.ชือผลงาน / นวัตกรรม : ถุงมือเก็บสายเครื องตรวจคลืนหัวใจไฟฟ้ า( EKG )
. คําสําคัญ :

- ถุงมือ คือถุงมือไหมพรมมีสองข้าง ซ้ายและขวา ปลายนิ วเป็ นปลายเปิ ด
- เครื องตรวจคลืนหัวใจไฟฟ้ า คือเครื องมือช่วยวิเคราะห์ความรุ นแรงของโรคหัวใจและ
เฝ้ าระวั งอาการเปลียนแปลงของหัวใจซึ งลั กษณะของตัวเครื องเป็ นเครื องทีมีสายเคเบิ ล สาย
- สายเครื องตรวจคลืนหัวใจ คือสายเคเบิ ล สาย ประกอบด้วยสายchest lead 6สาย
Limp lead 4 สาย ซึ งสายทั งหมดจะมีความยาวเพือให้ถึงตัวผู้ ป่วย

3. สรุ ปผลงานโดยย่อ:
เครื องตรวจคลืนไฟฟ้ าหัวใจ 12 lead เป็ นเครื องมือทีใช้ตรวจวิเคราะห์การทํ างานของหัวใจมีสาย
เคเบิ ลจํ านวน สายสําหรับติดตัวผู้ ป่วยต่อกับเครื องตรวจคลืนไฟฟ้ าหัวใจ สายมีความยาวและพั นกันต้อง
ใช้เวลาในการคลีสายทีพั นกั นก่อนตรวจผู้ ป่วยนวั ตกรรมถุงมือเก็บสายเครื องตรวจคลืนหัวใจไฟฟ้ า( EKG )
ช่วยลดเวลาในการทํ างานของผู้ ให้บริ การ และผู้ ป่วยได้รับการตรวจทีรวดเร็ วขึ น
4. ชือและทีอยู ่ขององค์กร:
งานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนํ าปาด
5. สมาชิกทีม:

.

. นางกมลลั กษณ์ ปาดี
พยาบาลวิชาชีพชํ านาญการ
2. นางสิริรัตน์
นามสุข
พยาบาลวิชาชีพชํ านาญการ
. นางสาวณัฐกมล ผ่องใส
พยาบาลวิชาชีพ
. นางสุวิชญา
จันรุ น
พยาบาลวิชาชีพชํ านาญการ
. นางสันธนี
โพธิ ศรี
พยาบาลวิชาชีพชํ านาญการ
. นางเยาวรัตน์
ชมมี
พยาบาลวิชาชีพชํ านาญการ
. นางวิล ั ยวั ลย์
บุค ํ า
พยาบาลวิชาชีพชํ านาญการ
. นางศรี แพร
ชนะจน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
. นางสาวชญาธนกาญจน์ค ํ าบ้านฝาย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
. นายชาญยุทธ
ชนะจน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
. นายอาณัติ
แก้วกิ ง
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
. นางจิตติชยาภรณ์ นุชยา
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

6. เป้าหมาย
เพือความสะดวกรวดเร็ วในการปฏิบัติงาน และป้ องกั นไม่ให้สายเครื องตรวจคลืนหัวใจเคเบิ ล สาย
หักพั บงอหรื อพั นกัน ระยะเวลาดํ าเนินการ ตุลาคม -กันยายน
ตัวชีวัด
.ระยะเวลาในการให้บริ การไม่เกิน นาทีต่อครั ง
.อุบัติการณ์สาย EKG ไม่พร้อมใช้ต่อเดือน ร้อยละ
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:
เครื องตรวจคลืนไฟฟ้ าหัวใจ 12 lead เป็ นเครื องมือเพือช่วยวิเคราะห์ความรุ นแรงของโรคหัวใจและ
เฝ้ าระวั งอาการเปลียนแปลงของหัวใจซึ งลั กษณะของตัวเครื องเป็ นเครื องทีมีสายเคเบิ ล สาย ประกอบด้วย
สาย chest lead 6สาย Limp lead 4 สาย ซึ งสายทั งหมดจะมีความยาวเพือให้ถึงตัวผู้ ป่วย หลั งจากใช้งานแล้ ว
จะพบปัญหาในเรื องการเก็บสายทียาวเจ้าหน้าทีใช้งานแล้ วจะม้ วนเป็ นวงกลมเก็บไว้ ในลิ นชัเมื
ก อมีผู้ ป่วย
จาก งานผู้ ป่วยนอก หรื อผู้ ป่วยฉุกเฉินเข้ามารับการตรวจรายต่อไปก็เกิดความล่าช้า เนืองจากสายพั นกัน ต้อง
มีการคลีออกแต่ละเส้นทํ าให้เสียเวลาในการคลีสายไม่สามารถตอสายกับตัวผู้ ป่วยได้ทันทีทางหน่วยงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉินจึงได้ คิดนวั ตกรรมมาใช้โดยการนําถุงมือเด็กมาใช้เพือไม่ให้สายพั นกันและสะดวกต่อการ
ใช้งาน ผู้ ป่วยได้รับการตรวจทีเร็วขึ น และเจ้าหน้าทีเกิดความพึงพอใจ
8. กิจกรรมการพัฒนา:
เดิม:
ใช้หนังยางมั ดแยกเป็ นคู่ ๆแล้ วเก็บม้ วนไว้ ในลิ นชักตู้ พบปัญหาในการเก็บ ม้ วนไม่เรี ยบร้อสาย
ย
พั นกันทํ าให้เกิดปัญหาในการใช้งาน เสียเวลาในการให้บริ การผู้ ป่วย
ปรับใหม่ :
โดยการนําถุงมือเด็กจํ านวน2 ข้างทีตั ดปลายนิ วออกแล้ว นํา EKG cable 12 lead มาสวมลงในแต่
ละนิ ว เวลาใช้ให้รูดขึ นไปเมือใช้เสร็ จแล้ วให้รูดถุงมือลงมาทีด้านล่างสุด แล้ วนําสายแขวนไว้ ทีเสาข้างรถ
EKG และมีการทํ าความสะอาดถุงมือทุกสัปดาห์โดยจะเปลียนทุกวั นศุกร์ท ํ าความสะอาดโดยการนําไปซัก
ด้วยผงซักผ้ าและผึ งแดดให้แห้งพบปัญหาในการรู ดถุงมือไม่ถูกต้องทํ าให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน จึงได้มี
การสอนวิธีการรู ดถุงมือทีถูกต้องและได้น ําหลอดชาไข่มุกมาติดเพิ มเติมทํ าให้การรู ดสายสะดวกขึ นและ
หลั งใช้งาน ม้ วนสายเก็บไว้ ทีเสา ทํ าให้สะดวกและรวดเร็ วขึ น ไม่เกิดปัญหาเรื องสายพั นกั น

9. การประเมินผลการเปลียนแปลง:
ตารางที แสดงระยะเวลาในการให้บริ การและอุบัติการณ์สาย EKG ไม่พร้อมใช้
ตัวชีวัด
เป้าหมาย
ก่อนใช้ นวตกรรม
หลังใช้ นวตกรรม
.ระยะเวลาในการ
ไม่เกิน นาที
นาที
นาที
ให้บริ การต่อครั ง
ร้อยละ
ครั ง
.อุบัติการณ์สาย EKG
ไม่พร้อมใช้ต่อเดือน
จากตารางที พบว่าระยะเวลาในการให้บริ การต่อครั งก่อนใช้นวตกรรมใช้เวลา นาที หลั ง
ใช้นวตกรรม ใช้เวลา นาที และอุบัติการณ์สาย EKG ไม่พร้อมใช้ต่อเดือนก่อนใช้นวตกรรมเกิด
อุบัติการณ์ไม่พร้อมใช้เดือนละ ครั ง หลั งใช้นวตกรรมไม่เกิดอุบัติการณ์ไม่พร้อมใช้
10. บทเรียนทีได้ รับ:
การทํ างานเมือพบปัญหาและอุปสรรคต้องมีการปรับปรุ งแก้ไขประดิษฐ์นวั ตกรรมเพือให้เกิดความ
รวดเร็ วภายในและภายนอกหน่วยงาน ผู้ ป่วยได้รับความสะดวก รวดเร็ว และผู้ ป่วยเกิดความปลอดภัยได้ รับ
การรักษาทีรวดเร็ว เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจอุปกรณ์มีความเรี ยบร้อยและสวยงาม
การติดต่อกับทีมงาน งานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ต่อ
Email : kamollukky@gmail.com

