ชื่ อผลงาน (Innovation) ผลไม้ช่วยจำ (Fruit room)
หน่ วยงาน หอผูป้ ่ วยพิเศษ 6/1
โรงพยำบำล สิ รินธร
นวัตกร (Innovator) อำรมณ์ ศิริมงั คละ
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
1. มูลเหตุจูงใจ
ด้วยนโยบำยของหอผูป้ ่ วยพิเศษ โรงพยำบำลสิ รินธร ไม่ติดชื่ อสกุลผูป้ ่ วยหน้ำห้อง เพื่อไม่เปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ่ วย มี
ควำมเป็ นส่วนตัว และป้ องกันกำรถูกตำมมำทำร้ำยร่ ำงกำยในกรณี ทะเลำะเบำะแว้งก่อนมำโรงพยำบำล จึงทำกำรยกเลิก
กำรติดป้ ำยชื่อสกุลผูป้ ่ วยที่หน้ำห้อง ทำให้บุคลำกรต้องคอยบอกเลขห้องให้ญำติทรำบอยูเ่ สมอๆ และด้วยสภำวกำรณ์
ในปั จจุบนั คนวัยหนุ่มสำวต้องทำงำน ผูป้ ่ วยห้องพิเศษจึงมักมีคนเฝ้ำไข้เป็ นเด็ก ผูส้ ูงอำยุ หรื อแรงงำนต่ำงด้ำว พบปั ญหำ
ว่ำคนเฝ้ำไข้จำห้องผูป้ ่ วยไม่ได้ เมื่อออกมำขอควำมช่วยเหลือแล้วกลับห้องไม่ถูก บำงครั้งเข้ำผิดห้อง บำงครั้งพยำบำล
เข้ำไปในห้องผูป้ ่ วยหมด ญำติ ไม่รู้จะถำมใคร บำงครั้งบอกเลขห้องสลับตัวเลขกัน เช่น ๖๑๓ กับ ๖๓๑ ซึ่ งอยู่คนละ
แผนกกัน ญำติตอ้ งเดิ นกลับไปกลับมำ รวมถึงมีผูป้ ่ วยต่ำงชำติมำรับบริ กำร บุคลำกรจึ งคิดกุศโลบำยให้ญำติจำห้อง
ตนเองได้ ด้วยกำรติดรู ปผลไม้ไว้ที่หน้ำห้อง เพื่อสื่ อสำรให้ญำติจำสัญลักษณ์หน้ำห้อง
2. สมมติฐานและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ทนี่ ามาใช้
ภำพที่มีสีสันและเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป หลำยภำค หลำยศำสนำ หลำยชำติ เป็ นเครื่ องมือช่วยให้จำว่ำผูป้ ่ วยพักอยู่ห้อง
ไหน ง่ำยกว่ำกำรจำตัวเลขหรื อตัวหนังสื อ แม้ผสู ้ ูงอำยุที่ไม่ได้เรี ยนหนังสื อและเด็กก็รู้จกั และสื่ อสำรกับบุคลำกรได้เข้ำใจง่ำย
บอกได้วำ่ ใครต้องกำรอะไร บุคลำกรก็ให้บริ กำรได้รวดเร็ วขึ้น แม้ชำวต่ำงชำติพดู ภำษำอังกฤษบุคลำกรก็เข้ำใจมำกกว่ำภำษำพูด
3. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและหรื อญำติผปู ้ ่ วยบอกหรื อจำได้วำ่ ตนเองอยูห่ ้องไหน (2) เพื่อให้ญำติผปู ้ ่ วยกลับเข้ำห้องถูกต้อง
(3) เพิ่มสี สนั ให้หน่วยงำน
4. แผนการ/ขั้นตอนการดาเนินการ
หลังจำกระดมสมองคิ ดหำวิธีสื่อสำรด้วยภำพที่ เป็ นที่ รู้จักกันแพร่ หลำย คื อ ภำพผลไม้ มอบหมำยผูท้ ี่ ชำนำญเรื่ อง
สำรสนเทศค้นหำภำพสวยๆ ตรงตำมที่ตดั สิ นใจจำกอินเตอร์เนท พิมพ์ภำพด้วยหมึกสี ตัดภำพติดลงบนฟิ วเจอร์ บอร์ ดซิลด์ก
รอบด้วยสติ๊กเกอร์ใสกันฝุ่ นและกันเปื้ อน นำไปติดหน้ำห้องผูป้ ่ วยระดับเหนือสำยตำเล็กน้อย เพื่อสื่ อสำรเมื่อรับผูป้ ่ วยเข้ำพัก
5. ผลการทดลอง / ทดสอบเบื้องต้ น / สถิตทิ ใี่ ช้ ทดสอบ (ถ้ ามี)
(1) จำนวนครั้ งในกำรกลับห้องไม่ถูกของญำติลดลงจำกร้อยละ ๓๐ เหลือร้อยละ ๕ (2) บุคลำกรทุกคนพึงพอใจ
(มีควำมสุขในกำรทำงำนมำกขึ้น จำกกำรตอบคำถำมเรื่ องห้องผูป้ ่ วยลดลง)
6. การนาไปใช้ ประโยชน์
พบปั ญหำว่ำคนเฝ้ ำไข้จำห้องผูป้ ่ วยไม่ได้ เมื่ อออกมำขอควำมช่ วยเหลื อ แล้วกลับห้องไม่ ถูก ผลไม้ชนิ ด
เดียวกันมีชื่อเรี ยกแตกต่ำงกันตำมภำษำท้องถิ่น แต่ก็สำมำรถสื่ อสำรได้ดีกว่ำตัวเลขมำก ควำมคิดนี้สำมำรถนำไปใช้ได้
หอผูป้ ่ วยพิเศษอื่น หรื อแม้แต่กำรทำรู ปที่เล็กกว่ำหลำยๆ รู ปรวมกันก็สำมำรถนำมำเป็ นเครื่ องมือในกำรให้ควำมรู ้กบั
ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำร เช่น โรคเบำหวำน โรคไต โรคลำไส้ เป็ นต้น
7. สรุป
นวัตกรรมผลไม้ช่วยจำ (Fruit room) ผลิตจำกรู ปผลไม้สวยๆ ที่คน้ หำจำกอินเตอร์เนท นำมำปริ้ นต์สี ติดบนฟิ วเจอร์
บอร์ด นำไปติดไว้หน้ำห้องผูป้ ่ วย เพื่อให้ญำติและหรื อผูป้ ่ วยจำได้วำ่ พักอยูห่ อ้ งไหน เมื่อออกมำทำธุระจะได้กลับเข้ำห้องถูก
สำมำรถช่วยลดกำรกลับห้องไม่ถูกของญำติลงจำกร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 5 บุคลำกรทุกคนพึงพอใจ มีควำมสุขในกำรทำงำน
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