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Concept 
•Family center care 

•Holistic care 

 

    “ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงทีพ่บในการปฏบิัตงิาน 
•โครงสร้างเป็นหอ้งเด่ียวสาํหรับผูป่้วยหอ้งละ 1 คน  

•ผูป่้วยมีหลายวยัหลายขนาด(นํ้าหนกั 3 กิโลกรัม – 100 กิโลกรัม ) 

• เตียงสาํหรับเดก็เลก็มีราวกั้นเตียงสูงแต่ขนาดของเตียงเลก็ 

• เตียงสาํหรับเดก็โตมีราวกั้นเตียงตํ่า 

• เดก็ตวัสูง นํ้าหนกัมากตอ้งใชเ้ตียงผูใ้หญ่ 

• เจา้หนา้ท่ีในหอผูป่้วยตอ้งมีการยา้ย-เปล่ียนเตียงเพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วย  
 

 



ธรรมชาตขิองเดก็ 

•ตอ้งการการดูแลใกลชิ้ดและอบอุ่นจากมารดา/บิดา/ผูดู้แล 

• ตอ้งการ การสมัผสัการโอบกอด และตอบสนองอยา่งนุ่มนวล 

   เพือ่ความความอบอุ่น ปลอดภยั 

•เม่ือเกิดภาวะเจบ็ป่วยความตอ้งการจะเพิม่                             
มากข้ึน 

 



ส่ิงทีพ่บเมือ่เจบ็ป่วย 
•มีความไม่สุขสบาย  

•ตอ้งมาอยูใ่นโรงพยาบาล  

   สภาพแวดลอ้มท่ีไม่คุน้เคย  

•พบบุคคลท่ีไม่คุน้เคยเขา้มาเก่ียวขอ้ง
มากมาย  

•ตอ้งนอนตามลาํพงับนเตียงท่ีไม่คุน้เคย 



ส่ิงทีพ่บเมือ่เจบ็ป่วย (ต่อ) 

•มีกิจกรรมมากมายท่ีสร้างความ
เจบ็ปวดไม่สุขสบาย  

   เช่น เจาะเลือด ดูดเสมหะ            
ฉีดยา แทงนํ้าเกลือ 

 



ความรู้สึกมารดา-บิดา เมื่อลูกป่วย 

•อยากใหห้าย 

•อยากใหไ้ดรั้บการดูแลรักษาท่ีดีท่ีสุด 

•อยากดูแลใกลชิ้ด 

•อยากอุม้/กอด 

•อยากอยูเ่คียงขา้งไม่ห่างกาย 



เป็นภาวะท่ีทุกขท์ั้งครอบครัว 



ภาพท่ีคุน้เคย 
•มารดา/บิดา/ผูดู้แล ตอ้งนัง่อุม้

ผูป่้วยเดก็ใหห้ลบัอยูท่ี่เกา้อ้ีขา้ง
เตียงโดยไม่สามารถวางบนเตียง
ได ้เพราะจะต่ืนร้องไหท้นัทีท่ีวาง  

•ผูป่้วยเดก็อาจยอมนอนบนเตียง 
แต่ มารดา/บิดา/ผูดู้แล ตอ้งนัง่จบั
มือหรือโอบกอดอยูข่า้งเตียง 
 



ผูดู้แล 
•ความเครียด 

•ความไม่สุขสบาย 

•ไดรั้บการพกัผอ่นไม่พอเพยีง 

•ความเหน่ือยลา้ 
 



ความเส่ียงแฝงท่ีมีโอกาสเกิดสูง 

  ความเส่ียงของการพลดัตก 
ในขณะท่ี มารดา/บิดา/ผูดู้แล 
อ่อนเพลียหรือเผลอหลบั 
 



สถานการณ์(2552) 

•รับตาํแหน่งหวัหนา้หอผูป่้วย 

•Revonate หอผูป่้วย 

•เปล่ียนเตียงผูป่้วยทั้งหมดเป็น “เตียงผูป่้วยไฟฟ้า”                 
ตามงบประมาณท่ีกาํหนด (ไม่มาก) 

 



ส่ิงท่ีตอ้งการ 
•เตียงสาํหรับผูป่้วยเดก็ท่ีสามารถนอนพกัรักษาในโรงพยาบาล

อยา่งอบอุ่นปลอดภยั 

•บุคลากรท่ีใชง้านมีความพงึพอใจ 

•สอดคลอ้งกบั concept ท่ีไดรั้บการปลูกฝังมาตลอด 
• (ในงบประมาณท่ีมีอยู)่ 

 



ข่าวดงั 

ปี 2546 มีผูป่้วยเดก็ในโรงพยาบาลเอกชนช่ือดงั 

เสียชีวติเพราะศีรษะติดช่องขา้งเตียง 

(เตียงท่ีใชน้อนเป็นเตียงผูใ้หญ่) 
 



ขอ้มูล 
ขององคก์รเพือ่ความปลอดภยัผูบ้ริโภคสหรัฐ(CPSC)  

ระหวา่งปี 1999-2001 พบวา่  

•เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี จาํนวน 180 ราย เสียชีวติจากการนอน      
บนเตียงผูใ้หญ่ 

•ร้อยละ 98 มีสาเหตุการตายจากการขาดอากาศหายใจ  

•122 ราย จากศีรษะติดช่องเตียง    
 



มาตรฐานเตียงเดก็ 
• เดก็อายตุั้งแต่แรกเกิดจนถึงสองปีตอ้งใหน้อนเตียงเดก็ 

• เตียงของเดก็ควรมีช่องซ่ีราวห่างไม่เกิน 6 เซนติเมตร 

•ผนงัดา้นศีรษะและปลายเทา้ไม่มีช่องรูโหวเ่กินกวา่  6 เซนติเมตร  

• เบาะท่ีนอนตอ้งมีขนาดพอดีกบัเตียงไม่มีช่องวา่งระหวา่งเบาะกบัราว
กนัตก 

•วสัดุท่ีใชค้วรมีความแขง็แรง ดูแลทาํความสะอาดง่าย  
 



แนวทางการทาํงาน 

   

สาํรวจเตียงนอนผูป่้วยแดก็ทุกหอผูป่้วย 

ท่ีรับ admit ผูป่้วยเดก็ 

ของโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

 



   

สุ่มสอบถามลกัษณะรูปแบบเตียงผูป่้วย 

ท่ีมารดา/บิดา/ผูดู้แลตอ้งการ  

สาํหรับผูป่้วยเดก็ 
 



  ทดสอบความสามารถในการปีนขา้มขอบเตียง   
ของเดก็ท่ีมีส่วนสูงในช่วง 85-110 ซ.ม.                

(ความสูงเฉล่ียของเดก็ในช่วงวยั 2-5 ปี) 

    

ไดค้วามสูงเฉล่ีย 67 ซ.ม.→ไมก้ั้นเตียงสูง 70 ซ.ม. 
 



มีรูปแบบเตียงท่ีอยากได ้

 

 

 

             (แต่ราคาสูงกวา่งบประมาณท่ีมีอยูม่าก) 

 

 



 

ติดต่อหาบริษทัท่ีจะใหท้าํเตียง  

ได ้3 บริษทั  

 นดัแต่ละบริษทัใหม้า Present รูปแบบของตน 



 

เลือกบริษทัท่ีสามารถทาํไดต้ามรูปแบบท่ีกาํหนด 
ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติม 

สร้างเตียงตามรูปแบบท่ีตอ้งการ 
 

 
  

 



คุณลกัษณะของเตียง 
•กวา้ง 90 ซม. ยาว 200 ซม. 

•ราวกั้นเตียงเป็นลูกกรงสแตนเลสในแนวตั้งสูง 70 ซม.  

          - เส้นผา่ศูนยก์ลางซ่ีละ 1.25 ซม. 

  - ช่องวา่งระหวา่งซ่ีลูกกรง 6 ซม.  

  - ไม่มีช่องโหวร่ะหวา่งหวัเตียง-ขา้งเตียง และท่ีนอน 

•ปรับระดบัความสูงตํ่าของราวกั้นเตียงได ้ 



คุณลกัษณะของเตียง(ต่อ) 
•โครงสร้างของเตียงรองรับนํ้าหนกั 200 กิโลกรัม 

•ไม่มีช่องโหวร่ะหวา่งหวัเตียง-ขา้งเตียง และท่ีนอน เพือ่ป้องกนั
ผูป่้วยลอดผา่น  

•ปรับระดบัหวัเตียง/ทา้ยเตียง สูง/ตํ่า ดว้ยระบบไฟฟ้า  

•ปรับราวกั้นเตียงดว้ยระบบ manual 

 



บริษทัผลิตเตียงตวัอยา่งเตียงใหท้ดสอบ 

•ความแขง็แรงในการรองรับนํ้าหนกั 

•ความสมบูรณ์ของความปลอดภยั เช่น ช่องวา่งของเตียงในส่วน
ต่างๆ 

•ความสะดวกของการใชล้อ็คเตียงรูปแบบต่างๆ   
 



ปรับแกไ้ข 

•ความแขง็แรงในการลอ็ค  

•ระดบัของการลอ็ค ปรับจากเดิม 2 ระดบั เป็น 3 ระดบั 

•ตาํแหน่งของการลอ็ค 
 



ปัญหาของการใช้งานในการปลดลอ็ค,ยกไม้กั้นข้างเตียงขึน้ลง 

•ไมก้ั้นขา้งเตียงเป็นสแตนเลสขนาด 70 x 200 ซม.มีนํ้าหนกัมาก  

• มีความเส่ียงของอาการปวดหลงัสาํหรับผูใ้ชง้านท่ีตอ้งยกข้ึนลงหลายคร้ัง 

•ตาํแหน่งของการลอ็คเดิม ใชมื้อจบั 2 ขา้งในการปลดลอ็ค เพื่อยกไมก้ั้นขา้ง
เตียงข้ึนลง ไม่มีจุดช่วยรองรับนํ้าหนกั มีความเส่ียงมากกวา่ในการปวด

กลา้มเน้ือหลงั → ปรับเป็นตาํแหน่งลอ็คตรงกลางจุดเดียวท่ีสามารถใชต้น้
ขาช่วยรองรับนํ้าหนกัของไมก้ั้นเตียงเวลายกข้ึนลงเพื่อช่วยลดความเส่ียง
ของการปวดกลา้มเน้ือหลงั 



ตาํแหน่งการลอ็คเดิม 2 จุด 



ตาํแหน่งการลอ็คใหม่ 1 จุด 

 

 

 



แนวทางการพฒันา (PDSA) 

รอบท่ี1        

P : ศกึษาหาข้อมลูเตียง, มาตรฐานเตียงผู้ ป่วยเดก็ 
D : สํารวจเตียงนอนผู้ ป่วยแดก็ 
S  : สอบถามความต้องการผู้ใช้ 
A : ทดสอบ 
รอบท่ี 2  
P : ออกแบบ 
D : ตดิตอ่หาบริษัท 
S : นดับริษัทให้มา Present  
A : เลือกบริษัทท่ีสามารถทําได้ 

 

รอบท่ี 3         
P : ให้ข้อมลูเพ่ิมเตมิกบับริษัทท่ีเลือกไว้ 
D : บริษัทผลิตเตียงมาให้ด ู
S  : ตรวจสอบปรับแก้ไข  
A : บริษัทปรับและผลิตตามรูปแบบท่ีต้องการ  

 



ตวัช้ีวดัความสําเร็จ 

•ความพึงพอใจของผูป่้วยและญาติต่อการใชเ้ตียงอบอุ่นรัก(30 ราย) 

•ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใชเ้ตียงอบอุ่นรัก(30 ราย) 
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ร้อยละของความพงึพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการใช้เตียงอบอุ่นรัก (n=30)





การขยายผล 

เป็นตน้แบบของเตียงผูป่้วยเดก็   

1.  หอผูป่้วย 65 ศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรัตน ์ 

2.  หอผูป่้วย เดก็ 7 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

3. หอผูป่้วยศลัยกรรมเดก็ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 



ผลงานภาคภูมิใจ 

• เตียงนอนอบอุ่นรักของผูป่้วยเดก็ 3 

•โปสเตอร์ Presentation งานมหกรรมคุณภาพรามาธิบดี 2559 

•โปสเตอร์ Presentation งานประชุมวชิาการกระทรวงสาธารณสุข 2559 
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