
นวัตกรรมนวัตกรรม  
““เสื้อสําหรับผูปวยที่ใชเครื่องควบคุมการใหเสื้อสําหรับผูปวยที่ใชเครื่องควบคุมการให

ยากลุมเสี่ยงสูงทางเสนเลือดยากลุมเสี่ยงสูงทางเสนเลือด””

นางวลัยพรนางวลัยพร      วงษสินธนวงษสินธน        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      โรงพยาบาลสูงเนินโรงพยาบาลสูงเนิน



ที่มาปญหาที่มาปญหา
จากการดูแลผูปวยในตึกอายุรกจากการดูแลผูปวยในตึกอายุรกรรมรรม  ที่ใชที่ใชเเครื่เเครื่ององ

ควบคุมการใหสารน้ําและยาทางเสนเลือดอัตโนมัติควบคุมการใหสารน้ําและยาทางเสนเลือดอัตโนมัติ  
จํานวนจํานวน  42 42 รายราย  พบปญหาในขั้นตอนการดูแลเปลี่ยนเสื้อพบปญหาในขั้นตอนการดูแลเปลี่ยนเสื้อ
ใหผูปวยใหผูปวย  พบวาพบวา

•• มีขั้นตอนที่ยุงยากมีขั้นตอนที่ยุงยาก  ตองเปดตองเปด--ปดเครือ่งทุกครั้งทีเ่ปลี่ยนปดเครือ่งทุกครั้งทีเ่ปลี่ยน
เสื้อผูปวยเสื้อผูปวย

•• มีฟองอากาศในมีฟองอากาศในIV setIV set  ทําใหเครื่องทําใหเครื่อง  Infusion pumpInfusion pumpไมไม
สามารถทํางานตอไดสามารถทํางานตอได  ตองเปลี่ยนตองเปลี่ยน  IV setIV setชุดใหมทุกครั้งชุดใหมทุกครั้ง  
จํานวนจํานวน  4141ครั้งครั้ง  และตองเปลี่ยนและตองเปลี่ยนIV setIV set  มากมาก  ถึงถึง 4 4  ชุดในชุดใน
ครั้งเดียวจํานวนครั้งเดียวจํานวน  1 1 ครั้งครั้ง  ทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากร,,ใชใช
เวลานานในการปฏิบัติถึงเวลานานในการปฏิบัติถึง  30 30 นาทีนาที  ทําใหผูปวยทําใหผูปวย11  รายราย  ที่ที่
ใหยาใหยาDopamine  Dopamine  มีอาการผิดปกติจากการไดรับปริมาณมีอาการผิดปกติจากการไดรับปริมาณ
ยาเกินขนาดยาเกินขนาด

•• มีขอจํากัดเนื่องจากพยาบาลเทานั้นที่ชวยเปลี่ยนเสื้อมีขอจํากัดเนื่องจากพยาบาลเทานั้นที่ชวยเปลี่ยนเสื้อ
ใหแกผูปวยไดใหแกผูปวยได    ผูปวยและญาติตองรอพยาบาลทําใหไมผูปวยและญาติตองรอพยาบาลทําใหไม
พึงพอใจในการบริการพึงพอใจในการบริการ



ที่มาปญหาที่มาปญหา
จากปญหาตางๆที่พบในระหวางขั้นตอนการเปลี่ยนเสื้อใหผูปวยจากปญหาตางๆที่พบในระหวางขั้นตอนการเปลี่ยนเสื้อใหผูปวย

ที่ใชเครื่องควบคุมการใหยากลุมเสี่ยงสูงทางเสนเลือดที่ใชเครื่องควบคุมการใหยากลุมเสี่ยงสูงทางเสนเลือด    จึงไดเกิดจึงไดเกิด
แนวคิดวาแนวคิดวา  

““  ทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนเสื้อใหแกผูปวยไดโดยไมตองทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนเสื้อใหแกผูปวยไดโดยไมตอง
ปดเครื่องและถอดปดเครื่องและถอดIV set IV set ออกจากเครื่องเครื่องออกจากเครื่องเครื่อง

ควบคุมการใหยาควบคุมการใหยา  ””



วัตถุประสงควัตถุประสงค
1)1)  เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเปลี่ยนเสื้อใหผูปวยเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเปลี่ยนเสื้อใหผูปวย  

2)2)  เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน  จากความคลาดเคลื่อนทางยาจากความคลาดเคลื่อนทางยา  ที่ที่

เกิดขณะเปลี่ยนเสื้อเกิดขณะเปลี่ยนเสื้อ  ผูปวยผูปวย  ที่ใชเครื่องควบคมุการใหยากลุมที่ใชเครื่องควบคมุการใหยากลุม

เสี่ยงสูงทางเสนเลือดเสี่ยงสูงทางเสนเลือด ( (Infusion pumpInfusion pump))

3)3) ลดความสิ้นเปลืองทรพัยากรในการรักษาพยาบาลลดความสิ้นเปลืองทรพัยากรในการรักษาพยาบาล  และและ

ประหยัดคาใชจายใหกับโรงพยาบาลประหยัดคาใชจายใหกับโรงพยาบาล

4)4) เพื่อใหผูปวยและญาตเิกิดความพึงพอใจเพื่อใหผูปวยและญาตเิกิดความพึงพอใจ



เปนการวิจัยเชิงปฏบิัติการเปนการวิจัยเชิงปฏบิัติการ    แบงเปนแบงเปน  33  ระยะระยะ  ดังนี้ดังนี้

ระยะที่ระยะที่11 เก็บรวบรวมขอมูลเก็บรวบรวมขอมูล  ในชวงเดือนกรกฎาคมในชวงเดือนกรกฎาคม  --  ตุลาคมตุลาคม  25512551

-- วิเคราะหสภาพปญหาที่พบจากการใชเครือ่งควบคุมการใหยากลุมเสี่ยงวิเคราะหสภาพปญหาที่พบจากการใชเครือ่งควบคุมการใหยากลุมเสี่ยงสูงทางสูงทาง

เสนเลือดเสนเลือด  ((Infusion pumpInfusion pump) ) ในการรักษาพยาบาลผูปวยในการรักษาพยาบาลผูปวย  ประชมุเจาหนาที่ในประชมุเจาหนาที่ใน

หนวยงานเสนอแนวคิดหนวยงานเสนอแนวคิด  ออกแบบเสื้อออกแบบเสื้อ    ที่ใสงายที่ใสงาย--ถอดงายถอดงาย  ไมตองปดเครือ่งไมตองปดเครือ่ง  

Infusion pump Infusion pump และดําเนินการจัดทําเสื้อและดําเนินการจัดทําเสื้อ  

  ระยะที่ระยะที่  22 ระยะดําเนินการระยะดําเนินการ  นํานวนํานวตกตกรรมรรม  เสื้อเสื้อ  ที่ประดษิฐขึ้นที่ประดษิฐขึ้น  ไปใชในกลุมไปใชในกลุม

ผูปวยที่ใหยากลุมเสีย่งสูงผูปวยที่ใหยากลุมเสีย่งสูง  คือคือ  ยาโดปามนียาโดปามนี  (Dopamine) (Dopamine) และยาและยาโปตัสเซียมโปตัสเซียม

คลอคลอไรดไรด  ((KClKCl))   จึงจึงเรียกนวเรียกนวตกตกรรมรรมเสื้อนี้วาเสื้อนี้วา  ““เสื้อเสื้อ  DODO--KK””

วิธีการศึกษาวิธีการศึกษา



ระยะที่ระยะที่  33 ติดตามประเมนิผลการดําเนินงานในชวงเดือนติดตามประเมนิผลการดําเนินงานในชวงเดือน  

พฤศจิกายนพฤศจิกายน  25512551--  มกราคมมกราคม  5252 เปรียบเทียบกอนและเปรียบเทียบกอนและ

หลังดําเนนิการหลังดําเนนิการ  โดยใชแบบบันทึกขอมูลผูปวยที่ใชโดยใชแบบบันทึกขอมูลผูปวยที่ใช

นวัตกรรมนวัตกรรม  ““เสื้อเสื้อ  DODO--KK”” ,,แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบสอบถามความพึงพอใจและ  แบบบันทึกแนวทางติดตามแบบบันทึกแนวทางติดตาม

การบรหิารยากลุมเสี่ยงการบรหิารยากลุมเสี่ยง

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  เปรียบเทียบกอนเปรียบเทียบกอน  และและ  หลังดําเนนิการหลังดําเนนิการ  โดยประเมนิจากโดยประเมนิจาก

--  ขั้นตอนและระยะเวลาใชในการเปลี่ยนเสื้อขั้นตอนและระยะเวลาใชในการเปลี่ยนเสื้อ

--  การเกิดภาวะแทรกซอนจากความคลาดเคลื่อนทางยาในขณะเปลี่ยนเสื้อการเกิดภาวะแทรกซอนจากความคลาดเคลื่อนทางยาในขณะเปลี่ยนเสื้อ

--  จํานวนของจํานวนของ  IV set IV set ทีต่องเปลี่ยนใหมทีต่องเปลี่ยนใหม

--  ความพึงพอใจของผูปวยญาติและเจาหนาที่ความพึงพอใจของผูปวยญาติและเจาหนาที่

วิธีการศึกษาวิธีการศึกษา



ตารางตาราง    แสดงขอมูลผูปวยที่ใชเครื่องควบคุมการใหยากลุมเสี่ยงสูงทางเสแสดงขอมูลผูปวยที่ใชเครื่องควบคุมการใหยากลุมเสี่ยงสูงทางเสนเลือดนเลือด

เปรียบเทียบเปรียบเทียบ  กอนกอน  --  หลังการใชหลังการใช  นวนวตกตกรรมรรม    ““เสื้อเสื้อ  DODO--KK

ขอมูลผูปวยที่ใชเครื่องควบคุมการใหยาขอมูลผูปวยที่ใชเครื่องควบคุมการใหยา  

กลุมเสี่ยงสูงทางเสนเลือดกลุมเสี่ยงสูงทางเสนเลือด  

กอนกอน

ดําเนินการดําเนินการ  

ระยะดําเนินการระยะดําเนินการ

กก..คค..--ตต..คค.51.51 พพ..ยย..5151 ธธ..คค..5151 มม..คค..5252 รวมรวม

จํานวนผูปวยทั้งหมดจํานวนผูปวยทั้งหมด  ((  รายราย  )) 4242 77 22 22 1111

มีภาวะแทรกซอนขณะเปลี่ยนเสื้อมีภาวะแทรกซอนขณะเปลี่ยนเสื้อ  ((  รายราย)) 11 00 00 00 00

ระยะเวลาที่ใชเปลี่ยนเสื้อระยะเวลาที่ใชเปลี่ยนเสื้อ//ครั้งครั้ง

((ขึ้นอยูกับสภาพผูปวยขึ้นอยูกับสภาพผูปวย))

1515--3030  นาทีนาที 33--55  นาทีนาที  33--55  นาทีนาที 33--55  นาทีนาที 33--55  

นาทีนาที

จํานวนจํานวน  IV set IV set ที่ใชเปลี่ยนใหมที่ใชเปลี่ยนใหม 4545 00 00 00 00

ความพึงพอใจของผูปวยและญาติความพึงพอใจของผูปวยและญาติ      

> 80 %> 80 %

ไมไดไมได

ประเมินประเมิน

7/77/7

(100%)(100%)

2/22/2

(100%)(100%)

22//22

(100%)(100%)

11/1111/11

(100%)(100%)

ความพึงพอใจของเจาหนาที่ความพึงพอใจของเจาหนาที่      >>80 %80 % 00 7/77/7

(100%)(100%)

2/22/2

(100%)(100%)

2/22/2

(100%)(100%)

11/1111/11

(100%)(100%)



ผูปวยที่ผูปวยที่ใชนวใชนวตกตกรรมรรมเสื้อสําหรับผูปวยที่ใชเครื่องควบคุมการใหยาเสื้อสําหรับผูปวยที่ใชเครื่องควบคุมการใหยา

กลุมเสี่ยงสูงทางเสนเลือดกลุมเสี่ยงสูงทางเสนเลือด  จํานวนทั้งหมดจํานวนทั้งหมด  1111  รายราย  ผลเปนดังนี้ผลเปนดังนี้

1)1) ลดขั้นตอนการเปลี่ยนเสื้อโดยไมตองปดเครื่องลดขั้นตอนการเปลี่ยนเสื้อโดยไมตองปดเครื่องInfusion pump Infusion pump และลดและลด

ระยะเวลาในการเปลี่ยนเสื้อระยะเวลาในการเปลี่ยนเสื้อ  จากเดิมใชเวลาจากเดิมใชเวลา  15 15 -- 3030 นาทีนาที//ครั้งครั้ง    ลดลงลดลง

เหลือเหลือ  33--55 นาทีนาที  ซึง่ขึ้นอยูกับสภาพของผูปวยซึง่ขึ้นอยูกับสภาพของผูปวย

2)2)  ไมพบอาการผิดปกติไมพบอาการผิดปกติ  ที่เกิดจากการไดรับยาไมตรงตามขนาดที่เกิดจากการไดรับยาไมตรงตามขนาด  ในขณะในขณะ    

เปลี่ยนเสื้อผูปวยเปลี่ยนเสื้อผูปวย

3)3)  ไมพบการเปลี่ยนไมพบการเปลี่ยน  IV set IV set ใหมใหม  ซึ่งจะชวยลดคาใชจายของโรงพยาบาลไดซึ่งจะชวยลดคาใชจายของโรงพยาบาลได  

1515  บาทบาท  //  ครั้งครั้ง

4)4) ผูปวยผูปวย  ,,ญาติญาติ  และเจาหนาที่พึงพอใจและเจาหนาที่พึงพอใจ  ในการใชเสื้อในการใชเสื้อ  DODO--KK   ในดานในดาน

--  ความสะดวกความสะดวก  และความรวดเร็วในการเปลี่ยนเสื้อและความรวดเร็วในการเปลี่ยนเสื้อ  

-- ผูชวยเหลือคนไขผูชวยเหลือคนไข  และและ  ญาติผูปวยญาติผูปวย  สามารถชวยเปลี่ยนไดโดยไมตองรอสามารถชวยเปลี่ยนไดโดยไมตองรอ

พยาบาลพยาบาล

ผลการศึกษาผลการศึกษา



ผลจากการนําผลงานผลจากการนําผลงาน

ไปใชประโยชนในงานประจําไปใชประโยชนในงานประจํา

•• นวัตกรรมนวัตกรรม  ““เสื้อเสื้อ  DODO--KK””  เปนสิ่งประดิษฐเปนสิ่งประดิษฐ  ที่ชวยใหการเปลี่ยนเสื้อที่ชวยใหการเปลี่ยนเสื้อ

ผูปวยที่ใชเครื่องควบคุมการใหยากลุมเสี่ยงสูงทางเสนเลือดผูปวยที่ใชเครื่องควบคุมการใหยากลุมเสี่ยงสูงทางเสนเลือด  ทําไดทําได

งายและสะดวกงายและสะดวก  รวดเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้น  โดยไมตองปดเครื่องโดยไมตองปดเครื่องInfusion pump Infusion pump 

ปองกันไมใหผูปวยไดรับยาปองกันไมใหผูปวยไดรับยา  ไมตรงตามขนาดไมตรงตามขนาด  

•• ลดภาระงานของพยาบาลลดภาระงานของพยาบาล  ,,ลดขอจํากัดผูชวยเหลือคนไขและญาติชวยลดขอจํากัดผูชวยเหลือคนไขและญาติชวย

เปลี่ยนเสื้อผูปวยไดเปลี่ยนเสื้อผูปวยได  ,,  ผูปวยและญาติเกิดความพึงพอใจผูปวยและญาติเกิดความพึงพอใจ

•• ลดคาใชจายของโรงพยาบาลลดคาใชจายของโรงพยาบาล  

•• สามารถขยายผลสามารถขยายผล  นํานวนํานวตกตกรรมรรม  ““เสื้อเสื้อDODO--KK””  ไปใชประโยชนในผูปวยที่มีไปใชประโยชนในผูปวยที่มี

ขอจํากัดในการเคลื่อนไหวขอจํากัดในการเคลื่อนไหว  ,,  ผูปวยที่ใสเฝอกแขนผูปวยที่ใสเฝอกแขน  ,,  ผูปวยที่มแีผลบริเวณผูปวยที่มแีผลบริเวณ

ตนแขนหรือไหลตนแขนหรือไหล    และผูปวยที่ใหสารน้ําทางเสนเลือดและผูปวยที่ใหสารน้ําทางเสนเลือด



บทเรียนที่ไดรับบทเรียนที่ไดรับ
1)1) การตระหนักและใสใจในปญหาการตระหนักและใสใจในปญหา  ที่พบขณะดูแลผูปวยที่พบขณะดูแลผูปวย  และคิดและคิด

หาแนวทางแกไขหาแนวทางแกไข  ทําใหแกปญหาไดตรงจดุทําใหแกปญหาไดตรงจดุ  

2) 2) ความสามัคคีและการมีสวนรวมความสามัคคีและการมีสวนรวม  ของทีมงานในการดําเนินการของทีมงานในการดําเนินการ
แกไขปญหาของผูปวยแกไขปญหาของผูปวย  ชวยใหงานประสบความสําเร็จชวยใหงานประสบความสําเร็จ  

3 3 ) ) การพัฒนาความคิดสรางสรรคและประดิษฐนวัตกรรมใหมการพัฒนาความคิดสรางสรรคและประดิษฐนวัตกรรมใหม  โดยโดย
ประยุกตอุปกรณวัสดุที่มีอยูเดมิมาใชใหเกดิประโยชนแกผูปวยประยุกตอุปกรณวัสดุที่มีอยูเดมิมาใชใหเกดิประโยชนแกผูปวย
,,เจาหนาที่และโรงพยาบาลเจาหนาที่และโรงพยาบาล  ทําใหทีมงานมีความภาคภูมิใจทําใหทีมงานมีความภาคภูมิใจ



จบการนําเสนอจบการนําเสนอ


