
รายละเอยีดการส่งผลงานน าเสนอ 
มหกรรมวชิาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพทัลุง 

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  
1. ประเภท Oral presentation  
1.1 [ ] เร่ืองเล่า  1.2 [  ] CQI (Clinic)  1.3 [  ]CQI (Non-Clinic)  1.4 [  ]R2R  1.5  
[  ]วจิยัฉบบัสมบูรณ์  
2. ประเภท Poster presentation  
2.1 [ / ]นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ ์2.2[  ] CQI (Clinic) 2.3 [  ] CQI (Non-Clinic) 2.4 [  ] R2R 2.5  
       [  ] วจิยัฉบบัสมบูรณ์  
3. ประเภท น าเสนอ แสดงภาพถ่าย 
 3.1 [  ] ในชุมชน  3.2 [   ] ในสถานบริการ  
4. ประเภท น าเสนอ ฉายภาพยนตร์  
4.1 [   ] หนงัสั้น  
5. ประเภท หน่วยงาน  
5.1 [  ] รพ.สต../ศสม. 5.2 [/ ] รพช. รพท. 5.3 [/  ] สสอ./สสจ.  
6. การน าเสนอผลงาน  
6.1 [  / ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 6.2 [   ] เคยเผยแพร่(พฒันาต่อยอด) 
6.3 [  ] ผลงานท่ีเคยไดรั้บรางวลัของรพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ. และสสจ.       
1) [ ] ชนะเลิศ     2) [   ] รองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง     3) [   ] รองชนะเลิศอนัดบัสอง      
4) [   ] ชมเชย 
7. ช่ือเร่ือง      การพฒันาระบบการจดัการมูลฝอยติดเช้ือจาก รพช…สู่..รพ.สต 
8. ทีมผูน้ าเสนอผลงานวชิาการ  

 1. นางประค่ิน  ทองเก้ือ 
2. นางสุวรรณดี ชูรัตน์ 
3. นางประภสัสร  หนูแกว้  

9. หน่วยงาน 
 1) [   ] รพ.สต../ศสม. 2) [/ ] รพช. รพท. 3) [  ] สสอ./สสจ.  อ าเภอ .............................................   
10. เบอร์โทร  เบอร์โทร 074-689016      e-mail :tooktik75@gmail.com  
11. เน้ือหาโดยยอ่ (บทคดัยอ่)  
 
 
 



รายละเอียดการส่งผลงาน มหกรรมวิชาการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง 
1. ประเภท…นวตักรรม 
2. ประเภท หน่วยงาน  ทีมงานหอ้งคลอดโรงพยาบาลศรีบรรพต 
3. ช่ือเร่ือง……PIH  BOX  รวดเร็ว ปลอดภยั ห่างไกลภาวะชกั 
4. ทีมผูน้ าเสนอผลงานวชิาการ   

1. นางประค่ิน  ทองเก้ือ 
2. นางสุวรรณดี  ชูรัตน์ 
3. นางประภสัสร  หนูแกว้  

5. หน่วยงาน   รพ.ศรีบรรพต       เบอร์โทร 074-689016ต่อ111      e-mail : tooktik75@gmail.com 
6. เน้ือหา 

 ความดนัโลหิตสูงในระยะตั้งครรภ ์เป็นภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึนไดบ้่อยในระยะตั้งครรภแ์ละเป็น

สาเหตุหน่ึงท่ีท าให้หญิงตั้งครรภเ์สียชีวติ หากไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรือใหก้ารดูแลรักษาท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว

อาจจะท าใหห้ญิงตั้งครรภเ์สียชีวติหรือเกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีรุนแรงได ้การใหก้ารดูแลรักษาหญิงตั้งครรภท่ี์

มีภาวะ Severe Pre-eclampsia จึงมีความส าคญั  เม่ือทบทวนการดูแลหญิงการตั้งครรภท่ี์มีภาวะ Severe Pre –

eclamsia ในหอ้งคลอดของโรงพยาบาลศรีบรรพต พบวา่  ระบบเดิมก่อนพฒันายาส าคญัท่ีใชใ้นผูป่้วย 

Severe Pre -eclamsia และอุปกรณ์ในการจดัเตรียมยาถูกจดัเก็บแยกต่างหาก โดย ยาMgSO4 จะเก็บไวใ้น

ล้ินชกัท่ีมียาชนิดอ่ืนๆ และจะตอ้งหา Syringe เขม็และอุปกรณ์ต่างๆแยกต่างหากท าให้ตอ้งใชเ้วลาในการ

เตรียมยานานข้ึน เจา้หนา้ท่ีท่ีขาดความมัน่ใจในการบริหารยา เน่ืองจากนานๆถึงจะมีcase โดยในปี 2556-

25561มีจ านวนผูป่้วย 1,0,2,1,1,1 รายตามล าดบัจึงให้เจา้หนา้ท่ีขาดประสบการณ์ในการบริหารยาเพราะเม่ือ

ถึงเวลาตอ้งใชย้าจะตอ้งเปิดดูเอกสารคู่มือ แนวปฏิบติัการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะความดนัโลหิตสูงและการใชย้า 

high alert drug ทุกคร้ัง ท าให้ใชเ้วลาเฉล่ียในการบริหารยาทุกคร้ังใชเ้วลา 25 - 30 นาที/คร้ัง ต่อมาจึงไดมี้การ 

คิดคน้วธีิการบริหารยาใหม่โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ป้ฏิบติัมีการบริหารยาท่ีรวดเร็วแต่ไดต้ามมาตรฐาน 

ไม่มีความผดิพลาดจากการบริหารยา จึงท าใหเ้กิดการคิดคน้นวตักรรม “PIH BOX รวดเร็ว ปลอดภยั 

ห่างไกลภาวะชกั”ข้ึน     

 

 

 

 



รายละเอยีดเอกสารฉบับบเต็ม 

ผลงานนวตักรรม 

1.ช่ือผลงานประเภทนวตักรรม:PIH BOX รวดเร็ว ปลอดภยั ห่างไกลภาวะชกั 
2.ช่ือและทีอ่ยู่ขององค์กร: กลุ่มงานหอ้งคลอด โรงพยาบาลศรีบรรพต 
    สมาชิกทมี: นางประค่ิน  ทองเก้ือ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ     วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตร์บณัฑิต             
                       นางสุวรรณดี  ชูรัตน์  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ     วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตร์บณัฑิต    
                       นางประภสัสร  หนูแกว้  พยาบาลวชิาชีพปฏิบติัการ   วฒิุการศึกษา  พยาบาลศาสตร์บณัฑิต             
3.บทน า: ความดนัโลหิตสูงในระยะตั้งครรภ ์เป็นภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึนไดบ้่อยในระยะตั้งครรภแ์ละเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีท าใหห้ญิงตั้งครรภเ์สียชีวติ หากไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรือใหก้ารดูแลรักษาท่ีถูกตอ้งและรวดเร็วอาจจะท าให้
หญิงตั้งครรภเ์สียชีวติหรือเกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีรุนแรงได ้การใหก้ารดูแลรักษาหญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะ Severe Pre-
eclampsia จึงมีความส าคญั  เม่ือทบทวนการดูแลหญิงการตั้งครรภท่ี์มีภาวะ Severe Pre –eclamsia ในหอ้งคลอดของ
โรงพยาบาลศรีบรรพต พบวา่  ระบบเดิมก่อนพฒันายาส าคญัท่ีใชใ้นผูป่้วย Severe Pre -eclamsia และอุปกรณ์ในการ
จดัเตรียมยาถูกจดัเก็บแยกต่างหาก โดย ยาMgSO4 จะเก็บไวใ้นล้ินชกัท่ีมียาชนิดอ่ืนๆ และจะตอ้งหา Syringe เขม็และ
อุปกรณ์ต่างๆแยกต่างหากท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการเตรียมยานานข้ึน เจา้หนา้ท่ีท่ีขาดความมัน่ใจในการบริหารยา 
เน่ืองจากนานๆถึงจะมีcase โดยในปี 2556-25561มีจ านวนผูป่้วย 1,0,2,1,1,1 รายตามล าดบัจึงใหเ้จา้หนา้ท่ีขาด
ประสบการณ์ในการบริหารยาเพราะเม่ือถึงเวลาตอ้งใชย้าจะตอ้งเปิดดูเอกสารคู่มือ แนวปฏิบติัการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะ
ความดนัโลหิตสูงและการใชย้า high alert drug ทุกคร้ัง ท าใหใ้ชเ้วลาเฉล่ียในการบริหารยาทุกคร้ังใชเ้วลา 25 - 30 
นาที/คร้ัง ต่อมาจึงไดมี้การพฒันารูปแบบการบริหารใหม่โดยการประชุม ปรึกษาทีมงานหอ้งคลอด ในการคิดคน้
วธีิการบริหารยาใหม่โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ป้ฏิบติัมีการบริหารยาท่ีรวดเร็วแต่ไดต้ามมาตรฐาน ไม่มีความ
ผดิพลาดจากการบริหารยา จึงท าใหเ้กิดการคิดคน้นวตักรรม “PIH BOX รวดเร็ว ปลอดภยั ห่างไกลภาวะชกั”ข้ึน     
 วตัถุประสงค์ 
  1.เพื่อลดระยะเวลาในการบริหารยาในผูป่้วยท่ีมีภาวะ Severe Pre-clamsia 
  2.ป้องกนัการเกิดอุบติัการณ์การบริหารยาผดิพลาด  
  3.เจา้หนา้ท่ีมีความพึงพอใจในนวตักรรม ≥  85% 
4.วธีิการด าเนินการ 
 1.ประชุมปรึกษาหารือกบัทีมงานหอ้งคลอดเพื่อแลกเปล่ียนแนวทางการแกไ้ขปัญหาภายใต ้วตัถุประสงค์
เพื่อใหผู้ป้ฏิบติัมีการบริหารยาท่ีรวดเร็วลดระยะเวลาและภาระงานของเจา้หนา้ท่ีในการเตรียมอุปกรณ์และยา  
เกิดความ สะดวก รวดเร็ว พร้อมใชท้นัต่อเหตุการณ์ในการใชดู้แลรักษาผูป่้วย Severe Pre  eclampsia และไดต้าม
มาตรฐาน ไม่มีความผดิพลาดจากการบริหารยา  



2. น าแนวคิดท่ีไดม้าจดัเตรียมอุปกรณ์และจดัท ากล่อง “PIH BOX” ข้ึน และไดน้ านวตักรรมน้ีวาง ไวท่ี้หอ้ง
คลอดบริเวณท่ีเห็นไดช้ดัเจน มีการแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีในหน่วยงานทราบเพื่อน าไปใชเ้ม่ือมีหญิงตั้งครรภ ์ท่ีมีภาวะ 
Severe Pre-eclampsia , มีใบ Monitor เพื่อเฝ้าระวงัอาการขา้งเคียงจากการใหย้า MgSO4 , มี วธีิการบริหารยาท่ีถูกตอ้ง
ตามมาตรฐาน, มีใบ Severe PIH checklist เพื่อตรวจสอบวา่ไดป้ฏิบติัครบถว้น ตามแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มี
ภาวะ Severe Pre-eclampsia หรือไม่ , มีใบรายการเช็คอุปกรณ์ PIH BOX เพื่อเช็คและเติมอุปกรณ์ใหค้รบหลงัมีการ
เปิดใชก้ล่อง  

3. เก็บขอ้มูลติดตามผลการน าไปใช ้โดยตรวจสอบจากเหตุการณ์ในเวรท่ีมีการบริหารยา 
4. น าขอ้มูลท่ีไดม้าประชุมปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาต่อยอด ขยายผลต่อไป 

5.ผลการด าเนินการ :  
ตวัช้ีวดัผลงาน 
 

เป้าหมาย ก่อนการพฒันา 
2556      2557     2558       2559 

หลงัการพฒันา 
2560         2561 

อุบติัการณ์ในการบริหารยาผดิพลาด 0 0 0 0            0 0                 0 
ระยะเวลาในการบริหารยา (นาที) ลดลง 25    0 30            25   15             15 
ความพึงพอใจของพยาบาลในการน านวตักรรม
ไปใช ้

    >85% NA NA NA         NA  92% 97% 

 
6.วจิารณ์ : 
 การใหก้ารพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะ Severe  Pre -clamsia พบวา่ก่อนท่ีจะมีน านวตักรรมมาใชมี้ประสบ
ปัญหาเก่ียวกบัระยะเวลาในการบริหารยาท่ีในผูป่้วยแต่ละรายจะใหเ้วลาในการบริหารยา ประมาณ  25-30 นาที
เน่ืองจากยาMgSO4 จะเก็บไวใ้นล้ินชกัท่ีมียาชนิดอ่ืนๆ และจะตอ้งหา Syringe เขม็และอุปกรณ์ต่างๆแยกต่างหาก ท า
ใหต้อ้งใชเ้วลาในการเตรียมยานานข้ึน เจา้หนา้ท่ีท่ีขาดความมัน่ใจในการบริหารยา เน่ืองจากนานๆถึงจะมีCase ใชย้า
ท าใหข้าดประสบการณ์ในการบริหารยาเพราะเม่ือถึงเวลาตอ้งใชย้าจะตอ้งเปิดดูเอกสารคู่มือแนวปฏิบติัการดูแล
ผูป่้วยท่ีมีภาวะความดนัโลหิตสูงและการใชย้า high alert drug ทุกคร้ัง แต่ไม่พบอุบติัการณ์ในการบริหารยาผดิพลาด 
จากขอ้มูลขา้งตน้จึงท าใหมี้แนวคิดในการพฒันางาน โดยไดคิ้ดคน้นวตักรรม “PIH BOX รวดเร็ว ปลอดภยั ห่างไกล
ภาวะชกั”โดยในกล่องดงักล่าวระกอบดว้ย, ใบ Monitor เพื่อเฝ้าระวงัอาการขา้งเคียงจากการใหย้า MgSO4 , วธีิการ
บริหารยาท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐาน, ใบ Severe PIH checklist เพื่อตรวจสอบวา่ไดป้ฏิบติัครบถว้น ตามแนวทางการ
ดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะ Severe Pre-eclampsia หรือไม่ , ใบรายการเช็คอุปกรณ์ PIH BOX เพื่อเช็คและเติม
อุปกรณ์ใหค้รบหลงัมีการเปิดใชก้ล่อง รวมถึงตอ้งมีการตรวจเช็ควนัหมดอายขุองยา และอุปกรณ์ต่างภายในกล่อง
และอุณภูมิในห้องคลอดไม่ใหเ้กณฑม์าตรฐานเพื่อความคงตวัของยา  ซ่ึงไดเ้ร่ิมน านวตักรรมดงักล่าวมาใชเ้ม่ือปี2560 
พบวา่ ระยะเวลาในการบริหารในมารดาลดลงโดยในแต่ละรายใชเ้วลาประมาณ 15 นาที ไม่พบอุบติัการณ์ในการ
บริหารยาท่ีผิดพลาด ความพึงพอใจของพยาบาลท่ีน านวตักรรมดงักล่าวไปใชอ้ยู ่ 92 %และ 97% ตามล าดบั 
7.สรุปผล 



 จากการทบทวนการดูแลมารดาท่ีมีภาวะ Severe Pre-eclamsia พบวา่ปัญหาท่ีพบประกอบดว้ยการใชเ้วลาใน
การบริหารยาของผูป่้วยแต่ละรายใชเ้วลา 25-30นาที เน่ืองจากยาMgSO4 จะเก็บไวใ้นล้ินชกัท่ีมียาชนิดอ่ืนๆ และ
จะตอ้งหา Syringe เขม็และอุปกรณ์ต่างๆแยกต่างหาก ท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการเตรียมยานานข้ึน เจา้หนา้ท่ีท่ีขาดความ
มัน่ใจในการบริหารยา เน่ืองจากนานๆถึงจะมีCase ใชย้าท าใหข้าดประสบการณ์ในการบริหารยาเพราะเม่ือถึงเวลา
ตอ้งใชย้าจะตอ้งเปิดดูเอกสารคู่มือแนวปฏิบติัการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะความดนัโลหิตสูงและการใชย้า high alert drug 
ทุกคร้ังแต่ไม่พบอุบติัการณ์ในการบริหารยาท่ีผดิพลาดจึงไดมี้การคิดพฒันางานเพื่อลดระยะเวลาในการพบริหารยา 
ลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัการณ์การบริหารยาผิดพลาด และสร้างความพึงพอใจใหก้บัพยาบาลท่ีดูแลมารดาท่ีมี
ภาวะ Severe Pre-eclamsia จึงไดมี้การคิดคน้ “PIH BOX รวดเร็ว ปลอดภยั ห่างไกลภาวะชกั” ซ่ึงเม่ือมีการน า
นวตักรรมดงักล่าวมาใชใ้นปี 2560 จนถึงปัจจุบนัพบวา่ ระยะเวลาในการบริหารยามีแนวโนม้ลดลง โดยในผูป่้วยแต่
ละรายใชเ้วลา 15และ 10 นาที  พยาบาลผูใ้ชน้วตักรรมดงักล่าวมีความพึงพอใจอยูท่ี่ร้อยละ 92%และ 97% ตามล าดบั 
แต่ไม่พบอุบติัการณ์ในการบริหารยาผิดพลาด ดงันั้นการใชน้วตักรรมดงักล่าวจึงมีความส าคญัในการดูแลมารดาท่ีมี
ภาวะ Severe Pre-eclamsia  เน่ืองจากสามารถลดระยะเวลาในการบริหารยา การป้องกนัการบริหารยาผดิพลาดและ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานและท่ีส าคญัสามารถใหก้ารพยาบาลมารดาและทารกท่ีอาจ
ไดรั้บภาวะแทรกซอ้นจาการมีภาวะ Severe Pre-clamsia  ไดท้นัเวลา รวดเร็ว ถูกตอ้ง ปลอดภยั  
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