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ชื่ อเรื่ อง กล่องอันน้อยนิด พิชิตโควิด-19 (Magic beat box )
ชื่ อเจ้ าของผลงาน นายธนาคม เสนา ตาแหน่ง ทันตแพทย์ชานาญการ
ชื่ อผู้นาเสนอ
นายธนาคม เสนา
สถานทีต่ ิดต่ อกลับ/โทรศัพท์ /โทรสาร มือถือ
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลศรี รัตนะ ตาบลศรี แก้ว อาเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ
โทรศัพท์ 082-4964464 e-mail address : t_saena@hotmail.com
บทนา
การให้บริ การด้านทันตกรรม เป็ นหัตถการที่มีความเสี่ ยงสู ง เพราะต้องมีการสัมผัสกับสารคัดหลัง่ จาก
ผูป้ ่ วย ทั้งในส่ วนของเลือด น้ าลาย จากการให้บริ การ นอกจากการป้ องกันตนเองของทันตบุคลากรตามหลัก
universal precaution แล้วการจัดการกับขยะติดเชื้ อที่เกิดจากการให้การรักษาก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน
กลุ่มงานทันตกรรมได้เล็งเห็นถึงการจัดการกับขยะติดเชื้ อ ซึ่ งมีท้ งั ขยะติดเชื้อที่มีคม และขยะติดเชื้อทัว่ ไป จึงมี
การปรับปรุ งระบบการจัดเก็บขยะติดเชื้อ โดยได้มีการปรับปรุ งร่ วมกับทีมป้ องกันการติดเชื้ อของโรงพยาบาลใน
การกาหนดเส้นทางขยะติดเชื้ อไม่ให้ทบั ซ้อนกับของสะอาด กาหนดแนวทางปฏิบตั ิของการเก็บขยะติดเชื้ อ
ประจาวัน แต่พบว่า ยังมีความเสี่ ยงเรื่ องการเก็บขยะไม่ตรงเวลา และ การขึ้นมาเก็บขยะบนตึก มีโอกาสเสี่ ยงต่อ
การแพร่ กระจายเชื้อให้กบั ผูร้ ับบริ การ และคลินิกบริ การทันตกรรมตั้งอยูต่ ิดกับห้องคลอดห้องผ่าตัด ซึ่งเป็ น
หน่วยที่มีเสี่ ยงสู ง กลุ่มงานทันตกรรมร่ วมกับหน่วยซ่อมบารุ ง จึงได้ทบทวนและหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว
จึงเป็ นที่มาของการสร้าง Magic beat box : กล่องอันน้อยนิด พิชิตโควิด -19 ขึ้น โดยมีการทาช่องทางเก็บขยะ ที่
สามารถเชื่อมต่อจากในคลินิกบริ การ ออกไปยังนอกตัวอาคาร ทาให้ผเู ้ ก็บขยะติดเชื้อไม่ตอ้ งขึ้นมาขนขยะติด
เชื้อบนตึก ลดความเสี่ ยงในการแพร่ กระจายเชื้ อ และ สามารถเก็บได้ตลอดเวลา ผลลัพธ์ที่ได้น้ นั ส่ งผลในด้าน
การปรับปรุ งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการขยะติดเชื้ อ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงปรับระบบการทางาน เพื่อ
ประโยชน์และความปลอดภัยทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ
วิธีการศึกษา/การดาเนินงาน
เป็ นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation Project) เพื่อสร้างความปลอดภัยตามแนวคิด Patient
and Personnel safety โดยมีกระบวนการดังนี้
1. ทบทวน แนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ จาก ความเสี่ ยงและข้อร้องเรี ยนที่เกิดขึ้น
2. ประชุ ม ที มที่ เกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย กลุ่ มงานทันตกรรม ที ม การป้ องกันและควบคุ มการติ ดเชื้ อใน
โรงพยาบาล และทีมช่างโรงพยาบาล ทบทวนวิชาการ วางแนวทางและออกแบบนวัตกรรม
3. ดาเนินการตามแผน สร้าง Magic beat box ทดลองระบบ ประเมินระบบด้วยการประเมินความพึงพอใจ
จากการใช้งานทั้งกลุ่มคนงานทันตกรรมและผูร้ ับผิดชอบเก็บขยะติดเชื้อ
4. มีการขยายแนวคิดไปยังหน่วยงานอื่นในโรงพยาบาลต่อไ
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รู ปภาพแสดงการเปลีย่ นแปลง
ระบบเดิม ก่อนใช้ Magic beat box
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หลังใช้ Magic beat box
ภายในห้ องคลินิกทันตกรรม

ภายนอกอาคาร
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ลักษณะการใช้ งาน

ผลการศึกษา
กล่อง Magic beat box สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนในการเก็บขยะติดเชื้ อ ลดโอกาสแพร่ กระจาย
เชื้ อสู่ ผูร้ ั บบริ การ สะดวกต่อการทางาน และถู กหลัก การยศาสตร์ เพิ่ มความปลอดภัยต่ อผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ตาม
แนวคิด 2P safety หมวด Infection control of SIMPLE ผูร้ ับผลงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100

ตารางที่ 1 : การประเมินความพึงพอใจ ต่อ Magic beat box
ประเด็นที่ประเมิน
1. การเข้าถึงจุดพักขยะติดเชื้อ
2. ความปลอดภัยในการทางาน
3. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน
4. ความยากง่ายต่อการใช้งาน
5. ความพึงพอใจโดยรวม
รวม

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย

คิดเป็ นร้อยละ

5
5
5
5
5
25

100
100
100
100
100

อภิปราย สรุ ป และข้ อเสนอแนะ
นวัตกรรม นี้น่าจะเป็ นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้การทางานมีความปลอดภัยและเอื้อต่อการทางาน โดย
ปั จจัยของความสาเร็ จคือ การทางานเป็ นทีม การวางแผนร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ การทบทวนวิชาการ และการ
ใส่ ใจต่อเพื่อนร่ วมงาน สามารถนามาใช้แทนวิธีการเดิม ได้ท้ งั ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย บุคลากร รวมไปถึ ง
ความสุ ขในการทางานของบุคลากรระดับผูป้ ฎิบตั ิ ส่ งผลให้เกิดผูร้ ับบริ การประทับใจ ผูใ้ ห้บริ การมีความสุ ข
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