นวัตกรรม : Baby Safety มีฉันกั้นไว้ ไม่บอบช้้ำ
เจ้ำของผลงำน : นางสาวอภิชญา ศิริพันธ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพรเจริญ
1. ที่มำของกำรสร้ำงนวัตกรรม
หน่วยงานตึกผู้ป่วยในให้การบริการดูแลรักษาพยาบาลทุกแผนกรวมถึงผู้ป่วยเด็ก โดยเฉพาะเด็ก 0-5 ปี ใน
ปี 2559และ2560 มีผู้ป่วย 0-5 ปี มานอนรักษาที่ตึกผูป้ ่วยในเฉลี่ยวันละ 2-3 คนตามลาดับ ความเสี่ยงหนึ่งที่ป้องกัน
ได้และต้องเฝ้าระวังในเด็ก 0-5 ปี คือการตกเตียงถึงแม้ไม่มีอุบัตกิ ารณ์เกิดขึ้นก็ตาม เนื่องจากเด็กในวัยนี้จะมี
พัฒนาการในการเคลื่อนไหว เช่น เดิน ปีน และในตึกผู้ป่วยในไม่มีเตียงสาหรับเด็กให้บริการ ไม้กั้นเตียงที่มากับเตียง
ผู้ป่วยเป็นไม้กั้นเตียงสาหรับผู้ใหญ่ไม่เหมาะสาหรับเด็ก เนื่องจากมี ช่องที่ห่าง วัสดุทาด้วยเหล็ก แข็งไม่มีความยืดหยุ่น
เมื่อเกิดอุบัติการณ์ขึ้น ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเล็กน้อยจนถึงอันตรายรุนแรง การบาดเจ็บจากการตก
เตียงมีตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อย ฟกช้าดาเขียว กระดูกหัก มีเลือดออกในสมอง แต่กรณีกระดูกหัก เลือดออกในสมองพบ
ได้น้อยเนื่องจากความสูงที่เด็กตกลงมาจะไม่มากประมาณ 90 เซนติเมตร การบาดเจ็บจึงไม่รนุ แรง โอกาสเสียชีวิตก็
น้อย แต่ที่เด็กตกเตียงแล้วเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตในลักษณะแขวนคอ ขาดอากาศหายใจ คือ เด็กตกลงมา
จากช่องห่างของซี่ราวกันตกที่หา่ งเกิน 6 เซนติเมตร หรือ เตียงมีช่องรูต่าง ๆ ใหญ่กว่า 6 เซนติเมตร เด็กสามารถเอา
ขาลอด ตัวลอดได้ แต่ศีรษะติดออกมาไม่ได้ เมื่อขาไม่ถึงพื้นก็เลยทาให้เสียชีวิตในลักษณะแขวนคอ
2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำนวัตกรรม
1. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการติดค้างของอวัยวะที่เกิดจากช่องว่าง ระหว่างทีน่ อนกับเหล็กกั้นเตียง
2. เพื่อความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลของครอบครัวผู้ป่วย
3. ได้แนวทางในการเตรียมความพร้อมของเตียงในกรณีผู้ป่วยเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี
4. เผยแพร่นวัตกรรมตาข่ายนิรภัยภายในและภายนอกองค์กร
3. กลุ่มเป้ำหมำยในกำรใช้งำนนวัตกรรม
ผู้ป่วยเด็ก 0-5 ปีที่มานอนรักษาตัวที่ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพรเจริญ
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรม
ผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุในเด็ก เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเด็กย่อมส่งผลกระทบกับ เด็กไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อม ผลกระทบของ การเกิดอุบัติเหตุในเด็ก มีดังนี้ (ปิยวรรณ เชียงไกรเวช และวิรชัย สนธิเมือง,
2556)
1. ผลกระทบด้านร่างกาย อุบัติเหตุมีผลกระทบ ต่อร่างกายเด็กดังต่อไปนี้
1.1 ผลกระทบต่อผิวหนัง ทาให้เกิดอาการ บาดเจ็บ ผิวหนังฟกซ้า ดา เขียว ถลอกหรือเกิดการฉีกขาด เป็น
แผลลึก เป็นช่องทางให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเด็ก อาจ เกิดการติดเชื้อและทาให้เด็กเสียชีวิตได้
1.2 ผลกระทบต่อเส้นเลือด อาจมีการฉีกขาด ของเส้นเลือดฝอยหรือเส้นเลือดใหญ่ ทาให้มีเลือดออก ทั้งออก
มากและน้อย หากเด็กเสียเลือดมากอาจทาให้เกิด อาการช็อคและเสียชีวิตได้
1.3 ผลกระทบต่อเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อของ ร่างกาย เมื่อได้รับอุบัติเหตุและมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ หรือ
กล้ามเนื้อ จะเกิดการหลั่งสารฮีสตามีน ทาให้มีเลือด มาคั่งบริเวณที่บาดเจ็บ ทาให้เกิดอาการปวดบวมแดงร้อน หรือ
เกิดฉีกขาดและบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อ อย่างรุนแรงได้
1.4 ผลกระทบต่อกระดูก กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ รุนแรงอาจทาให้กระดูกหักหรือแตกร้าวได ้ทาให้โครงสร้าง
ของอวัยวะต่างๆ ที่ห่อหุ้มกระดูกหรือแกนกลางเสียไป นอกจากนี้ยังเกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อรอบๆ กระดูกได้

1.5 ผลกระทบต่ อสมอง จากการถูกกระแทก บริเวณศีรษะ การหกล้มศีรษะฟาดพื้น หรืออุบัติเหตุจาก
ยานพาหนะ ล้วนส่งผลกระทบต่อสมองของเด็กได้ จึงควรรีบให้การดูแลรักษา เพื่อมิให้เกิดอันตรายร้ายแรง เด็ก
2. ผลกระทบด้ านจิ ต ใจ อุ บั ติ เหตุ ที่ เกิดขึ้น กับ เด็ก ท าให้ ส ภาพร่า งกายเด็ กได้ รับ ความเจ็ บ ปวดทุ กข์ท รมานจาก
บาดแผลประเภทต่างๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจเด็ก ทาให้เด็กเกิดความกลัว วิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จาก
ความกลัวหรือวิตกกังวลอาจทาให้เด็กไม่กล้าแสดงออก ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมถดถอยได้ นอกจากนี้ เด็กมีการ
ตอบสนองด้านจิตใจต่อการบาดเจ็บแตกต่างกัน จากการติดตามพบว่า เด็กที่ได้รับการบาดเจ็บรุนแรง มี โอกาสเกิด
ปัญหาด้านจิตใจมากกว่า (ปิยวรรณ เชียงไกรเวช และวิรชัย สนธิเมือง, 2556 )
3. ผลกระทบระยะยาว เนื่องจากเด็กแตกต่างจาก ผู้ใหญ่ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งเด็กจะ มี
พัฒนาการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อเด็กเกิด อุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ เช่นกรณีม้ามแตก การตัดม้าม อาจ ทา
ให้ภูมิคุ้มกันของเด็กบกพร่องได้ ในครอบครัวที่ ดูแล ผู้บาดเจ็บเด็ก จะมีปัญหามากกว่าครอบครัวทั่วไป เมื่อเกิดการ
บาดเจ็บในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวอาจมีความ รู้สึกเครียดและวิตกกังวลกับเหตุการณ์ซึ่ง เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
และไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจซ้าเติมปัญหา ด้านจิตใจเด็กมากขึ้น และอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก จะส่งผล
ให้เด็กมีสุขภาพไม่ดี การเจริญเติบโตหยุดชะงัก และส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า ดังนั้น บิดามารดา ผู้เลี้ยงดูเด็กจึง
ควรดูแลเอาใจใส่ เพื่อไม่ให้เด็กเกิดภาวะ ดังกล่าว (ณัชนันท์ ชีวานนท์, 2017)
ดั้งนั้นทางตึกผู้ป่วยในจึงได้พัฒนานวัตกรรม “Baby safety มีฉันกั้นไว้ปลอดภัยกว่า” ขึ้นมาทดแทนไม้กั้น
เตียงแบบเดิมเพื่อให้สามารถป้องกันการตกเตียง ไม่เกิดการกระทบกระแทกเด็ก มีสีสนั สดใสกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
รูปแบบเดิม
ไม้กั้นเตียงสาหรับเด็ก 0-5 ปี ทามาจากไม้อัด ขนาด สูง 40 cm. ยาว 110 cm. มีขอเหล็กสาหรับเกาะราวด้านบน

5. วิธีด้ำเนินกำรพัฒนำนวัตกรรม
 วิธีการดาเนินการ
1.ประชุมทบทวนแนวทางและนวัตกรรมการป้องกันการตกเตียงของเด็ก
2.มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทานวัตกรรม
3.จัดทานวัตกรรม นามาทดลองใช้ และปรับปรุงนวัตกรรม
4.ติดตามประเมินผลทุก 1 เดือน
5.นานวัตกรรมออกเผยแพร่
 ขั้นตอนการทานวัตกรรม
1.ออกแบบนวัตกรรม และเลือกวัสดุในการทานวัตกรรม

วัสดุที่ใช้ประกอบด้วย
1.ผ้าลายการ์ตูน สีสดใน 3 เมตร ราคา135 บาท
2.ซองหมึกปริ้นท์ (วัสดุเหลือใช้)
3.กระดาษกาวแบบเหนียว 1 ม้วน ราคา 50 บาท
4.ค่าตัดเย็บ ราคา 200 บาท
รวมราคา 385 บาท
 ขั้นตอนการประดิษฐ์
1.น าผ้ า มาตั ด กว้ า ง 30 ซม.x ยาว 135 ซม.เย็ บ ประกบกั น และแบ่ ง เป็ น ช่ อง 6 ช่ องเล็ กพอดี กั บ ซอง
หมึกปริ๊นท์ 12 x 30 ซม. นาไปตัดเย็บตามแบบ
2.เตรียมซองหมึกปริ๊นท์จานวน 6 ชิ้น นามายัดไส้ดว้ ยกระดาษรีไซเคิล
3.หลังตัดเย็บเสร็จแล้ว ให้นาซองหมึกปริ๊นท์ มาใส่ในช่องของผ้าที่ตัดเย็บไว้
4.นาไปผูกกับราวไม้กั้นเตียงที่มเี ด็กมานอนรับการรักษา
 ระยะเวลา ตุลาคม – ธันวาคม 2560
6. ผลกำรตรวจสอบประสิทธิภำพและประสิทธิผลของนวัตกรรม
ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานประดิษฐ์ โดยกลุ่มประชากรผู้ให้บริการคือพยาบาลวิชาชีพตึก
ผู้ป่วยในและผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 15 คน กลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้บริการผู้ปกครองเด็กที่ใช้นวัตกรรมนี้ 20 คน โดยการใช้
แบบสอบถามแบบเป็นช่วงคะแนน1-5และสัมภาษณ์และคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ พบว่า
- ความพึงพอใจผู้ให้บริการร้อยละ 84.3
- ความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้อยละ 85.67
 ด้านประสิทธิภาพนวัตกรรม
1. ความแข็งแรง
ร้อยละ 80.15
2. ปลอดภัย
ร้อยละ 90.18
3. ความพร้อมใช้
ร้อยละ 70.89 ต้องเอามาประกอบเวลาที่จะใช้นวัตกรรม
4. ทาความสะอาดง่าย
ร้อยละ 79.17 ต้องนาไปซักและต้องปลอกสารอง
5. ความสะดวกต่อการใช้และจัดเก็บ ร้อยละ 80.86
6. ต้นทุนการผลิต ร้อยละ 75.35 ใช้ต้นทุน 385 บาท/ชิ้น ใช้งบประมาณมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแบบเดิม ใช้
ต้นทุน 200 บาท/ชิ้น
ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานประดิษฐ์โดยการเก็บอุบัติการณ์พลัดตก การกระแทก การเกิด
การบาดเจ็บ ไม่พบอุบัติการณ์
7. อภิปรำยผล
จากการใช้นวัตกรรม “Baby safety มีฉันกั้นไว้ไม่บอบซ้า” พบว่าจากการประดิษฐ์สามารถทาได้ง่าย และ
วัสดุที่นามาใช้หาง่าย สามารถทาได้เองภายในตึก เมื่อนานวัตกรรมมาใช้พบว่ามีน้าหนักเบาเมื่อเทียบกับไม้กั้นเตียง
แบบเดิม ป้องกันการกระทบกระแทกได้เมื่อเทียบกับไม้กั้นเตียงแบบเดิม เมื่อเด็กมีการพลิกตัวเนื่องจากมีความ
ยืดหยุ่น นุ่ม นอกจากนนี้ยังมีสีสันสดใสเหมาะกับเด็ก จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้นวัตกรรมและผู้ช่วยเหลือคนไข้ มีความ
พึงพอใจ ใช้ง่าย ผู้ปกครองเด็กมีความมั่นใจในการป้องกันการพลัดตกและการกระแทก

8.ประโยชน์ทไี่ ด้จำกนวัตกรรม
1.ลดค่าใช้จ่าย
2.ลดขยะ เพิ่มคุณค่าของวัสดุเหลือใช้และสามารถนามีใช้ให้เกิดประโยชน์
3.เพิ่มการคิดสร้างสรรค์และพัฒนางาน
4.สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
5.มีความปลอดภัย สุขสบาย ใช้งานง่าย สะดวก
9. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำนวัตกรรม
จากการสร้างนวัตกรรมนี้พบว่าจุดเด่นคือ ป้องกันการกระแทก และพลัดตกได้ มีนาหนั
้ กเบา มีความยืดหยุ่น
ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง และยังเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ ข้อด้อยของนวัตกรรมคือยังดูหนาเกินไปทาให้พื้นทีบ่ น
เตียงผู้ป่วยแคบลง วัสดุห่อหุ้มทาจากผ้าเมื่อเปียกจะต้องนาไปซักและเปลี่ยนผ้าใหม่ทาให้ต้องสารองปลอกผ้าสาหรับ
ไม้กั้นเตียงไว้ให้เพียงพอ แตกต่างจากแบบเดิมที่เป็นไม้อัด สามารถทาความสะอาดได้ทนั ที่หลังทาความสะอาด
สามารถใช้ต่อได้เลย ในการพัฒนาต่อไปคืออาจพิจารณาในการเปลี่ยนจากปลอกผ้าเป็นปลอกที่ทาจากผ้ายาง
ออกแบบให้มีลักษณะบางลงเพือ่ เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และทาให้ครบสี่ด้านของเตียงผูป้ ่วย การนาปลอกกันกระแทกของ
หมึกปริ๊นมาผลิตนวัตกรรมอาจมีข้อจากัดคือลักษณะของปลอกแต่ละยี่ห้อจะมีลักษณะไม่แตกต่างกันไม่สามารถนามา
ผลิตนวัตกรรมนี้ได้ทั้งหมด ควรศึกษาหารายละเอียดของวัสดุทจี่ ะนามาผลิตนวัตกรรมนี้เพิ่มเติม เช่น ใช้ถุงน้ายาล้าง
ไต ใช้ฟองน้า เป็นต้น
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