
ชื่อเรื่อง นวัตกรรม Restraints ไว ไร้บาดเจ็บ 

ชื่อผู้น ำเสนอ  นางสาว ฐิติวรดา  ชายแก้ว 

ควำมส ำคัญของปัญหำ 

        เนื่องจากในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานประจําคือ ตึกผู้ป่วยใน ซึ่งรับผู้ป่วยชายและหญิง ทางด้าน        

อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม เด็ก และ จิตเวช เป็นต้น        มักจะประสบ ปัญหาในการดูแลรักษาพยาบาล

ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับความรู้สึกตัว ที่เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่

ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช ที่อาจจะก่อให้เกิด

อุบัติเหตุได้ง่ายต่อ ตัวผู้ป่วยเองหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อญาติ หรือบุคคลอ่ืนข้างเคียงจากพฤติกรรมก้าวร้าว 

อาละวาด เอะอะโวยวาย ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล รวมทั้งการทําร้าย ตนเอง ซึ่งในการให้การ

พยาบาลอาจต้องมีการผูกยึดผู้ป่วยกับเตียง       ซึ่งในช่วงแรกใช้ ผ้าปูเตียงแทน     แต่ไม่สะดวกในการใช้งาน

เนื่องจากผืนใหญ่ ผูกยึดลําบาก และหลุดง่ายทําให้เสียเวลาในการปฏิบัติงานมากข้ึน และไม่เหมาะที่จะนํามา

ผูกยึดผู้ป่วยจึงมีการประดิษฐ์คิดค้นผ้า Restraints ขึ้น  

กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Fish bone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผา้ Restraints 

ผูใ้ช(้พยาบาล) 

-พยบ.นอ้ย 

-ใชง้านไม่

ถกูตอ้ง 
 

อปุกรณ/์เครือ่งมือ 

-ผา้ปเูตียง 

-ตีนตุ๊กแก 

-แถบสตีา่งๆ 

-เข็ม,ดา้ย 

 

 

ผูร้บับรกิาร 

-เอะอะโวยวาย 

-ตกเตยีง 

-บาดเจ็บ 

ผูป่้วย 

-ไมม่ีญาต ิ

-Admit ดว้ย alcohol 

withdrawal , HI 



วัตถุประสงค์   

1. ผู้ป่วยไม่เกิดอุบัติการณ์การตกเตียง/ กระทบกระแทก 

          2. เพ่ือลดภาระงานบุคคลากร และสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น  

ตัวช้ีวัด  

1. ผู้ป่วยเกิดอุบัติการณ์การตกเตียง/กระทบกระแทก ไม่เกิน ร้อยละ 10 

2. ความพึงพอใจของผู้ปฎิบัติงาน มากกว่า 80 % 

วิธีด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

 วงล้อที่ 1 ระยะเวลา ตุลาคม –ธันวาคม 2561 

Plan 

1.ศึกษาปัญหาการตกเตียง/กระทบกระแทก ของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับความรู้สึกตัว ที่

เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการดื่ม

แอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช และค้นหาจุดอ่อนที่ต้องการแก้ปัญหาร่วมกันกับทีมหอ

ผู้ป่วยใน 

2.กําหนดวัตถุประสงค์ในการดูแลพัฒนาคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับความ

รู้สึกตัว ที่เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจาก

การดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช เพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้มจากเตียง/กระทบ

กระแทก 

3.กําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพพยาบาลหอผู้ป่วยในและห้องฉุกเฉิน 

     Do 

1.ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือชี้แจงแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับ

ความรู้สึกตัว ที่เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง

จากการดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช 

2.ลงมือปฎิบัติ ทําผ้า Restraints ผู้ป่วย ดังนี้ 

 

 



วิธีกำรท ำผ้ำ Restraints  

อุปกรณ์  

1. ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  1 เมตร  x 2 เมตร  จํานวน  4 ชิ้น 

2. ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด  2 นิ้ว   x 1.5  เมตร  จํานวน  16 ชิ้น 

 3. เข็ม ด้าย สําหรับเย็บ (เย็บด้วยเครื่องจักร) 

วิธีท ำ  

1.นําผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  1 เมตร  x 2 เมตร  จํานวน  4 ชิ้น เย็บทบกันให้เป็น 1 ผืน และเย็บเก็บชายผ้า

ให้เรียบร้อย  

2.นําผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด  2 นิ้ว   x 1.5  เมตร  จํานวน  4 ชิ้น เย็บทบกันให้เป็น 1 ผืน และเย็บเก็บชาย

ผ้าให้เรียบร้อย เย็บแบบนี้ 4 เส้น  

3.นําผ้าที่เย็บเก็บชายผ้าเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 เส้น  มาเย็บต่อกับผ้าผืนใหญ่ขนาดขนาด  1 เมตร  x 2 เมตร  

โดยเย็บต่อมุมทั้ง 4 ด้าน เจาะรูเพ่ือสอดเชือกกับผ้า Restraints  ข้างบน 2 รู ข้างล่าง 2 รู ดังรูป 

 

 

 
 

   

 



 Check 

 1.ประเมินการเกิดอุบัติการณ์การตกเตียง/ กระทบกระแทก ผู้ป่วยมีปัญหาทางด้านระดับความรู้สึกตัว 

ที่เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการดื่ม

แอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช ทุกราย 

             2.ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับความรู้สึกตัว ที่เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ 

รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช ได้รับ

การ Restraints ด้วยผ้า Restraints ทุกราย 

 3. ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ผ้า Restraints จากบุคคลากรผู้ใช้ผ้า Restraints ทุก

ราย 

  Act 

  จากการดําเนินการทดลองใช้ผ้า Restraints กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับความรู้สึกตัว ที่

เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการดื่ม

แอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช ปีงบ 2561 จํานวน 8 ราย ผู้ป่วยเกิดอุบัติการณ์การตกเตียง/

กระทบกระแทก ร้อยละ 12.5 ความพึงพอใจของผู้ปฎิบัติงาน ร้อยละ 65 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ 

เนื่องจากผ้า Restraints ยังรัดผู้ป่วยได้ไม่ดี และสามารถรัดได้เฉพาะส่วนบน สังเกตได้ว่า ขาทั้ง 2 ข้าง ยัง

เคลื่อนไหวได้อยู่ จึงต้องการศึกษาเพ่ิมเติม เพื่อพัฒนาผ้า Restraints ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน    โดยทํา

เพ่ิมข้ึนอีก 1 ผืน เพื่อรัดช่วงเข่า 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 



 

 

ผลกำรด ำเนิน  

ตัวชี้วัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1.ผู้ป่วยเกิดอุบัติการณ์การตกเตียง/กระทบ
กระแทก ไม่เกิน ร้อยละ 10 
 

 
0 

 
0 

 
11 

 
12.5 

2.ความพึงพอใจของผู้ปฎิบัติงาน มากกว่า 
80 % 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
65 % 

 

จากตารางจะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับความรู้สึกตัว ที่เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว 

หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึง

ผู้ป่วยจิตเวช ตั้งแต่ปีงบ 2558 – 2561 มีอัตราการตกเตียง คิดเป็นร้อยละ 0,0,11,12.5 ตามลําดับ ซึ่งมี

แนวโน้มการพลัดตกเตียงเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการ Restraints ผู้ป่วยที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผ้า Restraints 65 % 

 

•C•A

•D•P
ศึกษาปัญหา/จดุอ่อน 

ก าหนดวตัถุประสงค/์
ผูร้บัผิดชอบงในการ
ดแูลพฒันาคณุภาพ

ประชมุผูเ้ก่ียวขอ้ง

ลงมือปฎิบตัิ ท  าผา้ 
Restraints ผูป่้วย

ประเนการเกิด
อบุตัิการณก์ารตก

เตียง/กระทบกระแทก

ไดร้บัการ 
Restraints  ดว้ย
ผา้ Restraints ทกุ

ราย

ผูป่้วยเกิดอบุตัิการณ์
การตกเตียง/กระทบ
กระแทก รอ้ยละ 

12.5 ความพึงพอใจ
ขอผูป้ฎ บตัิงาน รอ้ย

ละ  65



วงล้อที่ 2  ระยะเวลา ตุลาคม –ธันวาคม 2561 

Plan 

1.ศึกษาปัญหาการตกเตียง/กระทบกระแทกของผู้ป่วยที่มี   ปัญหาทางด้านระดับความรู้สึกตัว ที่

เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการดื่ม

แอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช และค้นหาจุดอ่อนที่ต้องการแก้ปัญหาร่วมกันกับทีมหอผู้ป่วยใน 

เพ่ือพัฒนารูปแบบใหมใ่ห้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2.กําหนดวัตถุประสงค์ในการดูแลพัฒนาคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับความ

รู้สึกตัว ที่เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการ

ดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มจากเตียง/กระทบกระแทก 

   3.กําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพพยาบาลหอผู้ป่วยในและห้องฉุกเฉิน 

Do 

   1.ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือชี้แจงแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้าน

ระดับความรู้สึกตัว ที่เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัว

เปลี่ยนแปลงจากการดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช  

2.ลงมือปฎิบัติ ทําผ้า Restraints ผู้ป่วยแบบใหม่ ดังนี้ 

วิธีกำรท ำผ้ำ Restraints  

อุปกรณ์  

1. ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  1 เมตร  x 2 เมตร  จํานวน  4 ชิ้น 

          2. ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  2 นิ้ว   x 1.5  เมตรจํานวน  16 ชิ้น (ข้อ 1 – 2 ผ้าผืนแรก ในวงล้อท่ี 1 ) 

3.ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  0.5 เมตร  x 1 เมตร  จํานวน  4 ชิ้น 

4.ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด  2 นิ้ว   x 1.5  เมตร  จํานวน  16 ชิ้น (ข้อ 3 – 4 ทําผ้า Restraints ผืนที่ 

2 เพ่ิมมา) 

5. เข็ม ด้าย สําหรับเย็บ (เย็บด้วยเครื่องจักร) 

 



วิธีท ำ  

1.นําผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  1 เมตร  x 2 เมตร  จํานวน  4 ชิ้น เย็บทบกันให้เป็น 1 ผืน และเย็บ

เก็บชายผ้าให้เรียบร้อย 

2.นําผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด  2 นิ้ว   x 1.5  เมตร  จํานวน  4 ชิ้น เย็บทบกันให้เป็น 1 ผืน และเย็บ

เก็บชายผ้าให้เรียบร้อย เย็บแบบนี้ 4 เส้น  

3.นําผ้าที่เย็บเก็บชายผ้าเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 เส้น  มาเย็บต่อกับผ้าผืนใหญ่ขนาดขนาด  1 เมตร  x 2 

เมตร  โดยเย็บต่อมุมทั้ง 4 ด้าน เจาะรูเพ่ือสอดเชือกกผ้า Restraints ผืนที่ 1 ข้างบน 2 รู ข้างล่าง 2 รู ดังรูป 

 

  
 

                          (ข้อ 1 – 3 ผ้าผืนแรก ในวงล้อท่ี 1 ) 

 

4.ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  0.5 เมตร  x 1 เมตร  จํานวน  4 ชิ้น เย็บทบกันให้เป็น 1 ผืน และเย็บเก็บ

ชายผ้าให้เรียบร้อย 

5.ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด  2 นิ้ว   x 1.5  เมตร  จํานวน  4 ชิ้น เย็บทบกันให้เป็น 1 ผืน และเย็บเก็บ

ชายผ้าให้เรียบร้อย เย็บแบบนี้ 4 เส้น 

 6.นําผ้าที่เย็บเก็บชายผ้าเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 เส้น  มาเย็บต่อกับผ้าผืนใหญ่ขนาด 0.5 เมตร  x 1 เมตร   

โดยเย็บต่อมุมทั้ง 4 ด้าน ดังรูป 

 



 
                 ผืนที่ 1                             ผืนที่ 2 

(ข้อ 4 – 6 ทําผ้า Restraints ผืนที่ 2 เพ่ิมมาเพ่ือรัดบริเวณเข่า) 

Check 

1.ตรวจเชคความเรียบร้อยของผ้า Restraints แบบใหม่ก่อนนําไปใช้จริง 

           2.ทดลองใช้ผ้ากับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้าน     ระดับความรู้สึกตัว ที่เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว 

หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึง

ผู้ป่วยจิตเวช  

3. จากการดําเนินงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภายหลังจากการนําไปใช้กับผู้ป่วยพบว่าสามารถผูกยึดได้

สะดวกในการผูกมัดผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับความรู้สึกตัว ที่เปลี่ยนแปลง สับสน กา้วร้าว หรือหลงๆลืมๆ 

รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช  

สามารถผูกยึดได้ทั้งช่วงบนและช่วงล่างได้ดี  ข้อเสียคือเมื่อมีผ้า Reatain 2 ชิ้น การใช้งานก็จะดูยากข้ึน เมื่อมี

การใช้งานจะรู้สึกว่าสายผ้า Restraints หลายเส้น มั่วไปหมด ทําให้การ  Restraints ไม่แน่น เพราะใช้ผิดๆ

ถูกๆ  ประสิทธิภาพที่ได้ก็ไม่ดีเท่าท่ีควร จึงต้องมีการปรับปรุงใหม่ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 Act 

จากการดําเนินการทดลองใช้ผ้า Restraints กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับความรู้สึกตัว ที่

เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการดื่ม

แอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช ปีงบ 2562 จํานวน 10 ราย ผู้ป่วยเกิดอุบัติการณ์การตกเตียง/

กระทบกระแทก ร้อยละ 20 จากแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้มีความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึน 76 % 

   



สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

ผลกำรด ำเนิน  

ตัวชี้วัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1.ผู้ป่วยเกิดอุบัติการณ์การตกเตียง/กระทบ
กระแทก ไม่เกิน ร้อยละ 10 
 

 
0 

 
0 

 
11 

 
12.5 

 
20 

2.ความพึงพอใจของผู้ปฎิบัติงาน มากกว่า 80 
% 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
65 % 

 
76 % 

 

 

จากตารางการดําเนินการทดลองใช้ผ้า Restraints กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับความรู้สึกตัว ที่

เปลี่ยนแปลง  สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ        รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการดื่ม

แอลกอฮอล์ และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช ตั้งแต่ปีงบ 2558 – 2562 มีอัตราการตกเตียง คิดเป็นร้อยละ 

0,0,11,12.5 และ 20  ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโน้มการพลัดตกเตียงเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก

• C•A

•D• P
ศกษาปัญหา/จดุอ่อน

เพิ่ม 

ก าหนดวตัถปุระสงค์ /
ผูร้บัผิดชอบในการดแูล

พฒันาคณุภาพ

ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งใน
การพฒันาคุณภาพ

ลงมือปฎิบติั ท าผา้ 
Restraints ผูป่้วย

แบบใหม่

ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของผา้ก่อน
น าไปใชจ้ริง , ทดลอง
ใชก้บัผูป่้วย ,สายพนั
เยอะ มัว่ ท  าให้ใชง้าน

ยาก

ผูป่้วยเกิดอุบติัการณ์
การตกตียง/กระทบ
กระแทก ร้อยละ 20  

ผูใ้ชผ้า้มีความพึงพอใจ 
76  %



การ Restraints ผู้ป่วยที่ไม่มีประสิทธิภาพ ข้อเสียคือเมื่อมีผ้า Restraints 2 ชิ้น การใช้งานก็จะดูยากข้ึน 

เหมือนสายพันกันมั่วเมื่อจะใช้ ทําให้การ Restraints ไม่แน่น ประสิทธิภาพที่ได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควร จึงต้องมีการ

ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน จากแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้มีความพึงพอใจ 76 %  

 

วงล้อที่ 3  ระยะเวลา  17  มิถุนายน  2563 –  18 สิงหาคม 2563 

Plan 

  1.ศึกษาปัญหาการตกเตียง/กระทบกระแทกของ      ผู้ปว่ยที่มี   ปัญหาทางด้านระดับความรู้สึกตัว 

ที่เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการดื่ม

แอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช และค้นหาจุดอ่อนที่ต้องการแก้ปัญหาร่วมกันกับทีมหอผู้ป่วยใน 

เพ่ือพัฒนารูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

    2.กําหนดวัตถุประสงค์ในการดูแลพัฒนาคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับความ

รู้สึกตัว ที่เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการ

ดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มจากเตียง/กระทบกระแทก 

3.กําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพพยาบาลหอผู้ป่วยในและห้องฉุกเฉิน 

Do 

1.ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือชี้แจงแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับ

ความรู้สึกตัว ที่เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัว  เปลี่ยนแปลง 

จากการดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช  

 2.ลงมือปฎิบัติ ทําผ้า Restraints ผู้ป่วยแบบใหม่ ดังนี้ 

วิธีกำรท ำผ้ำ Restraints  

อุปกรณ์  

 1. ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  1 เมตร  x 2 เมตร  จํานวน  4 ชิ้น 

2. ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด  2 นิ้ว   x 1.5 เมตร  จํานวน  16 ชิ้น(ข้อ 1 – 2 ผ้าผืนแรก ในวงล้อท่ี 1 ) 

 3.ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  0.5 เมตร  x 1 เมตร  จํานวน  4 ชิ้น 



  4.ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด  2 นิ้ว   x 1.5  เมตร  จํานวน  16 ชิ้น(ข้อ 3 – 4 ทําผ้า Restraints ผืน

ที่ 2 เพ่ิมมา) 

5. เข็ม ด้าย สําหรับเย็บ (เย็บด้วยเครื่องจักร) 

6.ตีนตุ๊กแก ขนาด 4 นิ้ว x 1.5 เมตร 

 7.แถบสี ขนาด 4 ซม. X 4 ซม. 8 ชิ้น แบ่งเป็นสีชมพู 2 ชิ้น,สีเหลือง 2 ชิ้น,สีน้ําเงิน 2 ชิ้น และสีเขียว 

2 ชิ้น 

วิธีท ำ  

 1.นําผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  1 เมตร  x 2 เมตร  จํานวน  4 ชิ้น เย็บทบกันให้เป็น 1 ผนื และเย็บ

เก็บชายผ้าให้เรียบร้อย 

2.นําผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด  2 นิ้ว   x 1.5  เมตร  จํานวน  4 ชิ้น เย็บทบกันให้เป็น 1 ผืน และเย็บ

เก็บชายผ้าให้เรียบร้อย เย็บแบบนี้ 4 เส้น 

 3.นําผ้าที่เย็บเก็บชายผ้าเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 เส้น  มาเย็บต่อกับผ้าผืนใหญ่ขนาดขนาด  1 เมตร  x 2 

เมตร  โดยเย็บต่อมุมทั้ง 4 ด้าน เจาะรูเพ่ือสอดเชือกผ้า Restraints ผืนที ่1 ข้างบน 2 รู ข้างล่าง 2 รู  ดังรูป 

 

  
                            (ข้อ 1 – 3 ผ้าผืนแรก ในวงล้อท่ี 1 ) 

4.ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  0.5 เมตร  x 1 เมตร  จํานวน  4 ชิ้น เย็บทบกันให้เป็น 1 ผืน และเย็บเก็บ

ชายผ้าให้เรียบร้อย 



5.ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด  2 นิ้ว   x 1.5  เมตร  จํานวน  4  ชิ้น เย็บทบกันให้เป็น 1 ผืน และเย็บ

เก็บชายผ้าให้เรียบร้อย เย็บแบบนี้ 4 เส้น 

 6.นําผ้าที่เย็บเก็บชายผ้าเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 เส้น  มาเย็บต่อกับผ้าผืนใหญ่ขนาด 0.5 เมตร  x 1 เมตร   

โดยเย็บต่อมุมทั้ง 4 ด้าน ดังรูป 

 

 
                 ผืนที่ 1                          ผืนที่ 2 

                             (ข้อ 4 – 6 ทําผ้า Restraints ผืนที่ 2 เพ่ิมมาเพ่ือรัดบริเวณเข่า ในวงล้อท่ี 2) 

 7.นําตีนตุ๊กแกมาเย็บติดกับผ้า Restraints ผืนที่ 1 และ 2 โดยติดตีนตุ๊กแกซ้อน 2 ชั้น เพ่ือความ

ทนทาน และติดแถบสีกับผ้าผืน Restraints ผืนที่ 1 และ 2 เพ่ือให้การใช้งานง่ายยิ่งขึ้น หลักการใช้คือ สี

เดียวกันโยงเข้าหากัน และผูกปลายเชือกตามความเหมาะสมเมื่อมีการใช้งาน   ดังรูป  

 



 
                     ติดตีนตุ๊กแกผ้า Restraints ผืนที่ 1 

 

 
                      ติดแถบสีต่างๆผ้า Restraints ผืนที่ 1 

 
           ติดแถบสีต่างๆและตีนตุ๊กแกผ้า Restraints ผืนที่ 2 



 

Check 

1.ตรวจเชคความเรียบร้อยของผ้า Restraints แบบใหม่ก่อนนําไปใช้จริง 

          2.ทดลองใช้ผ้ากับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับความรู้สึกตัว      ที่เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือ

หลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วย

จิตเวช  

3. จากการดําเนินงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภายหลังจากการนําไปใช้กับผู้ป่วยพบว่าสามารถผูกยึดได้

สะดวกในการผูกมัดผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับความรู้สึกตัว ที่เปลี่ยนแปลง      สับสน ก้าวร้าว หรือ

หลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วย

จิตเวช  สามารถผูกยึดได้ทั้งช่วงบนและช่วงล่างได้ดี  มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น  

 Act 

จากการดําเนินการทดลองใช้ผ้า Restraints ช่วงระยะเวลา  17  มิถุนายน  2563 –  18 สิงหาคม 

2563 กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับความรู้สึกตัว ที่เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรอืหลงๆลืมๆ รวมทั้ง

ผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากการดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช จาก

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้มีความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึนคิดเป็น 90 %     

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 

• C•A

•D• P
ศึกษาปัญหา/จุดอ่อน

เพิ่ม , ก าหนด
วตัถุประสงค/์

ผูรั้บผดิชอบในการ
ดูแลพฒันาคุณภาพ

ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งใน
การพฒันาคุณภาพ ,ลง

มือปฎิบติั ท าผา้
Restraints ผูป่้วย

แบบใหม่

ตรวจเชคความ
เรียบร้อยของผา้ก่อน
น าไปใชจ้ริง  , ทดลอง
ใชผ้า้ แบบใหม่กบั

ผูป่้วย ผา้สามารถผกูยดึ
ไดดี้ ใชง้านง่ายข้ึน 

สะดวก

ผูป่้วยเกิดอุบติัการณ์
การตกเตียง/กระทบ
กระแทกร้อยละ 0 , 
ผูใ้ชผ้า้ Restraints 
มีความพึงพอใจ 90 

%



 

ผลกำรด ำเนิน  

ตัวชี้วัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1.ผู้ป่วยเกิดอุบัติการณ์การตกเตียง/
กระทบกระแทก ไม่เกิน ร้อยละ 10 
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2.ความพึงพอใจของผู้ปฎิบัติงาน 
มากกว่า 80 % 
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เปา้

ความพงึพอใจ

กราฟแสดงอตัราการตกเตยีงของผูป่้วยที่มีปัญหาระดบัความรูส้กึตวั 

 



จำกตำรำงและกรำฟ  การดําเนินการทดลองใช้ผ้า Restraints กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับ

ความรู้สึกตัว ที่เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง

จากการดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช ตั้งแต่ปีงบ 2558 – 2563 มีอัตราการตกเตียง คิด

เป็นร้อยละ 0,0,11,12.5,20 และ 0 ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโน้มการพลัดตกเตียงที่เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะ

นํานวตกรรมผ้า Restraints มาใช้ และลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังทดองใช้ผ้า Restrains  แสดงให้เห็นว่าผ้า 

Restrains สามารถผูกยึดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่ายขึ้น สะดวก ปลอดภัยกับผู้รับบริการ และมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน รัดได้แน่นขึ้น ไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย และจากแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้

ผ้า Restrains เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ  ตั้งแต่ปีงบ 2561– 2563 มีความพึงพอใจ 65% , 76% และ 90  % 

ตามลําดับ 

วิจำรณ์  การดูแลผู้ป่วยโดยดําเนินการทดลองใช้ผ้า Restraints กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระดับ

ความรู้สึกตัว ที่เปลี่ยนแปลง สับสน ก้าวร้าว หรือหลงๆลืมๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง

จากการดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีญาติ รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช จะเห็นได้ว่าจุดเด่นของผ้า Restraints สามารถผูก

ยึดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่ายขึ้น สะดวก ปลอดภัยกับผู้รับบริการมากข้ึนเมื่อเทียบกับแบบเก่า ทั้งนี้

เนื่องจากได้มีการพัฒนาผ้า Restraints ให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยมากขึ้น ใช้งานง่าย สะดวกปลอดภัย 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี งบ 2562 ที่ยอดผู้ป่วยตกเตียงพุ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 20 และปีงบ 2563 ที่ดิ่งลง

เหลือร้อยละ 0 หลังจากได้มีการนํานวตกรรม ผ้า Restraints ซ่ึงส่งผลโดยตรงกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้

ปฎิบัติงาน ไมเ่กิดภาวะแทรกซอ้นจากการผกูยดึและสามารถควบคมุพฤตกิรรมไดแ้ละบรรลุตัวชี้วัด ซ่ึงสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ว่า ผู้ป่วยเกิดอุบัติการณ์การตกเตียง/กระทบกระแทก ไม่เกิน ร้อยละ 10 ,ความพึงพอใจของ

ผู้ปฎิบัติงาน มากกว่า 80 % 

 

 

 

เอกสำรอ้ำงอิง  

 http://www.banchanghospital.net/hospital/admin/files/14.pdf สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

                                  

http://gishealth.moph.go.th/healthmap/upload/document/work_10930_280316_100704.pdf  

สืบค้นเมื่อ  13 กุมภาพันธ์ 2563 

http://www.banchanghospital.net/hospital/admin/files/14.pdf
http://gishealth.moph.go.th/healthmap/upload/document/work_10930_280316_100704.pdf%20%20สืบค้น
http://gishealth.moph.go.th/healthmap/upload/document/work_10930_280316_100704.pdf%20%20สืบค้น


 

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

นวัตกรรม ผ้ำ Restraints ไว ไร้บำดเจ็บ 

ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  /  ในช่องท่ีตรงกับควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของท่ำน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1.1 เพศ              ………ชาย                          ………..หญิง 

1.2แผนก            ………หอผู้ป่วยใน                  ………..ห้องฉุกเฉิน 

2.ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 

2.1 ใช้งานกับผู้ป่วยที่เป็นโรค …………………………………… 

2.2 เพศ              ………ชาย                          ………..หญิง 

2.3 ระยะเวลาที่ใช้กับผู้ป่วย (นานกี่ ชม./วัน)…………………….. 

ตอนที่ 2  แสดงควำมคิดเห็นที่ตรงกับท่ำนมำกที่สุด  

 

                                   หัวข้อ ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ 

ดี(3) พอใช้(2) ต้องปรับปรุง(1) 

1. ด้ำนกำรใช้นวัตกรรม  

 1.1 ใช้งานง่าย/สะดวกรวดเร็ว    

 1.2 วัสดุ/เนื้อผ้า ที่ใช้ มีความเหมาะสมไม่แข็ง
หรือนุ่มเกินไป 

   

 1.3 มีความแข็งแรงทนทาน ไม่หลุดลุ่ยง่าย    

 1.4 แถบสีช่วยในการใช้งานได้ดีขึ้น    

2. ด้ำนผลลัพธ์ควำมพึงพอใจ  

 2.1 ผู้ป่วยปลอดภัยจากการตกเตียง/กระทบ
กระแทก 

   

 2.2 ไม่มีรอยบาดเจ็บจากผ้า  Restraints    

 2.3 สามารถผูกยึดได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 2.4 ช่วยล่นระยะเวลาในการใช้งาน    



 2.5 ผู้ป่วย/ญาติ มีความพึงพอใจ (ประเมินจา
การสอบถามหรือสีหน้าท่าทาง) 

   

 2.6 ผู้ใช้มีความพึงพอใจภาพรวม    

 

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………..........................

..................................................................................................... ......ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


