บทคัดย่อ
เรื่อง แนวคิดในการป้องกันความเสี่ยงและการใช้นวัตกรรม Baby Tag ป้องกันการขโมยเด็กทารกในโรงพยาบาล
1.ชื่อผลงาน/โครงการพัฒ นา/นวั ตกรรม: แนวคิดในการป้องกั นความเสี่ย งและการใช้ นวัตกรรม Baby Tag ป้องกัน
การขโมยเด็กทารกในโรงพยาบาล
2. คาสาคัญ : Baby Tag, เด็กหาย, ขโมยเด็ก, เด็กหายทาอย่างไร, ป้องกันบุตรหาย
3. สรุ ป ผลงานโดยย่อ : ปั ญหาการลักพาตั วเด็ กในโรงพยาบาลเป็นเรื่ องสาคัญที่ทางบุค ลากรทางการแพทย์ต้องพึง
ตระหนัก เนื่องจากเป็นปัญหาที่ยังเกิดขึ้นได้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้จัดทาจึงคิดโครงการเพื่อกาหนดแนวทางในการป้องกัน
การลักพาตัวเด็ก ได้แก่
1) มาตรการในการป้องกันการลักพาตัวเด็กในโรงพยาบาล เช่น การติดกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าและออก
ของหอผู้ป่วย การกาหนดบุคลที่สามารถเข้าเยี่ยมแม่และทารก การประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันเด็ ก
หาย เป็นต้น
2) แนวทางการดาเนินงานเมื่อ เกิดกรณี เด็กหาย ต้องให้ความรู้แก่มารดา เพื่อกรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้นมารด า
สามารถแจ้งแก่พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อมีการดาเนินการช่วยเหลือได้รวดเร็ว
3) การใช้ ส ายรั ด ข้ อ มื อ Baby Tag เป็ นเทคโนโลยีที่ คิด ค้ นมาเพื่ อ การป้ องกันเด็ กหายและถูกลักพาตัว
ป้องกันการสลับคู่แม่และลูก โดยมีระบบแจ้งเตือนทันทีเมื่อสายรัดข้อมือหลุดหรือถูกตัด
โดยแนวทางในการป้องกันการลักพาตัวเด็ก และสามารถนาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ ได้ จริ ง เพิ่มความปลอดภั ย
แก่เด็ก และลดอัตราการเกิดเหตุการณ์ลักพาตัวเด็กในโรงพยาบาล
4. หน่วยงานเจ้าของผลงาน (กอง ศูนย์ หรือกรรมการ) : วพบ.และวพม.
5. ชื่อ-นามสกุลของสมาชิกในทีม : นรพ.มัลลิกา คล้ายสวี/ นพท.ณัฐมงคล สง่าเนตร และคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษา : พล.ต.หญิง ขวัญใจ ธนกิจจารุ/ ร.อ.หญิง สุพรรณิกา ปานศรี
6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :
ปั ญหาการขโมยเด็ก ทารกแรกเกิ ดในโรงพยาบาลบนหอผู้ป่ วย มี ผ ลกระทบต่อ ทั้ง มารดา และครอบครัว
โดยหากเกิดขึ้นจะทาให้มารดาและครอบครัวของเด็กมีความวิตกกังวลและไม่ส ามารถยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้ นได้
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาล ทีมแพทย์และพยาบาลบนหอผู้ป่วย สาเหตุเกิดจากหลัง จากการคลอดบุ ต ร
มารดาอาจต้องการไปทาธุระส่ว นตัว จึงอาจวางเด็กไว้บนเตียงเพียงลาพัง โดยในบางครั้งเตียงของมารดาอาจจะอยู่ ไ กล
จากเคาน์ เ ตอร์ พยาบาลและมารดาไม่ ได้แจ้ ง กับพยาบาลประจ าหอผู้ป่ วยไว้ก่ อน จึ ง ท าให้เ กิด ความเสี่ยงต่อการเกิด
การขโมยเด็กขึ้นได้ เนื่องจากทารกมีสายรัดข้อ มือที่เป็นพลาสติกที่ส ามารถตัด ได้ หากถูกตัดสายข้อมือและถูกขโ มยไป
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าสายรัดข้อมือถูกตัดไปและทารกได้ถูกขโมยไปแล้ว ดังนั้นในการป้องกัน
ปัญหาการขโมยเด็กทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลบนหอผู้ป่วย จะนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมาประยุก ต์ ใ ช้
กั บ สายรั ด ข้ อ มื อ Baby Tag ซึ่ ง จะแจ้ ง เตื อ นทั นที ที่หลุ ด หรื อ ถูก ตัด ทาลาย เพื่ อ ป้อ งกั นเด็ กหายและถูก ลักพาตัว
ป้องกันการสลับคู่แม่ - ลูก และสามารถบอกตาแหน่งปัจจุบันของเด็กในโรงพยาบาลได้

7. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :
7.1 เพื่อลดอัตราการขโมยเด็กตลอดการดูแลรักษาภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
7.2 เพื่อลดความเสี่ยงที่เด็กจะพลัดตกจากเตียงตลอดการดูแลรักษาภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
7.3 เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการเกิ ด อั นตรายจากการถู ก ผ้ า อุ ด กั้ นท างเดิ นหายใจตลอดการดู แ ล รั ก ษ า
ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
8. กิจกรรมการพัฒนา :
เนื่องจากการเข้ากลุ่มสถานการณ์ก รณีศึกษาเรื่องการขโมยเด็กของนรพ.และนพท. ทาให้มีการระดมความคิ ด
และจัดทาสื่อการให้ความรู้เรื่องการป้องกันบุตรสูญหาย ซึ่งมีเนื้อหาประกอบไปด้วยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและวิธีการ
ป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อทารก การให้ความรู้มารดาก่อนคลอด การปฏิบัติตัวเมื่อบุตรหาย และมีการนา
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันบุตรหายโดยใช้ สายรัดข้อมือ (Baby tag) ในการแจ้งเตือนและบอกตาแหน่งของ
ทารก ซึ่งในส่วนของกระบวนการทางานของสมาชิก ในกลุ่ มและคณะอาจารย์ที่ป รึกษา ได้มีการปรึกษาหารือ ระหว่ า ง
การจั ด ท าอย่า งสม่ าเสมอ ผ่ า นแอปพลิเ คชัน ZOOM ทางคณะผู้ จั ดทาได้ เพิ่ มความน่ า สนใจแก่ชิ้นงาน โดยได้จัดทา
ในรูปแบบ Infographic ที่มีเนื้อหาเข้าใจง่ายและมีรูปแบบการนาเสนอที่ น่าสนใจ การจัดทาผลงานชิ้นนี้เ ริ่มด าเนิ นก าร
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 17 มิถุนายน 2564 ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 1 เดือน
9. การประเมินผลการเปลี่ย นแปลงและผลลั พธ์ : มีแนวทางในการประเมิ นผู้ใช้แ นวคิด ได้แก่ ประเมินบุคลากรที่ มี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้รับบริการทั้งในหอผู้ป่วยสูติกรรม และหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านความพึงพอใจ
2. ด้านแนวคิดและความสะดวกในการใช้งาน
3. ด้านความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
4. ด้านความคุ้มค่า/คุ้มทุน
แต่ เ นื่ อ งจากผลงานในครั้ ง นี้เ ป็นเพียงแนวคิดที่ไ ด้จ ากการเรี ยนการสอน โดยยังไม่มี การนาไปทดลองใช้จริง
บนหอผู้ป่วย ทาให้ยังไม่สามารถประเมินผลได้
10.บทเรียนที่ได้รับ :
10.1 ปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นในระหว่างดาเนินการโครงการ และวิธีการจัดการกับความท้าทายเหล่านั้น
- การที่ไม่มีประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง จึงทาให้ยากต่อการเข้าใจและแก้ไข
ปัญหา แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาต่ างๆบนหอผู้ป่วยนั้ น จึงอาศัยจากคาบอกเล่าของอาจารย์ที่ป รึ ก ษา
หรืออาจารย์ที่เคยขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ชี้แจงภาพรวม วิธีการทางาน และอื่นๆบนหอผู้ป่วย
10.2 ข้อแนะนาในสิ่งที่ควรปฏิบัติในลักษณะที่เป็นรูปธรรม และเหตุผลซึ่งชี้ให้เห็ นความสาคัญของเรื่องนั้น
- ควรจั ด หาซื้ อ baby tag ให้ ใ ช้ ใ นหอผู้ ป่ว ย และแนะนาวิ ธี ก ารใช้ ให้ กับ บุค ลากรทางการแพทย์
และมารดาทราบถึงความจาเป็นสาคัญและจาเป็นเพื่อป้องกันการสูญหายของทารก
10.3 สิ่งที่จะทาแตกต่างไปจากเดิมในคราวนี้
- วิธีการแก้ไขปัญหาการสูญหายของทารก จากการใช้ baby tag ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการระบุตัวตน
ของมารดาและทารกอย่างชัดเจนและเป็นระบบ

11.การติดต่อกับทีมงาน :
- วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก : ที่อยู่ 317/6 ถ. ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ 02-354-7842 E-mail address admin@ranc.ac.th
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า : 317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ 02-354-7826

ภาพตัวอย่าง Infographic

