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ชื่อผลงาน ผลของการดาเนินการหน่วยงานจ่ายกลางรูปแบบใหม่ (Model of New Supply Service
Thawangpha Hospital)
เจ้าของผลงาน ศุภลักษณ์ ธนามี
บทคัดย่อ
รูปแบบงานจ่ายกลางโดยใช้การวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงาน ของแต่ละลักษณะงาน
ในงานจ่ายกลาง เพื่อให้การปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐาน นาไปปฏิบัติโดยบุคลากรงานจ่ายกลางและผู้รับผลงาน
จากหน่วยงานของโรงพยาบาลท่าวังผา ระหว่างเดือน มกราคม 2554 – กันยายน 2554
โดยจัดทาเครื่องมือแบบรูปแบบการดาเนินงานหน่วยงานจ่ายกลางแบบใหม่ จากผลของการดาเนินงาน
หน่วยงานจ่ายกลางรูปแบบใหม่ โดย ศุภลักษณ์ ธนามี และคณะ แบบสังเกต การทดลองจากการปฏิบัติงานใน
แต่ละขั้นตอนของแต่ละลักษณะงาน เพื่อเปรียบเทียบก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติ แบบบันทึกรายงาน
อุบัติการณ์ความเสี่ยงของโรงพยาบาล ของหน่วยงานและจานวนอุปกรณ์ที่ส่งกลับคืนงานจ่ายกลางเพื่อ ส่งทาลาย
เชื้อและทาปราศจากเชื้อใหม่ เครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจจากการปรับระบบงาน และ แบบประเมินผล
เปรียบเทียบ รูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นเน้นการนาหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่
ด้วยการกาหนดลักษณะและองค์ประกอบหลักของรูปแบบให้มีความเหมาะสม ถูกต้องครบถ้วน และง่ายต่อการ
นาไปปฏิบัติ โดยต้องไม่เพิ่มภาระงานแก่ผู้ปฏิบัติ และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน มีการติดตามประเมินผล
และการปรับปรุงแก้ไขด้วยแนวคิดเชิงบวกอย่างสม่าเสมอ
หลังการปฏิบัติรูปแบบใหม่ ผลของการดาเนินงานดีกว่ารูปแบบเดิม คือ สามารถพัฒนาคุณภาพงานและ
ขั้นตอนแต่ละกระบวนงานให้ได้มาตรฐานมากขึ้น ลดการสูญเสียการใช้ทรัพยากร และระยะเวลาลงจากการ
ทาลายเชื้อและทาให้ปราศจากเชื้อซ้า บุคลากรพึงพอใจและเกิดความสะดวกในการใช้เครื่องมือปราศจากเชื้อ
ผู้รับบริการและบุคลากรปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีการ
ตรวจสอบผ้าก่อนนามาหีบห่ออุปกรณ์ปราศจากเชื้อทุกครั้ง สามารถติดตามอุปกรณ์เครื่องมือที่ขาดหรือหายที่ส่ง
มาจากหน่วยงานได้ และหากอุปกรณ์เครื่องมือที่ขาด หรือหายจากหน่วยงาน สามารถติดตามได้ง่ายขึ้นจากการ
ตรวจสอบประจาวันของหน่วยงาน ผู้รับผลงานสามารถอ่านบันทึกรายการบนหีบห่อได้ง่าย และการบันทึกวัน
เดือน ปี ถูกต้องมากขึ้น เจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน ไม่พบอุบัติการณ์ของมีคมทิ่มตา สามารถ
ติดตามการเรียกคืนอุปกรณ์เครื่องมือ หากพบ Spore test positive ได้ง่าย ไม่พบรายงานอุบัติการณ์ผล Spore
test positive เนื่องจากคณะผู้วิจัยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น จึงเสนอแนะให้ดาเนินการวิจัย
ต่อไป ตามแนวทางของการทางานประจาให้เป็นงานวิจัย จนได้เป็นตัวแบบที่ดี
คาสาคัญ : งานจ่ายกลาง , ผลของการดาเนินการ , การทางานประจาให้เป็นงานวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ,การบริหารแบบมีส่วนร่วม
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บทนา
หน่วยจ่ายกลาง เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สาคัญของโรงพยาบาล เป็นศูนย์กลางทาหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดูแลจัดการกับอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ทั้งในการทาลายเชื้อและการทาให้ปราศจากเชื้อ เพื่อให้
อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้สามารถนากลับไปใช้กับผู้ป่วยได้อีกอย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยจากเชื้อก่อ
โรค ในการนี้ จาเป็นต้องมีการควบคุมกากับให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน(1, 2) ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นอย่างมาก มีนโยบายระดับชาติและกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการดูแลผู้ป่วยและการให้การบริการผู้ป่วย โดยกาหนดมาตรฐานไว้ว่า “ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้
การดูแลผู้ป่วยและให้บริการที่มีความเสี่ยงสูงอย่างทันท่วงทีปลอดภัย เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชี”พ(3)
โรงพยาบาลท่าวังผา เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ของกระทรวงสาธารณสุข มีการกาหนด
นโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยไว้อย่างชัดเจน มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความปลอดภัยมากที่สุด แต่ในการให้บริการงานหน่วยจ่ายกลางนั้น มีความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากอุปกรณ์ปราศจากเชื้อไม่สะอาด สูญหาย ไม่ครบ ไม่ถูกหน่วยงาน ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ
อาจได้รับเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจรักษา เชื้อก่อโรคเหล่านี้หากเป็นชนิดที่
ก่อโรครุนแรง ( Virulent) หรือมีจานวนมาก อาจจะทาให้เกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ (2,4) ดังนั้นอุปกรณ์
เครื่องมือการแพทย์ทุกชนิดก่อนที่จะสัมผัสร่างกายผู้ป่วย จะต้องลดปริมาณเชื้อโรค ด้วยวิธีทาลายเชื้อทาให้
ปราศจากเชื้อที่ถูกต้อง(1,5) คณะผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานจ่ายกลางของโรงพยาบาลท่าวังผา จึงมุ่งมั่นที่จะมา
ร่วมมือร่วมใจกันทบทวนระบบงานจ่ายกลางเป็นระยะ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของความไม่ปลอดภัยของ
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ทาให้เกิดปัญหาหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบคอบและครอบคลุม
ในการแก้ปัญหาที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ให้เริ่มต้นจากการวางระบบงานที่ดี ซึ่งควรให้ผู้ปฏิบัติเข้ามามี
ส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรก ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและวิธีหรือกระบวนการที่จะพัฒนาต่อไป
กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนางาน เกิดความสามัคคีกันในกระบวนการ
ทางาน เพื่อให้ได้ระบบงานที่เหมาะสม ในกระบวนการแต่ละขั้นตอนของการทาลายเชื้อและการทาให้ปราศจาก
เชื้อ ทาให้ลดค่าใช้จ่ายจากการดาเนินการในแต่ละหอผู้ป่วย และแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการสูญเสียแรงงานและ
เวลาที่ใช้ในการจัดการ ตามหลักการทาลายเชื้อและการทาให้ปราศจากเชื้อ (5) ผู้วิจัยได้เลือกการวิจัยพัฒนาเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) คือ การทาวิจัย ด้วยการทางานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ ทั้งที่
ได้รับจากการทาวิจัย และจากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อการริเริ่มสร้างสรรค์ หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิต หรือ กระบวนการทางาน ใหม่ๆ (6) ในการนี้ คณะผู้วิจัย ตั้งใจที่จะนาความรู้และประสบการณ์
ทั้งหลายที่ได้ร่วมกันมุ่งมั่นทามาอย่างต่อเนื่อง และที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งการดูงาน ณ โรงพยาบาลที่
ได้กล่าวมาข้างต้น นามาประยุกต์ในการลงมือปฏิบัติจริง มีการริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนากระบวนการทางานใหม่ๆ
โดยไม่ติดอยู่ในกรอบ คณะผู้วิจัย ได้เลือกการแก้ไขโดยเริ่มที่การวางระบบงานที่ดี โดยใช้เทคนิคการทาวิจัยเพื่อ
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (R&D for CSWI) (7) ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่มุ่งเน้นให้ “งาน”
ใดๆ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่(7) ซึ่งที่ผ่านมา มีผู้นาวิธีนี้ไปใช้ในการพัฒนา
งานและประสบผลสาเร็จมากมาย อาทิเช่น การพัฒนารูปแบบการเนินงานให้ข้อมูลผู้ป่วยก่อนจาหน่าย (8) การ
พัฒนางานบริการพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ (9) การพัฒนางานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (10) การ
พัฒนาแบบฟอร์มการบันทึกทางการพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน (11) การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป
โดยการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์(12) การพัฒนาการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโรงพยาบาลบ้านโป่ง
(13)
และการพัฒนารูปแบบงานบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลโพธาราม(14)
เป็นต้น
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งานหน่วยจ่ายกลางโรงพยาบาลท่าวังผา ได้ปรับบริการงานหน่วยจ่ายกลางในรูปแบบใหม่ขึ้น เพื่อพัฒนา
ระบบบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของงานจ่ายกลาง โดยจัดเป็นศูนย์กลางหน่วยจ่ายกลาง ที่มีการจัดแลก
เครื่องมืออย่างเป็นระบบ การจัดล้างและการจัดหีบห่อตามมาตรฐาน การทาให้ปราศจากเชื้อและคงความ
ปราศจากเชื้อ รวมถึงการตรวจสอบการปราศจากเชื้อทั้งทางเคมีละชีวภาพ จากการดาเนินงานหน่วยจ่ายกลาง
รูปแบบใหม่พบว่า ได้รับอุปกรณ์ไม่ครบจานวน ตามรายการส่ง การทาลายเชื้อและทาให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือ
พบไม่สะอาด เป็นคราบสนิม โดยเฉพาะ Syringe และ บริเวณ Fulcrum ของอุปกรณ์ พบ Secretion อยู่เสมอ
ในสายออกซิเจน และปริมาณสายยางออกซิเจนที่นามาล้างมีจานวนมาก พบการจัดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ทาง
การแพทย์ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมใช้งาน พบการบันทึกบนหีบห่อผิด สะกดผิด วัน เดือน ปี ผิด วิธีปฏิบัติที่มี
อยู่ ติดตามเรียกคืนอุปกรณ์เครื่องมือได้ยาก หากพบอุบัติการณ์ Spore test positive เนื่องจากไม่มีการบันทึก
เครื่องที่ หรือ รอบที่นึ่ง บนหีบห่ออุปกรณ์ พบ Syringe มีดติดด้ามมีด ทิ้งลงถังเครื่องมืออุปกรณ์ปนเปื้อนที
หน่วยงานนาส่ง ทาให้การทางานกับเครื่องมือมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเป็นอย่างมาก และพบรายงานผล
Spore test positive จากหน่วยงานห้องฟัน ห้องผ่าตัดและห้องคลอด โดยดาเนินการปรับบริการงานหน่วยจ่าย
กลางในรูปแบบใหม่ ตั้งแต่ มกราคม 2554 – กันยายน 2554
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบหน่วยจ่ายกลาง ของโรงพยาบาลท่าวังผา
วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้ ใช้แบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) แบบ One groups Pre-test Post-test
design โดยการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน (Working model) ใหม่ ของแต่ละลักษณะงานในงานจ่ายกลาง ที่
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล แล้วนาไปปฏิบัติที่งานจ่ายกลางของโรงพยาบาล
ท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นระยะเวลา 10 เดือน วัดผลการดาเนินงาน ก่อน และ หลัง การนารูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ไปดาเนินการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ บุคลากรของโรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน ระหว่าง 16 มกราคม
2554 – 30 กันยายน 2554 จานวน 41 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ( purpose sampling)มีจานวน 14 คน เป็น
พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ประจาหน่วยงาน และผู้ช่วยเหลือคนไข้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. รูปแบบการดาเนินงานหน่วยงานจ่ายกลางแบบใหม่
จากผลของการดาเนินงานหน่วยงานจ่ายกลาง
รูปแบบใหม่ โดยศุภลักษณ์ ธนามี และคณะ ที่มีการจัดแลกเครื่องมืออย่างเป็นระบบ การจัดล้างและการจัดหีบ
ห่อตามมาตรฐาน การทาให้ปราศจากเชื้อและคงความปราศจากเชื้อ รวมถึงการตรวจสอบการปราศจากเชื้อทั้ง
ทางเคมีละชีวภาพ
2. แบบสังเกต การทดลองจากการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของแต่ละลักษณะงาน เพื่อเปรียบเทียบ
ก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติ
3. แบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงของโรงพยาบาล ของหน่วยงานและจานวน
อุปกรณ์ที่ส่งกลับคืนงานจ่ายกลางเพื่อ ส่งทาลายเชื้อและทาปราศจากเชื้อใหม่
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4. เครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการเก็บข้อมูลทั้งหมด โดยเน้นการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ
ข้อมูล ก่อนนาไปวิเคราะห์
การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานใหม่ (Model Development) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลและหาสาเหตุความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการจัดบริการรูปแบบเดิม และ
ข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการนามาพัฒนาลักษณะรูปแบบของแต่ละงานในงานจ่ายกลาง ให้ทราบอย่างละเอียด
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางและลักษณะรูปแบบของแต่ละงานในงานจ่ายกลางโดยใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเปรียบเทียบผลรูปแบบเก่าและใหม่ โดยนาข้อมูลที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 1 มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
ด้วยการกาหนดลักษณะและองค์ประกอบหลักของรูปแบบใหม่ที่จะพัฒนาขึ้นให้เหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ โดยต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระงานแก่ผู้ปฏิบัติ และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน เน้นการ
นาหลักวิชาการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ตามรูปแบบเดิม
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ ใช้เวลา 5 เดือน มีการดาเนินการดังนี้
1) ระยะการเตรียมความพร้อมก่อนการทดลองพัฒนารูปแบบตามมาตรฐานของงานจ่ายกลาง โดย
จัดบริการเป็น central supply โดยให้ทุกหน่วยงานจัดส่งเครื่องมือที่ใช้งานแล้วมาทาความสะอาด/ทาให้
ปราศจากเชื้อที่งานจ่ายกลาง ในช่วงวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ถึง 15 มกราคม 2554 โดยดาเนินการเตรียมเก็บ
ข้อมูล และในแต่ละหน่วยงานที่จะดาเนินการวิจัย 2) ระยะเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง(pre-test)ในพื้นที่ทดลอง
และในพื้นที่ควบคุมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในช่วงวันที่ 16-31 เมษายน 2554 3) ระยะเพิ่มความพร้อมก่อนลงมือ
ปฏิบัติจริง ในพื้นที่ทดลอง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในช่วงวันที่1-15 พฤษภาคม 2554 โดยนาข้อเสนอแนะของ
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทดลอง มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบใหม่ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น (รูปแบบที่ 2) และชี้แจงให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก่อนลงมือปฏิบัติจริง 4) ระยะดาเนินการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ ใช้
เวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ถึง 15 กรกฎาคม 2554 โดยปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเป็น
ระยะๆ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ ด้วยความเห็นชอบของผู้เกี่ยวข้อง (รูปแบบที่ 3) 5) ระยะเก็บข้อมูล
หลังการทดลอง (post-test) ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2554
ขั้นตอนที่ 4 การสรุปผลการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ใช้เวลา 2 สัปดาห์ระหว่างวันที่
1-15 พฤษภาคม 2554 โดยนาผลการดาเนินงานวิจัยทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 มารวบรวมและวิเคราะห์อย่าง
ละเอียด แล้วนาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบใหม่ ให้เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด ได้เป็น “รูปแบบสุดท้าย” ที่
เป็นผลสรุปของผลการวิจัยครั้งนี้ (รูปแบบที่ 4)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานระหว่าง ก่อน กับ หลัง การนารูปแบบใหม่ไปดาเนินการ
ด้วยค่าสถิติพรรณา
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ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน ของงานจ่ายกลาง
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (Performance Indicator)
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. จานวนการทาปราศจากเชื้อผ่านเกณฑ์

100%

ปีงบประมาณ
2552 2553 2554
100% 100% 99.13%

2. ผลการตรวจสอบทางเคมีในชุดเครื่องมือ
ปราศจากเชื้อ
3. อัตราการจัดส่งเครื่องมือ/อุปกรณ์ Sterile
สะอาด ไม่เปียกชื้น
4. อัตราการจัดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ทาง
การแพทย์ ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมใช้งาน

100%

100%

100%

NA

NA

99.99%

100%

NA

NA

99.95%

100% 99.99%

1.1 ผลการทดสอบชีวภาพไม่ผ่าน
ปี 2554 ผลการทดสอบ
spore test จากการสุ่มตรวจจากภายนอกหน่วยงาน 2 ครั้ง ผลการ
ทดสอบ Spore test สาหรับการทาให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีนึ่งด้วยไอน้า เป็นบวก ( positive) ให้พิจารณาสิ่ง
ต่อไปนี้ 1.)ประสิทธิภาพของเครื่อง 2.)ปัญหาในการขจัดอากาศออกจากเครื่อง 3.)ระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม 4.)
อุณหภูมิไม่สูงพอ 5.) การห่ออุปกรณ์ไม่เหมาะสม 6.) การบรรจุอุปกรณ์เข้าเครื่องไม่ถูกต้อง
วิเคราะห์สาเหตุ พบว่าสาเหตุเกิดจากมีมดไปอยู่ในวงจรอิเลคโทรนิค และการตั้งค่าที่
คลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติ ทบทวนแนวทางปฏิบัติ ในด้านการจัดหีบห่อห่อผ้าจากบางหน่วยงาน มีขนาดใหญ่เกิน
มาตรฐาน คือ มีน้าหนัก 7.7 กิโลกรัม และมีขนาด 14x14x20 นิ้ว (มาตรฐานหีบห่อควรมีน้าหนักไม่เกิน 5.5
กิโลกรัม และมีขนาดหีบห่อ 12x12x20 นิ้ว ) ให้มีการพัฒนาจัดทาหีบห่อให้ได้ตามมาตรฐาน การจัดเรียงของ
พบว่ามีการจัดเรียงที่ยังไม่ถูกต้องคือ แน่นเกินไปไม่มีระยะห่างพอให้ฝ่ามือลอดได้
ได้จัดเรียงห่อให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน เพิ่มความถี่ในการทดสอบ การพัฒนาการจัดระบบ Sterilization ตรวจสอบจากช่างเทคนิคทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร จัดทาแผนตรวจสอบเครื่องตามระยะเวลา การเขียนป้ายเตือนในการตั้งค่าที่ชัดเจน
(ป้องกัน human engineering factor error) การตรวจสอบจากทั้งภายใน-ภายนอกหน่วยงาน พบว่าไม่พบ
รายงานอุบัติการณ์อีก
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1.2 การล้างเครื่องมือไม่สะอาด /เป็นคราบสนิม
ปีงบประมาณ 2554
3.5
3
2.5
2

เก่า

1.5

ใหม่

1
0.5

คร
งั้ ท
ี่ 1
คร
งั้ ท
ี่ 3

0

รูปแบบเดิม
พบเครื่องมือไม่สะอาด
/เป็นคราบสนิมโดยเฉพาะ Syringe และ บริเวณ Fulcrum ของอุปกรณ์ 9
รายการ พบว่า เกิดจาก 1.) การไม่ได้เช็ดคราบเลือดของอุปกรณ์บางชิ้นจากหน่วยงาน 2.) การล้างที่ไม่สะอาด
หรือล้างออกไม่หมดของเจ้าหน้าที่งานจ่ายกลาง 3.) การไม่ได้ตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างละเอียดของผู้เตรียมหีบห่อ
4.) อุปกรณ์บางชนิดมีส่วนผสมของโลหะซึ่งทาให้เกิดสนิมได้ง่าย
รูปแบบใหม่
ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน พัฒนาในการปฏิบัติงานและเน้นการตรวจสอบใน
ขั้นตอน ก่อนการทาหีบห่อ (Double check) ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน
1.3 การล้างเครื่องมือไม่สะอาด
การล้างสายออกซิเจนแต่ละวันมีปริมาณค่อนข้างมาก รวมทั้งการล้างสายยางต่างๆแต่เดิมล้างผ่านก๊อกน้า
ธรรมดา ทาให้การล้างใช้เวลามาก และมีประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยดีพอ พบ Secretion อยู่เสมอในสายออกซิเจน
และปริมาณสายยางออกซิเจนที่นามาล้างมีจานวนมาก รวมทั้งสายยางมีความยาว ขณะล้างผ่านก๊อกน้าทาให้
ผู้ปฏิบัติงานกางสาย กว้างกว่าอ่างล้าง อาจก่อให้เกิดการกระเด็น เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้
เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ ตามหลักของการป้องกันการติดเชื้อ
ดังนั้น ทางหน่วยจ่ายกลางจึงได้คิดประดิษฐ์ก๊อกน้า ที่ทาให้สะดวกในการล้างง่าย ประหยัดเวลาและมี
ประสิทธิภาพในการฉีดล้างที่ดีกว่าเดิมขึ้น และไม่เกิดการกระเด็น ก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ ผลลัพธ์ การ
ล้างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่พบรายงานอุบัติการณ์จากสายยาง
1.4 ความไม่พร้อมใช้ของอุปกรณ์
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รูปแบบเดิม
ปีงบประมาณ 2554

14
12
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8

เก่า

6

ใหม่

4
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คร
ั้งท
ี่ 1
คร
ั้งท
ี่ 3

0

รูปแบบเดิม
ครั้งที่ 1 ได้มีการจัดคู่มือและการตรวจสอบซ้า (Double check) เพื่อลดอัตราการผิดพลาด
1.จากความไม่สะดวกในการเปิดดูคู่มือปฏิบัติ และจากมือที่ไม่สะอาด
2.อุปกรณ์จากหน่วยงานไม่ครบ อาจติดไปกับผ้าซัก
/Refer
ครั้งที่ 2
1. ให้มีการมีการบันทึกการรับ-ส่งอุปกรณ์ทุกวัน หากไม่ครบ
2. ให้มีการประสานกันวันต่อวัน
รูปแบบใหม่
จัดทาแผ่นรายการตาม Set อุปกรณ์ เพื่อ
1. เจ้าหน้าที่จ่ายกลางดูและจัดรายการอุปกรณ์ตาม
Set
2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้ตรวจสอบก่อนนาไปใช้
3. เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ได้ตรวจเช็คความครบถ้วนของอุปกรณ์ก่อ นาลงถังปนเปื้อน
1.5 การบันทึกบนหีบห่อผิด/สะกดผิด /วดป.ผิด
แนวทางการพัฒนา โดยการใช้การติดสติกเกอร์และคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน
1.เขียนถูกต้อง เป็นระเบียบ อ่านง่าย
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2.การลงวัน เดือน ปี ถูกต้อง
3.ลดขั้นตอนการทางานซ้าซ้อน
4.หากอุปกรณ์ไม่ครบสามารถเช็คได้จาก สติ๊กเกอร์ขาด
สามารถลดอุบัติการณ์ความผิดพลาดลงร้อยละ 20

/เกิน และติดตามจาก หน่วยงานได้ง่ายขึ้น

1.6 ผ้าที่ใช้ทาหีบห่ออุปกรณ์ไม่ทราบว่าใช้ได้อีกนานเท่าไหร่
เพื่อพัฒนางานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และการพัฒนาด้านการตรวจสอบคุณสมบัติของ
วัสดุที่ใช้ห่ออุปกรณ์ก่อนการทาปราศจากเชื้อ จึงได้จัดทานวัตกรรมโต๊ะส่องผ้าเพื่อตรวจเช็คผ้าก่อนทาหีบห่อ
อุปกรณ์ ทาให้คุณภาพผ้าในการทาหีบห่อมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จากเดิมร้อยละ 16.3 เป็นร้อยละ 98 และได้นา
ขยายผลใช้ในหน่วยงานอื่นต่อไป
ผลการวิจัย ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบผ้าที่งานซักฟอก ร้อยละ 100
ทาได้ง่ายกว่าเดิม สะดวก ประหยัดเวลามากขึ้น พับผ้าได้เร็วขึ้น ลดอาการปวดหลังจากโต๊ะทางานตัวเดิม ระดับ
ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่งานจ่ายกลาง ร้อยละ 98 การตรวจสอบการใช้งานของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานร้อยละ 95 และพบว่า คุณภาพผ้าในการทาหีบห่อมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จากเดิมร้อยละ 16.3 เป็น
ร้อยละ 98
2. รูปแบบการดาเนินงาน ของงานจ่ายกลาง
“รูปแบบสุดท้าย” ของแต่ละลักษณะงานในการดาเนินงานจ่ายกลางที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ในขั้นตอน
ที่ 4 ได้พัฒนาเป็นรูปแบบฏิบัติที่หน่วยจ่ายกลาง ตามมาตรฐานการทาลายเชื้อและทาให้ปราศจากเชื้อ รวมถึงการ
ตรวจสอบการปราศจากเชื้อทั้งทางเคมีและชีวภาพ ตามแนวทางของคู่มือการทาให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจาก
เชื้อของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงของโรงพยาบาล ก่อนใช้งานจริง
รูปแบบใหม่ของงานจ่ายกลางที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนี้ แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม คือ
1.) การจัดทารูปแบบ โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบอย่างครบถ้วน ได้แก่
(5)
-หลักการของรูปแบบ โดยนาหลักการบริหารการพยาบาล
แนวคิดและทฤษฏีการบริหารความปลอดภัย
เชิงรุก และ มาตรฐานบริการสาธารณสุข มาเป็นหลักการที่สาคัญ
-โครงสร้างของรูปแบบ ได้นาระบบบริการมาตรฐาน 9 กิจกรรมหลัก มาปรับกระบวนการทางานให้เป็น
ขั้นตอนที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติงานการให้บริการ และ Work flow ที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ช่วยให้ผู้
ปฏิบัติเข้าใจง่ายขึ้น และสามารถปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกันโดยไม่ยุ่งยาก สามารถปรับกิจกรรมการให้บริการ
และการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคได้โดยสะดวก มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ช่วย
อานวยความสะดวกสร้างความร่วมมือให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติงานได้มากขึ้น มีแบบบันทึกอุบัติการณ์เพื่อติดตามและ
ปรับปรุงกระบวนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.) การนารูปแบบไปดาเนินการ
คณะผู้วิจัยได้นาองค์ประกอบที่สาคัญจากโครงสร้างของรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Work flow และคู่มือ
การปฏิบัติ มาใช้ในการเตรียมการ มีการชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและได้ร่วมให้ความคิดเห็นและเสนอแนะ
อย่างกว้างขวาง แล้วร่วมกันนามาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาในขณะดาเนินการร่วมกัน มีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างมีมาตรฐานสู่ความยั่งยืน
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3. ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ระหว่างรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นกับรูปแบบเดิม
คณะผู้วิจัยได้ทาการเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไป และผลการดาเนินงาน ระหว่างรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น กับ
รูปแบบเดิม ใน 4 ด้าน คือ ด้านเวลาและแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
และ ด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่า
รูปแบบใหม่ ที่พัฒนาขึ้น ลดภาระการ
ทางาน ลดเวลา แรงงาน การสูญเสียพลังงานลงจากเดิมที่ต้องนา
อุปกรณ์ ที่ได้ทาลายเชื้อและทาให้ปราศจากเชื้อแล้วแต่ยังไม่สะอาด ไม่พร้อมใช้ ต้องนามาเข้าขบวนการทา
ปราศจากเชื้อใหม่ บุคลากรผู้รับผลงานมีความพึงพอใจมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายลงจากเดิม
สรุปได้ว่า รูปแบบการดาเนินงานใหม่ของงานจ่ายกลางที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ดีกว่ารูปแบบเดิม คือ
หลังการนารูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น ไปดาเนินการ เวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานลดลง ความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ไม่มีรายงานการติดเชื้อที่มีผลจากเครื่องมืออุปกรณ์ปราศจากเชื้อ และ อุบัติการณ์การพบ
อุปกรณ์ปราศจากเชื้อปนเปื้อนหรือไม่สะอาดลดลง โดยไม่เพิ่มทรัพยากร
วิจารณ์
รูปแบบการดาเนินงานใหม่ของงานจ่ายกลางที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ดีกว่า รูปแบบเดิมเนื่องจาก เป็น
รูปแบบการดาเนินงานใหม่ที่เน้นการนาหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ ด้วยการ
กาหนดลักษณะและองค์ประกอบหลักของรูปแบบให้มีความเหมาะสม ถูกต้องครบถ้วน และง่ายต่อการนาไป
ปฏิบัติ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ที่นารูปแบบไปดาเนินการ โดยไม่เพิ่มภาระงานแก่ผู้ปฏิบัติ จึงเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีผังการไหลเวียนของงาน ( Work flow) ที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน ในแต่ละระยะของการดาเนินงาน มีการปรับรูปแบบและพัฒนากระบวนงานให้สอดคล้องกับปัญหาและ
บริบทตามกระบวนงานหลักของงานจ่ายกลาง และบริบทของโรงพยาบาลท่าวังผา โดยอยู่บนพื้นฐานความรู้ทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทาเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Procedures และ Work Instructions) ที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
สามารถรับรู้และนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการเพิ่มกิจกรรมการพัฒนาในแต่ละ
กระบวนงานเพื่อให้ลักษณะงานแต่ละชนิดแต่ละขั้นตอนเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยจัดทาเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ที่ชัดเจนถึงวิธีปฏิบัติ
ในการพัฒนารูปแบบใหม่ของงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่านนี้ คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
ภายหลังจากการศึกษาดูงานรูปแบบงานจ่ายกลางของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อาเภอปัว และการศึกษา
รูปแบบงานจ่ายกลางจากโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน แล้วนามาประยุกต์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ของโรงพยาบาลท่าวังผา ด้วยทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ ผู้วิจัยได้เลือกการวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง
(Experimental
Development Research: EDR) คือ การทาวิจัย ด้วยการทางานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่
ทั้งที่ได้รับจากการทาวิจัย และจากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อการริเริ่มสร้างสรรค์ หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ /
กระบวนการผลิต หรือ กระบวนการทางาน ใหม่ๆ (17) โดยใช้พื้นที่ ผู้รับบริการ และ ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อลด
การแพร่กระจายเชื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการทาลายเชื้อและการทาให้
ปราศจากเชื้อ ให้ถูกต้อง เหมาะสม ทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการดาเนินการในแต่ละหน่วยงานของ
โรงพยาบาล รวมทั้งลดการสูญเสียแรงงานและเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานและการจัดการ กระบวนการพัฒนา
รูปแบบและการนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้นี้ ทาให้ได้รูปแบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดในการ
ทาวิจัยเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนืองและยั่งยืน ( R&D for CSWI)(5) ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการ
พัฒนางานตั้งแต่เริ่มต้น สอดคล้องกับหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ( Management by Participatory: MBP)
ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วม ในการช่วยวิเคราะห์หาปัญหาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและร่วมสร้าง
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ระบบร่วมกัน สามารถลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและการคัดค้านได้ ซึ่งยืนยันได้ด้วยแนวคิดของ ธงชัย สันติ
วงษ์(2) และ สมเดช สีแสง (8) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างและการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน
ในองค์การ โดยถือว่าบุคลากรมีบทบาทสาคัญในการพัฒนางาน กระบวนการทั้งหลายดังที่กล่าวมา ทาให้เกิด
รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงาน ช่วยให้ผลการดาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
ยิ่งๆขึ้น ซึ่งในระยะแรกของการดาเนินงาน อาจพบปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน เนื่องจากผู้ปฏิบัติบาง
คน ไม่เห็นด้วยในการปรับเปลี่ยนระบบงาน เนื่องจากคิดว่ารูปแบบเดิมที่ทาอยู่นั้นดีแล้ว แต่เมื่อเห็นผลภายหลัง
จากได้ดาเนินงานไประยะหนึ่งแล้วว่าเป็นประโยชน์ ทาให้ผู้นั้นยอมรับผลของการปฏิบัติงานของหน่วยจ่ายกลางว่า
ดีกว่ารูปแบบเดิม ดังนั้นเมื่องานจ่ายกลางขอสนับสนุนทรัพยากรและอุปกรณ์ต่างๆที่นามาใช้ในการปฏิบัติงาน จึง
ได้รับการสนับสนุนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม
จึงสรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนารูปแบบและการนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปดาเนินการ ที่คณะผู้วิจัยใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ที่แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1.) การวิเคราะห์รูปแบบเดิม 2.) การสร้างรูปแบบเบื้องต้น 3.) การ
ทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยมีการพัฒนาเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง และ 4.) การสรุปผลการทดลองใช้เพื่อสรุป
เป็นรูปแบบสุดท้ายที่ดีและเหมาะสม ที่จะนาไปใช้ในช่วงเวลาต่อไป นั้น เป็นกระบวนการที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง
สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
ข้อยุติ
งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลท่าวังผา อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้รูปแบบใหม่ของการดาเนินงานที่ดีกว่า
รูปแบบเดิม โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ เนื่องจากมีการนาหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ อย่างเหมาะสมและ
กลมกลืนกับบริบทที่เป็นจริงในการดาเนินงาน ทาให้มีองค์ประกอบของรูปแบบที่ครบถ้วน ทั้งหลักการของรูปแบบ
โครงสร้างของรูปแบบ และวิธีการนารูปแบบไปใช้ มีกระบวนการสร้าง พัฒนา และ นารูปแบบไปปฏิบัติ ที่มี
ประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รูปแบบที่สมบูรณ์
มีองค์ประกอบที่สาคัญอย่างครบถ้วน มีความเหมาะสมกับหน่วยงาน และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้ง
สามารถร่วมกันพัฒนาให้มีมาตรฐานสูงยิ่งๆขึ้น ได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1.
ควรทาวิจัยเพื่อการพัฒนางานจ่ายกลางนี้ต่อไป ให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบและพัฒนาการวัดผล
การดาเนินงานให้ครบทั้ง 5 ด้าน อย่างสมบูรณ์ คือ ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาและแรงงานที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน ด้านความพึงพอใจของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สามารถอธิบายผลการ
ดาเนินงานที่สมบูรณ์มากขึ้น และควรพัฒนางานจ่ายกลางต่อไปอย่างต่อเนื่อง จนเป็นต้นแบบที่ดีและเป็น
มาตรฐาน
2. ควรนากระบวนการพัฒนารูปแบบและการนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปดาเนินการ ที่คณะผู้วิจัยใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ไปเป็นตัวแบบของการพัฒนางานอื่นๆของโรงพยาบาลท่าวังผา ทั้งงานบริการ งานสนับสนุนทรัพยากร
งานพัฒนางานและหน่วยงาน และ งานบริหารจัดการ โดยเน้นให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้าหมายสูงสุด คือ การนาไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน และผู้มารับบริการ ตามแนวทางและวิธีการของการ
ทางานประจาให้เป็นผลงานวิจัย (Routine to Research: R2R) ที่เป็น R2R แท้และดี 17
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความกรุณาของ นายแพทย์ดิเรก สุดแดน ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าวัง
ผา อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ที่ได้ส่งเสริมการวิจัยนี้ ขอขอบคุณ คุณประกอบ ศรีสิทธิพจน์
หัวหน้ากลุ่มการ
โรงพยาบาลท่าวังผา คุณจุฬารัตน์ สุริยาทัย พยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง ที่สนับสนุนให้เกิดการวิจัยนี้ ขอขอบคุณ
บุคลากรในงานจ่ายกลาง และ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าวังผาทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
การปรับรูปแบบงาน ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดาเนินงานวิจัยนี้ จนสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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