นวัตกรรมโต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้า โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
ศุภลักษณ์ ธนามี พยาบาลวิชาชีพชานาญการ และคณะ
บทคัดย่อ: การประดิษฐ์นวัตกรรมโต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้านี้ เพื่อพัฒนางานด้านการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ และการพัฒนาด้านการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ห่ออุปกรณ์ก่อนการทาปราศจากเชื้อของ
งานจ่ายกลางโรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่านระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2555
มีการดาเนินการ เป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ 1) วิเคราะห์ข้อมูลและหาสาเหตุความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากผ้าที่
ใช้ทาหีบห่ออุปกรณ์ปราศจากเชื้อ 2) หาแนวทางและประดิษฐ์นวัตกรรมโต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้า ภายใต้แนวคิด
การพัฒนางานประจาสู่การวิจัย 3) ทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ และ 4) ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือประเมินผล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ การสังเกต การ
ทดลองจากการปฏิบัติงาน การประเมิน ก่อน-หลัง มีนวัตกรรม ด้านค่าใช้จ่ายและความสะดวกในการใช้งาน
ผลการวิจัย ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบผ้าที่งาน
ซักฟอก ร้อยละ 100 ทาได้ง่ายกว่าเดิม สะดวก ประหยัดเวลามากขึ้น พับผ้าได้เร็วขึ้น ระดับความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่งานจ่ายกลาง ร้อยละ 98 การตรวจสอบการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ร้อยละ 95 และพบว่า คุณภาพผ้าในการทาหีบห่อมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
คาสาคัญ : นวัตกรรมโต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้า, การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ,งานป้องกันและควบคุมการติด
เชื้อ,งานจ่ายกลาง

บทนา
การควบคุมการติดเชื้อเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพและเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย การ
ควบคุมการติดเชื้อส่งผลดีต่อทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล และเกี่ยวข้องกับคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง
การรักษา รวมทั้งสุขภาพและความปลอดภัย การทาให้ปราศจากเชื้อที่มีประสิทธิภาพ มิใช่ขึ้นอยู่ที่การนาห่อ
อุปกรณ์เข้าเครื่องนึ่งไอน้าและเปิดเครื่องให้ทางานเท่านั้น ทุกขั้นตอนของกระบวนการทาให้ปราศจากเชื้อมี
ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ตั้งแต่การล้างอุปกรณ์ การห่ออุปกรณ์ การนาห่ออุปกรณ์เข้าเครื่อง การดูแล
การทางานของเครื่อง การเก็บและการนาส่งอุปกรณ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ การห่ออุปกรณ์ก่อนนาเข้าเครื่องนึ่งไอ
น้าช่วยป้องกันมิให้อุปกรณ์เกิดการปนเปื้อนเชื้อหลังจากที่ อุปกรณ์ได้ผ่านกระบวนการทาให้ปราศจากเชื้อแล้ว
ทั้งในขณะเก็บและนาส่งอุปกรณ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ การห่ออุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจว่า
อุปกรณ์ที่อยู่ภายในห่อจะคงสภาพปราศจากเชื้อจนกว่าจะถูกนาออกจากห่อไปใช้งาน
อุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือผ่าตัดที่จะนาไปทาให้ปราศจากเชื้อ จะต้องห่อหรือบรรจุในวัสดุที่
เหมาะสมเพื่อให้คงสภาพปราศจากเชื้อขณะเก็บจนกระทั่งนาไปใช้ คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ห่ออุปกรณ์มี
ความสาคัญที่จะช่วยให้มั่นใจว่าอุปกรณ์มีความปราศจากเชื้อ หากวัสดุมีคุณสมบัติที่ไม่ดีเพียงพอจะมีโอกาสทา
ให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่อยู่ภายในห่อเกิดการปนเปื้อนได้ ในโรงพยาบาล
ท่าวังผาเดิมการใช้ผ้าห่อเพื่อทาปราศจากเชื้อ ไม่ทราบว่าใช้มานานมากแค่ไหน หรือมั่นใจได้ว่าใช้งานไม่ได้
แล้วก่อนนาไปหีบห่ออุปกรณ์เครื่องมือ
ดังนั้น งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ จึงได้ทาการประดิษฐ์ โต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้า เพื่อส่องดูผ้า
แทนตาเปล่าที่จะมองเห็นได้ว่าผ้ามีจุดที่บางมาก(ตามด) หรือไม่ โดยนาไปใช้ที่งานซักฟอก ตรวจสอบดูขณะ
พับผ้า ก่อนนาส่งงานจ่ายกลาง

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้ ใช้แบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการพัฒนารูปแบบการประดิษฐ์ โต๊ะสปอร์ต
ไลท์ส่องผ้า เพื่อส่องดูผ้าแทนตาเปล่าที่จะมองเห็นได้ว่าผ้ามีจุดที่บางมาก(ตามด) หรือไม่ โดยนาไปใช้ที่งาน
ซักฟอก ตรวจสอบดูขณะพับผ้า ก่อนนาส่งงานจ่ายกลาง เพื่อทาให้เครื่องมือแพทย์มีอายุการใช้งานเท่ากับ
จานวนวันที่กาหนด
ในโรงพยาบาลท่าวังผาเดิมการใช้ผ้าห่อเพื่อทาปราศจากเชื้อ ไม่ทราบว่าใช้มานานมากแค่ไหน หรือ
มั่นใจได้ว่าใช้งานไม่ได้แล้วก่อนนาไปหีบห่ออุปกรณ์เครื่องมือ
นาไปปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่งานซักฟอก
โรงพยาบาลท่าวังผา และบุคลากรของโรงพยาบาลท่าวังผา เป็นระยะเวลา 3 เดือน เปรียบเทียบกับการปฏิบัติใน
รูปแบบเดิม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย
เจ้าหน้าที่งานซักฟอก งานจ่ายกลาง ตึกผู้ป่วยใน ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและตึกสงฆ์โรงพยาบาลท่าวังผา
และบุคลากรของโรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2555
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการเก็บข้อมูล
การประดิษฐ์โต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้า แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลและหาสาเหตุความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการใช้หีบห่อผ้าในรูปแบบเดิม
และข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการนามาพัฒนาการประดิษฐ์ โต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้า ให้ทราบอย่าง
ละเอียด
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทาง โต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้า โดยใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อเปรียบเทียบผลรูปแบบ
เก่าและใหม่ โดยนาข้อมูลที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 1 มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ ด้วยการกาหนดลักษณะ
และองค์ประกอบหลักของรูปแบบใหม่ที่จะพัฒนาขึ้นให้เหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน และง่ายต่อการนาไป
ปฏิบัติ โดยต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระงานแก่ผู้ปฏิบัติ และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน เน้นการนาหลักวิชาการ
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ตามรูปแบบเดิม
ขั้นตอนที่ 3
ทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ ใช้เวลา 3 เดือน มีการดาเนินการดังนี้
1. ระยะการเตรียมความพร้อมก่อนการทดลองพัฒนารูปแบบตามมาตรฐานของการใช้โต๊ะสปอร์ตไลท์
ส่องผ้า คืนข้อมูลและปรึกษารูปแบบร่วมกับเจ้าหน้าที่งานซักฟอก ในการพับผ้าปราศจากเชื้อที่
ประสานงานกับฝ่ายช่างโรงพยาบาลท่าวังผาในการทาโต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้า ในรูปแบบที่ต้องการ นาไปใช้ใน
การพับผ้าเพื่อทาปราศจากเชื้อที่งานซักฟอก ในช่วงวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2555โดยดาเนินการเตรียมเก็บข้อมูล
ที่จะดาเนินการวิจัย

2. ระยะเก็บข้อมูลก่อนการทดลองการใช้โต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้า รวมถึงการตรวจสอบการปราศจาก
เชื้อทั้งทางเคมีและชีวภาพ ในรูปแบบเดิม (รูปแบบที่ 1)
3. ระยะเพิ่มความพร้อมก่อนลงมือปฏิบัติจริง ในการใช้โต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้า 2 สัปดาห์ ในช่วงวันที่
16-29 กุมภาพันธ์ 2555โดยนาข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบใหม่ ให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น (รูปแบบที่ 2) และชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจอย่าง
แจ่มแจ้งก่อนลงมือปฏิบัติจริง
4. ระยะดาเนินการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ ใช้เวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
– 31
พฤษภาคม 2555 โดยปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ ด้วยความ
เห็นชอบของผู้เกี่ยวข้อง (รูปแบบที่ 3)
5. ระยะเก็บข้อมูลหลังการทดลอง ( post-test) ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-30
พฤษภาคม 2555
ขั้นตอนที่ 4 การสรุปผลการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ใช้เวลา 2 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 1-15
กรกฎาคม 2555 โดยนาผลการดาเนินงานวิจัยทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 มารวบรวมและวิเคราะห์อย่างละเอียด
แล้วนาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบใหม่ ให้เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด ได้เป็น “รูปแบบสุดท้าย” ที่เป็น
ผลสรุปของผลการวิจัยครั้งนี้ (รูปแบบที่ 4)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานระหว่าง ก่อน กับ หลัง การนารูปแบบการใช้โต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้าไป
ดาเนินการในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพงาน เวลาและแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐศาสตร์ ความสะดวก ในใช้โต๊ะสปอร์ตไลท์ ส่องผ้า
ผลการศึกษา
ผลการพัฒนารูปแบบการใช้โต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้าของงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
จากขั้นตอนที่ 4 ของการพัฒนารูปแบบฯ ได้นาผลการดาเนินงาน วิจัยทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 มารวบรวมและ
วิเคราะห์อย่างละเอียด แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบใหม่ ให้เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด ได้เป็น “รูปแบบ
สุดท้าย” ที่เป็นผลสรุปของผลการวิจัยครั้งนี้ (รูปแบบที่ 4)
รูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นเน้นการนาหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ ด้วยการ
กาหนดลักษณะและองค์ประกอบหลักของรูปแบบให้มีความเหมาะสม ถูกต้องครบถ้วน และง่ายต่อการนาไป
ปฏิบัติ โดยต้องไม่เพิ่มภาระงานแก่ผู้ปฏิบัติ และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็น
ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมก่อนดาเนินงาน
2. ประสานงานกับฝ่ายช่างโรงพยาบาลท่าวังผาใน
การใช้โต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้าในรูปแบบที่ตอ้ งการ
3. นาไปใช้ในการพับผ้าเพื่อทาปราศจากเชื้อที่งานซักฟอก
4. ประเมินผลความพึงพอใจการใช้โต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้า
ในการพับผ้า
5. พัฒนารูปแบบจากเดิม โดยการปรับกระจก สวิตซ์
เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6.การสรุปผลการให้บริการ
7.การให้บริการติดตามผู้รับบริการ

8.การประเมินผลการดาเนินงาน

รูปแบบที่พัฒนาขึ้น เน้นการนาหลักวิชาการทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์โดยใช้
ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ด้วยการกาหนดลักษณะและองค์ประกอบหลักของรูปแบบที่จะพัฒนาขึ้นให้เหมาะสม
ถูกต้อง ครบถ้วน และง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ โดยต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระงานแก่ผู้ปฏิบัติ และเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปฏิบัติงาน เน้นการนาหลักวิชาการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ โดยใช้
ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ตามรูปแบบเดิม ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นดังนี้
1.มีผังการไหลเวียนของงาน (
Work flow) ที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ในแต่ละระยะของการ
ดาเนินงาน ได้ปรับรูปแบบและพัฒนากระบวนงานให้สอดคล้องกับปัญหาและบริบทตามกระบวนงานหลักของ
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและบริบทของโรงพยาบาลท่าวังผา โดยอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทาเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่ทุกคนรับรู้และปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
2. มีการเพิ่มกิจกรรมการพัฒนาในแต่ละกระบวนงานเพื่อให้ลักษณะงานแต่ละชนิดเกิดประสิทธิภาพที่
ดียิ่งขึ้น โดยจัดทาแนวทางปฏิบัติของวิธีปฏิบัติงาน(Work Instruction) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

3.ในส่วนหลักการของรูปแบบนั้น ประกอบด้วย หลักการบริหารงานทั่วไป 5 หลักการ หลักการด้าน
บริหารโรงพยาบาลและสาธารณสุข 3 หลักการ หลักวิชาการด้านความปลอดภัย
5 หลักการ หลักการด้านวิชาการอื่นๆ 2 หลักการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 3 มาตรฐาน
4.ในส่วนโครงสร้างของรูปแบบนั้น ประกอบด้วย โครงสร้าง 4 ด้าน คือ
4.1.) ด้านบุคลากร
4.2.) ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่
4.3.) ด้านงบประมาณ และ
4.4.) ด้านระบบงาน
2. ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ระหว่างรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นกับรูปแบบเดิม
คณะผู้วิจัยได้ทาการเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไป และผลการดาเนินงาน ระหว่างรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น
กับรูปแบบเดิม ใน 5 ด้าน คือ ด้านคุณภาพงาน เวลาและแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พึงความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐศาสตร์ และอุบัติการณ์การติดเชื้อ ได้ผลดังนี้
ผลการเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไป ระหว่างรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นกับรูปแบบเดิมในการพับผ้า ไป
ดาเนินการพบว่า รูปแบบเดิมด้านเวลาใช้ช่วงระยะเวลานานกว่าในการปฏิบัติ
เมื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ระหว่างรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นกับรูปแบบเดิม พบว่า รูปแบบใหม่
ที่ได้พัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบที่ดีกว่ารูปแบบเดิม เนื่องจาก ด้านคุณภาพงาน เวลาและแรงงานที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน พึงความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่าได้ผลแตกต่างกัน ดังตาราง
ที่ 2 และ 3
ตารางที่2 เปรียบเทียบรูปแบบเก่ากับรูปแบบใหม่ ด้านระยะเวลา
ระยะเวลา

รูปแบบเก่า(ครั้ง)

รูปแบบใหม่(ครั้ง)

ผลต่าง(ครั้ง)

ระยะเวลาทั้งหมด

2 ชั่วโมง 30 นาที

2 ชั่วโมง

30 นาที

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบรูปแบบเก่ากับรูปแบบใหม่ ด้านเศรษฐศาสตร์
ผู้รับบริการไม่ เกิดการติดเชื้อจากอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่อยู่ภายในห่อที่มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนได้
หากเกิดการติดเชื้อทาให้
1. ผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น เพิ่มค่าใช้จ่ายในการอยู่โรงพยาบาล รวมทั้งผู้ป่วยต้องขาดรายได้ ญาติ
ผู้ป่วยเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการมาดูแลผู้ป่วย

2. การติดเชื้อทาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น(ตัวอย่าง เช่น ได้รับยาเพิ่มขึ้น และต้องมีกิจกรรมที่ต้อง
ทาให้ผู้ป่วยมากขึ้น รวมทั้งการผ่าตัดใหม่) การจาหน่ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลขณะมีการติดเชื้อทาให้ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาที่เพิ่มขึ้นไปตกอยู่กับการดูแลในชุมชน
3. การติดเชื้อในโรงพยาบาลตามมาด้วยการเพิ่มจานวนครั้งของการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการ
ถ่ายภาพรังสี
4. การติดเชื้อในโรงพยาบาลเพิ่มค่าใช้จ่ายในการควบคุมการติดเชื้อประกอบด้วย การสอบสวนทาง
ระบาดวิทยา และเวลาในการรักษาพยาบาลและบริหารจัดการ
5. การติดเชื้อในโรงพยาบาลนาไปสู่การฟ้องร้อง ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายมหาศาล
ผลการวิจัย ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบผ้าที่งานซักฟอก ร้อยละ 100
ทาได้ง่ายกว่าเดิม สะดวก ประหยัดเวลามากขึ้น พับผ้าได้เร็วขึ้น ลดอาการปวดหลังจากโต๊ะทางานตัวเดิม ระดับ
ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่งานจ่ายกลาง ร้อยละ 98 การตรวจสอบการใช้งานของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานร้อยละ 95 และพบว่า คุณภาพผ้าในการทาหีบห่อมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จากเดิมร้อยละ 16.3 เป็น
ร้อยละ 100
อุปกรณ์ประกอบด้วย
• ไม้โครง 10 ชิ้นๆละ 37 บาท
เป็นเงิน 370 บาท
• ไม้อัดสัก 2 แผ่นๆละ 350 บาท
เป็นเงิน 700 บาท
• ไม้คิ้ว 1*0.2 นิ้ว 6 เมตร
เป็นเงิน 250 บาท
• กระจกขนาด 80* 130 * 6 มิลลิเมตร 1 แผ่น เป็นเงิน 450 บาท
• อุปกรณ์ไฟฟ้า 2 ชุดๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 400 บาท
• งานสี
เป็นเงิน 350 บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด
2,520 บาท
วิจารณ์
การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบใหม่ ของการใช้นวัตกรรม โต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้า ของงานซักฟอก
โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน ที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดย เน้นการประดิษฐ์สิ่งของที่ราคาต้นทุนต่า และ
ใช้กระบวนการพัฒนารูปแบบและนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่ดีไปใช้ สอดคล้องกับแนวคิดในการทาวิจัย
เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนืองและยั่งยืน (R&D for CSWI) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนางาน โดย
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ( Management by Participle: MBP) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามี
ส่วนร่วม สามารถลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และการคัดค้านได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์
และ สมเดช สีแสง ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการสร้าง และพัฒนารูปแบบ และถือได้ว่าบุคลากรมีบทบาทสาคัญ
ในการพัฒนางาน ทาให้เกิดรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงาน ช่วยให้ผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากกระจกที่ใช้ประดิษฐ์นวัตกรรมนี้มีแสงที่จ้าเกิน เนื่องจากยังไม่มี

กระจกที่เหมาะสมกับนวัตกรรมชิ้นนี้จาหน่ายภายในจังหวัด ผู้จัดทากาลังดาเนินการพัฒนาเพื่อให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมในโอกาสต่อไป
รูปแบบของการพัฒนา การใช้นวัตกรรม โต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้า เป็นการจัดทารูปแบบ โดยมี
องค์ประกอบของรูปแบบอย่างครบถ้วน ได้แก่
1.) หลักการของรูปแบบ นาหลักการบริหารการพยาบาล แนวคิดและทฤษฏีการบริหารความปลอดภัย
เชิงรุก มาตรฐานบริการสาธารณสุข
2.) โครงสร้างของรูปแบบ นาระบบบริการ 9 กิจกรรมหลัก มาปรับกระบวนการทางานที่เป็นขั้นตอน
ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติงานการให้บริการ และWork flow ที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติ
เข้าใจง่ายขึ้น และปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน ปรับกิจกรรมการให้บริการและการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาและ
อุปสรรค จัดทาคู่มือการปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างความร่วมมือให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น มีแบบบันทึกอุบัติการณ์
เพื่อติดตามและปรับปรุงกระบวนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.) นารูปแบบไปดาเนินการ ผู้วิจัยได้นาองค์ประกอบที่สาคัญได้แก่ การเตรียมการที่ดี มีมาตรฐานการ
บริการ คู่มือการปฏิบัติ Work flow ที่ชัดเจน มีการชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและเสนอแนะความคิดเห็น แล้ว
นามาพัฒนาขึ้น มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ รวมถึงการแก้ไขปัญหาในขณะดาเนินการร่วมกัน มีการ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กระบวนการพัฒนารูปแบบและการนารูปแบบที่พัฒนาขึน้ ไปดาเนินการ ที่คณะผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ
1.) การวิเคราะห์รูปแบบเดิม
2.) การสร้างรูปแบบเบื้องต้น
3.) การทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยมีการพัฒนาขึ้นเป็นระยะๆ
4.) การสรุปผลการทดลองใช้เพื่อสรุปเป็นรูปแบบสุดท้ายที่ดีและเหมาะสม ที่จะนาไปใช้ในช่วงเวลา
ต่อไป ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงนั้น เป็นกระบวนการที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับการสร้าง
และพัฒนารูปแบบการดาเนินงานของ สมชาติ โตรักษา
ซึ่งกระบวนการพัฒนารูปแบบนี้เน้นกระบวนการใช้ทรัพยากรที่อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อยุติ
ใช้นวัตกรรม โต๊ะสปอร์ตไลท์ส่องผ้า ของ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาล
ท่าวังผา อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้รูปแบบใหม่ของการดาเนินงานที่ดีกว่ารูปแบบเดิม โดยใช้ทรัพยากร
เท่าที่มีอยู่ เนื่องจากมีการนาหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ อย่างเหมาะสมและกลมกลืนกับบริบทที่เป็น
จริงในการดาเนินงาน ทาให้มีองค์ประกอบของรูปแบบที่ครบถ้วน ทั้งหลักการของรูปแบบ โครงสร้างของ
รูปแบบ และวิธีการนารูปแบบไปใช้ มีกระบวนการสร้างพัฒนาและนารูปแบบไปปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เน้น
การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รูปแบบที่สมบูรณ์ มี
องค์ประกอบที่สาคัญอย่างครบถ้วน มีความเหมาะสมกับหน่วยงาน และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้ง
สามารถร่วมกันพัฒนาให้มีมาตรฐานสูงยิ่งๆขึ้น ได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรทาวิจัยเพื่อการพัฒนางานบริการผู้ป่วยต่อไป ให้ครอบคลุมองค์ประกอบและวัดผลการ
ดาเนินงานให้ครบทั้ง 5 ด้าน อย่างสมบูรณ์ คือด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาและแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านพึงความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านอุบัติการณ์การติดเชื้อ เพื่อให้
สามารถอธิบายผลการดาเนินงานที่สมบูรณ์มากขึ้น และควรพัฒนางานบริการผู้ป่วยต่อไปอย่างต่อเนื่อง จน
เป็นต้นแบบที่ดีและเป็นมาตรฐาน
2. ควรทาวิจัยเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ( R&D for CSWI) ในลักษณะนี้กับงานอื่นๆทั้ง
ระบบงานบริการ ระบบงานสนับสนุนทรัพยากร ระบบงานพัฒนางานและหน่วยงาน และ ระบบงานบริหาร
จัดการ โดยเน้นให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป้าหมายสูงสุด คือ การนาไปสู่ประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน และผู้มารับบริการ โดยควรเน้นในแนวทางและวิธีการของการทางานประจาให้เป็นผลงานวิจัย
(Routine to Research:R2R)

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความกรุณาของ นายแพทย์ดิเรก สุดแดน ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ท่าวังผา อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ที่ได้ส่งเสริมการวิจัยนี้ ขอขอบคุณ คุณประกอบ ศรีสิทธิพจน์ หัวหน้า
กลุ่มการโรงพยาบาลท่าวังผา คุณจุฬารัตน์ สุริยาทัย พยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง ที่สนับสนุนให้เกิดการวิจัยนี้
บุคลากรทุกท่านในงานซักฟอก งานจ่ายกลาง และ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าวังผาทุกท่าน ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูล การปรับรูปแบบงาน ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดาเนินงานวิจัยนี้ จนสาเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
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