นวัตกรรมปลอกมือ Save and Soft
ชื่อหน่วยงาน หอผูป้ ่ วยไอ.ซี .ยู.โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
หลักการและเหตุผลความสาคัญของปั ญหา โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธเป็ นโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหมของกองทัพภาคที่๔ ขนาด ๑๕0 เตียงเปิ ดบริ การทางการแพทย์ให้การรักษาพยาบาลแก่
กาลังพลทหาร ครอบครัว และประชาชนทัว่ ไป ซึ่ งมีหอผูป้ ่ วยไอ.ซี .ยู.ให้การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีภาวะ
วิกฤตและผูป้ ่ วยที่ใส่ ท่อช่วยหายใจในทุกสาขาโรคสามารถเปิ ดให้บริ การได้ ๕ เตียง ซึ่งผูป้ ่ วยไอ.ซี .ยู.เป็ น
ผูป้ ่ วยที่มีอาการวิกฤต คุกคามถึงชีวติ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สอดใส่ ในร่ างกายผูป้ ่ วย เช่นท่อช่วยหายใจ,
สายสวนหลอดเลือดต่างๆ,สายสวนปัสสาวะ,สายให้อาหารเหลวเป็ นต้นอีกทั้ง ผูป้ ่ วยไอ.ซี .ยู.ส่ วนใหญ่มี
ระดับความรู ้สึกตัวที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เสี่ ยงต่อการดึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สาคัญต่อการช่วยชีวิต
และการเฝ้าระวังติดตามสัญญาณชีพผูป้ ่ วย การถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนซึ่ งเกิดจากผูป้ ่ วยดึงท่อ
ช่วยหายใจได้จากการผูกมัดที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ผลกระทบที่เกิดทาให้ผปู ้ ่ วยต้องใส่ ท่อช่วยหายใจซ้ า เพิม่
ความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ และระยะเวลาการนอนรพ.ที่นานขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย และอาจเกิด
อันตรายถึงแก่ชีวติ ปั ญหาผูป้ ่ วยดึงท่อช่วยหายใจและสายอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็ นปั ญหาและความเสี่ ยง
สาคัญของหอผูป้ ่ วยไอ.ซี .ยู.ที่ตอ้ งมีแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพงานการป้ องกันผูป้ ่ วยดึงท่อช่วยหายใจ
และสายอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก ทางทีมการพยาบาลจึงได้ทาการคิดค้น
นวัตกรรม ปลอกมือ Save and Softขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องช่วยป้ องกันความเสี่ ยงผูป้ ่ วยดึงท่อช่วยหายใจและ
อุปกรณ์ต่างๆได้
วัตถุประสงค์
1.ผูป้ ่ วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้
๒. ป้ องกันการฟ้องร้องทางด้านจริ ยธรรม
แนวทาง/วิธีการปรับปรุ งพัฒนา
1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์การใช้ผา้ ผูกยึดในทีมเจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยวิกฤต และศึกษา
แบบผ้าผูกยึดจากที่อื่น ๆ วิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยจากที่เคยทดลองใช้มา
ได้ปรับเปลี่ยนจากผ้าเย็บติดกันเป็ นชิ้นยาว เปลี่ยนเป็ นขวดน้ าเกลือพลาสติกตัดส่ วนคอขวดออก ประดิษฐ์
บริ เวณคอขวดเย็บด้วยผ้า ให้สามารถรัดได้ท้ งั มือ ผูป้ ่ วยจะไม่สามารถใช้นิ้วร่ วมกันได้ จึงทาให้ลดการดึงท่อ

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างชัดเจน แต่พบว่ายังเกิดปั ญหาอับชื้ นเนื่ องจากเหงื่อออกมากและต้องถอด
เมื่อจะให้การพยาบาล เช่น เจาะน้ าตาลปลายนิ้ว
2.ร่ วมกันออกแบบใหม่ที่เหมาะสม จากข้อมูลเดิมโดยคานึ งถึงวัตถุประสงค์การใช้ใน หอผูป้ ่ วยวิกฤต
ต้องการผูกมัดเพื่อให้ผปู ้ ่ วยไม่ดึงท่อช่วยหายใจและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยเป็ นหลัก ซึ่ งการใช้ขวดน้ าเกลือที่ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้ มี
ประสิ ทธิ ภาพดีแต่มีปัญหาอับชื้น ต้องถอดออกบ่อยเกินไป
3.คัดเลือกวัสดุใหม่ที่มีรูระบายความอับชื้นได้ดี ในขณะเดียวกันต้องมีรูปร่ างที่ให้การใช้นิ้วไม่ได้
ทนทานไม่ขาดง่าย จึงคิดเป็ นถุงตาข่ายบุดา้ นล่างด้วยผ้าเป็ นถุงใส่ หลอดกาแฟเพิ่มความหนานุ่ม ระบาย
อากาศได้ไม่อบั ชื้น ตัดเย็บอย่างแข็งแรงทนทาน
4.นามาทดลองใช้งาน เปรี ยบเทียบกับผ้าผูกยึดแบบเดิม พบว่าประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยสู งกว่า
ลดปั ญหาความอับชื้นได้ดีกว่าและไม่ตอ้ งถอดบ่อยในกรณี ตอ้ งการวัดความอิ่มตัวออกซิ เจนที่ปลายนิ้ว
หรื อการเจาะเลือดปลายนิ้ว เป็ นต้น
การนากระบวนการจัดการความรู้ มาใช้ ในการปรับปรุ งพัฒนา

จากการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว พบว่าสอดคล้องกับการจัดการความรู ้โดยการบ่งชี้
ความรู ้เกิดจากปัญหาจากการปฏิบตั ิงาน เดิมที รพ.ค่ายวชิราวุธไม่มีแนวทางปฏิบตั ิการผูกยึดผูป้ ่ วย
ทาให้หน่วยงานรักษาพยาบาลในรพ.ค่ายวชิราวุธ ทาการผูกยึดผูป้ ่ วยแบบไม่มีองค์ความรู ้อย่างถูกต้อง
ไม่มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิอย่างชัดเจนเสี่ ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วยและอาจเกิดความเข้าใจผิดจากญาติ
ผูป้ ่ วย และอาจถูกฟ้องร้องได้ จึงได้เริ่ มจัดทาระเบียบปฏิบตั ิข้ ึน ชื่อว่าระเบียนปฏิบตั ิการผูกมัดผูป้ ่ วย
รพ.ค่ายวชิราวุธ เมื่อนามาใช้แล้วพบว่าเกิดปัญหาหน้างานกับผูป้ ฏิบตั ิโดยเฉพาะการเลือกอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละรายจึงทาให้ทีมงานมีการคิดประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นและต่อยอดนวัตกรรมให้
สามารถใช้งานได้จริ งและมีประสิ ทธิภาพเพิม่ ขึ้น โดยการหมุนวงล้อคุณภาพ PDSA 2 ครั้ง นามา
ทดลองใช้จนมัน่ ใจว่าได้ผลดีที่สุด ถ่ายทอดนวัตกรรมดังกล่าวไปสู่เพื่อนร่ วมงานและหอผูป้ ่ วย
ใกล้เคียงได้นาไปใช้
มีการบันทึกข้ อมูล/เก็บหลักฐานในทุกขั้นตอนของการพัฒนา

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ รพ.ได้ศึกษาการผูกมัดผูป้ ่ วยและจริ ยธรรมทางการพยาบาลและ
คณะกรรมการสิ ทธิผปู ้ ่ วยและจริ ยธรรมองค์กรกาหนดระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องการผูกยึดผูป้ ่ วย
รพ.ค่ายวชิราวุธ และได้นามาประกาศใช้เมื่อ ๓ ม.ค. ๕๐ มีการทบทวนการใช้ทุก ๒ ปี
ในปี ๒๕๕๖ หน่วยงาน ICU ได้ส่งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ชื่อเรื่ อง “ปลอกมือปลอดภัย”
ในปี ๒๕๕๙ โดยพบว่ายังมีปัญหาขณะใช้งานคือความอับชื้น ความไม่สุขสบายของผูป้ ่ วย

ทีมพยาบาล ICU จึงได้คิดปรับปรุ งนวัตกรรมปลอกมือปลอดภัย และประดิษฐ์อุปกรณ์ข้ ึนมาใหม่ใช้
ชื่อว่า “ปลอกมือ Save and soft”
ปี
ปี
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
รายการ
ผ้าผูกรัดปรับปรุ ง ๑
ผ้าผูกรัดปรับปรุ ง ๒
ผ้าผูกแบบเก่า
(ปลอกขวดน้ าเกลือ)
(Save-Soft)
จานวนผูป้ ่ วยที่ใช้
๗๓
๘๑
๗๘
๘๔
๘๙
อุปกรณ์การผูกมัด
อุบตั ิการณ์แผล
๖ ครั้ง ๔ ครั้ง
๔ ครั้ง
๓ ครั้ง
๐ ครั้ง
ถลอก/บาดเจ็บจาก
(๘.๒% ) (๔.๙% ) (๕.๑% ) (๓.๖% ) (๐% )
การผูกมัด
อุบตั ิการณ์ดึงท่อช่วย
๔ ราย ๑ ราย
๒ ราย
๑ ราย
๐ ราย
หายใจจากการผูกมัด
(๕.๕% ) (๑.๒% ) (๒.๖% ) (๑.๒% ) (๐% )
ที่ไม่มีประสิ ทธิภาพ
อุบตั ิการณ์ไม่พึง
1ราย
1ราย
1ราย
1ราย
0ราย
พอใจจากการผูกมัด

ภาพแสดงการคิดนวัตกรรมปลอกมือ save and soft
รุ่ นที่ ๑ เริ่ มใช้เมื่อปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ เป็ นผ้าธรรมดากว้างขนาด๑นิ้ว เย็บซ้อนกัน เจาะรู ไว้ผกู บริ เวณ
ข้อมือ ข้อเสี ยคือ บริ เวณปลายนิ้วไม่ได้ถูกจากัดการเคลื่อนไหว ผูป้ ่ วยยังสามารถใช้นิ้วดึงอุปกรณ์
ทางการแพทย์ได้หากว่าผูกมัดไม่แน่นเพียงพอและยึดตรึ งไม่มากพอ ในขณะที่ยดึ ตรึ งมากก็เกิด
อันตรายต่อผิวหนังมากด้วย

รุ่ นที่ ๒ เริ่ มใช้เมื่อปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ พัฒนาให้สามารถป้องกันการดึงท่อช่วยหายใจได้เนื่องจาก
ปลายนิ้วถูกจากัดให้อยูใ่ นขวดน้ าเกลือ แต่ยงั ข้อเสี ยคือ
1. อับชื้นง่าย
2. ต้องถอดออกเพื่อทาการพยาบาล เช่น การวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้วทุก
๒-๔ ชม. การเจาะเลือดปลายนิ้ววัดระดับน้ าตาล หรื อความเข้มข้นเลือด

รุ่ น๓(ปัจจุบนั ) เริ่ มใช้เมื่อปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบนั พัฒนาต่อยอดมาจากรุ่ นที่ ๒ จนรุ่ นล่าสุด สามารถ
ใช้การได้ดี มีความนุ่ม เบา ไม่อบั ชื้น และไม่ตอ้ งถอดปลอกมือบ่อย ๆ

งบประมาณ
๑๒0 บาท/ชิ้น
ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ: ระบุตวั ชี้วดั ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สามารถวัดผลได้ชดั เจนเป็ นรู ปธรรมบ่งชี้
ผลการพัฒนาปรับปรุ งที่สอดคล้องกับปัญหา/แนวทางแก้ไข
๑. ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการผูกมัด
๒. ไม่เกิดการฟ้องร้องทางด้านจริ ยธรรม/ไม่มีอุบตั ิการณ์ความไม่พึงพอใจของผูป้ ่ วยและญาติ
ผลลัพธ์ ของการดาเนินการ

การเรียนรู้ ทไี่ ด้ รับจากการทาโครงการและการขยายผล
๑.ความรู ้ที่ได้รับจากการทาโครงการ/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
การคิดนวัตกรรมจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งนาไปสู่การพัฒนาต่อยอด จากปัญหาเล็ก ๆ
สามารถหมุนวงล้อการพัฒนาได้หลายครั้งเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยและสุขสบาย
มากที่สุด
๒.ปัจจัยแห่งความสาเร็ จ (Key Success Factor)
๒.๑หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนผลักดันให้คนในหน่วยงานมีกระบวนการทางานแบบมี
ส่วนร่ วม
๒.๒ องค์กรสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดการเรี ยนรู ้ โดยให้อิสระในการคิด
การทางานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและมีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ชมเชยและให้รางวัลอย่าง
ต่อเนื่อง
๓.การขยายผลการปรับปรุ ง เช่น ดาเนินการเฉพาะในหน่วยงาน/หน่วยงานอื่น หากมีโปรดระบุ
ชื่อให้ชดั เจน
นานวัตกรรมขยายผลไปสู่หอผูป้ ่ วยสามัญชาย สามัญหญิง และหอผูป้ ่ วยพิเศษใน
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

