โครงงานคุณภาพ/นวัตกรรมทางการพยาบาล
๑. ชิ่อผลงาน : “ ดินน้ ำมัน ONE WAY ”
๒. คาสาคัญ : กำรระบุตวั ผูป้ ่ วย กำรแตกหักของ Hematocrit tube
๓. ภาพรวม :
ปั ญหำ
จำกสถิติหอผูป้ ่ วยพิเศษ 6/2 (ตะวันออก) ให้บริ กำรผูป้ ่ วยทุกโรค ทุกสำขำ และดูแลทำรกแรกเกิด เป็ นจำนวน
มำก จำกกำรปฏิบตั ิงำน พบว่ำผูป้ ่ วยบำงกลุ่มโรค ต้องได้รับกำรตรวจเลือด จำนวนร้อยละ 35 เพื่อตรวจหำควำมเข้มข้น
ของเลื อ ด และทำรกแรกเกิ ด จำนวนร้ อยละ 97 ต้อ งได้รับ กำรเจำะเลื อ ด เพื่ อตรวจหำควำมเข้มข้น ของเลื อ ดและ
วิเครำะห์หำค่ำบิลิรูบินในร่ ำงกำย ตำมแผนกำรรักษำของแพทย์ พร้อมทั้งยังให้กำรพยำบำลและดูแลทำรกแรกเกิดที่ มี
ภำวะสำรเหลืองคัง่ ในร่ ำงกำยที่ ตอ้ งได้รับกำรรักษำด้วยกำรส่ องไฟ โดยใช้ Hematocrit tube จำกกำรใช้สิ่งประดิ ษฐ์
แบบเดิ ม พบว่ำ ขณะที่ ทำกำรปิ ดรู Hematocrit tube ก่อนส่ งตรวจ Hematocrit tube มักมี กำรแตกหักบ่ อยครั้ ง ทำให้
ทำรกต้องได้รับกำรเจำะเลือดซ้ ำเป็ นผลทำให้เกิดภำระงำนเพิ่มขึ้น หรื อบำงครั้งทำให้บุคลำกรบำดเจ็บขณะปฏิบตั ิกำร
นอกจำกนี้ยงั พบว่ำเกิดกำรส่งสิ่ งตรวจผิดคนอีกด้วย
เป้ ำหมำย
1. อัตรำกำรเกิดกำรส่งสิ่ งตรวจผิดคน เท่ำกับ 0 %
2. อัตรำกำรแตกหักของ Hematocrit tube เท่ำกับ 0 %
3. อัตรำควำมพึงพอใจในกำรใช้นวัตกรรมของบุคลำกร  95 %
แนวทำงกำรพัฒนำ
จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำในหน่วยงำน พบว่ำ กำรใช้นวัตกรรมเดิมนั้นส่งผลกระทบต่อผูป้ ่ วย ทำให้ผปู ้ ่ วยได้รับ
กำรรักษำที่ล่ำช้ำ เกิดกำรสู ญเสี ยระยะเวลำในกำรรอคอย ผูป้ ่ วยต้องได้รับกำรเจำะเลือดใหม่ ทำให้ได้รับกำรเจ็บปวดที่
เพิ่มขึ้น ด้ำนบุคลำกร ทำให้เกิดภำระงำนที่เพิ่มขึ้น และด้ำนองค์กร ทำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มมำกขึ้น จำกปั ญหำ ดังกล่ำว
หอผูป้ ่ วยพิเศษ 6/2 (ตะวันออก) จึงได้จดั ทำนวัตกรรม “ ดินน้ ำมัน ONE WAY ” ขึ้นมำ

๔. สาระสาคัญของการพัฒนา :
อุปกรณ์
• ดินน้ ำมัน 1 ก้อน
• ขวดเปล่ำ Sterlite water 10 cc. (วัสดุเหลือใช้)
ค่ำใช้จ่ำย
• ดินน้ ำมัน 1 ก้อน
• ขวดเปล่ำ Sterlite water 10 cc.
สำมำรถผลิตอุปกรณ์ได้
รำคำ เฉลี่ย

รำคำ 8 บำท
ไม่มีค่ำใช้จ่ำย
จำนวน 70 ชิ้น
0.11 บำท/ชิ้น
ขั้นตอนการประดิษฐ์
1. นำขวดเปล่ำ Sterlite water 10 cc. (วัสดุเหลือใช้)

2. น ำขวดเปล่ ำ Sterlite water 10cc มำตัด บริ เวณเหนื อ
ขอบเล็กน้อย หลังจำกนั้นนำมำทำควำมสะอำดและคว่ำทิ้งไว้ให้
แห้ง

3. น ำดิ น น้ ำมั น เพี ยงเล็ ก น้ อ ย ม ำบ รรจุ ใน จุ กข อ ง
ขวด Sterlite water ที่ได้ตดั ไว้แล้ว

4. นำ “ดินน้ ำมัน ONE WEY” มำบรรจุในซองใสหรื อ
ซองทึบแสง เพื่อสะดวกในกำรใช้งำน และป้ องกันกำรเกิดกำร
ผิดพลำดในกำรระบุตวั ผูป้ ่ วยในกำรเก็บสิ่ งส่งตรวจ

หมำยเหตุ : ซองใส ใช้กบั ผูป้ ่ วย เพื่อตรวจหำควำมเข้มข้นของเลือด
ซองสี ชำ/ทึบ ใช้กบั ทำรกแรกเกิด เพื่อตรวจหำควำมเข้มข้นของเลือดและวิเครำะห์หำค่ำบิลิรูบิน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ศึกษำและรวบรวมปั ญหำที่เกิ ดขึ้นขณะปฏิบตั ิงำน จำกกำรเจำะเลือดเพื่อส่ งตรวจทำงห้องชันสู ตรโรคกลำง
จำกำรใช้ Hematocrit tube และใช้นวัตกรรมแบบเดิม
2. นำนวัตกรรมแบบใหม่ เสนอต่อหัวหน้ำหอผูป้ ่ วยพิเศษ 6/2 (ตะวันออก)
3. เสนอวิธี ก ำรใช้ง ำน “ดิ น น้ ำมัน ONE WAY” แก่ บุ ค ลำกรในหน่ ว ยงำนและก ำหนดเป็ นมำตรฐำนกำร
ปฏิบตั ิงำนในหน่วยงำน
4. ติดตำมและประเมินกำรใช้ “ดินน้ ำมัน ONE WAY”

นวัตกรรมแบบเดิม

นวัตกรรมแบบใหม่

รู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่นำนวัตกรรมไปใช้

๕. ผลลัพธ์ :
จำกกำรรวบรวมข้อมูล โดยกำรนำ นวัตกรรม “ดิ นน้ ำมัน ONE WAY” ไปใช้งำนตั้งแต่ เดื อนมีนำคม พ.ศ.
2558 – เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 พบว่ำ
1. อัตรำกำรเกิดกำรส่งสิ่ งตรวจผิดคน เท่ำกับ 0 %
2. อัตรำกำรแตกหักของ Hematocrit tube เท่ำกับ 0 %
3. อัตรำควำมพึงพอใจในกำรใช้นวัตกรรมของบุคลำกร 97.8 %
กรำฟเปรี ยบเทียบผลลัพธ์นวัตกรรมเดิมและนวัตกรรมใหม่
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การส่ งสิ่งส่ งตรวจผิดคน

การแตกหักของ Hematocrit tube

ความพึงพอใจของบุคลากร

๖. บทเรียนทีไ่ ด้ รับ :
1. ผูป้ ่ วยและญำติ เกิดควำมพึงพอใจที่ไม่ตอ้ งได้รับกำรเจำะเลือดซ้ ำ
2. บุคลำกรเกิดกระบวนกำรคิดและกำรแก้ไขปั ญหำอย่ำงเป็ นระบบ
3. สำมำรถใช้ทรัพยำกรที่มีอยูม่ ำดัดแปลง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรใช้งำนและเกิดควำมคุม้ ค่ำสูงสุด
4. ลดค่ำใช้จ่ำยของโรงพยำบำล

๗. การติดตามทีมงาน :
นำงเบญจวรรณ น้ำพำนิช พยำบำลประจำหอผูป้ ่ วยพิเศษ 6/2 (ตะวันออก)
โทรศัพท์ 02-3286900-19 ต่อ 10630-1
ที่ปรึ กษำโครงกำร นำงพิชำกร สวัสดิผล

แบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร

นวัตกรรม “ ดินนา้ มัน One Way ”
หอผูป้ ่ วยพิเศษ 6/2 ตะวันออก โรงพยำบำลสิ ริธร สำนักกำรแพทย์
ตอนที่ 1
ข้อมูลของผูป้ ระเมิน

เพศ

หอผูป้ ่ วย/แผนก
อำยุงำน

 ชำย

หญิง อำยุ

ปี

ตำแหน่ง
ปี

ตอนที่ 2 โปรดใส่เครื่ องหมำยถูกในข้อที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน

ประเมินความพึงพอใจ
1. ควำมเหมำะสมของขนำด รู ปร่ ำง สี สนั ของ
วัสดุที่นำมำใช้
2. มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำ
ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย
3. ควำมปลอดภัยของนวัตกรรม
4. สะดวกต่อกำรปฏิบตั ิงำน
5. ควำมพึ งพอใจโดยรวมที่ มี ต่ อ นวัต กรรม
“ดินน้ ำมัน One Way”

ข้อเสนอแนะ

5
มำกที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
มำก
ปำนกลำง
น้อย

1
น้อยที่สุด

