1. ชื่ อผลงาน วงล้อEnoxaparin
2. คาสาคัญ

Circle, Enoxaparin

3. ภาพรวม
ปัญหา:
โรคหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน ( Acute coronary syndrome ; ACS )เป็ นโรคที่ มีสถิ ติการเกิ ดสู ง
และเป็ นกลุ่มโรคที่พบบ่อยติดอันดับ 2 ใน 5 ของหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิง สาเหตุสาคัญเกิดจากการอุด
ตันในหลอดเลือดจนเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่ดีพอการรักษาทางยาเป็ นสิ่ งจาเป็ นโดยเฉพาะการ
ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดปั จจุบนั มีการนายาละลายลิ่ มเลื อดกลุ่มเฮปาริ นน้ าหนักโมเลกุลต่ า (Low
molecular weight heparin ; LMWH ) เข้ามาใช้ในการรักษาโรงพยาบาลสิ รินธรใช้ Enoxaparin บริ หาร
ยาโดยให้ขนาด 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัมฉี ดเข้าทางชั้นใต้ผิวหนัง แม้วา่ ยาจะมีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาแต่
มี ผ ลข้างเคี ย งท าให้ เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นกับ ผู ป้ ่ วย คื อ เกิ ด รอยจ้ า เลื อดก้อ นเลื อ ด (Hematoma) ตรง
ตาแหน่งบริ เวณที่ฉีดยาสถิติการเข้ารับการนอนพักรักษาของผูป้ ่ วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน ปี พ.ศ.
2556-2558 จานวน 30 35 และ 44 รายตามลาดับ แพทย์มีการสั่งใช้ยา Enoxaparin 15 23 และ 25 ราย
ตามลาดับ พบผูป้ ่ วยเกิ ดเป็ นก้อนเลื อด(Hematoma) ๕ และ๖ รายทาให้ผูป้ ่ วยต้องนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนานขึ้น และเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น ขณะเดี ยวกันพยาบาลผูป้ ฏิ บตั ิงานต้องใช้
เวลาในการวัดตาแหน่งฉี ดยาห่ างจากสะดือผูป้ ่ วยและทาตาแหน่งฉี ดยารวมนาน ๓ นาทีต่อผูป้ ่ วย 1 คน
ทาให้ล่าช้าต่อการให้บริ การงาน ดังนั้นจึงได้จดั ทาวงล้อในการฉีดยา Enoxaparin ขึ้น
เป้าหมาย :
1.ลดความเสี่ ยงเกิด Hematoma จากการฉีดยาEnoxaparin<ร้อยละ ๑๐
2.ลดระยะเวลาในการวัดตาแหน่งที่ฉีดยา Enoxaparin<๒ นาที
3.บุคลากรพึงพอใจ>ร้อยละ ๘๐
แนวทางการพัฒนา:
ทบทวนมาตรฐานการบริ ห ารยา แนวทางการวัดต าแหน่ งมาปรั บ ปรุ ง พัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
PDCA ท้ายสุ ดได้นาแนวคิดแบบลีนมาปรับใช้ สร้างนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์เพื่อให้กระบวนการทางาน
เป็ นไปอย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
4. สาระสาคัญของการพัฒนา
การน ามาตรฐานสู่ ก ารปฏิ บ ัติ พัฒ นาสร้ า งนวัต กรรมและน าระบบแนวคิ ด ลี น มาจัด ท า
นวัตกรรม วงล้อ Enoxaparinขึ้นเพื่อช่ วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการวัด สามารถระบุ ตาแหน่ งใน
การฉี ดยา Enoxaparin เพื่อป้ องกันการฉี ดยาซ้ าตาแหน่ งเดิม ลดการเกิ ด Hematoma โดยประดิษฐ์วงล้อ
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ฉี ดยา Enoxaparin ซึ่ งจะระบุตาแหน่งชัดเจนว่าเข็มที่ 1 ฉี ดตาแหน่ งไหน เข็มที่ 2 3 4 ฉี ดตาแหน่ งใด ทา
ให้ไม่มีการฉี ดยาซ้ าตาแหน่ งเดิ ม หลักการระบุ ตาแหน่ งการฉี ดยา คือ ฉี ดยาตาแหน่ งห่ างจากสะดื อ 5
เซนติเมตร เพื่ อหลี กเลี่ ยงเส้นเลื อดดาอัมบิ ลิคลั (umbilical) และฉี ดห่ างจากตาแหน่ งเดิ ม อย่างน้อย 2
เซนติเมตรเพื่อป้ องกันการเกิดจ้ าเลือดติดต่อกันและง่ายต่อการสังเกตการเกิดรอยจ้ าเลือดหรื อก้อนเลือด
โดยมีข้ นั ตอน
1. รวบรวมข้อมูลผูป้ ่ วยที่ได้รับยา enoxaparin และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์
2. น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษา แนวทางการบริ ห ารยา ปั ญ หาในการบริ ห ารยามาทบทวน
วิเคราะห์พฒั นาร่ วมกันในทีม
3. นาแนวคิดลีนและนวัตกรรมมาพัฒนาสร้างเป็ นวงล้อ Enoxaparinลดการวัดตาแหน่งฉี ดยา
และตาแหน่งซ้ าเดิม
4. นาวงล้อ Enoxaparin มาทดลองใช้ในหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิง ประเมินผลและติดตามผล
5. นาผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเพื่อนาไปเผยแพร่ กบั หอผูป้ ่ วยด้าน
อื่นต่อไป
5. ผลลัพท์
1. ไม่พบความเสี่ ยงเกิด Hematoma จากการฉีดยา Enoxaparin
2. ระยะเวลาในการวัดตาแหน่งที่ฉีดยา Enoxaparinค่าเฉลี่ย๑ นาที ๒๐ วินาที
3. บุคลากรพึงพอใจร้อยละ ๘๕
6. บทเรียนทีไ่ ด้ รับ
6.1 การคิดค้นนวตกรรมในการนามาทดแทนภายใต้พิ้นฐานเชิ งทฤษฎี และลดขั้นตอนในการ
ปฏิบตั ิงาน ทาให้สามารถทางานเป็ นไปได้อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
6.2 การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง ทาให้งานประสบความสาเร็ จได้
7. การติดต่ อทีมงาน
นางสาวเจนริ นี รุ่ งเรื อง พยาบาลวิชาชี พปฏิบตั ิการและทีมพยาบาลหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิง
โรงพยาบาลสิ รินธร10540
นางสาวปริ ญาภรณ์ พุม่ เจริ ญ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ หัวหน้าหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิง
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