกรณ์เพื่อการแจกจ่ายกลับคืน นาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ลดระยะเวลาการรอคอยของผูใ้ช้บรกิารในการรับเคร่ืองมอื/อปุกรณ์  

  และเพิม่ความสะดวก รวดเรว็ ในการค้นหา ติดตามเคร่ืองมอื/อปุกรณ์ 

 2. ลดอุบัติการณ์อุปกรณ์สูญหาย  

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 กระดาษสี  เชือก  กระดาษแข็งรองป้าย และซอง peel pouch
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 วิธีการประดิษฐ์

 1. พิมพ์ป้ายชื่อหน่วยงาน และโปรแกรมการท�าให้ปราศจากเชื้อ 

  บนกระดาษกว้าง 8 ซม. ยาว 9 ซม.

 2. บรรจุป้ายชื่อในซอง peel pouch และน�าไปปิดผนึก

 3. เจาะรูและร้อยเชือกขนาดความยาว 10 นิ้ว

 ขั้นตอน

 1. สอบถาม รวบรวม และวิเคราะห์ปัญหาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

  เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ ด้านการแจกจ่าย และการจัดเก็บ 

 2. ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหา พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงาน 

  ด้านการจัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

 3. น�าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
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 4. ด�าเนินงานและประเมินผล พร้อมน�าข้อบกพร่องที่ได้มาพิจารณา 

  ปรับระบบการด�าเนินงานให้เหมาะสม 

 5. จัดท�าแผ่นป้ายแบ่งแยกสีที่ก�าหนดตามสถานท่ีต้ัง ให้สามารถ  

  ใช้งานได้เป็นเวลานาน จัดเตรียมชุดหัตถการ ชุดโปรแกรมเหล็ก  

  และชุดอบแก๊ส

งบประมาณที่ใช้				1 บาท/ชิ้น

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	2 การจัดเก็บก่อนปรับปรุง    ภาพที	่3 การจัดเก็บหลังปรับปรุง

 1. รวบรวม ตรวจสอบชนดิ จ�านวนชดุหตัถการต่างๆ และเกบ็สถติิ เมือ่ 

  ท�าการรับชุดเครื่องมือหัตถการจากหอผู้ป่วยเพื่อท�าความสะอาด  

  และจัดเตรียมให้ปราศจากเชื้อ

 2. น�ารูปแบบการปรับปรุงชุดหัตการต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการฯ 

  พิจารณาความเหมาะสม และความสะดวก

 3. จดัชดุเครือ่งมอืให้เพยีงพอต่อการหมนุเวยีนจ่ายกลางและการใช้งาน  

  พร้อมปรับใช้ร่วมกับระบบ T-DOC SYSTEM 
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราการลดระยะเวลา 80 50 70 85 87

 การรอคอยของผู้ใช้บริการ 

 (%) 

2. อัตราความสะดวก รวดเรว็ 80 50 80 90 95

 ในการค้นหาติดตาม

 เครื่องมือ/อุปกรณ์ (%) 

3. จ�านวนอุบัติการณ์อุปกรณ ์ < 2 3 1 1 0

 สูญหาย (ครั้ง/เดือน) 

4. ลดระยะเวลาการรอคอย - - 2.48 - -

 ของผู้รับบริการ (นาที) 
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โครงการตามล่าหา
Focus List

หัวหน้าโครงการ    นางสาวประภาพร  กล�่าเอม

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 4 ประสาทศัลยศาสตร์ชาย

สังกัด  งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และ 

 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

ที่มาของโครงการ	
 ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดระบบประสาท มักมีปัญหาซับซ้อน ต้องการ

การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะวันนอนในโรงพยาบาล จึงต้องมี

การประเมนิปัญหาของผูป่้วยแต่ละคนด้วยความรวดเร็ว ถกูต้อง และครอบคลุม  

ซึง่ต้องใช้ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และความแม่นย�าของข้อมลู รวมทัง้มกีาร

ติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพเป็นองค์รวม ที่ผ่านมาพบว่า การประเมิน

ปัญหาผู้ป่วยของบุคลากรแต่ละคน มักจะเป็นปัญหาหลักเดิมๆ บางปัญหา 

ถูกละเลย หรือได้รับการประเมินล่าช้า หรืออาจไม่มีการบันทึก หรือข้อมูล 

ไม่เป็นปัจจุบัน ท�าให้ไม่เห็นหลักฐานการปฏิบัติของพยาบาล ท�าให้ผู้ป่วย 

ไม่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม จึงพัฒนาแบบบันทึกปัญหาของ 

ผู้ป่วยขึ้น เพื่อใช้บันทึกประเด็นปัญหา (focus list) ให้ครอบคลุม รวดเร็ว เป็น

ปัจจุบัน และใช้เป็นแนวทางในการเขียนบันทึกทางการพยาบาลให้สมบูรณ์

มากขึ้น นอกจากนี้ ได้ปรับกระบวนการส่งต่อข้อมูลให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อ

ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสมบูรณ์ ของ

บนัทกึทางการพยาบาล อนัเป็นหลกัฐานส�าคญัทีบ่อกถงึคณุภาพ ของพยาบาล 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ผู้ป่วยได้รับการประเมินปัญหาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครอบคลุม

 2. ปัญหาของผู้ป่วยได้รับการบันทึกในบันทึกทางการพยาบาล ท�าให้ 

  ข้อมูลมีความสมบูรณ์ขึ้น

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. ตั้งคณะท�างาน 

 2. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 3. ทบทวนแหล่งที่มาของ focus list

 4. สร้างแบบบันทึก planning/day และตารางบันทึก focus list  

  โดยใช้เวลาในการทบทวนปัญหาทั้งหมดของผู้ป่วย 1 เดือน และ 

  น�ามาทดลองใช้ประมาณ 6 เดือน 

 5. ชี้แจงวิธีการด�าเนินงาน 

         5.1 หัวหน้าเวรเช้า round Kardex และบันทึกข้อมูลในแบบบันทึก  

   planning/day

         5.2 หัวหน้าเวรเช้า round ผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ (focus case) 

         5.3 หัวหน้าทีมบันทึกข้อมูลในแบบบันทึก focus list ที่ขณะรับเวร  

   และใช้เป็นแนวทางในการ pre-conference

         5.4 หัวหน้าเวรเช้าร่วม pre-conference ส่งต่อข้อมูลส�าคัญของ 

   ผู้ป่วยที่ได้จากแพทย์แก่หัวหน้าทีมแต่ละทีม 

         5.5 พยาบาลผูร้บัผดิชอบผูป่้วยให้การดูแลผู้ป่วยตามแผนการพยาบาล

  5.6 พยาบาลผู้รับผิดชอบผู้ป่วย ใช้ข้อมูลในแบบบันทึก focus list  

   ประกอบการเขียน nurse’ note

         5.7  พยาบาลหวัหน้าทีมตดิตามความสมบรูณ์ของ nursing document  

   อกีครัง้ เมือ่พบความไม่สมบรูณ์ ให้ด�าเนนิการแก้ไขเพ่ิมเติมทนัที  

   พร้อมส่งต่อข้อมูลแก่สมาชิกทีม



นวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาว ประจ�าปี 2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
224

  6. สมาชิกโครงการติดตามความสมบูรณ์ของบันทึกทางการพยาบาล  

  (document monitoring) คนละ 5 ฉบับ/เดือน 

   7. หัวหน้าโครงการติดตามข้อมูลและปัญหาในการด�าเนินงาน พร้อม 

  ชี้แจงในที่ประชุมทุกเดือน 

งบประมาณที่ใช้				880 บาท

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที	่1 แบบบันทึก Planning/Day

ภาพที	่2 ตารางบันทึก Focus List
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 1. แบบบันทึก Planning/Day หัวหน้าเวรเช้า บันทึกข้อมูลที่ได้จาก 

  การ round Kardex และ round ผูป่้วยร่วมกบัแพทย์ (focus case)  

  ก่อนรับ-ส่งเวร (ภาพที่ 1)

 2. หวัหน้าทมีบนัทกึข้อมลูในตารางบนัทกึ Focus List ขณะรับเวร และ 

  ใช้เป็นแนวทางใน pre-conference (ภาพที่ 2)

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราความสมบูรณ์ของ > 90  63.3  87 88 91

 บันทึกทางการพยาบาล   (n = 32) (n= 29) (n= 28)

 หมวด Focus List (%) 

2. อัตราความสมบูรณ์ของ > 90 90 90 91 94

 บันทึกทางการพยาบาล 

 (%) 

3. อัตราบันทึกทางการ > 90 83.3 90  90  100

 พยาบาลที่มีความสมบูรณ์ 

 > 80% (%)  
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โครงการปรบัปรงุชดุหตัถการ

หัวหน้าโครงการ    นางสาวรัชฎาภรณ์ สุทธิแสน

ชื่อหน่วยงาน งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

ที่มาของโครงการ	
 ชุดหัตถการที่ใช้ในทุกหอผู้ป่วยมีความหลากหลาย ทั้งชนิด จ�านวนชิ้น

ของเครื่องมือและอุปกรณ์  และจ�านวนชุดหัตถการที่ใช้ในแต่ละหอผู้ป่วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. จัดเตรียมชุดเครื่องมือหัตถการต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน และเพียงพอ 

 2. ลดความเสี่ยงด้านการแพร่กระจายเชื้อของเครื่องมือ

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. สอบถามประเภทชนิดของชุดหัตถการต่างๆ และจ�านวนรายการ 

  เครื่องมือพิเศษ ของหอผู้ป่วยและหน่วยตรวจในโรงพยาบาล

 2. ก�าหนดกลุ่มหน่วยงานน�าร่อง

 3. วิเคราะห์ปัญหา และน�าเสนอพิจารณา



โครงการปรับปรุงชุดหัตถการ 227

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

    ชุดหัตถการชุดใหญ่   ชุด Lavage/lrrigate ชุดหัตถการชุดใหญ่ เด็กเล็ก

           ชุด LP                    ชุดเจาะต่างๆ                      ชุดแทง Port

ภาพที	่1 การจัดชุดเครื่องมือให้พร้อมใช้

ภาพที	่2 การรับชุดเครื่องมือหัตถการมาล้าง จัดเตรียมท�าให้ปราศจากเชื้อ
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ภาพที่	3 ลักษณะการจัดเก็บชุดหัตถการ

 1. รวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติชุดเครื่องมือหัตถการต่างๆ ทั้ง 

  ประเภท ชนิด จ�านวนชุดหัตถการต่างๆ 

 2. จดัท�ารปูแบบการปรบัปรงุชดุหตัการต่าง  ๆ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการฯ  

  เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

 3. จดัชดุเครือ่งมอืให้เพยีงพอต่อการหมนุเวยีนจ่ายกลาง และการใช้งาน  

  พร้อมปรับใช้ร่วมกับระบบ T-DOC system
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. มาตรฐานของชุดเครื่องมือ  90 50 80 85 95

 (%) 

2. อัตราการลดชนิดชุด 90 20 80 90 95

 หัตถการจาก 13 ชนิด

 เหลือ 6 ชนิด (%) 

3. อัตราความเพียงพอของ 100 - 70 20 100

 ชุดหัตถการ (%) 

4. อัตราการลดภาระงานด้าน 100 - 100 100 100

 การล้าง และการจัดเตรียม 

 (%) 

5. อัตราการลดค่าใช้จ่ายใน 20 - 20 20 20

 การจดัชดุหตัถการปราศจาก

 เชือ้และการจดัซ้ือเครือ่งมอื-

 อุปกรณ์ (%) 

6. อัตราการยืดอายุการใช้งาน  100 20 100 100 100

 (%) 
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โครงการผลติสือ่มลัตมิเีดยีแบบมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ ใช้บรกิารในการประชุม
วิชาการผ่านระบบ Touch Screen ของ

คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล

หัวหน้าโครงการ นายประเทือง  นาคสิทธิ์ 

ชื่อหน่วยงาน หน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษา 

สังกัด  งานแพทยศาสตร์ศึกษา ฝ่ายการศึกษา

ที่มาของโครงการ	
 ในแต่ละปี ภาควชิาและหน่วยงานต่างๆ จดังานประชมุวชิาการ และการ

อบรมเพิม่พนูความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง คณะฯ ต้องมรีะบบสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 

ซึ่งเดิมใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ จึงจัดท�าโครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียผ่านระบบ 

touch screen เพื่อสนับสนุนการประชุมต่างๆ ของคณะฯ โดยออกแบบและ

สร้างระบบปฏสิมัพนัธ์กบัผูใ้ช้บรกิารให้น่าสนใจ จดัการเนือ้หาหรือข้อมลูต่างๆ 

แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ โดยได้อย่างรวดเร็ว 

ลดความสิน้เปลอืงจากการใช้ทรพัยากรกระดาษและหมกึพิมพ์ รวมถงึเป็นการ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ใช้บริการผ่านระบบ touch 

screen มาใช้ในการประชุมวิชาการของภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ ภายใน

คณะฯ



โครงการผลิตสื่อมัลติมิเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการในการประชุมวิชาการ

ผ่านระบบ Touch Screen ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. วางแผนการท�างานโครงการ

 2. ด�าเนินการออกแบบและผลิตสื่อ จัดหา software

 3. ควบคุมการท�างานระบบ digital signage ผ่านระบบ network

 4. ประเมินผลและจัดท�าโครงการ

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที	่1 บรรยากาศของผูใ้ช้บรกิารโครงการผลติสือ่มลัตมิเีดยีแบบมปีฏสิมัพนัธ์

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. การน�าไปใช้ในงานประชุม 

 วิชาการของคณะฯ     

 - จ�านวนการน�าไปใช้งาน  28 - 1 26

  (ครั้ง) 

 - อัตราการน�าไปใช้ (%) 80 0 3.6 92.9

2. อัตราความพึงพอใจของ 80 0 87.4 82.7

 ผู้ใช้บริการ (%)
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โครงการพฒันาการวางแผน
งบประมาณประจ�าปี (ด้านครุภณัฑ์)

หัวหน้าโครงการ    นางจันทร์เพ็ญ เจียเจริญ

ชื่อหน่วยงาน งานธุรการและสนับสนุน

สังกัด	 ฝ่ายการพยาบาล

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานมหีน้าท่ีรวบรวมแผนงบประมาณประจ�าปี ของงานการพยาบาล 

และหน่วยงานสนับสนุน ฝ่ายการพยาบาล จ�านวน 15 หน่วยงาน เพื่อจัดท�า 

ภาพรวมของฝ่ายการพยาบาลฯ และส่งข้อมูลไปยังฝ่ายนโยบายและแผน ซึ่ง 

ขัน้ตอนการบนัทกึแบบฟอร์มการวางแผนความต้องการด้านครภุณัฑ์ ในระบบ 

BI-BPS (Business Intelligence-Business Planning and Simulation) 

ของฝ่ายนโยบายและแผน มีขั้นตอนการบันทึกที่ละเอียดซับซ้อน เพื่อให ้

หน่วยงานในสังกัดฝ่ายการพยาบาลเข้าใจและสามารถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง  

จึงพัฒนาการบันทึก “การวางแผนงบประมาณประจ�าปี” (ด้านครุภัณฑ์)  

เพื่อลดความซับซ้อนของการบันทึกข้อมูล ท�าให้เกิดความสะดวกและความ 

พงึพอใจในการท�างานของงานการพยาบาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง สอดคล้อง

กับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2555 

“HEROES” เร่ืองสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ และทีมผู้ให้บริการอย่างสมดุล 

(Increase customer and staff satisfaction)
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ลดการใช้ทรัพยากร ด้านเอกสาร

 2. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	

ภาพที่	1 การวางแผนงบประมาณประจ�าปี (ด้านครุภัณฑ์) แบบเดิม

ภาพที่	2	การวางแผนงบประมาณประจ�าปี (ด้านครุภัณฑ์) แบบใหม่
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราระยะเวลาในการ > 80 - 75 85 85

 ด�าเนินการ < 5 นาที

 ต่อชุด (%) 

2. อัตราการใช้ทรัพยากร > 80 - 90.1 90.8 97.1

 ด้านเอกสารลดลง (%) 

3. อัตราความพึงพอใจของ > 80 35 75 86 98

 ผู้ใช้บริการ (%) 
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โครงการพฒันาผลติภณัฑ์
ครมีสะท้อนแสง  

(Siriraj Magic Cream)

หัวหน้าโครงการ    ภญ.บดีสุดา  ซุ้ยวงศ์ษา

ชื่อหน่วยงาน งานผลิตยาทั่วไป 

สังกัด  ฝ่ายเภสัชกรรม

ที่มาของโครงการ	
 การท�าความสะอาดมอืเป็นการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้โรคได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ในต่างประเทศมีการรณรงค์เพื่อให้ความรู้และท�าการ

ทดสอบการล้างมือด้วยครีมที่มีสารเรืองแสงภายใต้ฟลูออเรสเซนต์ โดย

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่มีจ�าหน่ายในประเทศไทย งานโรคติดเชื้อ จึงขอ 

ความร่วมมือให้หน่วยงานผลิตครีมสะท้อนแสงทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ต้องน�าเข้า

จากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง เพื่อประกอบการให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือ

ที่ถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 พัฒนาสูตรต�ารับครีม Siriraj Magic Cream ท่ีมีสารเรืองแสงภายใต ้

ฟลูออเรสเซนต์ เพื่อใช้ทดสอบการล้างมือ
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	

ภาพที	่1  ผลิตภัณฑ์ครีมสะท้อนแสง

 1. สบืค้นข้อมลูความเข้ากนัได้ของส่วนประกอบต่างๆ จดัซือ้สสีะท้อนแสง  

  และพัฒนาสูตรต�ารับ

 2. ท�าการทดสอบความคงตวัทางเภสชักรรมของสูตรต�ารับ และทดสอบ 

  การเรืองแสงภายใต้หลอดฟลูออเรสเซนต์

 3. ได้สูตรต�ารับที่มีความคงตัวที่สุด สามารถเรืองแสงภายใต้หลอด 

  ฟลูออเรสเซนต์ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

 4. ส่งให้งานโรคติดเชื้อน�าไปใช้ทดสอบการล้างมือภายในโรงพยาบาล 

งบประมาณที่ใช้				150 บาท/กระปุก (200 กรัม)

 ของประเทศสหรัฐอเมริกา 1,300 บาท/ขวด (200 กรัม)

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

 ภาพที	่2	 ภาพที่	3	 ภาพที่	4
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 1. ป้ายครีมสะท้อนแสง Siriraj Magic Cream ที่มือให้ทั่ว (ภาพที่ 2)

 2. ล้างมือด้วยน�้ายาล้างมือตามกระบวนการ (ภาพที่ 3)

 3. ส่องมือที่ล้างสะอาดแล้ว ภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์ (ภาพที่ 4)

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราความพึงพอใจของ > 80 - 85 90 90

 การใช้ครมีสะท้อนแสง (%) 

2. จ�านวนการใช้งาน (กระปกุ)     

 - หน่วยงานภายในคณะฯ - 0 6 15 56

 - หน่วยงานภายนอก - 0 8 26 109

   คณะฯ
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โครงการพฒันารปูแบบการฟ้ืนฟทูกัษะ
ในการดูแลผู้ป่วยจติเวช

หัวหน้าโครงการ    นางยูถิกา  จิราโรจน์

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยประเสริฐ กังสดาลย์ 

สังกัด  งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์

ที่มาของโครงการ	
 ปัญหาความเจ็บป่วยทางจิต นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญมาก

ปัญหาหน่ึงของประเทศ จากสถติพิบว่า มผีูป่้วยทีเ่ข้ารบัการรกัษาในหน่วยงาน

จ�านวน 300-360 รายต่อปี และมแีนวโน้มมากขึน้เรือ่ยๆ ผู้ป่วยมคีวามบกพร่อง

ทางด้านอารมณ์ การรบัรู ้ความคดิ และพฤตกิรรมการแสดงออก การรักษาหลัก

ของผูป่้วยเหล่าน้ีคือ การรกัษาด้วยยาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ช่วยให้อาการของผูป่้วย

สงบลงโดยเรว็ และป้องกนัอาการก�าเรบิซ�า้ จงึเป็นภาระหนกัส�าหรบัญาตแิละ/

หรือผู้ดูแลในการเผชิญกับความคิด อารมณ์ การรับรู้และพฤติกรรมที่ผิดปกติ

ของผูป่้วย  ต้องใช้เวลามากในการดแูลและช่วยเหลอืผู้ป่วยจิตเวชในการกระท�า

กจิวตัรประจ�าวนั รวมท้ังต้องสงัเกตอาการ และระมดัระวงัอนัตรายต่างๆ ทีอ่าจ 

เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือผู้อ่ืน จากการกระท�าของผู้ป่วยที่ไม่สามารถคาดการณ์ 

ล่วงหน้าได้ ท�าให้ญาติเกิดความกดดัน และแสดงอารมณ์ที่รุนแรง ก้าวร้าว 

และว่ากล่าวผูป่้วย หากไม่ได้รบัการแก้ไขพฤตกิรรมดังกล่าวของญาติ จะท�าให้

การดูแลผู้ป่วยไม่มีประสิทธิภาพ และการฟื้นฟูผู้ป่วยจะไม่บรรลุผลส�าเร็จได้ 

การจัดการดูแลรักษาพยาบาล การให้ค�าแนะน�า และการจัดกิจกรรมบ�าบัด 
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ทีเ่หมาะสมกับผูป่้วยและญาตแิต่ละราย จะเป็นการส่งเสรมิ สนบัสนนุ และฟ้ืนฟู

ทักษะของผู้ป่วยญาตแิละ/หรอืผูด้แูลให้มคีวามพร้อมในการดแูลอย่างต่อเนือ่ง 

เมื่อจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ท�าให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถกลับไปใช้ชีวิต 

ในสงัคมได้ด ีจงึจดัท�าโครงการพฒันารปูแบบการฟ้ืนฟูทกัษะในการดูแลผู้ป่วย

จิตเวช เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ผู้ป่วยและญาติได้รับการ

ฟื้นฟูความรู้และทักษะการด�ารงชีวิต เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถด�าเนินชีวิต

ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. พฒันารปูแบบการฟ้ืนฟทูกัษะในการดแูลผูป่้วยจติเวช เพือ่ให้บคุลากร 

  มคีวามรู ้และความสามารถในการฟ้ืนฟทัูกษะการด�ารงชวีติของผู้ป่วย 

  จิตเวช และผูป่้วยและญาตหิรือผูด้แูลมคีวามรู ้ และความสามารถ 

  ในการฟื้นฟูทักษะการด�ารงชีวิต

 2. ลดอัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ�้าของผู้ป่วยภายใน 28 วัน 

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. น�าเสนอโครงการต่อทีป่ระชมุบุคลากรทมีการพยาบาลในหน่วยงาน 

  เพื่ออนุมัติการด�าเนินการ  

 2. วิเคราะห์ปัญหาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสร้างแบบประเมิน 

  ต่างๆ  

 3. จัดท�ากิจกรรมดังต่อไปนี้ 

        - การดูแลตนเองเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเฉพาะโรค

        - การดูแลตนเองเรื่องการขับถ่าย (ท้องผูกและท้องเสีย)

        - การดูแลตนเองเรื่องการรับประทานยาและการมาตรวจตามนัด

        - การดูแลตนเองเรื่องการส่งเสริมการนอนหลับในผู้ป่วยจิตเวช
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        - การดูแลตนเองเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (งานอดิเรก   

   และเสริมรายได้)  

          3.1 การบ�าบัดรายบุคคล

          3.2  กลุ่มบ�าบัด (กลุ่มฟื้นฟูทักษะในการด�ารงชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช)  

   เพื่อให้ความรู้ ท�าความเข้าใจ และสร้างเสริมทักษะ การใช้ 

   ไหวพริบและปฏิบัติ 

 4. จัดท�าแบบประเมินต่าง ๆ ดังนี้

        - แบบประเมินบุคลากรทีมพยาบาลและผู้ป่วยจิตเวชเรื่องความรู้   

   และทักษะในการฟื้นฟูทักษะการด�ารงชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช   

        - แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัดให้ 

        - แบบประเมินครอบครัวเพื่อหาผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช  

 5. น�าแบบประเมินมาทดลองใช้

 6. ประเมินปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการทุกเดือน 

 7. จัดท�าเอกสาร แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ เช่น คู่มือการฟื้นฟูทักษะ 

  การด�ารงชวีติของผูป่้วยจติเวช คูม่อืการดแูลตนเองของผูป่้วยจติเวช 

  เรื่องการรับประทานยา และการมาตรวจตามนัด คู่มือส�าหรับญาติ 

  ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราความพึงพอใจของ > 80 - 88.6 89.3 92

 ผูป่้วยต่อกจิกรรมบ�าบดั (%) 

2. อัตราผู้ป่วยมีความรู้ ความ > 80 - 93 94.5 93.5

 เข้าใจดูแลตนเอง (%) 

3. อัตราความพึงพอใจของ > 80 - 82 88.1 92.5

 ญาติต่อกิจกรรมบ�าบัด (%) 

4. อัตราที่ญาติมีความรู้ ความ > 80 - 88.2 89.1 91.1

 เข้าใจเรื่องการดูแลผู้ป่วย

 จิตเวช (%) 

5. จ�านวนอุบัติการณ์กลับเข้า 0 0 2* 2* 2*

 รับการรักษาซ�า้ใน 28 วัน 

 (ราย) 

หมายเหตุ *ผู้ป่วยและญาติไม่ตระหนักถึงความส�าคัญของการรับประทานยา และการ

มาตรวจตามนัด
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โครงการวิเคราะห์งบการเงิน
เปรียบเทียบแผนและผลการด�าเนินงาน

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผน

ที่มาของโครงการ	
 เพื่อตอบสนองการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ  ด้าน 

การบริหารรายได้และงบประมาณเพื่อความยั่งยืน จึงจัดท�าโครงการวิเคราะห์

งบการเงินเปรียบเทียบแผนและผลการด�าเนินงาน เพ่ือให้คณะฯ สามารถ 

ปรับตัวและตอบสนองกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ทราบแนวโน้มของผลการด�าเนินงานของคณะฯ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

  ในอนาคต จากการวางแผนงบประมาณรายจ่ายและรายได้คณะฯ

 2. ทราบผลการวิเคราะห์จากการบูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

  เพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงานทีไ่ม่เป็นไปตามแผน ก�าหนดมาตรการ  

  หรอืนโยบายท่ีเหมาะสม และใช้เป็นข้อมลูในการปรบัปรงุการวางแผน  

  งบประมาณรายได้ รายจ่าย และงบการเงินต่อไป  

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. จดัท�าข้อมลูงบการเงนิ ประกอบด้วย งบรายได้และค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

  งบดลุ และงบกระแสเงนิสด โดยใช้ข้อมลูงบการเงนิย้อนหลงั และข้อมลู  
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  การวางแผนงบประมาณรายได้ และรายจ่ายล่วงหน้าท่ีสอดคล้องกบั 

  นโยบายและกลยุทธ์ของคณะฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 2. น�าเสนองบรายได้และค่าใช้จ่ายล่วงหน้าแก่คณะกรรมการงบประมาณ 

 3. เปรยีบเทียบและวเิคราะห์ผลต่างระหว่างแผนงบรายได้และค่าใช้จ่าย 

  กับผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

 4. น�าเสนอผลการเปรยีบเทยีบและวเิคราะห์ผลต่างระหว่างแผนงบรายได้  

  และค่าใช้จ่ายกบัผลการด�าเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิ งบดลุ  และรายงาน 

  ความเคล่ือนไหวของกระแสเงินสดในที่ประชุมฝ่ายนโยบายและ 

  แผนประจ�าเดือน 

 5. จดัประชมุหารอืกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในกรณทีีผ่ลการด�าเนนิงาน

  ของคณะฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด เพื่อบูรณาการข้อมูล 

  จากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ก�าหนดมาตรการ และนโยบายทีเ่หมาะสม  

  ส�าหรับน�าเสนอผู้บริหารในการตัดสินใจ

 6. พัฒนาองค์ความรู้ของการวิเคราะห์งบการเงินของเจ้าหน้าที่ฝ่าย 

  นโยบายและแผน เพื่อให้สามารถรายงานงบการเงินด้วยตนเอง  

  รวมทัง้สามารถเชือ่มโยงความรูข้องส่วนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สามารถ 

  หาแนวทางแก้ไข และปรบักลยทุธ์การด�าเนนิงานของคณะฯ ผ่านการ  

  ท�างานร่วมกับบริษัทท่ีปรึกษา และน�าเสนอรายงานการวิเคราะห์ 

  งบการเงินต่อรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

 7. พัฒนาองค์ความรู้ของการดูแลระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ 

  การจดัท�ารายงานงบการเงนิ เพือ่รองรับการท�างานผ่านระบบให้เกดิ 

  ความต่อเนื่อง และสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ 



นวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาว ประจ�าปี 2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
244

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	1 หน้าระบบโครงการวิเคราะห์งบการเงินฯ
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อตัราการใช้งบประมาณ (%) 86 - - 53 89

2. พัฒนารายงานในระบบ  2 - 1 2 2

 BI-BPS (รายงาน) 

3. ระยะเวลาในการจัดท�า 7 15 10 7 7

 รายงาน (วัน) 

4. คู่มือการปฏิบัติงานที่ 5 - - 1 4

 เกี่ยวกับการวิเคราะห์

 งบการเงินเปรียบเทียบ

 แผนและผล (เรื่อง) 

5. อัตราความพึงพอใจในการ 4 - 3.1 3.1 3.1

 น�าเสนองบการเงิน 

 (คะแนน) 



นวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาว ประจ�าปี 2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
246

โครงการส่ือแทนใจ

หัวหน้าโครงการ    นางวราคณา  ขาวงาม

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 2 เหนือ

สังกัด  งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ที่มาของโครงการ	
 จากการเก็บข้อมูลหน่วยงาน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554-มีนาคม 2555 

พบว่า มีผู้ป่วยได้รับการเจาะท่อลมคอหรือใส่ท่อช่วยหายใจ รวมทั้งผู้ป่วยที่

มีแผลผ่าตัดบริเวณลิ้นหรือช่องปาก จ�านวน 72 ราย (ร้อยละ 6.67) ท�าให้ 

ผูป่้วยไม่สามารถพดูคยุหรอืสือ่สารกบัผูอ้ืน่ได้ตามปกติ ดังนัน้ หน่วยงานจงึจดัท�า 

โครงการนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถสื่อสาร และได้รับการตอบสนองอย่าง 

ทันท่วงที

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองตรงตามความต้องการ และคลายความวิตก

กังวล

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. ประชุมบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อรวบรวมสถิติและความต้องการ 

  ของผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
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 2. จัดท�ารูปภาพแยกเป็นหมวดหมู่ในลักษณะภาพพลิก 

 3. ทดลองใช้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร 

 4. ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข 

 5. สรุปและจัดท�าเป็นมาตรฐาน 

งบประมาณที่ใช	้		100 บาท/ชุด

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	1 พัฒนาครั้งที่ 1 ภาพที	่2 พัฒนาครั้งที่ 2 ภาพที่	3 พัฒนาครั้งที่ 3

 1. จดัท�าอลับ้ัมภาพพลกิ และมตีวัหนงัสอืภาษาไทยก�ากบัใต้ภาพขนาด 

  ตัวอักษร 40 แยกเป็นหมวดความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น อาการ 

  ปวด หิวน�า้ หิวข้าว รับประทานยา ต้องการพบแพทย์ เมื่อน�าไปใช้ 

  กับผู้ป่วย พบว่า การจัดท�าเป็นรูปเล่มนั้นต้องใช้เวลาในการเปิดหา 

  ภาพนาน และบางภาพไม่จ�าเป็น เนื่องจากผู้ป่วยสามารถสื่อสาร 

  โดยใช้ท่าทางได้ (ภาพที่ 1)

 2. เปลี่ยนรูปแบบเป็นภาพพลิกเช่นเดียวกับปฏิทินตั้งโต๊ะ จัดหมวดหมู ่

  ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน ผลการประมินพบว่า รูปแบบน้ีมีขนาดใหญ่  

  และหนักจึงยากต่อการพลิกเลือกภาพที่ต้องการ (ภาพที่ 2)
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 3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบภาพพลิกเป็นแบบแผ่นพับ มี 4 หน้า ขนาดเล็ก  

  น�้าหนักเบา และลดจ�านวนรูปภาพที่ไม่จ�าเป็นออก (ภาพที่ 3)

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการ > 80 66.7 100 100 100

 ตอบสนองกิจกรรม

 พยาบาลตรงตามความ

 ต้องการ (%) 

2. อัตราผู้ป่วยที่คลายความ > 80 66.7 100 100 100

 วิตกกังวล (%) 

3. อัตราผู้ป่วยที่สามารถ > 80 66.7 80 100 100

 สื่อสารกับบุคคลอื่นได้

 ตามความต้องการ (%) 
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โครงการส่ือสารไร้รอยต่อไม่ต้องรอ                 
ขอข้อมูลด้วยสมุดประจ�าตัวปลูกถ่ายเซลล์         

ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด

หัวหน้าโครงการ    นางสาวจันจิรา  หนูทอง

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกจุฬาภรณ์ 

สังกัด  งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์

ที่มาของโครงการ	
 การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด เป็นการรักษาที่ซับซ้อน ต้อง

ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี และปฏิบัติตัวตามค�าแนะน�า

อย่างเคร่งครัด แต่การปฏบิตัติวัมรีายละเอยีดมาก ยากต่อการจดจ�า หน่วยงาน

จึงจัดรูปแบบการสื่อสารข้อมูลส�าคัญให้ทั้งผู้ป่วย และแพทย์ผู้รักษา เพื่อใช้ใน

การดูแลอย่างต่อเนื่องได้อย่างสะดวก

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ให้มีเอกสารที่ใช้สื่อสารข้อมูลส�าคัญของผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด

เม็ดเลือด เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติใช้ในการดูแลตนเองได้ถูกต้อง หลังจ�าหน่าย 

และใช้ในการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. จัดท�าและวางแผนโครงการ  

 2. จัดท�าสมุดประจ�าตัวผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด
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 3. ประชุมชี้แจงผู้ร่วมงานและทีมผู้ดูแลรักษา

 4. ด�าเนินการตามแผน เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

 5. น�าผลจากการวิเคราะห์ เพื่อทบทวน และวางแผนแก้ไข

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	1 โครงการสื่อสารไร้รอยต่อไม่ต้องรอฯ

 1. พยาบาลให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อให้สามารถ 

  ดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยู่บ้าน 

 2. แพทย์บันทึกข้อมูลที่จ�าเป็นในสมุดประจ�าตัวผู้ป่วย เมื่อสั่งจ�าหน่าย 

  ผู้ป่วย

 3. พยาบาลแนะน�าวิธีการใช้สมุดบันทึกประจ�าตัวผู้ป่วย และมอบให ้

  ผู้ป่วยเมื่อแพทย์จ�าหน่ายกลับบ้าน



โครงการสื่อสารไร้รอยต่อไม่ต้องรอขอข้อมูลด้วยสมุดประจ�าตัวปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด 251

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1.  อัตราความพึงพอใจของ 80 - 86.6 88.9 96.5

 บุคลากรทางการแพทย์

 ต่อสมุดประจ�าตัวผู้ป่วย

 ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด

 เม็ดเลือด (%) 

2.  อัตราความพึงพอใจของ 80 - 85 87.5 92.5

 ผู้ป่วยต่อสมุดประจ�าตัว

 ผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์

 ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด (%) 

3.  อัตราผู้ป่วยและญาติม ี 80 50 - - 100

 ความรู้และทักษะในการ

 ปฏบิตัติวัภายหลงัจ�าหน่าย 

 (%) 
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กล่องลดเสยีง

หัวหน้าโครงการ    นายไตรสร  ผาอ่อน

ชื่อหน่วยงาน หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สังกัด  งานหอสมุดศิริราช

ที่มาของโครงการ	
 เน่ืองจากระบบ Print online ในหอสมดุศริริาช มกีารพมิพ์ใบเสรจ็แสดง

จ�านวนคงเหลอืการพมิพ์เอกสารให้แก่นกัศกึษาแพทย์ และพมิพ์ส�าเนาใบเสรจ็

เพือ่ให้ห้องสมดุเกบ็ไว้เป็นหลกัฐาน โดยใช้เครือ่ง printer แบบจดุ (dot-matrix) 

แต่ printer ชนดินีจ้ะเกดิเสยีงรบกวนจากการท�างานของเครือ่ง ดงันัน้หน่วยงาน 

จงึพฒันาอปุกรณ์ทีช่่วยลดเสยีงทีเ่กดิจากการท�างานของเครือ่ง printer โดยใช้

วัสดุเหลือใช้เพื่อประดิษฐ์เป็นกล่องลดระดับเสียง 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ลดระดับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากการท�างานของเครื่อง printer แบบ

จุด (dot-matrix)
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 กล่องพลาสติกอะคริลิค เศษแผ่นอะคริลิคแบบป้ายช่ือแบบเรียบ 

เศษพรม เศษกระดาษแข็ง ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษทราย เทปกาว 2 หน้า  

บานพับขนาดเล็ก และสติ๊กเกอร์สีตกแต่ง

 วิธีการประดิษฐ์

ภาพที่	1	 ภาพที่	2	 ภาพที	่3	 ภาพที่	4	 ภาพที่	5

ภาพที่	6	 ภาพที่	7	 ภาพที่	8	 ภาพที่	9	 ภาพที่	10

 1. น�ากล่องอะคริลิคมาวัดขนาดภายใน (ภาพที่ 1)

 2. ตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด และเศษพรมรองพื้นด้านล่าง (ภาพที่ 2)

 3. ตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดประกบกับกระดาษแข็ง ติดด้านซ้ายและขวา 

  ของกล่อง เพื่อลดเสียง (ภาพที่ 3)

 4. ตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดวางทับบนพรมอีก 1 ชั้น (ภาพที่ 4)

	 	ภาพที่	11	 ภาพที่	12	 ภาพที	่13	 ภาพที่	14	 ภาพที่	15
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 5. วางเคร่ือง printer เพื่อค�านวณระยะ และเจาะรูช่องรับใบเสร็จ  

  (ภาพที่ 5)

 6. ตดัเศษอะครลิคิจากป้ายชือ่ให้มขีนาดพอดีกบัช่องท่ีเจาะไว้ เพ่ือเป็น 

  ตัวช่วยค�้ากระดาษ (ภาพที่ 6)

 7. ตดัแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดปิดด้านบน และเจาะช่องเว้นระยะไว้รบัใบเสรจ็  

  (ภาพที่ 7)

 8. ตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดด้านบน (ภาพที่ 8)

 9. ตัดอะคริลิคแผ่นเรียบเพื่อท�าประตูกล่อง (ภาพที่ 9)

 10. ยึดประตูกล่องด้วยบานพับขนาดเล็ก จ�านวน 2 ตัว (ภาพที่ 10)

 11. ตัดฟิวเจอร์บอร์ดประกบกับกระดาษแข็งเพื่อท�าเป็นฐานรองเลื่อน  

  (ภาพที่ 11)

 12. ตัดฟิวเจอร์บอร์ดเป็นเส้นขนาดเล็กกันเป็นขอบ เพื่อไม่ให้ printer  

  เคลื่อน (ภาพที่ 12)

 13. เจาะช่องที่ประตูกล่องเพื่อร้อยสายไฟ (ภาพที่ 13)

 14. ทดสอบน�า printer วางบนฐานรองเลือ่น และประกอบเข้ากบักล่อง  

  (ภาพที่ 14)

 15. ทดสอบการพมิพ์ใบเสรจ็ และตกแต่งกล่องด้วยสติก๊เกอร์ให้สวยงาม  

  (ภาพที่ 15)

งบประมาณที่ใช้						81  บาท	
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

 ใช้ลดเสียงจากการพิมพ์เครื่อง printer ได้ดีในระดับหนึ่ง และสามารถ

พิมพ์ใบเสร็จได้เหมือนเดิม

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	

	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้
	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	

1. ระดับเสียงลดลง (dB)  < 60 70-75 58-62

2. อัตราความพึงพอใจของ - - 4.6

 ผู้ใช้บริการ (เต็ม 5) 
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การดแูลเครือ่งมือ (Applicator) ไม่ให้     
สญูหายและมีประสทิธภิาพในการใช้งาน

หัวหน้าโครงการ    นางสาวเนตรบังอร  วงศ์สุโท

ชื่อหน่วยงาน หน่วยรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี

สังกัด  งานการพยาบาลรังสีวิทยา

ที่มาของโครงการ	
 การสอดใส่สารกัมมันตรังสีอิริเดียม-192 เป็นวิธีการรักษาทางรังสี 

ในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมเครื่องมือ  

(applicator) เพ่ือสอดใส่ในช่องคลอดของผู้ป่วย และน�าออกจากตัวผู้ป่วย  

เมื่อท�าการรักษาเสร็จสิ้น และล้างท�าความสะอาด/แช่น�้ายาฆ่าเชื้อ/ส่ง 

sterile เพื่อให้พร้อมใช้ในผู้ป่วยรายอื่น ชุดเครื่องมือ (applicator) ที่ใช ้

ในการท�าหัตถการ 1 ชุดจะเป็นเครื่องมือพิเศษเฉพาะ ประกอบด้วย ชิ้นส่วน  

ที่มีขนาดเล็กหลายช้ิน มีลักษณะบอบบาง แตกหักช�ารุดได้ง่าย เมื่อช�ารุด 

แล้วไม่สามารถส่งซ่อมหรือแยกซื้อชิ้นส่วนแต่ละชิ้นได้ จะต้องสั่งซ้ือใหม่

ทั้งชุด ซึ่งมีราคาสูงถึง 5-7 แสนบาท นอกจากนี้ในการท�าหัตถการ อาจม ี

การน�าชุดเครื่องมือมากกว่า 1 ชุด มาประยุกต์ใช้ในการรักษา ท�าให้เครื่องมือ  

แต่ละชุดมีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญหายมากขึ้น พบว่า มีอุปกรณ์สูญหายเช่น  

fixing mechanism, screw เป็นต้น และบางครัง้ขณะท�าการรักษาไม่สามารถ

ท�าการ load สารกัมมันตรังได้ เนื่องจากอุปกรณ์มีของเหลวเข้าไปใน lumen 
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ของ applicator จนต้องถอดเครื่องมือออกจากตัวผู้ป่วยเพื่อเปลี่ยนใส่ชุดใหม่

แทน ดังนั้นต้องมีการดูแลเครื่องมือไม่ให้สูญหาย และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ป้องกันไม่ให้เครื่องมือสูญหาย และเครื่องมือมีความพร้อมใช้

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	

ภาพที่	1 เครื่องมือครบชุดบรรจุ  ภาพที่	2 เครื่องมือชุดประกอบ

 1 กล่อง  1 ชุด ที่ใช้สอดใส่ในตัว

   ผู้ป่วยขณะท�าการรักษา

     

 1. รวบรวมเครือ่งมอื (applicator) ทีใ่ช้รกัษามะเรง็อวยัวะสบืพนัธุส์ตรี

 2. ถ่ายรูปเครื่องมือทุกชนิดเป็น 2 แบบ (ภาพที่ 1, 2)

 3. ในการท�าหัตถการ น�ารูปภาพเครื่องมือชุดประกอบที่ใช้สอดใส่ 

  ในตัวผู้ป่วยติดไว้ในกระดาน nursing document เพื่อเป็นการ 

  สื่อสารให้ทราบถึงชนิดของเครื่องมือที่ใช้

 4. หลังจากน�าเครือ่งมอืออกจากตวัผู้ป่วย พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 

  ท�าการ double check เครื่องมือ

 5. ปิดจุกปลายเครื่องมือให้แน่น เพื่อป้องกันไม่ให้น�้าเข้าไปใน lumen  

  ของ applicator ระหว่างการท�าความสะอาด
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 6. หลังการล้างท�าความสะอาด ผึ่งให้แห้ง และแยกชุดของเครื่องมือไว้ 

  ในตะกร้าที่มีรายชื่อผู้ป่วยและรูปภาพที่ใช้ในแต่ละราย

 7. ตรวจสอบเครื่องมือทุกชิ้นอย่างละเอียด น�าไป sterile ด้วยการแช่ 

  น�้ายาฆ่าเชื้อ ก่อนเก็บเครื่องมือลงกล่อง หากพบว่ามีการช�ารุด 

  ต้องแจ้งหัวหน้าเวรทราบ เพื่อด�าเนินการแก้ไขทันที พยาบาลที่ 

  รับผิดชอบตรวจสอบจ�านวนเครื่องมือตามแฟ้ม OK เครื่องมือพร้อม 

  เซ็นชื่อก่อนเก็บใส่ตู้และใส่กุญแจทุกวัน  

งบประมาณที่ใช้				1,000  บาท

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	3 พยาบาลและผู้ช่วยฯ  ภาพที	่4  การตรวจสอบเครื่องมือ

 ท�าการ double check   ก่อนล้าง

 เครื่องมือ

ภาพที่	5 การแยกเครื่องมือ ภาพที	่6 แฟ้ม OK     ภาพที่	7 ตู้เก็บเครื่องมือ

 แต่ละชุด ก่อนเก็บ  เครื่องมือ

 ในกล่อง
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1.  อุบัติการณ์เครื่องมือ  0 3-4 0 0 0

 (applicator)/ชิ้นส่วน

 สูญหาย (ชิ้น) 

2. อุบัติการณ์เครื่องมือ  0 1 0 0 0

 (applicator) ไม่พร้อมใช้ 

 (ครั้ง) 
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การพฒันารายงานผลการด�าเนนิงาน 
KPI ด้านงบลงทนุด้วยรายงานบริหาร 

ระดบัหน่วยงานผ่านระบบ 
Business Intelligence (BI)

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผน

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานรบัผดิชอบการบรหิารงบประมาณของคณะฯ ให้มปีระสทิธภิาพ 

(budget effectiveness) ในรอบปีที่ผ่านมา การด�าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 

งบลงทุนของคณะฯ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ 

100% ภายในเดือนมีนาคม จึงวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานด้านงบลงทุน และ

ก�าหนดตวัชีว้ดั (KPI) ระดบัหน่วยงาน โดยพฒันาการรายงานผลการด�าเนนิงาน

ด้าน KPI งบลงทุนระดับหน่วยงานในระบบ BI ซึ่งเป็นรายงานที่ผู้บริหารระดับ 

ภาควิชา/หน่วยงานสามารถเข้าถึง และเข้าใจง่าย สะท้อนถึงประสิทธิภาพ 

การด�าเนินงานด้านงบลงทุนของภาควิชา/หน่วยงานได้อย่างตรงประเด็น และ

ทันท่วงที (real time) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 สร้างความตระหนักให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน ในความส�าคัญและ 

ร่วมรับผิดชอบในการเร่งรัดการจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุน (ก่อหนี้ผูกพัน) และใช้

เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารกบัผูบ้รหิารภาควชิา/หน่วยงานทีเ่ข้าใจง่าย สามารถ

อ้างอิง และน�าไปปรับปรุงกระบวนงานในการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนได้



การพัฒนารายงานผลการด�าเนินงาน KPI ด้านงบลงทุนด้วยรายงานบริหาร

ระดับหน่วยงานผ่านระบบ Business Intelligence (B)
261

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. ประชุมหารือร่วมกับภาควิชา/หน่วยงาน

 2. ออกแบบและพัฒนารายงานส�าหรับผู้บริหาร ภาควิชา/หน่วยงาน  

  โดยใช้โปรแกรม Excel Access และระบบ Business Intelligence  

  (BI)

 3. อบรมการอ่านรายงานจากระบบ BI

 4. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	1 กระบวนการพัฒนารายงานผลการด�าเนินงาน KPI ด้านงบลงทุน



การพัฒนารายงานผลการด�าเนินงาน KPI ด้านงบลงทุนด้วยรายงานบริหาร

ระดับหน่วยงานผ่านระบบ Business Intelligence (B)
263

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 	 เป้าหมาย	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 	 			(Target)	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

ร้อยละของจ�านวนภาควิชา/หน่วยงาน 100 97 100 96

ที่สามารถการก่อหนี้ผูกพันได ้
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การพมิพ์หนังสอืรบัรองบคุคล
แบบเบ็ดเสรจ็ จากข้อมูลระบบ SAP

หัวหน้าโครงการ    รศ. นพ.อดุลย์  รัตนวิจิตราศิลป์

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ที่มาของโครงการ	
 การพิมพ์หนังสือรับรองบุคคลมีปริมาณมากขึ้น ท�าให้หนังสือรับรอง 

บางส่วนไม่สามารถด�าเนนิการได้ใน 3 วนัท�าการ ต้องด�าเนนิการโดยผูป้ฏบิตังิาน 

ที่มีความช�านาญ ท�าให้มีการขอเบิกเงินค่าล่วงเวลาในการด�าเนินการมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 สามารถด�าเนนิการหนงัสอืรบัรองได้ภายใน 3 วนั ลดความผดิพลาดของ

ผู้ปฏิบัติงาน (human error) ท�าให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. ศกึษา วเิคราะห์ปัญหา โดยวเิคราะห์กระบวนการท�างาน ข้อมลูสถติิ  

  ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จากนั้นน�าเสนอความเป็นไปได้ในการ 

  แก้ไขปัญหาในเรือ่งของโปรแกรม และพฒันาการออกหนงัสือรับรอง 

  แบบเบ็ดเสร็จในระบบ SAP 

  1.1 ปรับปรุงกระบวนการท�างาน

  1.2 ก�าหนดผู้รับผิดชอบ
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  1.3  ประเมินความคุ้มทุนของงบประมาณ

  1.4  ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการ

 2. เริ่มใช้งานโปรแกรม 

  2.1 พัฒนาโปรแกรม

  2.2  ทดสอบโปรแกรม

  2.3  อบรมผู้ใช้งาน

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	1 หน้าจอการใช้งานในระบบ       ภาพที่	2 คู่มือในการใช้งาน

วิธีการเดิม วิธีการใหม่
- ใช้เวลา 3 นาที ต่อฉบับ - ใช้เวลา 1 นาที ต่อฉบับ (พิมพ์ได้ครั้งละ
- ตรวจสอบข้อมูลในระบบ SAP  หลายฉบับ)
- น�าข้อมูลมาพิมพ์ในแบบฟอร์ม - เลือกประเภทหนังสือรับรอง
- สั่งพิมพ ์ - สั่งพิมพ์

- ไม่มีการสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อด�าเนินการออกหนังสือรับรอง
- ไม่มีการเบิกค่าล่วงเวลา
- มีการหมุนเวียนในการท�างาน (job rotation) : ผู้ด�าเนินการหลัก  
 หมุนเวียนผู้ท�าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง วันละ 2 คน

ภาพที	่3 การเปรียบเทียบขั้นตอนในการท�างาน
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. ปริมาณหนังสือรับรอง  1,150 1,317 1,417 1,296 1,188

 (ฉบับ/เดือน) 

 - ภาษาไทย    1,253 1,187 1,081

 - ภาษาอังกฤษ      164   109   107

2. จ�านวนหนังสือรับรองที่ 0 1,067 - 0 -

 ไม่สามารถท�าได้ตาม

 ก�าหนด (ฉบับ) 

3. ความผิดพลาดในการ - 3-5 - 0 -

 ออกหนังสือฯ (ฉบับ) 

4. จ�านวนวันเฉลี่ยในการ 3 3-5 - 2 -

 ขอหนังสือรับรอง (วัน) 

5. ค่าใช้จ่ายส�าหรับจ้าง

 บุคลากรนอกเวลา (บาท)     

 - เงินเดือน (บาท) 0 9,200 0 - -

 - ค่าล่วงเวลา (บาท) 0 1,703 0 - -
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จดัท่าให้ด…ี
ถูกวธิด้ีวยหมอนประคองคอ

ชื่อหน่วยงาน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก

สังกัด  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่มาของโครงการ	
 ส่วนใหญ่ของเด็กสมองพิการและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า มักพบปัญหา

ในการทรงท่า การชันคอ การนั่ง และปัญหาอื่นร่วมเช่น การดูดกลืน ภาวะ

แทรกซ้อนจากการจัดท่าทางในการป้อนอาหารที่ไม่ถูกต้องคือ ปอดอักเสบ  

ซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงและน�าไปสู่การเสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่มักเกิดจากขาด

อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมหรือมีความยุ่งยากในการใช้อุปกรณ์ หน่วยงานจึงจัดท�า

หมอนประคองคอเพื่อช่วยให้จัดท่าเด็กได้อย่างถูกต้อง และสามารถทรงท่า 

ได้นานเพียงพอในการป้อนอาหาร อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง และ

ช่วยให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดต�าแหน่งคอให้เหมาะสม ปลอดภัย          

  ต่อการป้อนอาหาร และเดก็สามารถทรงท่าขณะทีป้่อนอาหารได้นานขึน้

 2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และเห็นความส�าคัญของการใช้หมอน 

  ประคองคอในการจัดท่า
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 วิธีการประดิษฐ์

ภาพที	่1

	 ภาพที	่2	 ภาพที	่3

	

	 						ภาพที	่2	 									ภาพที่	3
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 1. ตัดผ้าขนาดกว้าง 12×24 ซม. จ�านวน 2 ชิ้น ขนาด 12×12 ซม.    

  จ�านวน 2 ชิ้น และขนาด 8×20 ซม. จ�านวน 1 ชิ้น 

 2. พับด้านข้างของผ้าขนาด 12×24 ซม. เข้าหากัน เย็บชายทั้ง 2 ข้าง 

  โดยข้างหนึ่งเว้นช่องไว้เพื่อใส่ใยสังเคราะห์ ท�าเหมือนกันท้ัง 2 ช้ิน  

  เพื่อท�าเป็นส่วนของหมอนด้านข้าง (ภาพที่ 1)

 3. เย็บผ้าขนาด 12×12 ซม. ติดกับเทปตีนตุ๊กแก และเก็บชายผ้าให ้

  เรียบร้อย ท�าเหมือนกันทั้ง 2 ชิ้น เพื่อท�าเป็นส่วนรองคอ (ภาพที่ 2)

 4. เย็บชิ้นรองคอติดกับชิ้นที่เป็นหมอนรองด้านข้าง ท�าเหมือนกันทั้ง  

  2 ชิ้น (ภาพที่ 3)

 5. เยบ็ผ้าขนาด 8×20 ซม. เป็นหมอนใส่ในแผ่นรองคอ ใส่ใยสงัเคราะห์ 

  ทั้ง 3 ชิ้น (ภาพที่ 4)

 6. หมอนประคองคอที่เสร็จสมบูรณ์ (ภาพที่ 5)

งบประมาณที่ใช	้					105 บาท/ชิ้น

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพท่ี	6 การพัฒนารอบท่ี 1 เพ่ิมสายรัด 

 เพ่ือให้ใช้งานได้สะดวก ป้องกัน 

 การเล่ือนหลุด และประยุกต์ให้ 

 ใช้งานได้กับรถเข็น

ภาพท่ี	7 การพัฒนารอบท่ี 2 ปรับความกว้างของ  

 แผ่นรองคอ และพัฒนารูปลักษณ์ และ 

 คุณภาพของผ้าท่ีใช้ เพ่ือให้มีความ 

 สวยงาม และไม่เป็นอันตรายแก่เด็ก
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ภาพที	่8  ใช้ประคองในขณะที่ป้อนอาหาร

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 	 เป้าหมาย	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 	 (Target)	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราความพึงพอใจของผู้ปกครอง (%) > 80  90.5  90  92 

2. อัตราที่เด็กสามารถคงท่าในขณะที ่ > 80  83.3  84  85

 ป้อนอาหาร (%)  
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ชุดสือ่การสอน (การเรียนรู้)
Diabetes Education Tool “DM Wonder Trip”

หัวหน้าโครงการ    รศ. พญ.สุภาวดี  ลิขิตมาศกุล

ชื่อหน่วยงาน สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

สังกัด  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ที่มาของโครงการ	
 เบาหวานชนดิทีห่นึง่เป็นโรคทีผู่ป่้วยและครอบครวัต้องมคีวามรูเ้พือ่ดแูล

ตนเอง จึงจะท�าให้การรักษามีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลตรวจระดับน�้าตาล 

ในเลือดที่ดี จะขึ้นอยู่กับความสมดุลของปริมาณอาหาร และปริมาณยาฉีด

อินซูลิน รวมถึงอัตราการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมในแต่ละวัน ปัญหาที่พบ 

ในปัจจุบันของผู้ป่วยและครอบครัวคือ การเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ที ่

บูรณาการยาฉีดอินซูลิน อาหาร การแปลผลระดับน�้าตาล การแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าเมื่อมีน�้าตาลสูง/ต�่า อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลให้เกิดความเครียด

ทั้งผู้รักษาและผู้รับการรักษา น�าไปสู่การควบคุมระดับน�้าตาลที่ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย ดังนั้น สื่อการสอนที่บูรณาการ เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจ มี

ความรูพ้ืน้ฐาน และการมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนเป็นสิง่จ�าเป็นใน

การสร้างกระบวนการเรยีนรูแ้ก่ผูป่้วยเบาหวานและครอบครวั สือ่การสอนทีใ่ช้

อยูใ่นปัจจบุนั ได้แก่ คูม่อืประกอบการสอนหนงัสอื “มาเรียนรู้เร่ืองโรคเบาหวาน

กันเถอะ” ตีพิมพ์ ตั้งแต่ปี 2541 เป็นคู่มือการดูแลเพียงฉบับเดียวส�าหรับผู้เป็น

เบาหวานชนิดที่ 1 ที่ใช้จนถึงปัจจุบัน ตีพิมพ์ซ�้าเมื่อปี 2543, 2550 และ 2555  
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 พฒันาวิธกีารให้ความรูท้ีจ่�าเป็นในการดแูลตนเองของทมีบคุลากร และ

ผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนุกสนานระหว่างการเรียนรู้ 

และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในรูปแบบเกม

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	

ขั้นตอนที่	1	จุดเริ่มต้น	

 1.1 นกัศกึษาปีที ่4  คณะสาธารณสขุ ภาควชิาโภชนวทิยา น�าเสนอเกม 

  เกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนรู้กับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 อ้างอิง 

  หนงัสอื “มาเรยีนรูโ้รคเบาหวาน” (บรรณาธกิาร สภุาวดี ลขิติมาศกลุ  

  และคณะ) ซึ่งเน้นด้านโภชนาการ 

 1.2 พฒันารปูแบบโดยปรบัหวัข้อเพิม่เตมิทีเ่หมาะสมกบัผูเ้ป็นเบาหวาน 

  ชนิดที่ 1 และมอบหมายแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดเพื่อท�าวิจัย  

  (พญ.อุษณี  ลีลาปรีชาเลิศ)

ขั้นตอนที่	2	ปรับเปลี่ยน	เรียนรู้	และทดสอบ

 ทีมตั้งชื่อ เกม “DM Wonder Trip” และพัฒนาต่อเนื่อง โดยปรับปรุง

เพิ่มเติมเน้ือหาความรู้ให้บูรณาการทั้งอาหาร ยาอินซูลิน การออกก�าลังกาย 

ค�าถามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เทคนคิการเล่นเกมให้น่าสนใจ และปรบัเปลีย่น

ค�าถามบางส่วนของเกมให้มสีสีนัน่าเล่นยิง่ขึน้ โดยปรบับตัรเกมจากเดมิจ�านวน 

87 แผ่น ผลติเพิม่อีก 144 แผ่น รวมทัง้สิน้ 231 แผ่น และน�าไปใช้ทีค่่ายเบาหวาน

ศิริราช คลินิกเบาหวาน และหอผู้ป่วย โดยมีการประเมินผลด้วยแบบสอบถาม 
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ขั้นตอนที่	3	น�าสื่อการสอน	(การเรียนรู้)	Diabetes	Education	Tool		“DM	

Wonder	Trip”	ใช้กับผู้เป็นเบาหวานชนิดที	่1

 ปรับปรุงรูปแบบเป็น version 2 และน�ามาใช้ในการสอน และกิจกรรม

ผูป่้วยเบาหวานชนดิท่ีหนึง่ ในหอผูป่้วยภาควชิากมุารเวชศาสตร์ คลนิกิเบาหวาน 

งานครอบครัวเบาหวาน จัดโดยชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน และได้รับ

การสนับสนุนเงินทุนจากคณะฯ เพื่อแจกจ่ายทั่วประเทศ และจัดจ�าหน่ายโดย

ร้านฉลาดคิด by Siriraj 

ขั้นตอนที่	4	ขยายผลนอกศิริราช

 แสดงในบู้ทในการประชุมวิชาการนานาชาติ  The International dia-

betes Federation of  Western Pacific Region (IDF-WPR) ณ เมอืงเกยีวโต 

ตุลาคม 2555

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	1 ชุดสื่อการสอน (การเรียนรู้)
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ภาพที	่2 บรรยากาศของการร่วมกิจกรรมชุดสื่อการสอน

 ผู้เล่น 2-5 คน (ครอบครัว) โดยมีผู้น�าการเล่นทุกครั้ง (ผู้ให้ความรู้) วาง

บัตรเดิน และบัตรค�าถามไว้บนกระดานส�าหรับเล่นเกม หรือข้างๆ ตามความ

เหมาะสม จัดล�าดับการเล่นของผู้เล่นโดยการจับฉลากหรือวิธีอื่นๆ ผู้เล่นเลือก

ตัวเดินสีที่ต้องการ และน�าไปวางไว้ในต�าแหน่งจุดเริ่มต้น สีของตน 

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 	 	 	

คลนิกิเบาหวาน
	 หอผูป่้วยและ

	 ตวัชีว้ดั	 เป้าหมาย	 ค่ายเบาหวาน	
และหอผูป่้วย

	 กจิกรรมศนูย์

	 (KPI)	 (Target)	 	 	 เบาหวาน

	 ครัง้ที	่1	ครัง้ที	่2	ครัง้ที	่3	ครัง้ที	่1	ครัง้ที	่2	ครัง้ที	่1	ครัง้ที	่2

1. ประโยชน์ (%) > 80 81.8 90.6 100 87.5 100 95.1 95.5

2. ลักษณะและ > 80 83.7 88.2 60 87.5 100 93.3 91.1

 รูปแบบ (%)  

3. อัตราความ  > 80 62.8 68.8 70 42.9 100 72.6 79.3

 พึงพอใจ (%) 
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“นกน้อยคอยเตือน”...ให้ล้างมอื

หัวหน้าโครงการ    นางสาวปรารถนา  รัตนจ�านงค์

ชื่อหน่วยงาน หออภิบาลทารกแรกเกิด อุรพล บุญประกอบ (NICU)

สังกัด  งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

ที่มาของโครงการ	
 ทารกแรกเกดิทีเ่ข้ารบัการรกัษาในหน่วยงาน มคีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้ 

จากการรักษาด้วยการสอดใส่อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ เข้าในร่างกาย เช่น  

ท่อช่วยหายใจ สายสวนหลอดเลือด สายสวนปัสสาวะ ฯลฯ ทั้งจากบุคลากร

ทางการแพทย์ จากสิ่งแวดล้อม และ/หรือจากตัวผู้ป่วยเอง โดยเฉพาะทารก

คลอดก่อนก�าหนด น�้าหนักตัวน้อย และทารกป่วยหนักวิกฤติ การสัมผัสเชื้อ

ก่อโรคหรือติดเชื้อในโรงพยาบาล (nosocomial infection) อาจน�าไปสู่ความ

เจ็บป่วยมากขึ้น เกิดภาวะแทรกซ้อน ท�าให้ต้องอยู่โรงพยาบาลนาน สูญเสีย 

ค่าใช้จ่าย เกิดผลกระทบต่อบิดา มารดา ต่อโรงพยาบาล ต่อพัฒนาการ  

การเจริญเติบโต และบางรายอาจเสียชีวิต จากการวิเคราะห์ข้อมูลของงาน

โรคติดเชื้อ พบว่า สามารถลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อได้ด้วยการ

ล้างมือ หน่วยงานจึงจัดโครงการและส่ิงประดิษฐ์ เพื่อกระตุ้นเตือนบุคลากร

ให้ตระหนักเรื่องการล้างมือ
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 สร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้บุคลากรล้างมือ เพื่อให้ผู้ป่วย

ปลอดภัยจากการติดเชื้อ

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

ภาพที	่1  อุปกรณ์ในการประดิษฐ์นวัตกรรม “นกน้อยคอยเตือน”

 วิธีการประดิษฐ์

	 ภาพที่	2	 ภาพที่	3	 ภาพที่่	4	 ภาพที	่5	 ภาพที่	6

 1. น�าม่านแฟนซีมาแกะชิ้นส่วน เป็น 2 ชนิด (ภาพที่ 2)

 2. ตัดข้อความ “ล้างมือก่อน/ล้างมือนะคะ/ล้างมือค่ะ” ติดที่ชิ้นส่วน  

  (ภาพที่ 3)
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 3. ใช้ sticker ใส ปิดทบัข้อความ เพือ่ให้ท�าความสะอาดได้ง่าย (ภาพที ่4)

 4. ติด crystal ประดับรอบข้อความ เพื่อความสวยงามและสะดุดตา  

  (ภาพที่ 5)

 5. น�าจกุยางสญูญากาศร้อยห่วงกบัตวั “นกน้อยคอยเตือน” (ภาพที ่6)

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

 น�าป้าย “นกน้อยคอยเตอืน…ให้ล้างมอื” ตดิท่ีหน้าตู้อบ/เตียงทารก และ

ที่เสาแขวนหูฟัง (stethoscope) ทุกเตียง เพื่อกระตุ้นเตือนบุคลากรให้ล้างมือ

ก่อนเปิดหน้าต่างตู้อบสัมผัสทารก และก่อนหยิบหูฟัง 

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราการล้างมือของ

 บุคลากร (%) 90 45 86.1 92.7 95

2. อัตราการติดเชื้อ CABSI   < 7 ครั้ง 10.1 5.8 7.9 4.8
 (ต่อ 1,000 central 
 line days)
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ประกอบ-วรา Stand

หัวหน้าโครงการ    นายประกอบ  บุญมาดี

ชื่อหน่วยงาน หน่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์

สังกัด  งานการพยาบาลผ่าตัด

ที่มาของโครงการ	
 ในการผ่าตัดทุกท่า ยกเว้นท่านั่งจะมีการใช้ Mayo stand ที่ไม่ได้ยึดติด

กบัขอบเตยีง เพือ่วางอปุกรณ์ในการผ่าตดั และป้องกนัไม่ให้ท่อช่วยหายใจหลดุ

หรือหัก พับ งอ แต่ในการท�าผ่าตัดผู้ป่วยในท่านั่ง จะใช้เสาน�้าเกลือ 2 เสา และ

แท่งเหลก็มากัน้ เพือ่ปูผ้าปราศจากเชือ้ เนือ่งจาก Mayo มคีวามยาวไม่เพยีงพอ 

หน่วยงานจึงประดษิฐ์นวตักรรม ประกอบ-วรา Stand  ซึง่เป็น Mayo ทีใ่ช้ตดิกบั

ขอบเตยีง เม่ือมีการปรบัเตยีงผ่าตดัขึน้-ลง จะสามารถขยบัขึน้และลงตามเตยีง 

และปรับขนาดความกว้างของขา Mayo ตามขนาดของเตียงผ่าตัดได้ทุกขนาด 

รวมทั้งสามารถเพิ่มความยาวของขา Mayo ให้สามารถใช้กับการผ่าตัดท่านั่ง 

ได้ด้วย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 จัดท�าอุปกรณ์วางเครื่องมือในการจัดท่านั่ง สามารถใช้กับเตียงผ่าตัด 

ทุกขนาด
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	

 ภาพที่	1	 ภาพที่	2

 1. วางแผน ออกแบบรูปแบบ วัดขนาดความกว้างของเตียงผ่าตัดที่มี 

  ในหน่วยงาน (ภาพที่ 1)

 2. วดัความยาวของขา Mayo เดมิ (22 ซม.) แล้วออกแบบเพิม่ความยาว  

  ให้ได้ 31 ซม.เพื่อความเหมาะสม (ภาพที่ 2)

 3. น�ารปูแบบของ ประกอบ-วรา Stand และขนาดทีต้่องการไปด�าเนนิการ  

  จัดท�า

งบประมาณที่ใช	้				6,000 บาท/ชิ้น

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	3 Mayo แบบเดิม

 ไม่ติดขอบเตียง

ภาพที	่4 การใช้เสาน�้าเกลือมากั้นฉาก

 ในการผ่าตัดผู้ป่วยท่านั่ง
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อุบัติการณ์ผู้ป่วยได้รับ 0  2  0  0  0

 อันตราย จากการกดทับ

 ของนวัตกรรม  (ครั้ง)  

2. อัตราความพึงพอใจของ 80 70  90 100 100

 ศัลยแพทย์ วิสัญญี 

 พยาบาล และผู้ช่วย

 พยาบาลในการใช้นวตักรรม 

 ประกอบ-วรา Stand (%) 
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ผลของการใช้ Modified Syringe Feeding 
Methodและการใช้ Cup Feeding Method 

ในมารดาหลงัคลอดที่ ไม่มีน�า้นม
ใน 24 ชัว่โมงแรก

หัวหน้าโครงการ    นางสาวมรรยาท  สุธรรมพิทักษ์

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วย ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 10/2 

สังกัด  งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ที่มาของโครงการ	
 องค์การอนามัยโลกแนะน�าให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา  

6 เดือน และให้ควบคู่กับอาหารเสริมที่เหมาะสมตามวัยจนอายุ 2 ปี จากการ

ศึกษา พบว่า มารดาหลังคลอดมีความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่มี

น�้านมไม่เพียงพอขณะอยู่โรงพยาบาล ท�าให้ทารกต้องได้รับนมเสริม และเมื่อ

กลับไปบ้านต้องเลิกเลี้ยงบุตรด้วยนมตนเองภายใน 1-4 สัปดาห์ เนื่องจากการ

สร้างและหลัง่น�า้นมต้องอาศยัฮอร์โมน prolactin และ oxytocin ซ่ึงจะมรีะดับ 

ในเลือดสูงขึ้นในขณะที่ลูกดูดนม ดังนั้น เพื่อให้เต้านมสร้างน�้านมเร็ว ต้องน�า

ลูกมาดูดนมแม่โดยเร็วภายใน 30 นาทีหลังคลอด โดยดูดบ่อยๆ สม�่าเสมอ 

และถูกวิธีทั้งกลางวันและกลางคืน มีการเสนอวิธีให้น�้านมแก่ทารก เพื่อให้เกิด 

prolactin และ oxytocin reflex ขณะทีน่�า้นมแม่ยงัไม่เพยีงพอ เพือ่หลกีเลีย่ง

การเกิด nipple confusion ดังนี้ การป้อนน�า้นมด้วยถ้วย (cup feeding)  

ซึง่มข้ีอบ่งชีค้อื ทารกต้องมกีารกลนืด ีโดยมข้ีอดคีอื ใช้พลงังานน้อย ฝึกการใช้ลิน้

และริมฝีปาก ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างการดูดการกลืนและการหายใจ  

การป้อนด้วยวธิ ีfinger feeding จะใช้เมือ่ทารกปฎเิสธการดดูนมจากเต้านมแม่  
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และต้องการให้ทารกเรียนรู้การดูดนม การใช้ supplemental nursing  

system จะช่วยให้ทารกสามารถดดูนมจากเต้านมมารดาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

และกระตุ้นการสร้างน�้านมได้ ใช้ในมารดาที่ไม่มีน�า้นมและทารกที่น�้าหนักตัว

ไม่ขึ้น การป้อนด้วยวิธี modified syringe feeding method ซึ่งดัดแปลง

จาก supplemental nursing system โดยจัด position ให้มารดาอยู่ในท่าที่ 

สขุสบาย ให้ทารก latch on ถกูวธิ ีและใช้ disposible syringe ขนาด 3 มล.  

ดดูนมครัง้ละ 3 มล. ดแูลให้ปลาย syringe ชีไ้ปทางเดียวกบัหวันมแม่ เมือ่ทารก

เริ่มดูดนมมารดา ค่อยๆ ดันนมเข้าปากทารกช้าๆ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ศึกษาผลของการใช้ modified syringe feeding method และการ

ใช้ cup feeding method ในการช่วยเหลือมารดาหลังคลอดที่ไม่มีน�้านมใน  

24 ชั่วโมงแรก

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 การศึกษาครัง้น้ีเป็นการวจิยัแบบ Quasi-experimental study design 

ประชากรกลุม่ตวัอย่างคอื มารดาหลงัคลอดและทารกแรกเกดิทีอ่ยูใ่นหน่วยงาน 

ซึง่เป็นผูป่้วยหลงัคลอด โดยมเีกณฑ์คดัเข้าดงันี ้1. มารดาหลังคลอด 24 ชัว่โมง 

แล้วยังไม่มีน�้านมและไม่มีภาวะแทรกซ้อนย้ายมาพร้อมบุตร (rooming in) 

และไม่มีปัญหาหัวนม 2. บุตรไม่มีปัญหา tongue tie เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ 1. วิธีการป้อนนมเสริมโดยใช้ modified syringe feeding method 

(MSFM) 2. วิธีการป้อนด้วยแก้ว (cup feeding) 3. เครื่อง pump นมไฟฟ้า 

4. การโทรศัพท์เย่ียมบ้านเมื่อทารกอายุครบ 4 สัปดาห์ 5. แบบสอบถาม

ในการเกบ็ข้อมลู อธบิายให้มารดาทราบประโยชน์ของนมแม่ กลไกการสร้าง  

น�า้นม การให้นมบุตรที่ถูกวิธี การป้องกันหัวนมแตก และชี้แจงว่า ถ้ามารดา  
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เริ่มมีน�้านม ผู้วิจัยจะเสริมนมในปริมาณที่ลดลง และงดการเสริมนม ถ้ามารดา

มีน�้านมเพียงพอ บันทึกจ�านวนครั้งของการให้นมด้วยวิธี MSFM และ cup  

feeding และบันทึกปริมาณน�้านมเมื่อมารดาได้รับการช่วยเหลือด้วยวิธี 

MSFM และ cup  feeding เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง เมื่อมารดากลับบ้าน

จะโทรศัพท์เย่ียมบ้านเม่ือทารกอายุครบ 4 สัปดาห์ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิต ิ

ที่ใช้คือ ร้อยละ  t-test, chi-square

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
 ปริมาณน�้านมแม่เฉลี่ยหลังได้รับ MSFM ในรอบ 24 ชั่วโมง  มากกว่า

ปริมาณน�้านมแม่เฉลี่ยหลังได้รับ cup feeding อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(3.48±3.1 VS 1.44±2.7, t = 2.491, p = 0.016) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ

น�้านมแม่หลังได้รับ MSFM และ cup feeding ในรอบ 48 ชั่วโมงหลังคลอด

พบว่า ปริมาณน�้านมแม่เฉลี่ยหลังได้รับ MSFM ไม่แตกต่างกับ cup feeding 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (13.96±8.0 VS 13.12±8.9, t = 0.350, p = 0.728) 

จากการโทรศัพท์เยี่ยมบ้านเมื่อทารกอายุครบ 4 สัปดาห์ พบว่า อัตราการ 

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้งาน/ขยายผล
 การช่วยเหลือมารดาโดยใช้ MSFM เป็นอีกทางเลือกที่สามารถน�ามาใช้

ช่วยเหลือมารดาหลังจากคลอดแล้ว 24 ชั่วโมง แต่ยังไม่มีน�้านม เพื่อเพิ่มระยะ

เวลาหรือจ�านวนครั้งในการดูดนมจากเต้านมมารดา แต่การใช้วิธีนี้ต้องมีความ

ระมดัระวงัคอื ต้องสามารถดแูลให้ทารกดดูนมมารดาได้อย่างถกูวธิ ีต้องอธบิาย

กลไกการสร้างน�้านม การป้องกันหัวนมแตก ข้อดีของนมมารดา ข้อเสียของ 

นมผสม โดยการช่วยเหลือด้วยวิธีนี้จะต้องลดลงเมื่อมารดาเริ่มมีน�้านม และ 

ไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือด้วยวิธีนี้อีก ถ้ามารดามีน�้านมเพียงพอ
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พัฒนา Flow Modified Early 
Warning Signs Active Bleeding 

Post Cardiac Surgery

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วย ไอ ซี ยู ตั้งตรงจิตร 1

สังกัด  งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และ -

 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

ที่มาของโครงการ	
 การผ่าตดัหวัใจท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางสรรีะของระบบต่างๆ  

ในร่างกายอย่างมาก โดยเฉพาะผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตดัหัวใจชนดิเปิด (open 

heart) เนือ่งจากการใช้เครือ่งปอดและหวัใจเทยีมขณะผ่าตดั (cardiopulmo-

nary bypass; CPB) ศลัยแพทย์จะท�าทางเบีย่งให้เลอืดส่วนใหญ่ไหลเวียนออก

นอกหวัใจและปอด (extracorporeal circulation) เพ่ือความสะดวกในการท�า

ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติ การใช้ CPB ท�าให้เกิดการแผ่ซ่าน (diffusion) ของ

โลหิตที่มีออกซิเจนอย่างเพียงพอไปยังอวัยวะส�าคัญต่างๆ ของร่างกายได้แก่ 

สมอง หวัใจ ตบั ไต ซ่ึงช่วยให้คงสภาพชีวติของเน้ือเยือ่ ในระหว่าง CPB ปรมิาณ

เลือดทั้งหมดจะไหลเวียนอย่างต่อเนื่องระหว่างวงจรเครื่องมือและร่างกาย 

ผูป่้วย จงึจ�าเป็นในการท�าให้เลอืดของผูป่้วยอยูใ่นสภาวะเจือจาง (hemodilu-

tion) ปรับอุณหภูมิกายให้ลดต�่า (hypothermia) และใช้ยาต้านการแข็งตัว 

ของเลือด (anticoagulation) คือ สารเฮปาริน เพื่อป้องกันเลือดแข็งตัว  

เมื่อผ่าตัดเสร็จ แพทย์จะฉีดโปรตามีนซัลเฟต เพื่อแก้ฤทธิ์ของเฮปาริน ป้องกัน

การตกเลือดหลังผ่าตัด แต่ผู้ป่วยบางรายท่ีมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือด
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ออกมาก อาจท�าให้เกดิภาวะ hypovolemia, low cardiac output, cardiac  

tamponade และ shock สถิติการผ่าตัดซ�้าเน่ืองจาก active bleeding   

ในหน่วยงาน ในปี 2552 -2554 ร้อยละ 4.59, 3.54 และ 3.17 ตามล�าดับ และใน

เดอืนมกราคม-มถินุายน 2555 ร้อยละ 4.9 โดยในปี 2554 เกดิอบุตักิารณ์เสยีชวีติ 

จากภาวะ hypovolemic shock และเกิดภาวะ shock จาก cardiac  

tamponade เนื่องจาก active bleeding อย่างละ 1 ราย นอกจากนี้แนวทาง

การดแูลผูป่้วยไม่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั  จงึจดัท�า work flow เป็นมาตรฐาน

ในการเฝ้าระวัง จัดการ เป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากภาวะ active 

bleeding หลังการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันอันตรายจากภาวะ active bleeding   

หลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. วิเคราะห์อุบัติการณ์ ปัญหา/ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดหัวใจและ      

  ทรวงอกที่มีความถี่สูงสุด

 2. สรุปประเด็นปัญหา active bleeding หลังผ่าตัดใจและทรวงอก

 3. วิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยที่สามารถป้องกันได้ และป้องกันไม่ได้

 4. ประชุมร่วมกันระหว่างแพทย์และพยาบาล เพื่อหาแนวทางป้องกัน 

  และการจัดการจากภาวะ active bleeding 

 5. ช้ีแจงในที่ประชุมแพทย์และพยาบาล เพื่อน�า work flow มาใช้ 

  ในหน่วยงาน

 6. ติดตามผลการใช้ work flow 

 7. สรุปผลการใช้ work flow 
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 8. ใช้เป็นมาตรฐานในการจัดการภาวะ active bleeding หลังผ่าตัด 

  หัวใจและทรวงอก 

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	1 Work flow Modified Early Warning Signs: Active Bleeding Post  

 Cardiac Surgery
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราการใช้ work flow  100 - 70 80 100

 (%) 

2. อุบัติการณ์การเกิด  0 1 0 0 0

 hypovolemia shock 

 จากภาวะ active 

 bleeding (ครั้ง) 

3. อุบัติการเกิดภาวะ shock  0 1 0 0 0

 จาก cardiac tamponade 

 (ครั้ง) 
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พฒันาเครือ่งมือประเมนิคณุภาพ
บนัทกึทางการพยาบาล

หัวหน้าโครงการ    ดร.ยุวดี  เกตสัมพันธ์

ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

สังกัด  ฝ่ายการพยาบาล

ที่มาของโครงการ	
 บนัทกึทางการพยาบาล เป็นการบนัทกึเกีย่วกบัสถานการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ 

กับผู้ป่วย โดยใช้กระบวนการพยาบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาล  

การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ นอกจากนีบ้นัทกึ 

ทางการพยาบาลเป็นหลกัฐานทีส่ะท้อนบทบาทวชิาชีพทีใ่ช้อ้างองิทางกฎหมาย  

เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงเอกสิทธิ์ของวิชาชีพพยาบาล ดังนั้น ฝ่าย  

การพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จึงพัฒนาระบบการบันทึกในรูปแบบ focus 

charting โดย ก�าหนดเป้าหมาย เพือ่ตัง้ข้อวนิจิฉยัทางการพยาบาลและให้การ

พยาบาลได้ตรงประเด็น สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบัน 

ในรูปแบบของ A - I - E (A = assessment, I = intervention, E = evalu-

ation) และสามารถประเมินคุณภาพบันทึกในรูปแบบ focus charting ที่มี

ความเทีย่งตรงในการวดัท้ังเชงิปรมิาณ และคณุภาพ สามารถเป็นต้นแบบให้แก่  

โรงพยาบาลอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 พัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล ให้มีความน่า

เชื่อถือ และมีความเที่ยงตรงในระดับสูง

ขั้นตอนการดำาเนินงาน
 1. สังเคราะห์องค์ประกอบและประเด็นการประเมินคุณภาพบันทึก 

  ทางการพยาบาล ดังนี้

  - ทบทวนเอกสารและก�าหนดแนวทางการสร้างเครื่องมือประเมิน 

   คุณภาพบันทึกทางการพยาบาล

  - ก�าหนดผู้ทบทวนเวชระเบียน 5 คน เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ 

   ระบบบันทึกทางการพยาบาล

  - ทบทวนเวชระเบียน 40 ฉบับ โดยรวบรวมองค์ประกอบ และ 

   ประเด็นต่างๆ น�ามาจัดหมวดหมู่ และจัดท�าเครื่องมือประเมิน 

   คุณภาพบันทึกทางการพยาบาล

 2. จัดท�าคู่มือการประเมินคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล และช้ีแจง 

  แนวทางการประเมนิคณุภาพบันทึกทางการพยาบาลทัง้ด้านปรมิาณ  

  (quantity) และคุณภาพ (quality) ก�าหนดเกณฑ์การประเมินและ 

  ให้คะแนน

 3. ประเมินคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้

  - เชิญผู้เชี่ยวชาญ 10 คน พิจารณาเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะ  

   เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  (content validity)

  - ค�านวณค่าสถิติด้วยอัตราส่วนความตรงตามเนื้อหา content  

   validity ratio ตามสูตร Lawshe (1975)
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  - ทดสอบความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน (inter-rater reliability)   

   วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ัน  

   (intra-class-correlation)

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที	่1  เครื่องมือประเมินคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล

ภาพที่	2  คู่มือประเมินคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล



พัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล 291

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 	 เป้าหมาย	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 	 (Target)	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	

1. ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นของเครื่องมือ     > 0.8 0.93 -

2.  ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดย > 0.8 0.87 -

 ผู้เชี่ยวชาญ      

3.  ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ (ทั้งฉบับ)  > 0.8 0.86 0.96

4.  ค่าความเที่ยงของเครื่องมือเชิงปริมาณ  > 0.8 0.73 0.93

5.  ค่าความเที่ยงของเครื่องมือเชิงคุณภาพ  > 0.8 0.82 0.93
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ลดโรค ลดเสีย่ง หลกีเลีย่งเจบ็ป่วย   
ด้วยการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

หัวหน้าโครงการ    นางสาววาสินี  ชาญศรี

ชื่อหน่วยงาน งานการพยาบาลปฐมภูมิ

สังกัด  ฝ่ายการพยาบาล

ที่มาของโครงการ	
 จากโครงการการลดระดับความดันโลหิตสูงด้วยการปรับพฤติกรรม

การกิน (Dietary Approaches to Stop Hypertension : DASH) ของ

หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช ที่จัดท�าข้ึนเพื่อให้ผู้ป่วย/ครอบครัว 

เรียนรู้คุณค่า และโทษหรือผลอันไม่ปรารถนาของสารอาหาร การแลกเปลี่ยน

ทางโภชนาการ ร่วมกบัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการกนิในปี 2547-2548 พบว่า  

ระดบัความดนัโลหติของผูป่้วยลดลงร้อยละ90.03 และร้อยละ 50.06 ของผูป่้วย 

สามารถลดปริมาณการใช้ยาควบคุมความดันโลหิตสูง และจากโครงการเพิ่ม

ประสิทธิผลของการควบคุมโรคและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ด้วยกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ปี 2548 พบว่า ผู้ป่วยเบาหวาน 

ร้อยละ 66.7 สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ดีขึ้น (HbA1C £ 7 %) 

และร้อยละ 64.3 มดีชันมีวลกาย (BMI) ลดลง เนือ่งจากการให้ค�าปรกึษาผูป่้วย

และครอบครัวรายบุคคลและรายกลุ่ม ท�าให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมการบริโภค

อาหาร ออกก�าลังกายได้เหมาะสม ป้องกันการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อน  

ซึ่งทั้ง 2 โครงการนั้น ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่าง
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เหมาะสมแต่ขาดความยั่งยืน เนื่องจากมาตรวจตามนัดไม่ต่อเนื่อง จากการพัก

อาศัยเพียงล�าพัง มีปัญหาเศรษฐกิจ ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวมากกว่าการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง ดังนั้น จึงจัดท�าโครงการนี้ เพื่อจัดรูปแบบการบริการ

ในชุมชนในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพทีเ่หมาะสมกบัวถิกึารด�าเนนิชวีติ

ของผู้ป่วยอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื ให้ผูป่้วยสามารถปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ และ

จดัหาวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัระดบัความพร้อมท่ีจะเปลีย่นแปลงของแต่ละบคุคล

เพื่อน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (behavioral modification) 

โดยเฉพาะด้านการรบัประทานอาหารและการออกก�าลงักาย ซึง่เป็นมาตรฐาน

ส�าคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ป้องกัน หรือชะลอการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในผู้ที่ม ี

  ความเสี่ยง โดยลดระดับความดันโลหิต และระดับน�้าตาลในเลือด 

  ของผู้ป่วย ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด

 2. เกิดกลุ่มแกนน�าเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดูแลตนเองของ 

  ผู้ป่วย/ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ ศึกษาข้อมูลผู้รับบริการ

 2. คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

 3. ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนด�าเนินงาน และจัดท�าแนวปฏิบัติฯ

 4. ประชาสัมพันธ์โครงการ

 5. ฝึกอบรมพยาบาล

 6. จัดอบรม และฝึกการให้ความรู้ผู้ดูแลสุขภาพชุมชน
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 7. จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน กิจกรรม ออกก�าลังกาย

 8. จดักจิกรรมตรวจสขุภาพชมุชน ประเมนิผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพท่ี	1 บรรยากาศโครงการลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงเจ็บป่วย ด้วยการ 

 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม



ลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงเจ็บป่วยด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 295

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด		 เป้าหมาย	

ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้
	 (KPI)	 (Target)	

1.  ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน�้าตาล 80 26.3

 ในเลือด <100 mg/dl (%) 

2.  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีระดับความดันโลหิต 80 25.6

 ต�่ากว่า 130/80 mmHg (%) 

3.  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีระดับดัชนีมวลกาย 80 42.0

 ลดลง (%) 

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสม�า่เสมอมีความแข็งแรง 80

 ของกล้ามเนือ้ขาเพิม่ขึน้ภายในเวลา 6 เดอืน (%)

 - กล้ามเนื้อเข่าซ้ายเพิ่มขึ้น (%)  69.1

 - กล้ามเนื้อเข่าขวาเพิ่มขึ้น  (%)  72.1

5. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทุกคน 80 100

 ไม่เข้ารับการรับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย

 ภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น (%) 
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สลาก 5 ซาลอน

หัวหน้าโครงการ    นางนพมาส  กันเสือ

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยสลากกินแบ่ง 5

สังกัด  งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และ

 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานให้บรกิารดแูลรกัษาผูป่้วยโรคกระดกู เอน็กล้ามเนือ้ และข้อต่อ 

ในผู้ป่วยสามัญหญิงและเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ผู้ป่วยสามัญหญิงส่วนใหญ่เป็น 

ผูส้งูอายแุละมโีรคร่วม ต้องนอนโรงพยาบาลนาน และมกีารจ�ากดัการเคลือ่นไหว  

จงึตระหนกัถงึการดแูลความสะอาดร่างกายทัว่ไป โดยจัดให้มกีารสระผมทุกวนั

อาทิตย์ โดยจัดท�านวตักรรม สลาก 5 ซาลอน เพือ่ลดการปวดหลงัของบคุลากร 

และผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้น  

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เพิ่มความสะดวก ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี ไม่มีอาการปวดหลัง

จากการสระผม และลดภาระงานของบุคลากรและระยะเวลาในการสระผม
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. น�าแท่งอลูมิเนียมมาประกอบเป็นโครงร่าง (ภาพที่ 1)

 2. เสริมฟองน�้าด้านข้างซิงก์ 

 3. บุรอบรถและฟองน�้าด้วยผ้ายาง 

 4. น�าขวดน�้าคว�่าลงที่ส่วนบนของรถ แล้วเจาะรู ที่ก้นขวดแล้วใส่น�้า        

 5. ต่อสายฝักบัวเข้ากับขวดน�า้

 6. น�าถังน�้าส�าหรับใส่น�้าที่สระผมแล้ว ไว้ใต้รถ

 7. ต่อก๊อกน�้าทิ้งออกด้านหลัง

 8. เย็บผ้าหุ้มขวดน�้าส่วนบน

 9. น�าวิทยุมาตั้ง และเตรียมน�้าอุ่น ในการสระผม

งบประมาณที่ใช	้			3,670   บาท

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

					ภาพที่	1 นวัตกรรมสลาก 5 ซาลอน   ภาพที่	2 การใช้งานนวัตกรรมสลาก 5 ซาลอน
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราบุคลากรไม่มีอาการ 100 100 100 100 100

 ปวดหลังภายหลังสระผม

 (%) 

2. อัตราความพึงพอใจของ > 90 87.7 98.2 100 100

 บุคลากร (%) 

3. อัตราความพึงพอใจของ > 90 89.2 97.1 100 100

 ผู้ป่วย (%) 
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“หมอนรองหน้าท้องช่วยเข้าเฝือก              
  Hip Spica ในเดก็”

(Baby Padding for Hip Spica)

หัวหน้าโครงการ    นางสาวเกษรินทร์  บุษรากรณ์

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจและติดตามผลการรักษาออร์โธปิดิคส์

สังกัด งานการพยาบาลผ่าตัด

ที่มาของโครงการ	
 ผูป่้วยเดก็ทีม่คีวามผดิปกตขิองกระดกูสะโพกหลดุหรอืเคลือ่นแต่ก�าเนดิ 

กระดูกส่วนต้นขาหัก หรือได้รับการผ่าตัดบริเวณสะโพก และใส่เฝือก Hip  

spica จะต้องมีหมอนรองบริเวณหน้าท้องทุกครั้ง ส�าหรับเปิดหน้าท้องให ้

ผู้ป่วยเวลารับประทานอาหาร เพื่อไม่ให้แน่นอึดอัด หมอนรองบริเวณหน้าท้อง 

ของผูป่้วยท�าจากส�าล ีซึง่มรีปูทรงไม่คงที ่และเปลีย่นแปลงตามแรงทีม่กีารกระท�า 

ใช้ได้เพยีงครัง้เดยีวแล้วทิง้ บางกรณกีารท�าหมอนรองหน้าท้องมขีนาดทีไ่ม่เหมาะสม 

อาจมีขนาดเลก็หรอืใหญ่เกนิ จงึประดษิฐ์ หมอนรองหน้าท้องช่วยเข้าเฝือก Hip 

Spica ในเด็ก (Baby Padding for Hip Spica) ที่มีราคาถูก สามารถประดิษฐ์

ได้หลายขนาด เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ท�าความ

สะอาดได้ง่าย และมีความทนทาน น�ากลับมาใช้ได้หลายครั้ง ส่งผลให้แพทย์

และบุคลากรมีความพึงพอใจ 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เป็นการพัฒนาและปรับปรุงวัสดุที่ใช้ในการช่วยใส่เฝือก Hip spica ให้

เกิดความสะดวก รวดเร็ว ท�าความสะอาดง่าย และสามารถน�ากลับมาใช้ในผู้

ป่วยรายต่อไปได้ ท�าให้ประหยัดทรัพยากร และลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

ภาพท่ี	1 อุปกรณ์ในการประดิษฐ์นวัตกรรมหมอนรองหน้าท้องช่วยเข้าเฝือก  

 Hip Spica ในเด็ก

 วิธีการประดิษฐ์

	 ภาพที	่2	 ภาพที่	3	 ภาพที	่4	 ภาพที่	5
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 1. ตัดผ้าหนังเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ที่มีขนาดตามที่ต้องการ (ภาพที่ 2)  

  และตัดให้มีความกว้าง × ยาว ขนาด 1×12 ซม. เพื่อท�าเป็นสาย 

  ส�าหรับแขวน และเพื่อดึงหมอนรองหน้าท้องออกหลังเข้าเฝือกเสร็จ  

  (ภาพที่ 3)

 2. เย็บสายหนังที่เตรียมไว้ด้านบนฝาเปิด-ปิดของหมอนรอง เพื่อใช้ 

  ส�าหรับแขวนหรือส�าหรับดึงหลังจากเข้าเฝือกแล้ว (ภาพที่ 4)

 3. ตัดฟองน�้าขนาดต่างๆ ใส่ในหมอนผ้าหนังสี่เหลี่ยมให้เต็ม เพื่อให้ 

  หมอนรองหน้าท้องมคีวามหนา นุม่ สามารถปรับขนาดความหนาได้  

  (ภาพที่ 5)

งบประมาณที่ใช	้			25 บาท/ชิ้น

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที	่6 นวัตกรรมหมอนรองหน้าท้องช่วยเข้าเฝือก Hip Spica ในเด็ก

ภาพที	่7 การใช้งานนวัตกรรมฯ
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 1. เลอืกขนาดของหมอนรองหน้าท้องให้เหมาะส�าหรบัรปูร่างของผูป่้วยเดก็  

  มี 4 ขนาด ได้แก่ ขนาด SS 8 x 8 ซม.  ขนาด S 10 x 10 ซม. ขนาด  

  M 12 x 12 ซม และขนาด L 14 x 14 ซม. 

 2. น�าหมอนรองหน้าท้องวางบนหน้าท้องของผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่เริ่มต้น 

  เข้าเฝือก และน�าหมอนรองหน้าท้องออก เมื่อเฝือกเข้ารูปและแห้ง 

  ดีแล้ว 

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราความพึงพอใจของ > 80 33.3 83.4 96.7 100

 แพทย์ ในการใช้อุปกรณ์

 หมอนรองหน้าท้อง (%) 

2. อัตราความคงทนของ > 80 20 90.0 93.3 100

 อปุกรณ์หมอนรองหน้าท้อง  

 (%) 

3. อัตราความพึงพอใจของ > 80 66.7 96.7 96.7 100

 บุคลากรที่ช่วยเข้าเฝือก 

 (%) 
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อุน่ใจเม่ือใกล้คลอด

หัวหน้าโครงการ    นางอารีรัตน์  บางพิเชษฐ์

ชื่อหน่วยงาน หน่วยฝากครรภ์

สังกัด  งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานเห็นความส�าคัญของการเตรียมตัวมารดาในการมาคลอด 

เพื่อลดอุบัติการณ์ที่อาจเกิดข้ึนกับมารดาและทารกในครรภ์ จึงเกิดโครงการ 

“อุ่นใจเมื่อใกล้คลอด” โดยให้ความรู้การปฏิบัติตัวในการเตรียมคลอด และ 

พาชมจุดบริการที่หญิงตั้งครรภ์จะต้องมาติดต่อเมื่อมีอาการเจ็บครรภ์  

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ในการเตรียมตัวก่อนคลอด

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 1. คัดเลือกหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไป โดยแจ้งให้หญิง 

  ตั้งครรภ์ทราบในวันที่มีการตรวจเลือดฝากครรภ์ครั้งที่สอง

 2. ให้ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ และสรุปประเด็น 

  ส�าคัญ 
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 3. ชมวีดีทัศน์เรื่องพาทัวร์ก่อนคลอด พร้อมกับอธิบายเกี่ยวกับสถานที ่

  และค่าใช้จ่าย

 4. พาเยี่ยมชมหน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1

งบประมาณที่ใช้				500 บาท

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที่	1  บรรยากาศโครงการอุ่นใจเมื่อใกล้คลอด
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 	 เป้าหมาย	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 	 (Target)	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราหญิงตั้งครรภ์มีความรู้ในการ 80 100 100 100

 เตรียมตัวคลอดภายหลังเข้าร่วม

 โครงการ (%) 

2.  จ�านวนอุบัติการณ์ของหญิงตั้งครรภ์ 0 5 1 0

 ที่มาติดต่อที่หน่วยฝากครรภ์ เมื่อมี

 อาการเจ็บครรภ์จริง (ครั้ง) 

3. อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มีความพึงพอใจ 80 100 100 100

 ในโครงการ (%) 
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อุปกรณ์ช่วยใส่ Stereotactic
(Stereotactic Holder)

หัวหน้าโครงการ    นางสาวสวนีย์  พุ่มสีนิล

ชื่อหน่วยงาน หน่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์

สังกัด	 งานการพยาบาลผ่าตัด

ที่มาของโครงการ	
 การผ่าตัดโดยวิธี stereotactic biopsy เป็นการผ่าตัดที่ใช้เครื่องมือ 

ที่มีความทันสมัย มีการค�านวณหาจุดต�าแหน่งพิกัดในการรักษาแผลผ่าตัดเล็ก  

และใช้ Stereotactic Leksell เพื่อก�าหนดพิกัดส�าหรับการผ่าตัดสมอง  

ในขณะผู้ป่วยถ่ายภาพ CT จึงต้องมีการติดอุปกรณ์ยึดกะโหลกศีรษะท่ีห้อง

ผ่าตัด โดยมีแพทย์เป็นผู้ติดหมุดยึดกะโหลกให้ตรงกับต�าแหน่งที่ต้องการ

ท�าผ่าตัด อุปกรณ์ที่มากับชุดเครื่องมือนี้ท�าให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บ และต้องมี

บุคลากรช่วยถือเฟรม ดังนั้น จึงประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อช่วย ยึด Leksell  

frame กับศีรษะผู้ป่วยให้ง่ายข้ึน และไม่ต้องใช้บุคลากรถืออุปกรณ์ รวมทั้ง 

ผู้ป่วยไม่เจ็บปวด และท�าให้ติด frame ได้ตรงต�าแหน่งในระนาบเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ช่วยให้แพทย์สามารถตดิอปุกรณ์ยดึกะโหลกศรีษะได้ตรง อยูใ่นระดบั 

  ที่ต้องการได้ถูกต้อง และสะดวก รวดเร็วขึ้น



อุปกรณ์ช่วยใส่ Stereotactic (Stereotactic Holder) 307

 2. ลดจ�านวนการใช้บคุลากรถอื stereotactic frame ในขัน้ตอนการติด 

  อุปกรณ์การยึดกะโหลกศีรษะ

 3. เพิ่มความพึงพอใจของแพทย์ในการติดอุปกรณ์ยึดกะโหลกศีรษะได้ 

  สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

 เชือกร่มชนิดแบน ขนาด 2 นิ้ว ยาว 2 เมตร  เข็ม/ด้าย หรือจักรเย็บผ้า  

สายวัด  ตีนตุ๊กแกขนาด 1 นิ้ว 

 วิธีการประดิษฐ์

ภาพที่	1

	 ภาพที่	2	 ภาพที	่3	 ภาพที่	4

 1. วัดขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงของ stereotactic  

  frame ได้ขนาด 18x20x20 ซม. เพือ่ใช้ก�าหนดขนาดของสายเชอืกร่ม  

  และค�านวณให้เหมาะสมกับตัวเฟรม (ภาพที่ 1)
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 2. น�าสายเชือกร่มชนิดแบนมาตัดแบ่งเป็น 2 เส้นเท่าๆ กัน ขนาด 

  ประมาณ 80 ซม. (ภาพที่ 2)

 3. น�าเชือกร่มวางไขว้กันเป็นรูปกากบาท โดยให้อยู่ที่จุดกึ่งกลางพอดี  

  และวางให้สายด้านหนึ่งในแนวตั้งเป็นเส้นที่สั้นเอาไว้ส�าหรับเป็นมุม 

  ท่ีใช้ด้านหน้ายาวประมาณ 35 ซม. และอีกด้านหน่ึงที่ยาวกว่า 

  ประมาณ 45 ซม. ส่วนด้านซ้ายและขวายาวประมาณ 40 ซม. (ภาพที ่3)

 4. น�าไปเย็บให้ส่วนที่ไขว้กันยึดติดกันให้แน่น หลังจากนั้นน�าตีนตุ๊กแก 

  มาติดที่บริเวณปลายของสายเชือกร่มทั้ง 4 ด้าน (ภาพที่ 4)

งบประมาณที่ใช้					80 บาท

วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง

ภาพที	่5  ก่อนใช้นวัตกรรม

ภาพที	่6  หลังใช้นวัตกรรม
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. จ�านวนอุบัติการณ์การเกิด 0 0 0 0 0

 อันตรายจากการใช้ 

 Stereotactic Holder 

 (ครั้ง) 

2. อัตราความพึงพอใจของ 90 80 80 90 95

 ศัลยแพทย์ต่อ Stereotactic 

 Holder (%) 

3. จ�านวนอุบัติการณ์ติด  0 1 0 0 0

 stereotactic frame 

 ไม่สมดุล (ครั้ง) 





ผลงานวิจัยจากงานประจ�า
(Routine to Research : R2R
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An Analysis of Delayed Door-to-Balloon 
Time in Patients with ST Segment Elevation 
Myocardial infarction to Determine Causes

of Delay

รายชื่อสมาชิก Wiwun Tungsubutra, MD, Saowanee awapanich,  

 Tipa Chakorn, MD, Chunhakasem 

 Chotnaiwattarakul, MD, Deachart Ngoenjan, MD, et al.  

ชื่อหน่วยงาน Divison of Cardiology, Department of Medicine,  

 Department of Emergency Medicine, Her Majesty 

 Cardiac Center, Siriraj Hospital, Mahidol  University

Background	
 Data  have  shown  superiority  of  primary  percutaneous  

coronary intervention (PCI)  to  thrombolytic therapy  in  patients  

with  STEMI but  the benefit  may  diminish  if  there  is  delayed  

door-to-balloon (DTB) time.  International guidelines recommend a 

DTB time of  within 90 minutes  for primary  PCI. However, accom-

plishing this level of performance is an organizational challenge.

Methods
 This is a retrospective, cross-sectional study. We analyzed 

the DTB time from June 1, 2008 to May 31, 2011 in patients who 

presented with STEMI to our institute’s emergency department and 

underwent primary PCI. Unique to our institute is that the emer-
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gency department personnel triage patients into the emergency 

room or the urgent care room. DTB time greater than 90 minutes 

was considered as delayed. Data were collected to determine 

which variables were associated with delays.

Results
 Over the three-year period, 133 patients were enrolled (71.4% 

male, mean age 61.1 years).  94 patients (70.7%) had delayed DTB 

time. The median DTB time of all patients was 117 minutes. Median 

DTB time was 66 minutes in the non-delayed patients and 135 

minutes in the delayed patients. Patients who presented during on 

call hours had a median DTB time of 128 minutes VS 86 minutes 

for work hour presentation (p<0.001). 17.3% of the patients were 

triaged to the urgent care room and all of those had delayed DTB 

time. Patients who were triaged to urgent care had a median DTB 

time of 184 minutes VS 105 minutes for emergency room pres-

entation (p < 0.001). Among the components of DTB, the longest 

recorded time interval was time from initial ECG to patient arrival 

in the cardiac catheterization laboratory which was 50 minutes 

longer in the delayed patients. However, the specific cause of delay 

could not be identified due to incomplete recording of time data. 

Multivariate logistic regression analysis showed that presentation 

during on call hours was the only significant predictor of a DTB 

time of > 90 minutes (OR 7.86 ; 95% CI 3.39-18.2, p < 0.001). All 

patients that presented to the urgent care room were delayed thus 
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an interaction term between urgent care presentation and on call 

hours service could not determined.

Conclusion
 At our institute, patient presentation to the urgent care room 

and presentation during on-call hours accounted for the majority 

of DTB time delays. Improving triage in the emergency department 

and further exploring the specific causes of delays during on call 

hours may improve the process of care and improve DTB times.

Keywords
 Acute coronary syndrome, ST-segment elevation myocardial 

infarction, door-to-balloon time, primary  percutaneous  coronary 

intervention.
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โครงการศกึษาความคงตวัของยาผสม
เฉพาะคราว Furosemide  Syrup, 

Spironolactone Suspension, Hydro-
chlorothiazide Suspension

รายชื่อสมาชิก    ดร.ภญ.ฐนิตา  ทวีธรรมเจริญ 

 นายไพบูลย์   ทุมรินทร์ 

 ภญ.พจนา  โกเมศมุนีบริรักษ์  

 ภญ.ประภาพร  นพรัตยาภรณ์

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม และงานพิษวิทยา   

ที่มาของโครงการ	
 การเตรียมยาผสมขนาดน้อยที่หน่วยงานจัดท�าขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยเด็ก

สามารถรับประทานยาได้ในทันที ไม่ต้องบดเม็ดยา และสามารถผสมน�้าแบ่ง

ส่วนในการรับประทานแต่ละครั้งเช่นเดิม แต่เน่ืองจากยังไม่มีการศึกษาเรื่อง

ความคงตัวของยาดังกล่าว ที่ผ่านมาใช้เกณฑ์ที่มาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยก�าหนด

ว่ายาที่ผสมมีอายุที่ 1 เดือน ท�าให้เกิดปัญหาในการท�างานของเภสัชกร เพราะ

ขั้นตอนการอธิบายของยาต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น เพื่อท�าความเข้าใจ 

ในเรื่องวันหมดอายุยา การน�าใบสั่งยามาซื้อยาในครั้งถัดไป และเภสัชกรอาจ

ต้องเขียนแยกใบสั่งยาให้กับผู้ป่วย หากแพทย์นัดหมายผู้ป่วยมากกว่า 1 เดือน 

หรือยาหมดอายุก่อนถึงวันที่แพทย์นัดหมาย เพื่อใช้ ในการเบิกยาในวันหลัง 

ด้านการผลิตต้องผลิตครั้งละน้อยๆ ท�าให้ต้องผลิตบ่อยครั้ง เป็นการสิ้นเปลือง

เวลาในการจัดเตรียมแต่ละครั้ง ด้านผู้ป่วย ต้องสูญเสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางมาโรงพยาบาลเพือ่ซือ้ยาเพิม่เตมิ หรอือาจไม่สะดวกในการมารับยาเพ่ิม 

ท�าให้เกดิความไม่พงึพอใจ หรอืได้รบัยาไม่ต่อเนือ่ง จงึจดัท�าโครงการเพือ่ศกึษา 
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ความคงตัวของยา ซึ่งจะมีผลต่อการก�าหนดอายุของยาที่ผลิตในสูตรต�ารับยา

ขนาดน้อย ได้แก่ furosemide, spironolactone และ hydrochlorothiazide 

โดยท�าการศึกษาทั้งทางกายภาพ และปริมาณสารส�าคัญ เพื่อเป็นหลักฐานที่

ชัดเจน และเป็นประโยชน์ในการก�าหนดอายุของยาที่ผลิต

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ศึกษาความคงตัวของยาผสมขนาดน้อย ได้แก่ furosemide, spirono-

lactone และ hydrochlorothiazide เพื่อให้สามารถก�าหนดวันหมดอาย ุ

ของยาที่แท้จริง

วิธีการดำาเนินโครงการวิจัย
 1. ทดสอบหา condition ที่เหมาะสมในการวัดค่าปริมาณตัวยาส�าคัญ  

  3 ชนดิ เนือ่งจากแต่ละชนดิมลีกัษณะทีม่คีวามเฉพาะตัวต่างกนั และ 

  วางแผนในการตรวจวัดความคงตัวของยาโดยใช้หลักเกณฑ์ทาง 

  เภสัชศาสตร์ ท�าการทดสอบอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต ภายใต้สภาวะ 

  เดียวกัน และก�าหนดวันหมดอายุของยาเมื่อปริมาณตัวยาส�าคัญ 

  ลดลงไป > ร้อยละ 10 หรือลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนไป  

 2. ผลิตยาเพื่อใช้เตรียมส�าหรับการทดสอบ (วิธีการเดียวกับการผลิต 

  ทีใ่ช้ในโรงพยาบาล) ชนดิละ 3 รุน่การผลติ ครัง้ละ 5 ตวัอย่าง ต่อเนือ่ง  

  ไปจนกระทั่งยาหมดอายุ 

 3. ตรวจวิเคราะห์ปริมาณตัวยาส�าคัญ ความคงตัวทางกายภาพ และ 

  ทางจุลชีพ (เก็บยาที่อุณหภูมิ 2-8 �C)  บันทึกข้อมูล และสรุปผล  
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ผลการวิจัย
 พบว่า ระยะเวลาน้อยทีส่ดุของ spironolactone suspension  2 mg/ml  

ขนาด 60 มล. ที่ยังไม่เปิดใช้ จะยังคงมีปริมาณตัวยาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

คือ ไม่ต�า่กว่า 1.80 มก./มล. ไม่เกิน 2 เดือน และหากเปิดใช้แล้วจะเก็บได้ 

ไม่เกนิ 45 วนั ส่วน furosemide syrup 2 มก./มล. ขนาด 60 มล. ท่ียงัไม่เปิดใช้  

จะยังคงมีปริมาณตัวยาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้คือ ไม่ต�่ากว่า 1.80 มก./มล.  

อย่างน้อย 1 ปี และหากเปิดใช้แล้วจะเก็บได้อย่างน้อย 166 วัน ส�าหรับ  

hydrochlorothiazide suspension 10 มก./มล. ขนาด 60 มล. ทีย่งัไม่เปิดใช้  

จะยังคงมีปริมาณตัวยาอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้คือ ไม่ต�่ากว่า 8.0 มก./มล.  

ไม่เกิน 1 เดือน และหากเปิดใช้แล้วจะเก็บได้ไม่เกิน 25 วัน โดยที่ลักษณะ 

ทางกายภาพ และผลตรวจทางจุลชีพยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

บทเรียนที่ได้รับจากการทำาโครงการ
 การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดี 

ยิ่งขึ้นนั้น ไม่ใช่อาศัยเพียงแต่องค์ความรู้ หรือความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่

ส่วนหนึ่งเกิดจากการสังเกต การรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วน�ามาคิด

พฒันาเพือ่ปรบัปรงุแก้ไข จะน�ามาซึง่คณุประโยชน์ทัง้ต่อผูป่้วยและโรงพยาบาล   

รวมท้ังฝึกให้มีการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการร่วมมือ

ในการด�าเนินการ นอกจากนั้นต้องกล้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับ 

ข้อมลูเดมิ ซึง่อาจมบีรบิทไม่เหมอืนกบัหน่วยงานเราหรือสภาวการณ์ในปัจจุบนั

การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 ท�าให้เพิม่คณุภาพการผลติยาโดยมกีารศกึษาความคงตวัของยาทีผ่ลติขึน้ 

นอกจากน้ันยังลดการใช้ทรัพยากรทั้งของผู้ป่วยที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลบ่อย 



โครงการศึกษาความคงตัวของยาผสมเฉพาะคราว
 

Furosemide Syrup, Spironolactone Suspension, Hydrochlorothiazide Suspension
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เช่นเดิม ผู้ปฏิบัติงานเองก็ลดเวลาการท�างานที่ต้องแยกใบสั่งยาเพื่อให้ผู้ป่วย

กลับมาซื้อยาเพิ่มวันหลัง และสามารถผลิตได้จ�านวนต่อครั้งมากขึ้น

การตีพิมพ์
 ผลงานวิจัยนี้ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
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ผลของรปูแบบการส่งเสรมิความร่วมมอื
ในการตรวจหวัใจด้วยคลืน่เสียงสะท้อน

ความถีส่งูผ่านผนงัทรวงอกในผูป่้วยเด็กอายุ 
6 เดอืน-3 ปีต่อการใช้ยา Chloral  Hydrate

รายชื่อสมาชิก นางวิภาวิน วัฒนะประการชัย

 อ.พ.ญ.ปวีณา จึงสมประสงค์  

 นางกาญจนา หวานสนิท  

 นางสุธีรา พฤทธิ์ไพศาล         

 นางสาวศิรินธร  ถือแก้ว 

ชื่อหน่วยงาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

 ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ  

 งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด   

ที่มาของโครงการ	
 ปัญหาส�าคัญในการตรวจหวัใจด้วยคลืน่เสยีงสะท้อนความถีส่งูผ่านผนงั

ทรวงอกในผู้ป่วยเด็กกลุ่มอายุ 6 เดือน-3 ปี คือ มักไม่ให้ความร่วมมือ จ�าเป็น

ต้องใช้ยานอนหลับ (syrup chloral hydrate  50 มิลลิกรัม/น�้าหนักตัว  

1 กโิลกรมั) เพือ่ให้การตรวจประสบผลส�าเรจ็ แต่อาจมผีลข้างเคยีงและความเสีย่ง  

อาทิ ผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ นอกจากนี้หากผู้ป่วย 

บางรายร้องงอแง ดิ้นไปมา หงุดหงิด  เดินเซ อาจต้องให้ยาเพิ่ม รวมทั้งเป็นยา 

ที่รับประทานยากมาก ผู้ป่วยเด็ก มักมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนหลังได้รับยา 

การเตรียมผู้ป่วยก่อนรับประทานยา จึงต้องให้งดน�้าหรืออาหาร 2 ชั่วโมง  

ผู้ป่วยมักทนไม่ไหวร้องกวน ท�าให้พยาบาลมีภาระงานเพิ่มขึ้น ใช้ทรัพยากร



ผลของรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

ผ่านผนังทรวงอกในผู้ป่วยเด็กอายุ 6 เดือน-3 ปี ต่อการใช้ยา Chloral Hydrate
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มากขึ้น รวมทั้งเครื่องมือ monitor จึงพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือ

ที่เหมาะสมส�าหรับผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เปรียบเทียบอัตราการใช้ยา chloral hydrate ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กอายุ   

6 เดือน-3 ปี ที่ได้รับการดูแลในรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ

หัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านผนังทรวงอก กับกลุ่มควบคุม

วิธีการดำาเนินโครงการวิจัย
 เป็น experimental clinical research: randomizd controlled 

trial  (RCT) ศึกษาในผู้ป่วยเด็กอายุ 6 เดือน-3 ปี ที่แพทย์ส่งตรวจหัวใจด้วย

คล่ืนเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านผนังทรวงอก ที่หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและ

หลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ระยะเวลาในการศึกษา

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2554-มิถุนายน 2555 โดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็น 2 ช่วง

อายุ คือ อายุ 6 เดือน-น้อยกว่า 1 ปี  และอายุ 1-3 ปี แต่ละช่วงอายุจะแบ่ง

เป็น 2 กลุ่มย่อย ด้วยการสุ่ม คือ เป็นกลุ่มควบคุม 65 ราย และกลุ่มทดลอง 65 

ราย จากนั้นแพทย์จะเป็นผู้ประเมินเกณฑ์การให้ยานอนหลับ โดยให้คะแนน 

the ability to complete echocardiogram ถ้าอยู่ใน level 0-1 (0 = ไม่

สามารถตรวจได้ 1=ตรวจได้เฉพาะส่วนส�าคัญ) เป็นเวลา 5 นาที พยาบาลจะ

ให้ผู้ป่วยรับประทาน chloral hydrate เมื่อผู้ป่วยหลับแล้ว จะได้รับการตรวจ

ต่อจนเสร็จ พยาบาลประจ�าห้องตรวจที่ไม่ได้อยู่ในโครงการเป็นผู้บันทึกข้อมูล

เวลา เพือ่ป้องกนัอคต ิและประเมนิความพงึพอใจต่อรูปแบบการส่งเสริมความ

ร่วมมือจากแพทย์ พยาบาลที่ช่วยแพทย์ และผู้ปกครอง วัดผลการศึกษาจาก

อัตราการได้รับยา chloral hydrate ร่วมกับระยะเวลารวมทั้งหมดที่ใช้ในการ

ตรวจ และความพึงพอใจ  
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ผลการวิจัย
 กลุ่มควบคุมใช้ยานอนหลับ chloral hydrate และใช้ระยะเวลา           

รวมทั้งหมดในการตรวจมากกว่ากลุ่มทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(p < 0.05) ความพึงพอใจของแพทย์ที่ท�าการตรวจ พยาบาลที่ช่วยแพทย์ 

และผู้ปกครองในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(p < 0.05)

ตารางท่ี	1 ผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ 

  หัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านผนังทรวงอก ในผู้ป่วย 

  เด็กอายุ 6 เดือน-3 ปี

	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. อัตราการใช้ยานอนหลับ  50 100 25 20 10

 chloral hydrate (%) 

2. ระยะเวลารวมในการ 60 105 56 51 45

 ตรวจ pediatric 

 echocardiography (นาที) 

3. ความพึงพอใจของแพทย์  > 85 70 86 88 91

 (%) 

4. ความพึงพอใจของพยาบาล > 85 65 85 90 95

 ที่ช่วยแพทย์ (%) 

5. ความพึงพอใจของ > 85 70 87 91 96

 ผู้ปกครอง (%) 



ผลของรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

ผ่านผนังทรวงอกในผู้ป่วยเด็กอายุ 6 เดือน-3 ปี ต่อการใช้ยา Chloral Hydrate
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บทเรียนที่ได้รับจากการทำาโครงการ
 กระบวนการวิจัย R2R ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหางานประจ�า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาของการวิจัยนี้ ซึ่งมีแนวคิดในการน�า

กจิกรรมการเล่นบรูณาการกบักจิกรรมการพยาบาล รวมทัง้มกีารดูแลผู้ป่วยเด็ก 

แบบองค์รวม โดยยดึผูใ้ช้บรกิารเป็นศนูย์กลาง ส่งผลให้ผูป่้วยเดก็และผูป้กครอง 

รับรู้ถึงสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น ลดความกลัว และความวิตกกังวล เกิดความ

ร่วมมอืและประสบความส�าเรจ็ในการตรวจ ผูป่้วยได้รบัการดแูลอย่างมคีณุภาพ  

มคีวามปลอดภัย ใช้เวลาและภาระงานลดลง เกดิผลสะท้อนกลับมายงัผู้ปฏบิติั

งานให้เกิดความสุขใจ น�าพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning  

organization)

การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 ทีมผู้วิจัยมีแผนจะน�าผลงานวิจัยเผยแพร่ทางวารสารการแพทย์และ

พยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามได้น�าไปใช้ประโยชน์ 

ในระดับหน่วยงานต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2555 รวมทั้งผู้บริหารและทีมได้

ก�าหนดเป็นนโยบายของหน่วยงาน และสื่อสารให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง

การตีพิมพ์
 ผลงานวิจัยนี้ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
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ผลการฝึกบรหิารกล้ามเนือ้เชงิกราน (Kegel 
Exercise) ร่วมกบัสมาธบิ�าบดัต่อภาวะกลัน้
ปัสสาวะไม่อยู่ในผูป่้วยที่ ได้รบัการผ่าตดัต่อม
ลูกหมากออกทัง้หมดในโรงพยาบาลศริิราช

รายชื่อสมาชิก    นางสาวจารุวรรณ คงตระกูล 

 รศ.นพ.สุนัย ลีวันแสงทอง 

 นางสาววรรณวรา ทักขนนท์       

 นางสาวปิยะนุช ตัดพุดซา 

 นางสาวกนิษฐา ซื่อดี 

 นางสุภาพร เทียนไชย

ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา   

 และงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ   

ที่มาของโครงการ	
 Stress incontinence เป็นภาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่ชนิดหนึ่ง และ       

เป็นผลข้างเคียงที่เกิดหลังผ่าตัด radical prostatectomy ในผู้ป่วยมะเร็ง 

ต่อมลูกหมาก ซึ่งในโรงพยาบาลศิริราชมี 3 เทคนิค คือ การผ่าตัดเปิดหน้าท้อง  

การผ่าตัดผ่านกล้อง และการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด พบว่า มากกว่า 

ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยสามารถกลั้นปัสสาวะได้ใน 6 เดือนหลังผ่าตัด ดังน้ัน  

การฝึกบริหารกล้ามเนื้อเชิงกราน จัดเป็นมาตรฐานการดูแลเพื่อฟื้นฟูภาวะ 

กล้ันปัสสาวะไม่อยู่ พบว่า ร้อยละ 80 ของฝึกบริหารฯ ไม่สม�่าเสมอ แม้ว่า

จะได้รับค�าแนะน�า จึงจัดให้มีการฝึกบริหารกล้ามเนื้อเชิงกรานร่วมกับสมาธิ

บ�าบัดด้วยรูปแบบอุปกรณ์หินสปาฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริม 

การฝึกบริหารกล้ามเนื้อเชิงกรานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการฟื้นฟู



ผลการฝึกบริหารกล้ามเนื้อเชิงกราน (Kegel Exercise) ร่วมกับสมาธิบ�าบัดต่อภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทั้งหมดในโรงพยาบาล
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ภาวะกลั้นปัสสาวะที่มีประสิทธิผล ลดระยะเวลา ลดผลกระทบความรุนแรง 

และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 วตัถปุระสงค์หลกั (primary objective)  เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบผลการ

ฝึกบรหิารกล้ามเนือ้เชงิกราน (Kegel exercise) ร่วมกบัสมาธบิ�าบดักบัการฝึก

บริหารกล้ามเนื้อเชิงกรานต่อภาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูก

หมากหลังผ่าตัด

 วตัถปุระสงค์รอง (secondary objective) เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบความ

สม�่าเสมอของการปฏิบัติตามค�าแนะน�าทั้ง 2 วิธี

วิธีการดำาเนินโครงการวิจัย
 เป็น randomized controlled trial ในผูป่้วยมะเร็งต่อมลูกหมาก อายุ   

17-80 ปี ที่ไม่มีปัญหาและ/หรือความเสี่ยงจากภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ก่อน

ผ่าตัด และเข้ารับการผ่าตัด radical prostatectomy ณ โรงพยาบาลศิริราช 

สมัครใจเข้าร่วมเป็นลายลักษณ์อักษร ท�าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น กลุ่ม

ทดลอง และกลุ่มควบคุมด้วยวิธี stratified randomization stratified โดย

การถอดสายสวนปัสสาวะ และเป็นไปตามลักษณะของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 

ก�าหนด sample size จาก nQuery ชดเชยร้อยละ 10 คิดเป็น 69 ราย จาก

จ�านวนทั้งหมด 138 ราย กลุ่มทดลองได้รับการฝึกบริหารกล้ามเนื้อเชิงกราน

ร่วมกับสมาธิบ�าบัด ศึกษาผลลัพธ์การฟื้นฟูภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ โดยการ

เปรียบเทียบผล Pad test ใน 1 ชั่วโมงวัด น�้าหนักของ pad ที่ใช้เป็นกรัมก่อน

และหลงัการทดลองใช้เกณฑ์ประเมนิภาวะกลัน้ปัสสาวะไม่อยู ่คอื ต้องมจี�านวน

ปัสสาวะเล็ด > 2 กรัม และติดตามผลการฝึกเป็นระยะทุกสัปดาห์ที่ 3, 4, 6, 8, 

10, 12 หรือหลังผ่าตัด 3 เดือน  
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ผลการวิจัย
 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554-ตุลาคม 2555 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 247 ราย    

โดยตรงเกณฑ์การศึกษา 138 ราย ที่ 3 เดือนเมื่อยุติการศึกษาคงเหลือผู้ป่วย 

135 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 68 ราย และกลุ่มควบคุม 67 ราย (CONSORT 

2010) กลุม่ทดลองสามารถกลัน้ปัสสาวะได้ 65 ราย (ร้อยละ 95.6) เปรยีบเทยีบ 

กับกลุ่มควบคุมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p value 

< 0.001) และกลุม่ทดลองมคีวามสม�า่เสมอในฝึกได้ตามเวลาทีก่�าหนด ร้อยละ 

80 ขึ้นไป (66 ราย คิดเป็น ร้อยละ 97.06) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 

พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p value < 0.001) สรุป

ได้ว่า การฝึกบริหารกล้ามเนื้อเชิงกรานร่วมกับสมาธิบ�าบัดสามารถฟื้นฟูภาวะ

กลัน้ปัสสาวะไม่อยู ่ได้ผลดใีนกลุม่ผูป่้วยอาย ุ51-70 ปี ทีเ่ป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

หลังผ่าตัด radical prostatectomy โดยผล Pad test 1 ชั่วโมง มีจ�านวน

ปัสสาวะเล็ด 2-219.5 กรัม

บทเรียนที่ได้รับจากการทำาโครงการ
 1.  การท�างานวิจัยบนหลักการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย โดยมุ่งเน้น 

  การมีส่วนร่วม ผสานความร่วมมือทุกระดับภายในหน่วยงาน (หอ 

  ผู้ป่วย 84 ปีชั้น 8 ตะวันตก) และภายนอกหน่วยงานผ่าน patient  

  care team สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

 2.  ฝึกความอดทนและการแก้ไขปัญหาในการท�างานอย่างต่อเน่ือง เน่ืองด้วย  

  ในแต่ละขัน้ตอนของงานวจิยัมคีวามซบัซ้อน โดยเฉพาะในขัน้ตอน 

  การเกบ็ข้อมลู ซึ่งต้องติดตามผู้ป่วยตามเวลาที่ก�าหนด รวมทั้งต้อง 

  ตดิตามโทรศพัท์เยีย่มผูป่้วย ตลอดการฝึกบรหิารกล้ามเนือ้เชงิกราน 

  ระยะเวลา 3 เดือน/ราย การท�าการทดสอบ Pad test เพือ่ประเมนิ 

  ผลลัพธ์การฟ้ืนฟภูาวะกลัน้ปัสสาวะไม่อยู ่ รวมถึงวิธีการเข้าถึงผู้ป่วย 
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  ให้เกิดการยอมรบั ร่วมมอืปฏบิตัติาม (compliance) การประสานงาน  

  ผู้เกี่ยวข้องในวันนัดพบแพทย์ และปัญหาจากการประสบอุทกภัย 

  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให ้

  คงไว้ซึ่งคุณภาพของงานวิจัย จนด�าเนินงานวิจัยเสร็จสิ้น รวมทั้ง 

  การเขยีนโครงร่างวจิยัเพือ่น�าเสนอ การรวบรวมสรปุผลงาน รวมทัง้สิน้  

  2 ปี 10 เดอืน ทัง้นี ้  ได้รบัความร่วมมอืทีด่เียีย่มจากสมาชกิ patient  

  care team ด้วยบทสรุปการเรียนรู้ว่า “ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยใจ”  

  การปรับตัว ปรับใจ ปรับความคิดและความเข้าใจ จะก้าวข้ามผ่าน 

  ปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้งานบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี 

  ตั้งไว้

การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 เนือ่งจากงานวจิยัเพิง่ด�าเนนิงานเสรจ็สิน้ จงึใช้ผลเฉพาะสาขาศลัยศาสตร์

ยูโรและหน่วยงาน และได้ประชาสัมพันธ์น�าไปใช้ภายในโรงพยาบาล

การตีพิมพ์
 ก�าลังด�าเนินการตีพิมพ์
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รายชื่อสมาชิก    ผศ.นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล  

 ผศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์

 นายภูมิณภัทร์ แสงสุมาศ   

 นางเทียมจิต  ทองลือ   

 นางสาวศรัณยภัทร เหงกระโทก 

 นางสาวสุภาพร เหงกระโทก 

 นางสาวยุวดี  ปัดทุม 

 นายอภินันท์ จ�าเนียร 

 นายณัฐวุฒิ ช่างเหล็ก 

ชื่อหน่วยงาน สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 และภาควิชาอายุรศาสตร์

ที่มาของโครงการ	
 อาการปวดศีรษะจากการเกร็งของกล้ามเนื้อ (tension-type head-

ache) พบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง แต่การรักษา        

ทางยาด้วยการให้ยาแก้ปวดและคลายกล้ามเนื้อ อาจท�าให้เกิดผลข้างเคียงต่อ

ตับหรือไต การนวดไทยแบบราชส�านักจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยบรรเทา

อาการปวดได้โดยไม่ต้องให้ยาหรือให้น้อยลง การศึกษาประสิทธิภาพของการ

นวดไทยทีผ่่านมา เป็นการศกึษาแบบกลุม่เดยีว โดยไม่มกีลุม่เปรยีบเทยีบ หรอื

เป็นการศึกษาแบบแบ่งกลุม่ตามความสมคัรใจของผูป่้วย ซึง่ไม่สามารถแปลผล

การศกึษาประสทิธผิลของการนวด
เพือ่ลดอาการปวดศรีษะจากการเกร็ง

ของกล้ามเน้ือ
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ได้ชัดเจนเนื่องจากมีอคติต่อกลุ่มตัวอย่าง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ประเมินผลการรักษาอาการปวดศีรษะจากการเกร็งของกล้ามเนื้อ โดย

ใช้การนวดไทยแบบราชส�านักร่วมกับการรักษาตามวิธีมาตรฐาน เปรียบเทียบ

กับการรักษาตามวิธีมาตรฐานแต่เพียงอย่างเดียว

วิธีการดำาเนินโครงการวิจัย
 เป็น prospective randomized controlled trial มผีูเ้ข้าร่วม          

โครงการวจิยั จ�านวน 104 ราย แบ่งผูเ้ข้าร่วมการวจิยัด้วยวธิกีารสุม่เป็น 2 กลุม่ๆ 

ละ 52 ราย กลุม่ควบคมุได้รบัการรกัษาด้วยวธิมีาตรฐานเพียงอย่างเดียว ส่วนกลุ่ม

ทดลองได้รับการรกัษาด้วยการนวดไทยแบบราชส�านักสปัดาห์ละ 1 ครัง้ นาน  

4 สปัดาห์ ร่วมกบัการรกัษาตามวธิมีาตรฐาน คอื ในผูป่้วยใหม่ ให้ pracetamol 

(acetaminophen) 500-1,000 มก. และในกรณทีีใ่ช้ยา paracetamol แล้ว 

ไม่ตอบสนอง หรอืไม่ได้ผล ให้ ibuprofen (200-400 มก.) หรอื ketoprofen 

(25-50 มก.) หรอื naproxen (250-275 มก.) ในสปัดาห์ที ่2 และ 4 อาสาสมคัร

ทกุคนจะได้รบัการประเมนิระดบัความปวด ความถีข่องอาการปวด การใช้ยา 

แก้ปวด และระดบัความพงึพอใจต่อผลการรกัษา  

ผลการวิจัย
 พบว่าระดับความปวดของทั้ง 2 กลุ่มลดลง กลุ่มควบคุมก่อนการรักษา  

มีค่า Visual Analog Scale (VAS) 5.23+2.12 หลังการรักษาลดลงเป็น 

2.24+0.50 กลุ่มทดลองก่อนการรักษามีค่า VAS 5.54+1.77 หลังการรักษา

ลดลงเป็น 1.08+0.27 นอกจากนี้พบว่า ระดับความปวดในกลุ่มทดลองที่ลด

ลงมากกว่าร้อยละ 50 มีมากกว่ากลุ่มควบคุม (ร้อยละ 92.3 และ ร้อยละ 59.6 



นวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาว ประจ�าปี 2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
330

ตามล�าดับ; p = 0.001) ความถี่ของอาการปวดในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยน้อย

กว่ากลุ่มควบคุม (15+3.12 และ 25+3.85 ครั้ง ตามล�าดับ; p = 0.006) และ

กลุ่มทดลองมีการใช้ยาแก้ปวดร่วมด้วยน้อยกว่า กลุ่มควบคุม (ร้อยละ 47.5 

และ 63.4 ตามล�าดับ; p = 0.183)

บทเรียนที่ได้รับจากการทำาโครงการ
 โครงการนี้ท�าให้บุคลากรในสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้เรียน

รู้ถึงความส�าคัญของการท�างานเป็นทีม เร่ิมจากการตระหนักถึงการพัฒนา

งานการแพทย์แผนไทยให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยการระดมความคิดเพื่อ

สร้างผลงานทางวิชาการ เนื่องจากยังมีงานตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยอีก

เป็นจ�านวนมากทีไ่ม่มข้ีอมลูหรอืหลกัฐานเชงิประจกัษ์ โครงการนีจ้งึเป็นตวัอย่าง

การน�าองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยมาศึกษาวิจัย เพื่อเป็นแนวทางหรือเป็น

มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะจากการเกร็งของกล้ามเนื้อ 

เป็นตัวอย่างการผสมผสานการรักษาระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ

แผนปัจจุบันในระบบสุขภาพ ซึ่งสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 มกีารน�ากระบวนการรกัษามาใช้กบัผูป่้วยอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ถอืเป็นตวัอย่าง 

การพฒันางานให้มคีณุภาพมากขึน้ แสดงให้เหน็ถงึความใส่ใจ ในปัญหาและการ

ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�าให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานน้อยลง 

เพิ่มคุณภาพในการด�ารงชีวิต และมีความพึงพอใจการรักษาเป็นอย่างมาก

การตีพิมพ์
 ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
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การทดลองระยะที ่3 แบบสุม่เพือ่ศกึษา
ประสทิธภิาพการบรหิารฤๅษดีดัตนในการลด

อาการปวดบ่าและสะบกัจากกลุม่ผูป่้วย 
Myofascial Pain Syndrome (MPS) เรือ้รงั

รายชื่อสมาชิก    รศ.นพ.ประดิษฐ์   ประทีปะวณิช

 อ.นพ.กุลธร เทพมงคล  

 นางสาวอังคณา อภิชาตวรกิจ  

 นายสุธน จันทร์สมสฤษดิ์  

 นางสาวเปรมสุดา แจ่มจันทรา 

 นางสาวกฤติยา หนูเจริญ  

 นางสาวกฤษณา ปั้นพุ่ม 

 นายสุกรี กาเดร์    

 นางสาวเปี่ยมฤทัย บุตรดาพันธ์ 

 นางสาวขวัญนรา นราจีนรณ  

ชื่อหน่วยงาน สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 และภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่มาของโครงการ	
 จากข้อมลูเบ้ืองต้นของกลุม่ผูป่้วย MPS บรเิวณบ่า และสะบกัทีม่อีาการ

เรือ้รงั จะได้รบัการรกัษามาตรฐานตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยโดยการนวดไทย  

แบบราชส�านกัและประคบสมนุไพร พบว่าสามารถท�าให้กล้ามเนือ้บรเิวณบ่า  

และสะบักที่แข็งตึงเกิดการคลายตัว อาการปวดบ่าและสะบักลดลง หรือ 

หายไป ซึ่งมักเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ หลังจากนั้นอาการของโรคก็จะกลับมา 
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เป็นอีก การแนะน�าเรื่องการเปล่ียนพฤติกรรม และการบริหารร่างกายตาม

ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ควบคู่กับการนวดไทยแบบราชส�านัก และประคบ

สมุนไพร อาจจะเป็นแนวทางส�าคญัทีส่ามารถช่วยลดความปวด และอตัราการ 

กลับมาเป็นซ�้าของโรคหลังการรักษา แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีข้อมูลเพื่ออ้างอิงและ

เป็นหลักฐานทางวิชาการ ดังนั้นการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา

เรื่องการบริหารร่างกาย ด้วยท่าฤๅษีดัดตน เพื่อลดอาการปวด และเป็นข้อมูล

เบื้องต้นส�าหรับการศึกษาต่อๆ ไปในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในอนาคต

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารกล้ามเนื้อด้วยฤๅษีดัดตน “ท่า 

  แก้ปวดท้อง สะบักจม” ในการลดอาการปวดบ่าและสะบักในกลุ่ม 

  ผู้ป่วย MPS เรื้อรัง

 2. เปรียบเทียบผลของการกลับเป็นซ�้าของโรคหลังการรักษาระหว่าง 

  กลุ่มที่ท�าและไม่ท�าท่าบริหารฤๅษีดัดตน

วิธีการดำาเนินโครงการวิจัย
 อาสาสมคัรทัง้หมด 136 คน แบ่งด้วยวธิกีารสุม่เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 68 คน  

แบ่งเป็น กลุม่ทดลอง คอื กลุม่ท่ีท�าท่าบรหิารฤๅษดีดัตน เป็นประจ�าทกุวนั  และ

กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ไม่ได้ท�าท่าบรหิารฤๅษดีัดตน การทดลองนี้ใช้ระยะเวลา  

2 เดือน โดยแบ่งเป็นช่วง 1 เดือนแรก ทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการรักษาด้วย 

วิธีการนวดไทยแบบราชส�านักและประคบสมุนไพรสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นเวลา  

4 สัปดาห์ และในช่วง 1 เดือนหลัง ทั้ง 2 กลุ่มจะไม่ได้รับการรักษาด้วยวิธี

การนวดไทยแบบราชส�านักและประคบสมุนไพร ตลอดการทดลองเป็นเวลา  

2 เดือน กลุ่มทดลองจะท�าท่าบริหารฤๅษีดัดตนเป็นประจ�าทุกวัน ส่วนกลุ่ม



การทดลองระยะที่ 3 แบบสุ่มเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารฤาษีดัดตนในการลดอาการปวดบ่า

และสะบักจากกลุ่มผู้ป่วย Myofascial Pain Syndrome (MPS) เรื้อรัง
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ควบคุมสามารถปฏิบัติตัวตามปกติโดยไม่ได้ท�าท่าบริหารฤๅษีดัดตน การวัดผล

ลพัธ์จะเก็บข้อมูลท่ัวไป คอื ระยะเวลาการใช้คอมพวิเตอร์ วธิกีารลดความเครยีด 

และประเมินระดับความปวด (pain intensity) โดยใช้ numeric rating scale 

และประเมินการทนแรงกด (pressure pain threshold) โดยใช้เครื่อง Dol-

orimeter ใน 3 ช่วงเวลา  คือ ก่อนรับการรักษา (T
baseline

) หลังรับการรักษา 

(T
1month

) และหลังสิ้นสุดการรักษาเป็นเวลา 1 เดือน (T
2month

)  

ผลการวิจัย
 อาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัยมีทั้งหมด 127 คน ประกอบด้วยกลุ่ม

ทดลองที่ท�าท่าบริหารฤๅษีดัดตน 64 คน และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ท�าท่าบริหาร

ฤๅษีดัดตน  63 คน ผลการวัดระดับความปวดจากค่า  numeric  rating scale 

(0-10) เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผู้มีความปวดลดลง ³ 2 เมื่อเวลาผ่านไป  

2 เดอืน ในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ คอื ร้อยละ 79.7 และ 61.9 ตามล�าดบั 

ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  (p value = 0.03)  เมื่อเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของระดบัความปวดภายในกลุม่ ในช่วงหลังส้ินสุดการรักษาเป็น

เวลา 1 เดือน ค่าเฉลี่ยระดับความปวดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมลดลง 

(1.32±1.45  และ 0.47±2.26 ตามล�าดับ) ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p value = 0.013)  ผลการวัดค่าเฉลี่ยการทนแรงกดด้วย Dolorimeter 

(การทนแรงกดได้มากขึ้น แสดงว่าอาสาสมัครมีอาการดีขึ้น) เมื่อเวลาผ่านไป  

2 เดอืน พบว่า ค่าเฉลีย่การทนแรงกดเพิม่ขึน้ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ 

พบว่า คือ 1.39±1.76 และ 0.53±1.90 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (p value = 0.009) 
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บทเรียนที่ได้รับจากการทำาโครงการ
 บคุลากรของสถานฯ ได้เรยีนรูค้วามส�าคญัของการท�างานเป็นทมี โดยเริม่

ตัง้แต่การระดมความคดิเพือ่สร้างผลงานทางวชิาการ ท�าให้การแพทย์แผนไทย

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นแนวทางเพิ่มเติมในการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการ

ภายในคลนิกิอายรุเวท แพทย์แผนไทยประยกุต์ โรงพยาบาลศริิราช นอกเหนอื

จากการรักษามาตรฐาน ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประโยชน์ของท่าบริหารฤๅษี

ดัดตน ซึ่งสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอด หรือท�างานวิจัยต่อไปในอนาคต รวม

ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพด้วยท่าบริหารฤๅษีดัดตน ให้กับ

หน่วยงานอืน่ทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาลศริริาช ให้สามารถดูแลตนเอง             

บรรเทาอาการปวดบริเวณบ่าและสะบัก และลดการกลับมาเป็นซ�้าของโรคได้ 

การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 ประโยชน์ทางคลินิก  ได้แก่ ลดการกลับมาเป็นซ�้าของผู้ป่วย ไม่ติด 

การนวด และสามารถปฏบิตัไิด้ง่าย ทกุที ่ทกุเวลา ไม่ต้องใช้อปุกรณ์ ลดค่าใช้จ่าย

 ประโยชน์ของหน่วยงาน ได้แก่ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการในผู้ป่วย 

ที่มีอาการปวดบ่าและสะบักเรื้อรัง เป็นการพัฒนางานที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา 

ของชาติ และสามารถน�าข้อมูลมาใช้จัดการเรียนการสอน

การตีพิมพ์
 ผลงานวิจัยนี้ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
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ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ
ใช้ Recycle Oxygen Reservoir Bag 

และ Commercial Oxygen Reservoir Bag

รายชื่อสมาชิก    นางสาวกัณฑ์ธิมา  แดงนิ่ม  

 นางสาวลักษณาวดี  สุขมาก 

 นางนวลจันทร์  หาญชนะ 

ชื่อหน่วยงาน หออภิบาลอายุรศาสตร์ 2

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยงานรบัรกัษาผูป่้วยทีม่ภีาวะวกิฤตทิางอายรุศาสตร์ทกุระบบ และ 

ผูป่้วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 มภีาวะหายใจล้มเหลวต้องรกัษาโดยใส่ท่อช่วยหายใจ 

และใช้เครือ่งช่วยหายใจ อปุกรณ์จ�าเป็นส�าหรบัผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ได้แก่  

self-inflating bag หรือ AMBU (Air-Mask-Bag-Unit) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ 

ในการท�า manual ventilation bag มีส่วนประกอบที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง คือ 

ท่อ/ถงุเก็บอากาศส�ารอง (oxygen reservoir bag) เพือ่เป็นทีก่กัเกบ็ออกซเิจน

ส�าหรับบีบลมให้ผู้ป่วยแต่ละครั้ง โดยมีความเข้มข้นของออกซิเจนใกล้เคียง 

100% แต่เนื่องจาก oxygen reservoir bag เป็นอุปกรณ์ที่ท�าจากพลาสติก 

มีความคงทนน้อย เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานานจะมีการฉีกขาด ท�าให้มีลมรั่ว

ออกมา จึงต้องมีการเปลี่ยน bag ใหม่ ขณะรอการจัดซื้อ จึงจ�าเป็นที่จะต้อง

ซ่อมแซมอุปกรณ์ เดิมกับผู้ป่วย ดังนั้น หน่วยงานจึงจัดท�านวัตกรรม  Recycle 

Oxygen Reservoir Bag จากวัสดุเหลือใช้คือ ถุงรองรับสารน�้าส�าหรับเตรียม 

set เครื่องไตเทียมมาทดแทน oxygen reservoir bag ที่สั่งซื้อจากบริษัท    
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เอกชน เป็นการลดต้นทุน และลดขยะที่เป็นพลาสติก โดยการทดสอบพบว่า 

Recycle Oxygen Reservoir Bag สามารถใช้งานได้ดเีมือ่เทยีบเคยีงกบัอปุกรณ์

เดมิ แต่ยงัไม่ม่ันใจถงึประสทิธภิาพของการกกัเกบ็ออกซเิจน จงึได้ท�าการวจิยันี้

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ Recycle Oxygen  Reservoir Bag  

และ commercial oxygen  reservoir bag

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการใช้ Recycle Oxygen Reservoir Bag  

และ commercial oxygen reservoir bag ของบริษัทเอกชน

วิธีการดำาเนินโครงการวิจัย
 เปรียบเทียบประสิทธิภาพ Recycle Oxygen Reservoir Bag  และ 

commercial oxygen reservoir bag ในด้าน

 1. ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ผู้ป่วยจะได้รับจาก AMBU ชนิดที่ใช้  

  Recycle Oxygen Reservoir Bag  และ commercial oxygen  

  reservoir bag  โดยวดัจากส่วนปลาย AMBU ทีต่่อผ่านตวัวดัปรมิาตร 

  อากาศ (spirometer) และตัววัดความเข้มข้นของออกซิเจน

 2. ความคิดเห็นของผู้ใช้งาน Recycle Oxygen Reservoir Bag และ  

  commercial oxygen reservoir bag  

ผลการวิจัย
 พบว่า ความเข้มข้นของออกซิเจนจาก Recycle Oxygen Reservoir  

Bag และ commercial oxygen reservoir bag ณ นาททีี่ 1 ด้วยอตัราการบีบ 

12 ครัง้/นาท ีมีค่าความเข้มข้นของออกซเิจนเท่ากบัร้อยละ  93.35 และ 92.29 
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ตามล�าดบั และด้วยอตัราการบีบ 24 ครัง้/นาท ีมค่ีาความเข้มข้นของออกซเิจน

เท่ากับ 82.82 และ 82.71 ตามล�าดับ และเมื่อนาทีที่ 2 ค่าเฉลี่ยความเข้มข้น

ของออกซิเจน ด้วยอัตราการบีบ 12 ครั้ง/นาที มีค่าเท่ากัน คือร้อยละ 99.71 

และด้วยอัตราการบีบ 24 ครั้ง/นาที มีค่าเท่ากับร้อยละ 98.65 และ 98.81 

ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนจาก 

Recycle Oxygen Reservoir Bag และ commercial oxygen reservoir 

bag ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ การเปรียบเทียบจากการ

สอบถามความคิดเหน็ของผูใ้ช้งานเมือ่เปรยีบเทยีบ พบว่า ทกุประเดน็ของทัง้ 2 

ชนิด เท่ากัน ได้แก่ ความสะดวกในการใช้งานร้อยละ 91.2 ความสวยงามร้อย

ละ 73.5 ความพึงพอใจในการใช้งานร้อยละ 73.5 และการท�าความสะอาดได้

ง่าย ร้อยละ 70.6 

 โดยสรุป Recycle Oxygen Reservoir Bag สามารถใช้งานได้โดย

มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจาก commercial oxygen reservoir bag แต่ 

Recycle Oxygen Reservoir Bag ลดต้นทุนในการดูแลผู้ป่วย และช่วยลด

ปริมาณขยะที่เกิดจากพลาสติก และท�าใช้ได้เอง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ และ

เมือ่มผีลการวจิยัรองรบัประสทิธภิาพ ท�าให้ผูใ้ช้งานมคีวามมัน่ใจในการใช้เพ่ิมข้ึน 

บทเรียนที่ได้รับจากการทำาโครงการ
 เป็นแนวทางการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารคดิค้นนวตักรรม และน�า

นวัตกรรมที่มีการประดิษฐ์มาใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแนวทางการ

ปฏิบัติในการบีบ AMBU ช่วยหายใจผู้ป่วย ให้ตระหนักถึงการควบคุมปริมาตร

อากาศ และความเข้มข้นของออกซิเจนในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจจะได้รับ  

คอื ความเข้มข้นของออกซเิจนทีส่ามารถกกัเกบ็ใน AMBU และถกูปล่อยออกสู่ 

ผูป่้วยจะลดลงแปรผนักบัอตัราเรว็ของการช่วยหายใจ รวมทัง้ยงัเป็นการทดลอง

ปฏิบัติว่า ต้องใช้แรงการบีบ AMBU เพื่อช่วยหายใจผู้ป่วยด้วยปริมาตรเท่าไร
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การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 ท�าให้สามารถน�านวัตกรรม Recycle Oxygen Reservoir Bag ไป 

ใช้งานได้จริง เป็นการลดการจัดซื้อ reservoir bag จากบริษัท และผู้ใช้มั่นใจ

ในประสิทธิภาพว่าเทียบเท่ากับของเดิม

การตีพิมพ์
 ผลงานวิจัยนี้ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
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Siriraj PCOS Project

รายชื่อสมาชิก    ผศ. พญ.ธันยารัตน์  วงศ์วนานุรักษ์ 

 ศ. พญ.มณี  รัตนไชยานนท์ 

 รศ. พญ.สุชาดา  อินทวิวัฒน์  

 ผศ. นพ.พิชัย    ลีระศิริ 

 รศ. นพ.กิติรัตน์  เตชะไตรศักดิ์        

 รศ. นพ.สุรศักดิ์  อังสุวัฒนา 

 รศ. นพ.ประสงค์  ตันมหาสมุทร 

 นางสาวจงดี  แดงรัตน์ 

ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ที่มาของโครงการ	
 Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) เป็นกลุม่อาการทีพ่บประมาณ

ร้อยละ 10 ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งมักมารับการรักษาด้วยปัญหาระดูผิดปกติ 

น�าสู่ปัญหามีบุตรยาก เสี่ยงต่อการเกิดเยื่อบุมดลูกหนาตัว และการเกิดมะเร็ง

เยือ่บมุดลกูมากกว่าสตรทีีม่กีารตกไข่ปกตสิม�า่เสมอ โดยผูป่้วยกลุม่นีม้ลีกัษณะ

ภาวะฮอร์โมนเพศชายเกิน เช่น มีสิวมาก ขนดก ผมร่วง รวมทั้งมักมีภาวะ 

อ้วนลงพุง และมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะดื้ออินซูลินมากกว่าสตรีปกติ  

ทัง้หมดนีน้�ามาสู ่metabolic syndrome มากข้ึนกว่าประชากรปกติ ซ่ึงสาเหตุ

ของการเกิดกลุม่อาการนีย้งัไม่สามารถระบุแน่ชดั ดงันัน้จงึต้องมกีารตรวจรกัษา 
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ร่วมกัน ตั้งแต่ตรวจคัดกรองหาความผิดปกติทั้งทางนรีเวชและทางอายุรกรรม 

และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการดูแลสตรีไทยที่เป็น 

PCOS ที่ชัดเจน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเดิมของหน่วยยังไม่ชัดเจน ไม่มีการ

ตรวจ  75 gram oral glucose tolerance test  (75g OGTT) ทีเ่ป็นมาตรฐาน  

ดังนั้น จึงต้องการศึกษาลักษณะทางคลินิกและภาวะผิดปกติทาง metabolic 

ในสตรไีทยทีเ่ป็น PCOS เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานของสตรีไทย รวมถึงศกึษาปัจจัย

หรือภาวะเสี่ยงที่จะท�าให้เกิดความผิดปกติ เพื่อน�ามาพัฒนาแนวทางการดูแล

รักษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ศกึษาลกัษณะผดิปกตทิางคลนิกิของสตรไีทยทีเ่ป็น PCOS รวมทัง้ความ

ผดิปกตทิาง metabolic ได้แก่ ภาวะดือ้อนิซลูนิ การเกดิโรคเบาหวาน การเกดิ 

metabolic syndrome และภาวะเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติต่างๆ 

วิธีการดำาเนินโครงการวิจัย
 เป็น cross sectional study ในสตรีไทยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็น  

PCOS ที่มารับการตรวจรักษาที่หน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวช ภาควิชา               

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระหว่างเดือน

พฤษภาคม 2550 ถึง เดือน มกราคม 2552 จ�านวน 250 ราย จะได้รับการ

ตรวจร่างกาย ตรวจคลืน่เสยีงความถีส่งูในอุง้เชงิกราน ตรวจเลือดหลังอดอาหาร

อย่างน้อย 12 ชั่วโมง และได้รับการทดสอบด้วย 75g OGTT หลังจากนั้น 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับการตรวจรักษาความผิดปกติต่อไป 
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ผลการวิจัย			
 สตรไีทยทีเ่ป็น PCOS มอีายเุฉลีย่ น�า้หนกั และภาวะอ้วนลงพุงน้อยกว่า

ข้อมูลจากชาวผิวขาว แต่มค่ีาทีใ่กล้เคยีงกบัข้อมลูศกึษาในสตรเีอเชยี การตรวจ

หาความผิดปกติทาง metabolic พบว่า  ร้อยละ 20.6 มีภาวะดื้ออินซูลิน โดย

ร้อยละ 5.6 เป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 21.2 ม ีmetabolic syndrome นอกจาก

นี้พบว่า ประมาณร้อยละ 1 ในสตรีกลุ่มนี้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเยื่อบุมดลูก

ตั้งแต่อายุยังน้อย ในกรณีที่ไม่สามารถทดสอบ 75g OGTT ได้ สามารถใช้ค่า 

homeostatic measurement assessment-insulin resistance (HOMA-IR)  

ที่ระดับ > 2.00 เป็นจุดตัดในการวินิจฉัยภาวะดื้ออินซูลิน พบว่า มีความไว 

ร้อยละ 84.0 ความจ�าเพาะร้อยละ 61.0 และความแม่นย�าร้อยละ 65.6 

บทเรียนที่ได้รับจากการทำาโครงการ
 สตรไีทยทีเ่ป็น PCOS มลีกัษณะทางคลนิกิทีแ่ตกต่างจากข้อมลูทีไ่ด้จาก

ต่างประเทศที่ศึกษาในชาวผิวขาว ดังนั้นความชุกในการเกิดภาวะด้ืออินซูลิน 

โรคเบาหวาน และ metabolic syndrome จงึน้อยกว่า ผลการศกึษาทีแ่ตกต่าง 

กันนี้อาจเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม เชื้อชาติ รวมทั้งส่ิงแวดล้อมร่วมด้วย  

การศกึษาด้านพนัธศุาสตร์ (การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะดือ้อนิซลูนิ

กบัความแปรผนัหลากหลายใน Promoter ของยนี CYP17 (-34T C) ในสตรไีทย

ที่เป็นกลุ่มอาการถุงน�้ารังไข่หลายใบ อาจท�าให้ได้ค�าตอบส่วนหนึ่ง (โครงการ

วิจัยนี้ก็มีการศึกษาทาง genetic เช่นกัน ซึ่งอยู่ในช่วงเขียนรายงานการวิจัย) 

การดแูลสตรทีีเ่ป็นกลุม่อาการนีจ้งึต้องได้รบัการดูแลร่วมกนัต้ังแต่กมุารแพทย์ 

นรแีพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ นรแีพทย์ด้านมะเรง็นรเีวช รวมทัง้อายรุแพทย์ และต้อง

ได้รับการรักษาต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตด้วยปัญหาที่แตกต่างกัน
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การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 การตรวจหาความผิดปกติทาง metabolic โดยการตรวจเลือดทดสอบ  

75 g OGTT ในสตรีที่เป็น PCOS ท�าให้สามารถตรวจพบความผิดปกติ ได้แก่ 

ภาวะดื้ออินซูลิน โรคเบาหวาน และ metabolic syndrome ที่ซ่อนเร้นอยู่

ในสตรีกลุ่มนี้ได้มากขึ้น และจากข้อมูลดังกล่าวได้น�ามาร่วมพิจารณาในการ

ก�าหนดแนวทางการดแูลรกัษาสตรทีีเ่ป็นกลุม่อาการนี ้ของหน่วยต่อมไร้ท่อทาง

นรเีวช (Guidelines of Treatments in Gynecologic Endocrinology Unit, 

Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, 

Siriraj Hospital) เป็นการเพิ่มคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย คุณภาพการท�างาน

ที่เป็นระบบ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการในกระบวนการดูแลที่ครบถ้วน            

ทุกระบบ

การตีพิมพ์
 1. Wongwananuruk T, Rattanachaiyanont M, Leerasiri P,  et al.         

  The usefulness of homeostatic measurement assessment- 

  insulin resistance (HOMA-IR) for detection of glucose  

  intolerance in Thai women of reproductive age with  

  polycystic ovary syndrome. Int J Endocrinol. June 2012;  

  DOI: 10.1155/2012/571035.  Impact factor 1.867

 2. Wongwananuruk T, Rattanachaiyanont M, Indhavivadhana  

  S, et al. Prevalence  and clinical predictors of insulin  

  resistance in  reproductive-aged Thai women with  

  polycystic ovary syndrome. Int J Endocrinol  2012; 2012: 

  1-6. (Impact factor 1.867)     



Siriraj PCOS Project 343

 3. Indhavivadhana S,  Wongwananuruk T, Rattanachaiyanont  

  M,  et al. Prevalence of metabolic syndrome in rproductive- 

  aged polycystic ovary syndrome Thai women. J Med Assoc  

  Thai 2010: 93; 653-60. (Impact factor 0.130)

 4.  Wongwananuruk T, Indhavivadhana S, Rattanachaiyanont  

  M, et al. Characteristics of 250 reproductive-aged polycystic  

  ovary syndrome Thai women at Siriraj hospital. J Med  

  Assoc Thai 2010; 93 : 399-405. (Impact factor 0.130)

 5.  Tanmahasamut P, Wongwananuruk T. Challenging regimen  

  for long-term conservative treatment of endometrial  

  adenocarcinoma in young women: a case report and  

  review of the literature. Case Rep Oncol 2010; 3: 380-5.  

  SCImago Journal Rand (SJR) (Impact factor 0.131) เป็น  

  case report ซึ่งพบขณะที่เก็บข้อมูลวิจัย
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การศึกษาเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการดู        
เสมียร์เลือดหลังการตรวจนับเม็ดเลือด

อย่างสมบูรณ์ด้วยเคร่ืองอัตโนมัติ

รายชื่อสมาชิก    ผศ. พญ.บุษฎี ประทุมวินิจ  

 อ.พญ.ปรีชญา วงษ์กระจ่าง 

 นายเชิดศักดิ์ กลิ่นบัว 

 นางปัทมา เนียมจ้อย 

 อ.นพ.คณิต ริสุขุมาล 

ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก  

ที่มาของโครงการ	
 การส่งตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (complete blood count, 

CBC) มีประมาณ 700-1200 การทดสอบต่อวัน  ซึ่งประกอบด้วยการตรวจนับ

เม็ดเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ และการดูเสมียร์เลือด เนื่องจากเครื่องอัตโนมัติ 

ไม่สามารถตรวจพบความผดิปกตบิางชนดิ ดงันัน้ รายงานผลการดเูสมยีร์เลอืด

จงึยงัมีความจ�าเป็น แต่หากดเูสมยีร์เลอืดทกุราย จะท�าให้เสยีทรพัยากร (สไลด์  

สีย้อม) เวลา และบุคลากรจ�านวนมาก หน่วยงานจึงก�าหนดเกณฑ์ในการดู 

เสมยีร์เลอืด โดยการประชมุร่วมกนัของแพทย์ทางโลหติวทิยาและพยาธคิลนิกิ 

ซึ่งยังไม่ได้มีการประเมินประสิทธิภาพของเกณฑ์ ประกอบกับทาง interna-

tional consensus group for hematology ได้ก�าหนดเกณฑ์ดังกล่าวขึ้น  

ในปี ค.ศ. 2005 ซึ่งมีหลายประเด็นที่มีความแตกต่างจากเกณฑ์เดิม
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ประเมินประสทิธภิาพของเกณฑ์ในการดเูสมยีร์เลือดหลังจากการตรวจ

เลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ ทั้งเกณฑ์ของห้องปฏิบัติการที่ใช้อยู่เดิม และของ 

international consensus group for hematology (ICGH) และปรับปรุง

เกณฑ์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับประชากรไทย 

วิธีการดำาเนินโครงการวิจัย
 1. เกบ็ใบรายงานผล CBC ทีอ่อกจากเครือ่งอตัโนมติัทีม่กีารส่งคร้ังแรก 

 2. ไถและย้อมสไลด์ และดูสไลด์โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์สูง             

  2 ท่าน โดยไม่เห็นผลตรวจของเครื่องอัตโนมัติ และไม่เห็นผลตรวจ 

  ของอีกคนหนึ่ง กรณีผลที่ไม่ตรงกัน หรือผลเสมียร์ท่ีเป็นบวก  

  (ใช้เกณฑ์ positive smear ตาม ICGH) จะได้รับการตรวจสอบ 

  อีกครั้งโดยพยาธิคลินิกแพทย์ 2 คน

 3. น�าผลจากใบรายงานผลที่ได้ เพื่อบันทึกว่าเข้าเกณฑ์ใดบ้างในการ          

  ดูเสมียร์เลือด ทั้งของห้องปฏิบัติการเองและตามเกณฑ์ที่ Interna- 

  tional consensus group for hematology (ICGH) ได้เสนอไว้  

 4. วิเคราะห์ข้อมูล ความไว ความจ�าเพาะ รวมทั้งปรับเกณฑ์เพื่อให้มี 

  ประสทิธภิาพมากท่ีสดุ โดยดจูากผลรวมของผลบวกจรงิและผลลบจรงิ  

  โดยสัดส่วนของการดูเสมียร์เลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  

ผลการวิจัย
 จาก 2,114 ตัวอย่าง พบว่า ประสิทธิภาพของเกณฑ์ ICGH สูงกว่า

เกณฑ์ของห้องปฏิบัติการเดิม (ร้อยละ 83.63 และ 78.86) รวมทั้งอัตราการ 

ดูเสมียร์ของ ICGH สูงกว่า (ร้อยละ 29.33 กับร้อยละ 22.37) และผลลบลวง
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ของ ICGH น้อยกว่าเกณฑ์ของห้องปฏิบัติการเดิม (ร้อยละ 2.22 และ 8.09) 

หลงัจากทีม่กีารปรบัปรงุเกณฑ์ ได้ประสทิธภิาพสงูขึน้ คอื ร้อยละ 87.13 อตัรา

การดเูสมยีร์ร้อยละ  24.22  และผลลบลวงร้อยละ 2.98 ได้มกีารท�าซ�า้กบัข้อมลู

อีกชุดหนึ่งพบว่า ประสิทธิภาพใกล้เคียงเดิม คือ ร้อยละ 87.32 

บทเรียนที่ได้รับจากการทำาโครงการ
 ได้เกณฑ์การดเูสมยีร์เลอืดทีม่คีวามเหมาะสมมากขึน้และมปีระสิทธภิาพ

สงู โดยปรมิาณการดเูสมยีร์เลอืดเพิม่จากเกณฑ์เดมิทีใ่ช้  แต่น้อยกว่าเกณฑ์ของ 

ICGH และลดโอกาสการเกิดผลลบลวง

การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 ได้น�าเกณฑ์ทีไ่ด้ไปใช้ในห้องปฏบิตักิารกลาง ภาควชิาพยาธวิทิยาคลินกิ 

ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูสไลด์ และใช้เป็นหลักฐานยืนยันเม่ือมีการ

ตรวจสอบจากองค์กรภายนอก นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ไปยังโรงพยาบาล

ต่างๆ ซึ่งยังมีการดูสไลด์ทุกราย รวมถึงเผยแพร่ผ่านทาง facebook ของพยาธิ

วทิยาคลนิิก การเทยีบเคยีงกบัหน่วยงานอืน่ในงานวจิยันี ้ได้เทยีบเคยีงกบัเกณฑ์

ของ ICGH พบว่ามีประสิทธิภาพที่สูงกว่า

การตีพิมพ์
 Arch Pathol Lab Med. 2013 Mar; 137(3): 408-14.
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การส่งเสรมิการใช้ยาต้านจลุชพีอย่างสม
เหตผุลที่ โรงพยาบาลศิรริาชตามแนวคดิ 

Antibiotics Smart Use (ASU)

รายชื่อสมาชิก    ศ. นพ.วิษณุ  ธรรมลิขิตกุล

 ศ. คลินิก นพ.ปรีชา  ศิริทองถาวร

 อ. นพ.อธิรัฐ  บุญญาศิริ

 อ. นพ.รุจิภาส  สิริจตุภัทร

 นางกอบกุล  สิทธิชัย

 นางศุภลักษณ์  ปริญญาวุฒิชัย

ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์  

 ฝ่ายการพยาบาล หน่วยบริการสุขภาพ -

 ปฐมภูมิศิริราช สถานส่งเสริมการวิจัย 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ที่มาของโครงการ	
 การดื้อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญ ปัจจัยส�าคัญที่ชักน�า 

ให้เชื้อดื้อยาคือ การใช้ยาต้านจุลชีพมากเกินความจ�าเป็นอย่างไม่เหมาะสม 

ทั้งการใช้ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลินิก และร้านยา โครงการ 

Antibiotics Smart Use (ASU) ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา องค์การอนามัยโลก ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีแนวคิดส�าคัญ คือ “no antibiotics for non-

bacterial infection” ซึง่เน้นการใช้ยาต้านจลุชพีอย่างสมเหตุผลในผูป่้วยนอก  
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3 โรค ได้แก่ โรคหวดั อจุจาระร่วงเฉยีบพลนั และแผลสดจากอบุตัเิหต ุโครงการนี้ 

เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2550 และ สปสช. ก�าหนดให้โครงการ ASU ของ

สถานพยาบาลเป็นเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มส่วนของ Pay-for-Performance 

(P4P) ด้านยาของ สปสช. ตั้งแต่ พ.ศ. 2553

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลตามแนวคิด Antibiotics 

Smart Use ที่โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่น�าแนวคิด 

ASU และเกณฑ์ P4P ของ สปสช. มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ

วิธีการดำาเนินโครงการวิจัย
 โรคหวัด และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

 อบรมบุคลากรหน่วยตรวจประกนัสงัคมและหน่วยบริการปฐมภมูศิริิราช

ทัง้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีใ่นการใช้ยาต้านจลุชพีอย่างเหมาะสมในผูป่้วย  

โรคหวัดและอุจจาระร่วงเฉียบพลันตามแนวทางการรักษาและการใช้ยาต้าน

จุลชพีของโครงการ ASU แล้วด�าเนนิการตรวจรกัษาผู้ป่วยโรคหวดั และอจุจาระ

ร่วงเฉียบพลันที่มารับบริการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2555 ตาม

แนวทางดงักล่าว ผูว้จิยัตดิตามผลการตรวจหาเชือ้ก่อโรคจากผูป่้วย อตัราการใช้ 

ยาต้านจุลชีพ และสอบถามอาการผู้ป่วยในวันที่ 3 ภายหลังการรักษา

 แผลสดจากอุบัติเหตุ

 ศึกษาที่โอพีดีอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างเดือนมีนาคม                 

ถึงกรกฎาคม 2555 ในผู้ป่วยที่มีแผลสดจากอุบัติเหตุภายใน 6 ชั่วโมง โดยเก็บ

ข้อมลูการตรวจรกัษาผูป่้วยร่วมกบัท�า wound swab culture และติดตามผล

การรักษาวันที่ 3 และ 7 หลังการรักษา  
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ผลการวิจัย
 การรักษาโรคหวัด จ�านวน 1,241 ครั้ง 

 อัตราการได้รับยาต้านจุลชีพลดลงเหลือร้อยละ 13 และพบเชื้อ group 

A streptococci ร้อยละ 3.8 ของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหาเชื้อจากคอหอย 

ส่วนผลการรักษาวันที่ 3 หลังการรักษา พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านจุลชีพ 

(161 ราย) หายจากโรคหวัดร้อยละ 39.1 และมีอาการดีขึ้นร้อยละ 60.2   

ส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาต้านจุลชีพ  (1,080 ราย) หายจากโรคหวัดร้อยละ  

36.9 และมีอาการดีขึ้นร้อยละ 62.5 ซึ่งผลการรักษาผู้ป่วย ทั้งสองกลุ่มนี้ 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

 การรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จ�านวน 210 ครั้ง

 อัตราการได้รับยาต้านจุลชีพ ลดลงเหลือร้อยละ 19.1 และพบเชื้อ        

non-typhoidal Salmonella sp. ร้อยละ 14.7 ของผู้ป่วยที่มีการตรวจ          

หาเชื้อจากอุจจาระ ซึ่งผู้ป่วยภูมิคุ้มกันปกติที่มีเชื้อดังกล่าวในอุจจาระไม่ควร

ได้รับยาต้านจุลชีพ ส่วนผลการรักษาวันที่ 3 หลังการรักษา พบว่ากลุ่มผู้ป่วย

ที่ได้รับยาต้านจุลชีพ (40 ราย) หายจากโรคอุจจาระร่วงร้อยละ 67.5 และ 

มีอาการดีขึ้นร้อยละ 30 ส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาต้านจุลชีพ (170 ราย)  

หายจากโรคอุจจาระร่วงร้อยละ 69.4 และมีอาการดีขึ้นร้อยละ 30.6 ซึ่งผล 

การรักษาผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มนี้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

 แผลสดจากอุบัติเหตุของผู้ป่วย 330 ราย 

 ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อที่อาจก่อโรคได้มีเพียงร้อยละ 7 ผู้ป่วยได้รับยา

ต้านจุลชีพร้อยละ 90.9 โดยยาต้านจุลชีพที่ใช้บ่อย คือ dicloxacillin และ  

co-amoxiclav ผู้ป่วยมีการติดเชื้อที่แผลเพียงร้อยละ 1.2 โดยผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

ทุกรายมีการปนเปื้อนที่แผล และได้รับยาต้านจุลชีพป้องกันการติดเชื้อแล้ว 
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บทเรียนที่ได้รับจากการทำาโครงการ
 1. การขบัเคลือ่นระบบการส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล ต้องอาศยั    

  multifaceted interventions ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ให้ 

  บริการและผู้รับบริการ รวมทั้งระบบ reminder และ feedback 

 2. หลักฐานที่ได้จากการวิจัยมีความส�าคัญต่อการท�าให้บุคลากรของ 

  หน่วยงานมีความมั่นใจในแนวทางการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม 

  เหตุผลที่จะน�ามาใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 1. น�าเสนอผลงานในงานประชมุวชิาการนานาชาต ิและตพีมิพ์ในวารสาร  

  วิชาการ

 2. ขยายการด�าเนินงานไปยังผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลศิริราช

 3. น�าผลงานไปใช้ก�าหนดนโยบายระดบัชาต ิโดยจดัท�าเป็นเกณฑ์จดัสรร 

  เงิน P4P จ�านวน 47 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ดังนี้ สถาน 

  พยาบาลที่มีอัตราการใช้ยา < ร้อยละ 20 จะได้รับเงินเต็มจ�านวน  

  อัตราการใช้ยาร้อยละ 21-40 จะได้รับเงินบางส่วน และหาก >  

  ร้อยละ 40 จะไม่ได้รับเงิน

 4. น�าผลการวจิยัแผลสดมาก�าหนดเป็นแนวทางปฏบิตัสิ�าหรบับคุลากร  

  ที่หน่วยตรวจอุบัติเหตุ

การตีพิมพ์
   อยู่ระหว่างการเตรียมต้นฉบับและการส่งตีพิมพ์ จ�านวน 2 เรื่อง คือ

 1. Effectiveness of  multifaceted interventions on rational  

  use of antibiotics for patients with upper respiratory  tract   



การส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลที่โรงพยาบาลศิริราชตามแนวคิด 

Antibiotics Smart Use (ASU)
351

  infections and acute diarrhea at Siriraj Hospital in Bangkok,  

  Thailand

 2. Bacterial contamination of fresh traumatic wounds at  

  Trauma Center, Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand
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การวเิคราะห์ต้นทนุอรรถประโยชน์ของ
การใช้ยา Erythropoietin เพือ่รักษา

ภาวะโลหติจางในผู้ป่วยทีฟ่อกไต

รายชื่อสมาชิก    ดร. ภญ.ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ 

 ผศ. ภญ. ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบ�ารุงศิลป์  

 อ. นพ.สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล  

 รศ. นพ.เชิดชัย  นพมณีจ�ารัสเลิศ

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช  

 ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์        

 ศิริราชพยาบาล  คณะเภสัชศาสตร์  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มาของโครงการ
 การใช้ยา erythropoietin (EPO) มีผลช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต  exercise 

capacity, cognitive function  ช่วยเรื่องการนอน และ left ventricular  

hypertrophy ซึ่งเป็นสาเหตุการตายจากโรคหัวใจ อย่างไรตาม US-FDA ได้

เตอืนว่า การใช้ยา EPO เพือ่เพิม่ระดบั Hb > 12 g/dl อาจเป็นอนัตรายได้เช่นกนั 

รวมทัง้เป็นยาทีมี่ราคาแพง ผูป่้วยจ�าเป็นต้องใช้ยาต่อเนือ่งตลอดชวีติ ท�าให้เกดิ

ภาระค่าใช้จ่ายมหาศาล งานวจิยันีจ้งึเกดิข้ึนเพือ่ประเมนิต้นทนุอรรถประโยชน์

ของการใช้ยา EPO ในผู้ป่วยที่ฟอกไตว่า ระดับ Hb เท่าใด จึงจะมีความคุ้มค่า

มากที่สุดในบริบทของประเทศไทย
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ประเมนิอตัราส่วนต้นทุนอรรถประโยชน์ส่วนเพิม่ (อตัราส่วนต้นทนุส่วน

เพิ่มกับปีชีวิตที่มีคุณภาพส่วนเพิ่ม) ของการใช้ยา EPO ที่ระดับ Hb ที่แตกต่าง

กันในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

วิธีการดำาเนินโครงการวิจัย
 ใช้ Markov model  แบ่งเป็น 4 states: 1) dead from cardiovascular 

event (CV), 2) dead from non CV event (nCV),  3) alive with heart 

disease (HD), และ 4) alive with HD but they have the CV disease 

(HDCV) ซึง่ทัง้ 4 states สามารถเกดิขึน้ได้ในทกุระดบั Hb ได้แก่ Hb < 9, > 9 

to 10, > 10 to 11, > 11 to 12, และ > 12 g/dl ก�าหนดให้รอบระยะเวลา 

1 cycle คือ 1 ปี  และ time horizon คือ life time ของผู้ป่วย (ภาพที่ 1)  

ค่า utility ได้จาก SF-6D ที่ท�าในผู้ป่วยฟอกไต 152 คน ที่ได้รับยา EPO โดย

แบ่งเป็นกลุ่มตามระดับ Hb ดังกล่าวข้างต้น และจ�าแนกเป็นผู้ป่วยที่ฟอกไต & 

มีภาวะ cardiovascular และผู้ป่วยที่ฟอกไต & ไม่มีภาวะ cardiovascular  

ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาและการใช้ยาใช้ค่าอ้างอิงของโรงพยาบาลศิริราช 
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transitional probabilities ได้มาจากการท�า systematic review จาก meta-

analysis และ randomized control trial ในผู้ป่วย HD  

ผลการวิจัย
 Cost-effectiveness results 

 อัตราส่วนต้นทนุอรรถประโยชน์ส่วนเพิม่ (อตัราส่วนต้นทนุส่วนเพิม่กบัปี

ชวีติทีม่คีณุภาพส่วนเพิม่) ของการใช้ยา EPO ทีร่ะดบั Hb ทีแ่ตกต่างกนั ในผูป่้วย

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ดังตาราง) ซึ่งอัตราส่วนต้นทุนอรรถประโยชน์

ส่วนเพิ่มที่น้อยที่สุดคือ ระดับ Hb level > 10 to 11 g/dl 

	
Comparator	strategies

	 Incremental	cost		 Incremental	 ICER

	 	 (บาท)	 QALY	 	(บาท/QALY)

> 9-10 g/dl vs  £  8-9 g/dl  227,428.40 0.36 631,745.56

> 10-11 g/dl vs  > 9-10 g/dl  191,458.90 0.49 390,732.45

> 11-12 g/dl vs  > 10-11 g/dl  193,388.40 0.19 1,017,833.68

> 12 g/dl vs  > 11-12 g/dl  154,078.00 0.04 3,851,950.00

> 9-10 g/dl vs  £  8-9 g/dl  631,745.56 0.36 631,745.56

> 10-11 g/dl vs  £  8-9 g/dl  492,808.59 0.85 492,808.59

> 11-12 g/dl vs  £  8-9 g/dl  588,726.63 1.04 588,726.63

> 12 g/dl vs  £  8-9 g/dl  709,586.76 1.08 709,586.76

QALY = the quality-adjusted life year, ICER = the incremental cost-effectiveness ratio 

Sensitivity	analysis 

 ท�า probabilistic sensitivity analysis (PSA) แสดงผลในรูปของ            

cost-effectiveness acceptability curves ของแต่ละระดับ Hb ที่แตกต่าง

กันเปรียบเทียบกับระดับ Hb £ 8 to 9 g/dl พบว่า ความเป็นไปได้ที่การให้

ยา EPO เพือ่ให้ระดบั Hb > 10 to 11 g/dl จะคุม้ค่ามากกว่า Hb > 9 to 10 g/dl  
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จะอยูร่ะหว่างร้อยละ 29.32-95.94 หากความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายอยูใ่นช่วง 503,750 

ถงึ 1,512,500 บาท ต่อ 1 ปีทีม่คีณุภาพชวีติสมบรูณ์ (QALY) ในมมุมองของ

สังคม (ดังภาพ)

บทเรียนที่ได้รับจากการทำาโครงการ
 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้ยาหรือเทคโนโลยีทางสุขภาพเป็น

เครือ่งมอืส�าคญัในการก�าหนดนโยบาย  เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการใช้ยาอย่างเหมาะสม

และคุม้ค่า อย่างไรกต็ามเน่ืองจากในการด�าเนินการต้องมขีัน้ตอนในการท�าด้าน 

quality of life ซึง่ยงัไม่เคยมข้ีอมลูทีเ่ป็นของประเทศไทย จึงต้องสร้างงานวจัิย

ด้านนี้ขึ้น เพื่อประกอบการประเมินด้าน economic ท�าให้มีการท�างานร่วม

กันกับทีมพยาบาลและสัมผัสชีวิตจริงของผู้ป่วย เกิดการท�างานต่อเนื่องและ

มีสัมพันธ์ที่ดีจนถึงปัจจุบัน การด�าเนินการครั้งนี้จะส�าเร็จไม่ได้ หากขาดความ

ร่วมมอืและการสนบัสนนุจากทมีแพทย์และพยาบาลหน่วยไต รวมถงึผู้ก�าหนด

นโยบายการใช้ยาเพื่อให้เกิดการน�าไปใช้อย่างแท้จริง และเป็นประโยชน์ต่อ 

ผู้ป่วยต่อไป

การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 มีการน�าไปใช้โดยเผยแพร่ในการประชมุวชิาการ  world congress ท่ีประเทศ

แคนาดา และมกีารน�าเสนอทีส่าขาโรคไตให้กบัแพทย์และพยาบาล  นอกจากนัน้

ทางหวัหน้าหน่วยไตได้น�าไปเผยแพร่ในสมาคม โรคไต เพือ่ให้แพทย์หนัมาปรบัใช้ยา 

EPO อยูใ่นช่วง hemoglobin 10-11 g/dl ด้วย ทัง้นีห้ลงัจากมกีารเผยแพร่ข้อมลู

ของงานวจิยันีแ้ล้ว พบว่า มลูค่าการใช้ยาดงักล่าวมแีนวโน้มลดลง  

การตีพิมพ์	
 ผลงานวิจัยนี้ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
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การพัฒนายางซิลิโคนส�าหรับ
ผลิตส่ือหุ่นจ�าลองทางการแพทย์

รายชื่อสมาชิก    ผศ. ผดุงศักดิ์ ศิลากรณ์

 อ.พญ.สุเพ็ญญา วโรทัย  

 นายวังชา ชุมทัพ 

 นายสมชาย จงพิพัฒน์ชัยพร 

 นายอัษฎา คุณวุฒิ  

 นางสาวอัมพร แซ่เล่า  

 นายสุรศักดิ์ บุญญกาศ

ชื่อหน่วยงาน สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์   

 และภาควิชาตจวิทยา  

ที่มาของโครงการ	
 หน่วยผลิตหุ่นจ�าลองทางการแพทย์ให้บริการผลิตหุ่นด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน/สาธิตแสดงในพิพิธภัณฑ์ 

ที่ผ่านมา มีข้อจ�ากัดในการน�าวัตถุดิบมาผลิต โดยเฉพาะส่วนของผิวหนัง  

กล้ามเนื้อ ไขมัน ให้ยืดหยุ่นคล้ายของจริง สัมผัสได้ใกล้เคียงจริง โดยประยุกต ์

ใช้วสัดพุืน้ฐานทีห่าซือ้ง่าย ถกู สะดวกต่อการผลติ ได้แก่ ยางพารา ซึง่ไม่เป็นผล 

ในช่วงแรก การผลิตเชิงอุตสาหกรรมจะใช้พลาสติกประเภทคืนรูป (thermo 

plastic) เช่น poly vinyl chloride (PVC) ซึง่ปรบัความยดืหยุน่และความนิม่ได้

หลายระดบั แต่ต้นทนุการผลติสงู ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิในการทดลองปรบัส่วนผสม



การพัฒนายางซิลิโคนส�าหรับผลิตสื่อหุ่นจ�าลองทางการแพทย์ 357

ของยางสังเคราะห์ซิลิโคน ซึ่งเป็นพลาสติกประเภทคงรูป (thermo setting)  

ส�าหรับท�าแม่พิมพ์ที่มีขายทั่วไป ให้เปลี่ยนเป็นวัตถุดิบหล่อแบบ แต่มีข้อจ�ากัด 

จงึทดลองน�าสารคงตวับางชนดิมาเป็นส่วนประกอบเพ่ิมเติม โดยก�าหนดความนุม่ 

ความยืดหยุ่น ให้ใกล้เคียงอวัยวะจริงมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ปรับปรุงสูตรส่วนผสมยางซิลิโคนที่เหมาะสมในการผลิตหุ่นจ�าลอง 

  ได้หลายรูปแบบ

 2. สร้างมาตรฐานในการผลติให้มคีวามนุม่ คงตัว ยดืหยุน่คล้ายของจรงิ

 3. น�ามาตรฐานที่ได้มาผลิตเป็นผิวหนัง กล้ามเนื้อ และไขมัน

วิธีการดำาเนินโครงการวิจัย
 เป็นการวจิยัเชงิทดลอง โดยน�าสารคงตวัทีค่ดัเลอืกมาเป็นส่วนประกอบ 

และแบ่งกลุ่มตัวอย่างจากยางซิลิโคนที่มีขายทั่วไป มาปรับส่วนผสมใหม่  

โดยก�าหนดเป็น 4 สูตร แต่ละสูตรแบ่งย่อยเป็น 10 ตัวอย่าง หล่อเป็นขนาด

หนา 5 ตัวอย่าง และขนาดบาง 5 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 40 ตัวอย่าง เพื่อใช้

วัดค่าความคงรูป ความคงตัว เมื่อครบ 1 วัน  5 วัน  28 วัน และ 180 วัน  

โดยบันทึกและรวบรวมข้อมูลด้วยการวัดมุมจากไม้วัดองศาครึ่งวงกลม และ

เครื่องมือ  Vernier calipers ตามล�าดับ วัดความยืดหยุ่น เมื่อครบ 5 วัน และ 

180 วัน  ด้วยเครื่อง skin Cutometer MPA 580 การวิเคราะห์ ใช้ค่าเฉลี่ย

ความแตกต่าง โดยใช้สถิติ non parametric measurement และวิเคราะห์

เปรียบเทียบความคงรูป ความคงตัว และความยืดหยุ่นของแต่ละสูตรว่า 

สูตรใดเหมาะสมที่สุด
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ผลการวิจัย
 จากการวัดความคงตัว ความคงรูป และความยืดหยุ่นของยางซิลิโคน  

ทั้ง 4 สูตร ที่ วันแรก วันที่ 5, 28 และ 180 พบว่า สูตรที่ 3 มีประสิทธิภาพ 

ด้านความคงตัว และความยืดหยุ่นมากที่สุด สูตรที่ 1, 2, 3 มีประสิทธิภาพด้าน

ความคงรูปดีใกล้เคียงกัน จึงสามารถสรุปได้ว่า ยางซิลิโคนตัวอย่างในสูตรที่ 3 

มีความเหมาะสมที่จะเป็นมาตรฐานในการผลิต 

 Operational definition : ความคงตัวคือ วัสดุไม่หดตัว ขนาดไม่

เปลี่ยนแปลง วัดโดย Vernier calipers ความคงรูปคือ วัสดุคงรูปร่างเดิม  

หากเป็นก้อนยางสี่เหลี่ยม องศาของมุมต่างๆ จะยังคงเดิม วัดโดยไม้วัดองศา

คร่ึงวงกลม ความยืดหยุ่นคือ วัสดุมีความนุ่มสัมผัสคล้ายผิวหนังจริง วัดโดย 

Cutometer MPA 580

บทเรียนที่ได้รับจากการทำาโครงการ
 การท�างานวิจัยท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ปัญหาหน้างาน  

คดิวางแผนงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบข้อเทจ็จรงิรอบด้านและพบ

ค�าตอบด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม น�าไปสู่การสร้างนวัตกรรม

ทีด่ใีนการท�างาน นอกจากนีผ้ลงานวจิยันีย้งัเป็นการเพ่ิมคณุค่าของงานประจ�า 

สามารถลดต้นทุนในการผลิต น�าไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรได้ด้วย ทั้งนี้

เมื่องานวิจัยส�าเร็จยังเกิดแรงบันดาลใจที่จะต่อยอดผลงานชิ้นต่อไป

การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 ผลงานวิจัยครั้งนี้ ได้น�าไปใช้ประโยชน์ โดยตรงในกระบวนการเรียน

การสอน ตามภาควิชาต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยการน�า

ยางซิลิโคนสูตรที่ 3 ไปผลิตเป็นส่วนประกอบหุ่นจ�าลองทางการแพทย์ในรูป
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แบบต่างๆ ดังนี้ หุ่นจ�าลองสมองมนุษย์ หุ่นจ�าลองฝึกทักษะการตรวจมะเร็ง 

เต้านม หุ่นต่อขา “Stump Model” หุ่นหัตถการ ท่านั่งส�าหรับกดจุด หุ่น

แสดงลักษณะความผิดปกติของแก้วหู หุ่น Pack จมูกและการเจาะคอ หุ่นฝึก

คล�าก้อนมะเร็งต่อมลูกหมาก หุ่นวัดความดันตา หุ่นฝึกเจาะฝีที่เปลือกตา และ 

ฝึกทักษะการเขี่ยเศษเหล็กที่กระจกตา

 โดยหุ่นจ�าลองดังกล่าวได้รับการตอบสนองจากผู้ใช้งานได้ในระดับ 

น่าพอใจจนถงึดมีาก ซึง่ผลงานดงักล่าวนีจ้ะเป็นส่วนหนึง่ทีผู่ว้จิยัมแีนวคดิ และ

วางแผนด�าเนนิการท่ีจะน�าประสบการณ์จากงานดังกล่าวมารวมเป็นหุน่จ�าลอง

ผูป่้วยเตม็ตวั เพือ่แสดงโครงสร้างของร่างกาย อวยัวะท่ีส�าคญั ระบบการท�างาน

ที่เชื่อมโยงกัน ฯลฯ เพื่อใช้ฝึกทักษะการตรวจรักษาในสถานการณ์จ�าลองของ

บุคลากรทางการแพทย์ก่อนจะรักษากับผู้ป่วยจริงต่อไป  

การตีพิมพ์
 ผลงานวิจัยนี้ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
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Practical Use of POCT 
Glucometer in Neonates

รายชื่อสมาชิก    ผศ.พญ.โสภาพรรณ เงินฉ�่า 

 ผศ.พญ.รัชฎา    กิจสมมารถ  

 รศ.พญ.พิมล วงศ์ศิริเดช          

 รศ.นพ.ธราธิป โคละทัต 

 ศ.นพ.เกรียงศักดิ์   จีระแพทย์ 

 พญ.ศศินี พิริยานิมิต  

 พญ.ภาสินี วุฒทราพงศ์วัฒนา Bosco Paes

 คุณลาวัลย์ อินทร์งาม

ชื่อหน่วยงาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   

 ศิริราชพยาบาล และ Department of Pediatrics  

 (Neonatal Division), McMaster University, 

 Hamilton, Ontario, Canada

ชุดโครงการนี้ประกอบด้วยงานวิจัย	2	เรื่อง	ได้แก่
 1. Validity of two point-of-care glucometers in the diagnosis  

  of neonatal hypoglycemia 

 2. Accuracy of the StatStrip versus SureStep Flexx glucose  

  meter in neonates at-risk of hypoglycemia
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ที่มาของโครงการ	
 ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าในทารกแรกเกิดเป็นปัญหาที่พบบ่อย และ

จัดเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องการการรักษารีบด่วน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

ที่รุนแรง ทารกที่มีภาวะน�า้ตาลในเลือดต�่าส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ การตรวจ 

คัดกรองในทารกกลุ่มเสี่ยงจึงมีความจ�าเป็น การใช้เครื่องตรวจน�้าตาลในเลือด

ชนิดพกพาเป็นที่ยอมรับในผู้ป่วยเบาหวานซ่ึงเป็นเด็กโตและผู้ใหญ่ โดยม ี

การศึกษาเก่ียวกบัความแม่นย�ามากมาย แต่ส�าหรบัทารกแรกเกดิระดบัน�้าตาล

ในช่วงที่ต้องการการรักษานั้น มีค่าต�่ากว่าในผู้ป่วยเบาหวานมาก ค่าน�้าตาล

ท่ีได้จากเครื่องมือชนิดพกพาจึงไม่เป็นที่ยอมรับในการวินิจฉัย แต่จัดเป็น 

การตรวจคดักรอง และต้องเจาะเลอืดเพือ่ส่งตรวจทางห้องปฏบิติัการเพ่ือยนืยนั

การวินิจฉัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ศกึษาความแม่นย�าของเครือ่งตรวจน�า้ตาลในเลือดชนดิพกพาในการ 

  วินิจฉัยภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าในทารกแรกเกิดโดยเปรียบเทียบ 

  ระหว่าง Nova StatStrip และ SureStep (เรื่องที่ 1, 2) 

 2. หาจุดตัดระดับน�้าตาลในเลือดที่ไม่จ�าเป็นต้องส่งเลือดตรวจระดับ  

  น�้าตาลเพื่อยืนยันการวินิจฉัย (เรื่องที่ 1)

 3. ศึกษาผลของค่าบิลิรูบินและฮีมาโทคริทต่อระดับน�้าตาลที่วัดได้จาก 

  เครื่องตรวจระดับน�้าตาลชนิดพกพา (เรื่องที่ 2) 
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วิธีการดำาเนินโครงการวิจัย
 ทั้ง 2 เรื่องเป็นการศึกษาแบบ prospective cross-sectional study 

ทารกกลุม่เสีย่งจะได้รบัการคดักรองระดบัน�า้ตาลในเลอืดด้วยเครือ่งวดัน�า้ตาล

ในเลือดชนิดพกพา 2 ยี่ห้อเปรียบเทียบกับ gold standard คือ plasma glu-

cose

ผลการวิจัย
 1. เครื่องตรวจน�้าตาลในเลือดชนิดพกพาทั้ง 2 ยี่ห้อ ไม่แม่นย�าพอที่จะ 

  ใช้ในการวินิจฉัยภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าในทารกแรกเกิดได้  

  (ตารางที่ 1 จากการศึกษาเรื่องที่ 1 และตารางที่ 2 จากการศึกษา 

  เรื่องที่ 2)

 2. จุดตัดระดับน�้าตาลท่ีได้จากเครื่องตรวจน�้าตาลชนิดพกพาที่มีค่า  

  negative predictive value 100% ส�าหรับเครื่องยี่ห้อ Nova  

  StatStrip คือ 63 mg/dL และส�าหรับเครื่องยี่ห้อ SureStep คือ  

  62 mg/dL

 3. ค่าบิลิรูบินและฮีมาโทคริทไม่มีผลต่อความแม่นย�าของเคร่ืองตรวจ 

  น�้าตาลชนิดพกพาทั้ง 2 ยี่ห้อ
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บทเรียนที่ได้รับจากการทำาโครงการ
 1.  เหน็ประโยชน์ชดัเจนในการน�ามาใช้ได้ในหน่วยงาน ช่วยลดงานและ 

  ค่าใช้จ่ายของการส่งตรวจน�้าตาลทางห้องปฏิบัติการได้มาก

 2.  ท�าให้มีเหตุผลหนักแน่นในการวางแนวทางปฏิบัติงาน เพราะ              

  มคี�าอธบิายได้ชดัเจน เป็นรปูธรรมมากข้ึน ว่าเพราะอะไรจึงให้ปฏบิติั 

  เช่นนี้ 
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 3. การท�าวจิยัลกัษณะทีม่คีนอืน่ท�าไว้แล้ว (เช่น การดูความแม่นย�าของ  

  point-of-care glucometer) ต้องพยายามคิดประเด็นบางอย่าง 

  ที่แตกต่าง จึงได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี impact factor

 4.  การมีทีมสนับสนุนที่ดี ช่วยให้การท�าวิจัยลุล่วงไปได้ด้วยดี การท�า 

  โครงการนี้ท�าให้ประทับใจ R2R ในความช่วยเหลือทุกอย่าง 

 5.  เมื่อได้ผลลัพธ์จากการวิจัยแรกมาแล้ว ยังก่อให้เกิดค�าถามวิจัย 

  ติดตามมา และมีการท�าวิจัยต่อยอดเพื่อให้ได้ค�าตอบที่ชัดเจนขึ้น

การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 น�ามาใช้ที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด โดยก�าหนด cut-off point ที่ไม่ต้อง

ส่งเลือดตรวจระดับน�้าตาลทางห้องปฏิบัติการ ท�าให้ลดงาน และลดค่าใช้จ่าย 

นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติเกิดความมั่นใจในแนวทางปฏิบัติมากขึ้น

การตีพิมพ์
 เรื่องแรก Indian Pediatr. 2012 Aug; 49(8): 621-5. 
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Cadaveric Study of Median Nerve 
Entrapment in the Arm: Report of        

Two Anatomical Cases

รายชื่อสมาชิก    รศ. ดร. สิทธา  ปิยะวินิจวงศ์  

 รศ. ดร. ทพ.ญ.จันทิมา รุ่งเรืองชัย 

 อ.นพ. เมธี องค์ศิริพร 

 อ.พญ.นพมาศ ข�าเปรมศรี 

ชื่อหน่วยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  

ที่มาของโครงการ	
 Carpal tunnel syndrome เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย เป็นกลุ่มอาการ  

ที่เกิดจากการกดทับของประสาท median ซึ่งในต�ารากล่าวว่า เกิดจากการ

กดทับที่อุโมงค์ข้อมือ (carpal tunnel) ซึ่งกายวิภาคของประสาทนี้ ทอดยาว

ตั้งแต่รักแร้มาถึงข้อมือ และเข้าเลี้ยงกล้ามเนื้อในมือ  เส้นทางที่ยาวนี้สามารถ

เกิดการกดทับได้ในต�าแหน่งต่างๆ ที่มีเนื้อเยื่อหนาขึ้นผิดปกติ และอาจท�าให้

เกิดอาการได้ในลกัษณะเดยีวกนั หากมรีายงานการกดทบัประสาทนีน้อกอโุมงค์ 

ข้อมอื ท�าให้มคีวามเข้าใจการเกดิอาการได้ดข้ึีน และเป็นประโยชน์ต่อการรกัษา 

ผู้ป่วยต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ศึกษาแนวโน้มของการกดทับประสาท median ตามเส้นทางประสาท 

ที่ทอดนอกอุโมงค์ข้อมือ ในห้องปฎิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์
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วิธีการดำาเนินโครงการวิจัย
 1. ทบทวนวรรณกรรมทีร่ายงานถงึความแปรผันของประสาทนี ้(nerve  

  variation)

 2. ทบทวนวรรณกรรมท่ีรายงานความผดิปกติของเน้ือเยือ่ผังผืดของแขน  

  โดยเฉพาะบริเวณข้อศอก ตลอดจนการแปรผันของกล้ามเนื้อแขน  

  (เช่น กล้ามเนื้อ biceps brachii มีมากกว่า 2 หัว)

 3. วางแผนการศึกษา ให้สอดคล้องกับช่วงที่นักศึกษาแพทย์ก�าลังเรียน 

  ภาคปฏิบัติหัวข้อ upper extremity  เนื่องจากการเรียนการสอน 

  ที่ให้นักศึกษาแพทย์ช�าแหละ  อาจท�าลายบางส่วนของเนื้อเยื่อหรือ 

  กล้ามเนื้อและประสาทที่จะศึกษาได้

 4. ระดมทมีงาน ตรวจสอบคดักรองแขนทีน่กัศกึษาแพทย์ได้ช�าแหละแล้ว  

  เพื่อติดตามโครงสร้างแขนที่มีความแปรผัน และสามารถเป็นเหต ุ

  ให้เกิดการกดรัดของประสาท median ได้

 5. เก็บข้อมูลโดยบันทึกข้อมูลและถ่ายรูป จากอาจารย์ใหญ่ที่พบความ 

  แปรผัน ติดตามช�าแหละเพิ่มเติมเพื่อศึกษารายละเอียดต่อไป

 6. เขียนรายงาน

 7. ตีพิมพ์

ผลการวิจัย
 พบ 2 ใน 57 ร่างที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ท�าการศึกษา เป็นเพศชาย  

ทัง้คู ่ โดยรายแรกพบการหนาตวัขึน้ของ brachial fascia ทีอ่ยูล่กึต่อกล้ามเนือ้ 

biceps และรัด median nerve และ brachial artery ไว้ นอกจากนี้ยังพบ

การเชื่อมต่อของประสาท median และประสาท musculocutaneous ราย 

ที่ 2 เป็นการหนาตัวข้ึนมากของ bicipital aponeurosis ที่คลุมปิดด้าน  
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medial ของ cubital fossa และรัด neurovascular bundle ที่อยู่ใน fossa 

ร่วมกับการแปรผันของกล้ามเนื้อ biceps ที่ยื่นเป็นเอ็น (tendon) ออกมา

จากขอบด้านใกล้กลางของกล้ามเน้ือและมุดลึกลงไป ซึ่งเมื่อช�าแหละติดตาม

ไปพบว่า เอ็นนี้ลอดผ่านใต้ประสาท median ซึ่งจะประกอบการหนาตัวของ 

bicipital aponeurosis กลายเป็นช่องรดัประสาทไว้ ซึง่ทัง้ 2 ราย เป็นลกัษณะ           

ทางกายวิภาคที่สามารถท�าให้เกิดการกดทับของประสาท median ได้

บทเรียนที่ได้รับจากการทำาโครงการ
 การศึกษาวจิยัในอาจารย์ใหญ่ท่ีนกัศกึษาแพทย์ช�าแหละแล้วนัน้ เป็นการ

ใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการศึกษาสมดังเจตนารมณ์ของ 

ผูบ้รจิาค  แต่การศกึษาในลกัษณะน้ียากล�าบาก เพราะต้องวางแผนและจดัเวลา

ให้ดี เพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ ขณะเดียวกัน

ต้องรีบเก็บข้อมูลก่อนที่นักศึกษาจะท�าลายไป ดังนั้น team  work ต้องดี  

การทบทวนวรรณกรรมต้องครอบคลุมและกว้างขวางพอ เพื่อที่จะสามารถ

วิเคราะห์จากสภาพที่ถูกนักศึกษาช�าแหละแล้วได้ว่าเก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัย 

ที่ตั้งไว้

การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  

การตีพิมพ์
 J Med Assoc Thai 2011; 94(II): 1405-9
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คุณภาพชีวิตส�าหรับ
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยภาวะ  

ขาขาดเลือด

รายชื่อสมาชิก    นางสาว ชินา บุนนาค  

 นางสาว จุฬาพร ประสังสิต 

 นางสาว รวิวรรณ หนูนะ

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 7 หญิงเหนือ

 งานการพยาบาลศลัยศาสตร์และศลัยศาสตร์ออร์โธปิดคิส์   

ที่มาของโครงการ	
 ภาวะขาขาดเลือดเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้สูญเสียอวัยวะและชีวิต  

ถ้าผูป่้วยได้รบัการวนิิจฉยัโรคท่ีถูกต้อง รวดเรว็ ตัง้แต่เริม่แรกจะสามารถป้องกนั

การสูญเสียอวัยวะและการสูญเสียชีวิตได้ จากรายงานผลการศึกษาผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือดแดงของขาอุดตันจากแผ่นไขมันของโรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2543-2547 พบความชุกของโรค 1.02 ต่อ 1,000 ราย ปัจจัยเสี่ยงของ

ภาวะขาขาดเลอืดทีพ่บบ่อยทีส่ดุคอื โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู การสบูบหุรี่ 

และภาวะไขมันในเลือดสูง ส�าหรับโรคร่วมที่พบในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ส�าคัญ ได้แก่ 

หวัใจขาดเลอืด อัมพาต และไตวายเรือ้รงั สาเหตเุกดิจากหลอดเลอืดแดงอดุตนั

ชนดิเรือ้รงั และมกีารขาดเลอืดของขาอยูใ่นขัน้รนุแรง นอกจากนีพ้บว่า ช่วงแรก

ของการรักษามีอัตราผู้ป่วยได้รับการตัดขาสูงถึงร้อยละ 24.9 โดยมีสาเหตุจาก

การตดิเชือ้ (ร้อยละ 18.4) และการขาดเลอืดท่ีไม่สามารถผ่าตดัแก้ไขได้ (ร้อยละ 

6.5) จากการที่ผู่ป่วยต้องถูกตัดอวัยวะ ท�าให้ความสามารถในการท�ากิจกรรม
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ต่างๆ ลดลง ต้องมีผู้ดูแลต้องพึ่งพาผู้อื่น ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตผู้ป่วย

ทัง้ด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์และสงัคม ความวติกกงัวลเกีย่วกบัการกลบัเป็นซ�้า 

ของโรค การรักษา ค่าใช้จ่าย การสูญเสียขา ซึ่งท�าให้ผู้ป่วยสูญเสียภาพลักษณ์  

มีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการด�าเนินชีวิต รวมทั้งสัมพันธภาพในครอบครัว

และสังคม ดังนั้นสิ่งส�าคัญท่ีสุดคือ ท�าให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีชีวิต

ที่ยืนยาว และมีความสุขในชีวิตที่เหลืออยู่ ซึ่งสามารถประเมินในรูปแบบของ

คณุภาพชวีติ บทบาทของพยาบาลท่ีดแูลผูป่้วยภาวะขาขาดเลอืดคอื ให้การช่วยเหลอื  

ตามปัญหาและความต้องการของผูป่้วย ตลอดจนให้ข้อมลูความรู้ และส่งเสริม 

ให้มีคุณภาพชีวิตในขณะเจ็บป่วยให้ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิต 

ของผู้ป่วยโรคขาขาดเลือด ภายหลังได้รับการรักษาหรือได้รับการผ่าตัด ปัจจัย 

ทีเ่กีย่วข้องกบัคณุภาพชวีติของผูป่้วย เพือ่น�าผลการวจัิยมาปรับปรุง และพัฒนา 

คุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

รวมทัง้น�าผลการวจิยัมาเป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสรมิคณุภาพชวีติส�าหรบั

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาขาดเลือด ให้ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในการด�ารงชีวิต เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาขาดเลือด

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ศึกษาระดับคุณภาพชีวิต ระดับการสนับสนุนทางสังคม และปัจจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะขาขาดเลือด

วิธีการดำาเนินโครงการวิจัย
 ศึกษาในผูป่้วยภาวะขาขาดเลอืดทีม่ารบัการรักษาในโรงพยาบาลศริิราช 

ตัง้แต่ปี 2547-2552 จ�านวน 120 ราย อายตุัง้แต่ 18 ปี ขึน้ไป โดยคดัเลือกตาม

คุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบ

บันทกึลกัษณะส่วนบุคคลของผูป่้วย ข้อมลูด้านการรกัษา แบบสอบถามคณุภาพ
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ชีวิต (SF-36) เก็บข้อมูลตั้งแต่มกราคม 2551-สิงหาคม 2552 วิเคราะห์ข้อมูล

โดยแจกแจงความถี่ ค�านวณค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

Kruskal-Wallis test

ผลการวิจัย
 พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยภาวะขาขาดเลือดอยู่ในระดับต�า่ 

(เกณฑ์ < 75 คะแนน) และคุณภาพชีวิตรายด้านในแต่ละองค์ประกอบ  ได้แก่ 

ความสามารถในการท�าหน้าที่ของร่างกาย บทบาทท่ีถูกจ�ากัดจากปัญหาทาง

ด้านร่างกาย ความเจ็บปวด บทบาททางสังคม สุขภาพจิต บทบาทที่ถูกจ�ากัด

อนัเนือ่งมาจากปัญหาทางด้านอารมณ์ ความกระฉบักระเฉง และความคดิเหน็ 

ด้านสุขภาพทั่วไป อยู่ในระดับต�่าเช่นกัน กลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุนทาง

สังคมในระดับดีในทุกวิธีการรักษา ปัจจัยด้านอายุ สถานภาพในครอบครัว 

อาชีพ โรคร่วม และระยะเวลาการเจ็บป่วยมีผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของ 

ผู้ป่วยภาวะขาขาดเลือด (p < .01) และพบว่า รายได้และชนิดการผ่าตัดรักษา  

มีผลต่อคะแนนคุณภาพชีวิตด้านความสามารถในการท�าหน้าท่ีของร่างกาย

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05, p < .01 ตามล�าดับ)

บทเรียนที่ได้รับจากการทำาโครงการ
 1. การริเริ่มงานวิจัยต้องมาจากการพบปัญหาในหน่วยงาน เกิดจาก 

  การอยากเรียนรู้ ศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้ 

  เกิดการเรียนรู้ระบบการท�างาน เมื่อได้แนวทางการท�างานที่ชัดเจน  

  จึงน�ามาซึ่งโอกาสแห่งความส�าเร็จในการท�างานมากขึ้น 

 2. ท�าให้เกดิการพฒันาคน พฒันาคณุภาพการพยาบาล โดยน�าหลกัฐาน  

  เชิงประจักษ์ที่เป็นปัญหาผู้ป่วยมาวิเคราะห์ หาข้อมูลพื้นฐาน น�าผล 

  ที่ได้มาสร้างแนวทางการแก้ไขเพื่อปิดช่องว่างนั้น โดยการสร้าง 
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  แนวปฏิบัติท�าให้เกิดมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี สร้างวัฒนธรรมความ 

  ปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

 3. การเริม่กระบวนการท�างานแนวปฏบัิตใิหม่ๆ มกัจะมแีรงต้านในช่วงแรก  

  ดังนั้นต้องมีการก�าหนดเป้าหมาย และแสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก 

  การใช้แนวปฏิบัติ ให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจตรงกัน

 4. การติดตามและประเมินผลการท�างานเป็นระยะ และใช้ข้อมูลจริง 

  ที่เกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน  

  จะท�าให้แนวปฏิบัตินั้นถูกน�ามาใช้อย่างสม�่าเสมอ  

การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 ผลการวจิยัพบว่า คณุภาพชวีติของผูป่้วยภาวะขาขาดเลือดอยูใ่นระดบัต�า่  

ชนิดของการรักษาที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน ได้มีการ

บรหิารจดัการเชงิรกุเพือ่ใช้ประโยชน์จากงานวจิยัในระดับโรงพยาบาล โดยร่วม

กับหอผู้ป่วย 5 หอผู้ป่วย และอาจารย์แพทย์ศัลยศาสตร์สาขาหลอดเลือด จัด

ท�าแนวทางการดูแลผู้ป่วย acute arterial occlusion โดยก�าหนด modified 

early  warning sign in acute arterial occlusion (MEWS) ช่วยลดอตัราการ

ตายพร้อมกับเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยไม่ต้องตัดขา (safe limb, safe 

life) มีการติดตามผลต่อเนื่องแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เทียบเคียงกัน 

ใน 5 หอผู้ป่วย และจัดท�าเป็นเอกสารการอบรมน้องใหม่ พัฒนาบุคลากร 

ในหน่วยงานให้เกิดความตระหนักและมีแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้

การตีพิมพ์
 J Nurs Sci Vol.29 No.2 S1;  Apr-Jun 2011
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Stability of Bevacizumab Divided in 
Multiple Doses for Intravitreal Injection

รายชื่อสมาชิก    นพ.นพศักดิ์ ผาสุกกิจวัฒนา 

 รศ. พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม 

 พญ.ดรุณพร  เลิศพงศ์ภาคภูมิ

ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาจักษุวิทยา

ที่มาของโครงการ	
 การฉีดยาต้านการงอกของหลอดเลอืดใหม่ (antivascular endothelial 

growth factor หรือ  anti VEGF) เข้าวุ้นตา ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษา

โรคทางตาหลายโรค ได้แก่ ภาวะจุดรับภาพบวมในผู้ป่วยเบาหวาน ภาวะจุด

รับภาพบวมในโรคหลอดเลือดที่จอตาอุดตัน ภาวะหลอดเลือดงอกผิดปกติใน 

โรคจอตาเสื่อม หรือใช้เพื่อเตรียมการผ่าตัดในลูกตา เช่น ต้อหินจากภาวะ 

หลอดเลือดงอกผิดปกติ และอื่นๆ ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการฉีดยา anti VEGF 

เข้าลกูตา ผูป่้วยเหล่านีห้ลายรายต้องสญูเสยีสายตาอย่างถาวร แต่ภายหลงัจาก

มีการฉดียาเหล่านีเ้ข้าวุน้ตา พบว่า ช่วยให้ผูป่้วยหลายรายมกีารมองเหน็ทีดี่ขึน้ 

หรือช่วยลดการสูญเสียสายตาไม่ให้เป็นมากขึ้น ปัญหาหน่ึงของการใช้ยา 

เหล่านีค้อื ค่ายามรีาคาแพง (ขวดละประมาณ 20,000 บาท) ยาทีน่ยิมใช้กนัมาก            

ได้แก่ Bevacizumab ซึง่เป็นยาที ่FDA รบัรองให้ใช้ในการรักษา Ca colon ใน

ระยะหลงัมผีูน้�ามาใช้รกัษาโรคทางตา พบว่าได้ผลด ีเนือ่งจากการรักษาโดยการ

ใช้ยานี้ฉีดเข้าวุ้นตาใช้ปริมาณยาน้อยมาก และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
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ให้ผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราชจึงมีแนวทางในการแบ่งยาขวดใหม่ (4 มิลลิกรัม) 

ให้เป็นยาบรรจุใน syringe ขนาด 0.1 มิลลิกรัม และเก็บยาไว้ใช้นาน 1 เดือน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ให้แพทย์ผูใ้ช้มัน่ใจว่ายาทีแ่บ่งเป็น syringe เลก็ ภายใต้การแบ่งยาอย่าง

ปราศจากเชื้อโดยฝ่ายเภสัชกร และเก็บแช่ในตู้เย็น 4 �C นาน 1 เดือน ยังคงมี

ประสิทธิภาพดีในการรักษาโรค

วิธีการดำาเนินโครงการวิจัย
 ท�าการแบ่งยา Bevacizumab จากขวด (4 มล., 100 มก.) ใส่ใน  

syringe (0.1 มล., 2.5 มก.) จ�านวน 5 syringe โดยวิธีปราศจากเชื้อ ท�าการ

หาค่า concentration ของยาในแต่ละ syringe โดยวิธี enzyme-linked 

immunosorbent assay ที่ระยะเวลา 0, 1, 3 และ 6 เดือน เก็บยาไว้ที่ 4 �C  

และเพ่ือเป็นการจ�าลองสภาวะจริงในการเบิกยาจากห้องยาไปยังห้องผ่าตัด  

ซึง่อาจมปัีจจยัของอณุหภมูริะหว่างการเคลือ่นย้ายยาเข้ามาเกีย่วข้อง ก่อนท่ีจะ

ทดสอบหาค่า concentration ในแต่ละครั้ง จะน�ายาซึ่งบรรจุใน syringe ใส่

ในถุงใส่ยา แล้วแช่ในกระติกที่มีน�้าแข็งเป็นเวลานาน 30 นาที

ผลการวิจัย
 ผล concentrations ของยาที่ 0 (วันที่แบ่งยา), 1 เดือน, 3 เดือน และ 

6 เดือน มีค่าเท่ากับ 26.24 ± 1.95, 25.43 ± 3.80, 27.87 ± 2.81 และ         

24.25 ± 2.00 มก./มล. ตามล�าดับ ค่า concentration ที่น้อยที่สุดที่ 95%         

CI เท่ากับ 23.32 มก. /มล. (ที่ 6 เดือนหลังแบ่งยา) สรุปว่าการแบ่งยาแล้วเก็บ

ไว้นาน 6 เดือนที่ 4 �C ยายังคงมีประสิทธิภาพที่ดี
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บทเรียนที่ได้รับจากการทำาโครงการ
 ได้เรยีนรูก้ารแปลผลข้อมลู การวเิคราะห์โดยมองรอบด้าน ถงึปัจจยัต่างๆ 

ที่ส่งผลต่อข้อมูลที่ได้ และได้เรียนรู้ระเบียบวิธี รวมทั้งเทคนิคการน�าเสนอผล

งานวิจัยในที่ประชุมระดับประเทศ  

การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 ผลงานวิจัยนี้มีการน�าไปใช้ประโยชน์ ท�าให้จักษุแพทย์ในโรงพยาบาล

ศิริราชม่ันใจในการใช้ยาแบ่งนี้ เนื่องจากมีเสถียรภาพที่ดีอยู่ได้ถึง 6 เดือน 

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อโรงพยาบาลอื่นๆ ด้วย โดยหลังจากการเสนอผล

งานในที่ประชุมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ได้มีจักษุแพทย์โรงพยาบาลอื่นติดต่อ

ขอรายละเอียดของการแบ่งยา การเก็บ และการส่งยา เพื่อเป็นแบบอย่างใน

การน�าไปใช้บ้าง อันส่งผลให้การรักษาโรคตาด้วยยานี้เข้าถึงผู้ป่วยได้มากขึ้น 

และค่ารักษาลดลงเนื่องจากสามารถแบ่งยาเป็นหน่วยย่อยไว้ใช้ได้นาน

การตีพิมพ์
 ผลการวิจัยนี้ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
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ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการ
ย้ายออกจากไอ ซี ยู ในผู้ป่วยผ่าตัดท�าทางเบ่ียง
หลอดเลือดหัวใจและผ่าตัดเปล่ียน/ซ่อมล้ินหัวใจ 
ต่อความวิตกกังวลจากการย้ายและความพึงพอใจ

รายชื่อสมาชิก    นางสาวปราณี ทองใส 

 นางสาวน�้าทิพย์ กุณา 

 นางสาวจารุวรรณ พงษ์ปราโมทย์ 

 รศ. นพ. พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง

ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาศัลยศาสตร์ และงานการพยาบาลศัลยศาสตร์ 

 และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

ที่มาของโครงการ
 การรกัษาโรคหลอดเลอืดหวัใจตบีด้วยการผ่าตัดท�าทางเบีย่งหลอดเลือด

หัวใจ และการรักษาโรคลิ้นหัวใจผ่าตัดเปลี่ยนลิ้น/ซ่อมลิ้นหัวใจ เป็นการรักษา

ที่ได้ผลดีในระยะยาว แต่มีผลต่อผู้ป่วย เนื่องจากเป็นการผ่าตัดใหญ่ การผ่าตัด

ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ป่วยจะได้รับการดมยาสลบมีสายต่อหรือสายติดกับผู้ป่วย

มากกว่าการผ่าตัดอื่นๆ มีการใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมช่วยในการผ่าตัด 

ซึ่งเป็นการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด ภายหลังผ่าตัดผู้ป่วยต้องรับการดูแลในไอซียู

ศัลยกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมิน และเฝ้าระวังความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นได้ 

ในหอผูป่้วยจงึต้องมคีวามพร้อมทัง้ด้านบคุลากร เคร่ืองมอื และอปุกรณ์ทางการ

แพทย์ ที่จะช่วยประเมินและเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดเวลา ผู้ป่วยจะได้รับ

การดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24-48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด จนมีอาการและสัญญาณ

ชีพคงที่ จึงย้ายกลับไปดูแลรักษาต่อที่หอผู้ป่วยเดิม ด้วยกระบวนการรักษา 
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ดังกล่าว ผู้ป่วยที่ไม่เคยการผ่าตัดหัวใจหรือไม่เคยเข้ารับการรักษาในหอ 

ผู้ป่วยหนัก อาจวิตกกังวลหวาดหวั่น ไม่แน่ใจในความปลอดภัยในชีวิตของตน 

กลัวอันตรายที่เกิดข้ึนกับร่างกาย ท�าให้พักผ่อนไม่เพียงพอ ฟื้นตัวช้า ระยะ

เปล่ียนผ่านแต่ละกระบวนการรักษานี้ เป็นข้ันตอนที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาที่

มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือสถานที่หนึ่งไปยังกิจกรรม หรือสถานที่ใหม่ 

และเนื่องจากระยะเปลี่ยนผ่านจากไอ ซี ยู ไปยังหอผู้ป่วยมักเกิดการขาดการ 

เตรียมพร้อมในการย้ายออก จากการตอบแบบสอบถามของผู้ป่วยที่ย้ายออก

จากไอซยีดู้านความพงึพอใจต่อการบรกิารพยาบาลของหอผู้ป่วยในหลายๆ คร้ัง

ที่ผ่านมาพบว่า คะแนนความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล

และการปฏิบตัติวัในไอซยีอูยูใ่นระดบัต�า่กว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด ดังนัน้กญุแจส�าคญั

ท่ีจะท�าให้ระยะเปลีย่นผ่านจากไอซยีดู�าเนนิไปอย่างราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ

คือ กิจกรรมการพยาบาลก่อน  ระหว่าง และหลังระยะเปลี่ยนผ่านจากไอซียู 

เป็นกระบวนการพยาบาลที่ต้องมีการประเมินวางแผนล่วงหน้า ดังนั้นจึงสนใจ

พฒันาโปรแกรมการเตรยีมความพร้อมจากการวางแผนจ�าหน่ายออกจากไอซียู  

โดยผสมผสานกับการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของผู้ป่วยหลังผ่าตัดท�าทางเบี่ยง

หลอดเลือดหัวใจและผ่าตัดเปลี่ยน/ซ่อมลิ้นหัวใจ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ 

ผู้ป่วยและญาติก่อนย้ายออกจาก ไอซียู 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ศกึษาผลของการใช้โปรแกรมการเตรยีมความพร้อมในการย้ายออกจาก

ไอซียูต่อการลดความวิตกกังวลจากการย้ายออกจากไอซียู และความพึงพอใจ

ในการบริการพยาบาลของผู้ป่วยหลังผ่าตัดท�าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและ

ผ่าตัดเปลี่ยน/ซ่อมลิ้นหัวใจ
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วิธีการดำาเนินโครงการวิจัย
 กลุม่ตวัอย่าง 60 คน เป็นผูป่้วยอาย ุ18 ปีขึน้ไป ทีไ่ด้รบัการผ่าตดัท�าทาง

เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจและผ่าตดัเปลีย่น/ซ่อมลิน้หวัใจ ท่ีโรงพยาบาลศริิราช คดั

เลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการดูแล

แบบปกต ิและกลุม่ทดลองซึง่ได้รบัโปรแกรมการเตรยีมความพร้อมในการย้าย

ออกจากไอซยี ูจ�านวนกลุม่ละ 30 คน เกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยแบบวดัความวติก 

กังวลก่อนและหลังย้ายออกจากไอซียู และแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้

บริการต่อคณุภาพการบริการพยาบาล วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิพรรณนา 

การทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบที   

ผลการวิจัย
 กลุ่มทดลองมคีวามวติกกงัวลน้อยกว่ากลุ่มควบคมุทัง้ก่อนและหลังย้าย

ออกจากไอซียู อย่างมีนัยส�าคัญ (p < 0.05) และกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจ

ต่อการบริการพยาบาลมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างไม่ม ี

นัยส�าคัญทางสถิติ (p > 0.05)

บทเรียนที่ได้รับจากการทำาโครงการ
 1. ท�าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล โดยน�าหลักฐาน 

  เชิงประจักษ์ ข้อมูลจริงที่เป็นช่องว่างที่ท�าให้เกิดปัญหาด้านสภาพ 

  จติใจของผูป่้วยทีร่บัการผ่าตดัหวัใจ เพือ่วเิคราะห์สาเหตทุีอ่าจส่งผล 

  ต่อการรักษาพยาบาล และหาแนวทางการแก้ไขเพื่อปิดช่องว่างนั้น  

  โดยการสร้างแนวปฏิบัติท�าให้เกิดมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี 

 2. การด�าเนินงานต้องมีการก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน ประโยชน์ที่จะ 

  ได้รบัอย่างชดัเจน โดยพยายามไม่ให้กระบวนการท�างานนัน้เป็นการ 
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  เพิม่ภาระงานแก่ผูป้ฏบิตังิานมากเกนิไป การเร่ิมกระบวนการท�างาน 

  แนวปฏบิตัใิหม่ๆ มกัจะมแีรงต้านในช่วงแรก ดังนัน้ต้องมกีารก�าหนด 

  เป้าหมาย และแสดงผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จากการใช้แนวปฏบิตัใิห้ผูป้ฏบิตัิ 

  มีความเข้าใจตรงกัน  

การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 ผลลัพธ์ทางคลินิก คือ ลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยในการย้ายออก

จากไอซียู และเพิ่มความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการพยาบาล ส่งผลให้ 

เพิ่มคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีโปรแกรมการ 

เตรียมความพร้อมในการย้ายผู้ป่วยออกจากไอซียู ไปใช้ในหน่วยงานประมาณ

ร้อยละ 50 และในปัจจุบันวัดผลลัพธ์เฉพาะด้านความพึงพอใจของผู้ป่วยม ี

แนวโน้มที่ดีขึ้น (ก่อนท�าวิจัยร้อยละ 80-85) จนปัจจุบัน เป็นร้อยละ 100

การตีพิมพ์
 J Nurs Sci, Vol 29 No 4: October-December 2011
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