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ชื่อเรื่อง     Wrist Band แจ้งเตือน เชื้อดื้อยา 
ประเภทท่ีต้องการส่งเข้าประกวด  CQI ประเภท นวัตกรรม 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน   นางสาววาสนา  จุฑาทัศน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

หน่วยงาน ไตเทียม  E-mail wassanachuthatus@gmail.com 
โทร 038-460333 ต่อ 1141 

ชื่อทีมร่วม 
1. นางนวลลักษณ์  พืชพันธ์ไพศาล    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   หัวหน้าแผนกไตเทียม 
2. นางประภาพรรณ ทาทอง              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   แผนกไตเทียม 
3. นางสาวสิราภา แสงสี              พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   แผนกไตเทียม 
4. นางราตรี ขุมทรัพย์             ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย              แผนกไตเทียม 
5. นางสาวรัตนินทร์ วังสอน              ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย                   แผนกไตเทียม 

 
บทน า 

แผนกไตเทียม มีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและมีการติด
เชื้อดื้อยา  คือ เชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน (multidrug-resistant bacteria, MDR bacteria), 
Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) : เชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Enterobacteriaceae (เชื้อกรัม
ลบทรงแท่งที่พบล าไส้ และเชื้อที่ดื้อยาโดยการ สร้างเอ็นไซม์ extended beta-lactamase (ESBL)   ทั้งจาก
เสมหะ ปัสสาวะและจากแผลของผู้ป่วย ปี 2560 พบร้อยละ 11.8 (4/34) และปี 2561 พบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.2 
(8/33)  ปัญหาที่พบคือ การสื่อสารระหว่างทีมเวรเปล เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติด
เชื้อดื้อยามาท่ีหน่วยไตเทียม โดยไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดไว้คือ เจ้าหน้าที่ไม่สวมชุด อุปกรณ์ป้องกัน 
ไม่ได้คลุมผ้าที่รถนั่งหรือรถนอน พบอุบัติการณ์ 3 ครั้ง ในปี 2561  สาเหตุเกิดจาก เจ้าหน้าที่เวรเปลไม่ทราบว่า
ผู้ป่วยรายนี้ติดเชื้อดื้อยา ผู้ป่วยและญาติลืมบอกเจ้าหน้าที่ ท าให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ และท าให้เสียเวลาใน
การท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยรายต่อไป จึงได้ประชุมเพ่ือหาสัญลักษณ์ในการ
สื่อสารระหว่างทีมดูแลผู้ป่วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ระบบของโรงพยาบาลที่ก าหนดไว้ คือ เมื่อ
เจ้าหน้าที่เห็นการสื่อสารในใบนัด ก็จะเตรียมใส่อุปกรณ์ป้องกัน น าผ้าคลุมรถนั่งหรือรถนอนที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
เมื่อ เจ้าหน้าที่หน่วยรับผู้ป่วยต่อเห็นก็จะทราบทันทีที่เห็นสัญลักษณ์นี้ แต่ในกลุ่มผู้ป่วยที่มาฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียมจะไม่มีใบนัด เมื่อมาถึงเวรเปลที่จ าผู้ป่วยได้ก็จะปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ แต่เวรเปลที่มาใหม่ก็ไม่ทราบ 
จึงพบความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ซ่ึง การแพร่กระจายเชื้อการติดเชื้อดื้อยา ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ผู้ป่วยท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เพิ่มระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล การรักษาท่ี
ยากข้ึนหรือรักษาไม่ได้เพราะยาปฏิชีวนะไม่มีประสิทธิผลในบางตัว ต้องใช้ยาปฏิชีวนะท่ีมีราคาแพง หรือไม่มียา
ปฏิชีวนะตัวใดรักษาได้เลยส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
เพ่ิมมากข้ึน 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มสีัญลักษณ์ในการคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างทีมเจ้าหน้าที่ได้
อย่างชัดเจน 

2. เพ่ือลดอุบัติการณ์การไม่ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในกลุ่มผู้ป่วย
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ติดเชื้อดื้อยากรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างหน่วยงาน  

การด าเนินงาน 
1. ประชุมร่วมกันในทีมเจ้าหน้าที่หน่วยไตเทียม เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และร่วมหาแนวทางเรื่อง

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการสื่อสารผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา โดยเลือกใช้สายรัดข้อมือ ( Wrist Band) สีแดง โดยมี
ผู้เสนอความคิดเห็นระหว่างสีเหลืองและสีแดง แต่ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สีเหลือง (เป็นสัญลักษณ์
ครบรอบ 60 ปี ของในหลวงรัชกาลที่ 9) จึงเลือกเป็นสีแดง เพราะสามารถสื่อการเฝ้าระวังได้ชัดเจน
ไม่ซ้ าซ้อนกับสัญลักษณ์อ่ืน  

2. จัดซื้อ สายรัดข้อมือ ( Wrist Band)  จ านวน 100 ชิ้น (ชิ้นละ 15 บาท) เป็นเงิน 1,500 บาท (จาก
ร้านค้า On line น าไปไว้ใช้ในงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องท าแผล และแผนกไตเทียม  

3. สื่อสาร พนักงานเปล รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงสัญลักษณ์ท่ีใช้กับผู้ป่วย โดยติดไว้ที่ข้อมือ
ผู้ป่วยข้างซ้าย (ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่ท าการบ าบัดทดแทนไต และแพทย์จะใส่สาย
สวนเส้นเลือด DLC (‘Double lumen catheter ) ที่คอข้างขวา ถ้าเห็น Wrist Band  ที่ข้อมือผู้ป่วย
แสดงว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา  (เชื้อดื้อยา เมื่อรักษาแล้วจะอยู่นาน 1ปี  และ Wrist Band นี้จะอยู่
กับผู้ป่วยนาน 1 ปีเช่นเดียวกัน โดยการดูจากประวัติในฐานข้อมูลของผู้ป่วยที่มีการลงประวัติไว้และ
ก าหนดวันที่หมดอายุของเชื้อดื้อยาไว้ เมื่อครบ 1 ปี จึงถอด Wrist Band สีแดงออก)   

4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการ
ด าเนินการ  

ผลการด าเนินงาน 
 มีจ านวนผู้ป่วยที่ใช้ Wrist Band จ านวน  4 คน 
 ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติที่มีต่อการใช้สัญลักษณ์แจ้งเตือนเชื้อดื้อยาโดยใช้ wrist band สีแดง 
(จ านวนผู้ป่วยและญาติ 10 คน)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 30  (3/10)  มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ร้อยละ 70 (7/10)  

ความพึงพอใจของบุคลากรโรงพยาบาล ( แพทย์/ พยาบาล/ เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน/ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย/ 
พนักงานเปล) ต่อการใช้สัญลักษณ์แจ้งเตือนเชื้อดื้อยาโดยใช้ wrist band สีแดง จ านวน 40 คน มีความพึงพึง
พอใจระดับมากร้อยละ 55 ( 22/40)  รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 37.5 (15/40)  และระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ 7.5 (3/40)   
  
สรุป และข้อเสนอแนะ 
 นวัตกรรม Wrist Band แจ้งเตือนเชื้อดื้อยา โดยใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ในการคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา  



 

 

สามารถลดการแพร่กระจายเชื้อ ใช้ได้สะดวก ไม่ซับซ้อนต่อการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการ
ติดตามการปฏิบัติของบุคคลากรในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ผู้ป่วย และบุคคลากรทุก
คนที่ปฏิบัติงานปลอดภัยไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาเพ่ิมข้ึน ผู้ป่วยและญาติ บุคลากรโรงพยาบาลพนัสนิคมมี
ความพึงพอใจและเห็นถึงความส าคัญในการคัดแยกผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่า
สะดวกต่อการใช้งาน สามารถท าความสะอาดง่าย มีความปลอดภัยในการน ามาใช้ สามารถเป็นสัญลักษณ์ในการ
สื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ได้และที่ส าคัญสามารถน ามาใช้งานได้จริง ข้อเสนอแนะ  ญาติและผู้ป่วยเห็นว่าสายรัด
ข้อมือสีแดงไม่เหมาะสมเนื่องจากบ่งบอกไปถึงเรื่องการเมืองท าให้อาจเกิดการเข้าใจผิดได้ในบางราย บุคลากร
โรงพยาบาลมีข้อเสนอแนะว่าสายรัดข้อมือในผู้ป่วยบางรายมีขนาดเล็ก มองไม่ชัดเจน ควรเป็นลักษณะคล้ายสาย
นาฬิกาที่สามารถปรับขนาดได้ ทางหน่วยงานไตเทียมจะน ามาปรับใช้ในผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องที่มีปัญหาติดเชื้อ
ดื้อยาต่อไป 

แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ 
ต่อนวัตกรรมสายรัดข้อมือ สื่อสารการติดเชื้อดื้อยา 

ค าชี้แจง  
1. แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้น เพ่ือสอบถามความพึงพอใจต่อนวัตกรรม 
2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้คือ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เวรเปล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ที่ตรงกับความเป็นจริงของ

ท่านมากที่สุด  
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
    1.  เจ้าหน้าที่ ................................... ต าแหน่ง ....................................................... 
    2.  ผู้ปว่ย  
ตอนที่ 2 พึงพอใจของท่านต่อนวัตกรรม   

หัวข้อ มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด (1) 

ไม่พอใจ 

1. สะดวกในการน ามาใช้        
2. สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย        
3. มีความปลอดภัยในการน ามาใช้        
4. จัดเก็บได้สะดวก        
5. สามารถสื่อสารในระหว่างทีมเจ้าหน้าที่ได้

อย่างชัดเจน 
      

6. รูปแบบ / สีของสายรัดข้อมือ       
7. เป็นนวตกรรมที่สามารถ น าไปใช้ได้จริง        
8. ความพึงพอใจโดยรวม       

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณท่ีตอบแบบสอบถาม 
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นวตักรรม   
WRIST BAND แจ้งเตือน เช้ือดื้อยา 

นางสาววาสนา  จฑุาทศัน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน ไตเทียม  

บทน า 
 แผนกไตเทียม มีผูป่้วยท่ีต้องได้รบัการบ าบดัทดแทนไตโดยการ
ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมและมีการติดเช้ือด้ือยา  คือ เช้ือแบคทีเรีย
ด้ือยาหลายขนาน (multidrug-resistant bacteria, MDR bacteria), 
Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) : เช้ือแบคทีเรียใน
กลุ่ม Enterobacteriaceae (เช้ือกรมัลบทรงแท่งท่ีพบล าไส้ และเช้ือท่ีด้ือ
ยาโดยการ สร้างเอน็ไซม ์extended beta-lactamase (ESBL)   ทัง้จาก
เสมหะ ปัสสาวะและจากแผลของผูป่้วย ปี 2560 พบร้อยละ 11.8 (4/34) 
และปี 2561 พบเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.2 (8/33)  
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ปัญหาท่ีพบคือ 
     การส่ือสารระหว่างทีมเวรเปลและเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องในการเคล่ือนย้ายผูป่้วยท่ีติดเช้ือดื้อยา
มายงัแผนกไตเทียม  

    จึงมีการประชมุภายในหน่วยงานเพ่ือหาสญัลกัษณ์
ในการส่ือสารระหว่างทีมท่ีดแูลผูป่้วยกบัทีม
เคล่ือนย้ายผูป่้วย 

วตัถปุระสงค ์
  เพ่ือให้มีสญัลกัษณ์ในการคดัแยกผูป่้วยติดเช้ือดื้อยา 

ท่ีสามารถส่ือสารข้อมลูระหว่างทีมเจ้าหน้าท่ีได้อย่างชดัเจน 

เพ่ือลดอบุติัการณ์การไม่ปฏิบติัตามแนวทางการควบคมุและ 

ป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือในกลุ่มผูป่้วยการฟอกเลือดด้วย 

เคร่ืองไตเทียมท่ีติดเช้ือดื้อยากรณีเคล่ือนย้ายผูป่้วย 

ระหว่างหน่วยงาน  
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การด าเนินงาน 
1.ประชมุในหน่วยงาน 
2.จดัซ้ือ Wrist band 
3.ส่ือสารเจ้าหน้าท่ีเปลรวมถึงบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 
4.ประเมินความพึงพอใจของผูป่้วย/ญาติ/เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง วิเคราะหข้์อมลูและสรปุผลด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
มีจ านวนผูป่้วยท่ีใช้ Wrist Band จ านวน  4 คน 

• ความพึงพอใจของผูป่้วยและญาติท่ีมีต่อการใช้สญัลกัษณ์แจ้งเตือน
เช้ือด้ือยาโดยใช้ wrist band สีแดง (จ านวนผูป่้วยและญาติ 10 คน) 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 30  (3/10)  มีความพึง
พอใจในระดบัมาก ร้อยละ 70 (7/10)  

• ความพึงพอใจของบคุลากรโรงพยาบาล ( แพทย/์ พยาบาล/ เจ้าหน้าท่ี
เวชกิจฉุกเฉิน/ ผูช่้วยเหลือผูป่้วย/ พนักงานเปล) ต่อการใช้สญัลกัษณ์
แจ้งเตือนเช้ือด้ือยาโดยใช้ wrist band สีแดง จ านวน 40 คน มีความ
พึงพึงพอใจระดบัมากร้อยละ 55 ( 22/40)  รองลงมาคือระดบัปาน
กลาง ร้อยละ 37.5 (15/40)  และระดบัมากท่ีสดุ ร้อยละ 7.5 (3/40)   
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ภาพการด าเนินงาน 
ขณะเจ้าหน้าท่ีท าหตัถการให้ผูป่้วย 

ภาพการด าเนินงาน 
อปุกรณ์ท่ีใช้ส าหรบัผู้ป่วยติดเช้ือด้ือยา (แยกอปุกรณ์) 
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ภาพการด าเนินงาน 
ชุดเจ้าหน้าท่ีเปลขณะเคล่ือนย้ายผู้ป่วยติดเช้ือด้ือยา 

ภาพการด าเนินงาน 
สญัลกัษณ์แสดงผู้ป่วยติดเช้ือด้ือยา 
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ท่ีมาของสายรดัข้อมือสีแดง  
( WRIST BAND ) 

แบบประเมิน 
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สรปุ และข้อเสนอแนะ 
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ขอบคณุค่ะ 


