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บทคัดย่อ
การวิจยั และพัฒนา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือในการประเมินความดันในหลอดเลือดดำ�ทีค่ อ (jugular venous
pressure) ผ่านการวัดเส้นเลือดดำ�ทีค่ อ คือ นวัตกรรม “JVP meter ไม่ error แน่” และศึกษาความพึงพอใจของพยาบาล
วิชาชีพต่อการใช้นวัตกรรม “JVP meter ไม่ error แน่” ดำ�เนินการพัฒนานวัตกรรมเป็น 2 ขัน้ ตอน ตอนที่ 1 การพัฒนาชิน้
งานนวัตกรรม“JVP Meter ไม่ Error แน่” โดยใช้กระบวนการ PDCA ได้แก่ 1) ขัน้ วางแผน (Plan) 2) ขัน้ ดำ�เนินการ (Do)
3) ขั้นติดตามตรวจสอบการดำ�เนินงาน (Check) 4) ขั้นจัดทำ�ประเมินผลและรายงานผลการดำ�เนินงานข้อเสนอแนะเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานครั้งต่อไป (Act) ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการใช้นวัตกรรม
ทางการพยาบาล “JVP Meter ไม่ Error แน่”กลุม่ ตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงได้แก่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั งิ านทีค่ ลินกิ
โรคหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลศูนย์สกลนครจำ�นวน 2 คน ทีม่ ปี ระสบการณ์ท�ำ งานในคลินกิ โรคหัวใจมากกว่า 10 ปี ผูป้ ว่ ยโรค
หัวใจล้มเหลว จำ�นวน 30 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าความเชือ่ มัน่ ระหว่างผูป้ ระเมิน (inter-rater reliability: IRR) วิเคราะห์
เนือ้ หา หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า 1) นวัตกรรม “JVP meter ไม่ error แน่” มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ระหว่างผูป้ ระเมินอยูใ่ นระดับดีมาก
(K = 0.96) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และ 2) ความพึงพอใจโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพต่อการใช้นวัตกรรม
“JVP Meter ไม่ Error แน่” อยูใ่ นระดับมาก (Mean = 4.29, SD = 0.38) โดยเฉพาะในเรือ่ งของนวัตกรรมมีความแข็งแรง
ทนทาน มีความเหมาะสมในด้านราคาและต้นทุนการผลิต สะดวกต่อการใช้งานและจัดเก็บ
คำ�สำ�คัญ: ภาวะหัวใจล้มเหลว, นวัตกรรมทางการพยาบาล, การตรวจ jugular vein pressure
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Abstract
The innovation of JVP meter aimed to develop nursing innovation. The purposes of this study were
to develop an instrument to examine jugular venous pressure and to investigate the satisfaction of
registered nurses towards the use of the JVP meter. The development of the JVP meter was divided
into two-main steps. The first step was to develop the JVP meter in accordance with PDCA cycle:
1) plan and study concept and related studies; 2) do; 3) check; and 4) act by evaluating and
reporting results and suggestions as a guideline for further study. The second step was to investigate
the satisfaction of registered nurses towards the use of the JVP meter. The samples were selected
using purposive sampling including: 2 registered nurses working at the Heart Failure Clinic, Sakon Nakhon
Hospital over 10 years; and 30 patients with heart failure. Data were analyzed using inter-rater
reliability: IRR, content analysis, mean, standard deviation (SD.), frequency, and percentage.
The results of the study were as follows: 1) the inter-rater reliability: IRR was “Very Good” (K ≥0.96;
p= 0.01); and 2) the overall satisfaction of using the JVP meter was “High” (Mean = 4.29, S.D. = 0.38).
In particularly, the strength and durability aspect and reasonable price and production cost aspect
was at a “Highest” level of satisfaction.
Keywords: Heart failure, Innovation, Jugular vein pressure examination

บทนำ�

ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะแทรกซ้อนทางคลินกิ ที่
มีอบุ ตั กิ ารณ์เพิม่ สูงขึน้ โดยในสหรัฐอเมริกามีประชากรถึง 5.1
ล้ า นคนได้ รับ การวิ นิจ ฉั ย ภาวะหั ว ใจล้ ม เหลว 1 สำ � หรั บ ใน
ประเทศไทยมีอุบัติการณ์การเจ็บป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและการเปลี่ยน
แปลงโครงสร้างประชากร นอกจากนี้ ภาวะหัวใจล้มเหลว
เฉียบพลันยังเป็นภาวะทีม่ อี ตั ราตายสูงเฉลีย่ ราวร้อยละ 10.00
ต่อปีและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำ�คัญของผู้สูงอายุในทุก
ประเทศรวมทัง้ ประเทศไทย โรคหัวใจล้มเหลว คือ ภาวะทีห่ วั ใจ
ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลีย้ งอวัยวะหรือเนือ้ เยือ่ ต่างๆ ได้เพียง
พอตามความต้องการของร่างกาย อันก่อให้เกิดอาการแสดงออก
ทางคลินกิ (clinical presentation) ต่างๆ ทีเ่ ป็นผลสืบเนือ่ ง
มาจากการขาด oxygen หรือ สารอาหาร รวมทัง้ ความบกพร่อง
ในการกำ�จัดของเหลวและของเสียออกจากร่างกาย1-2 ซึง่ ผูป้ ว่ ย
จำ�เป็นต้องได้รบั การประเมินภาวะสุขภาพโดยละเอียด ตัง้ แต่
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ การประเมินด้วยเครื่องมือที่แม่นยำ�ทำ�ให้สามารถ
ช่วยในการวินจิ ฉัยแยกโรคและช่วยประเมินอาการเพือ่ นำ�ไปสู่
การวางแผนการรักษา เพือ่ เพิม่ อัตราการรอดชีวติ ซึง่ การตรวจ
ค่าความดันหลอดเลือดดำ�เป็นการตรวจทีเ่ ฉพาะสำ�คัญในผูป้ ว่ ย
โรคหัวใจซึง่ ครอบคลุมถึงภาวะหัวใจล้มเหลว1
จากการสอบถามประสบการณ์ ก ารฝึ ก งานของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมที่ข้ึนฝึกปฏิบัติงานบนหอ
ผู้ป่วย พบว่านักศึกษาพยาบาลมีปัญหาการประเมินความดัน
ในหลอดเลือดดำ�ทีค่ อ (jugular venous pressure) ผ่านการ
วัดเส้นเลือดดำ�ทีค่ อ ดังเช่น “การตรวจใช้ไม้บรรทัดเป็นตัววัด
การวั ด ได้ ค่ า ไม่ แ น่ น อน และค่ า คลาดเคลื่ อ นไม่ เ ท่ า กั น ”
“อุปกรณ์ทต่ี อ้ งใช้มไี ม้บรรทัด 2 อัน ทำ�ให้ล�ำ บากในการจับวัด
หรือต้องมีคนช่วยจับทำ�ให้เสียเวลาในการวัด” “บางหอผูป้ ว่ ย
ไม่มอี ปุ กรณ์ให้ นักศึกษาต้องใช้ไม้บรรทัดของตัวเองในการวัด
อาจทำ�ให้ได้ค่าไม่แน่นอน วัดได้ไม่ตรงกัน เกิดความคลาด
เคลือ่ น” “ได้คา่ ทีป่ ระเมินไม่เท่ากัน จึงเกิดความไม่นา่ เชือ่ ถือ
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ในการวัด และการวัดแต่ละครัง้ จำ�เป็นต้องใช้อปุ กรณ์ทย่ี งุ่ ยาก
ไม่สะดวกต่อการใช้งาน” “การตรวจวัดไม่มีเครื่องมือเฉพาะ
ส่วนใหญ่มีการใช้เพียงไม้บรรทัดเป็นตัววัด ทำ�ให้ได้ค่าที่ไม่
ตรงกันและใช้เวลาในการหาอุปกรณ์มากเกินความจำ�เป็น
ทำ�ให้ประเมินผูป้ ว่ ยได้ลา่ ช้า” “ค่าทีว่ ดั ได้ไม่มคี วามเทีย่ งตรงใน
การวัด ไม่มคี วามแม่นยำ�” ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วมีความคิดเห็นไป
ในทางเดียวกันคือ ไม่มเี ครือ่ งมือทีใ่ ช้ตรวจได้อย่างรวดเร็ว ส่วน
ใหญ่มีการใช้ไม้บรรทัดเป็นตัววัด ความแม่นยำ�น้อย ส่งผล
ให้การตรวจได้คา่ ทีไ่ ม่เท่ากัน เกิดความคลาดเคลือ่ น ทำ�ให้ใช้
เวลาในการประเมินนาน ส่งผลให้ผ้ปู ่วยได้รับการรักษาล่าช้า
อาจส่งผลคุกคามต่อชีวติ ของผูป้ ว่ ยได้3
ในการวัดความดันเส้นเลือด jugular vein สามารถ
ทำ�ได้ 2 วิธีคือ4-9 1) แบบสอดใส่อุปกรณ์การตรวจเข้าไปใน
ร่างกาย วิธกี ารนีม้ ขี อ้ ดีตรงทีค่ า่ ทีไ่ ด้ออกมานัน้ แม่นยำ� แต่มผี ล
เสียคืออาจทำ�ให้เกิดเส้นเลือดอุดตัน ติดเชื้อ มีน้ําและลมใน
เยื่อหุ้มปอด มีน้าํ ในช่องเยื่อบุหัวใจ รวมทั้งต้องใช้การวางยา
สลบซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการตรวจ
และมีค่าใช่จ่ายสูง 2) แบบไม่ต้องสอดใส่อุปกรณ์เข้าไปใน
ร่างกายมีข้อดีคือไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ มี
อุปกรณ์นอ้ ย ราคาถูกและไม่มภี าวะแทรกซ้อน จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า มีนวัตกรรม Bedside device to measure
the jugular venous10 ซึง่ เป็นนวัตกรรมของประเทศอเมริกา
ได้คิดค้นนวัตกรรมการวัดความดันเส้นเลือด jugular vein
แบบไม่ตอ้ งสอดใส่อปุ กรณ์เข้าไปในร่างกาย เพือ่ ใช้กบั ผูป้ ว่ ยโรค
หัวใจ ซึง่ มีขอ้ ดีคอื วัสดุหาง่าย และไม่เกิดความคลาดเคลือ่ น
ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความดันใน
หลอดเลือดดำ�ทีค่ อ (jugular venous pressure) ผ่านการวัด
เส้นเลือดดำ�ทีค่ อแล้ว แต่ในประเทศไทยก็ยงั ไม่สามารถเข้าถึง
อุปกรณ์ดงั กล่าว และยังไม่พบนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการวัด
ความดันเส้นเลือด jugular vein มาก่อน
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นถึงความสำ�คัญของปัญหา และประโยชน์
ของการพัฒนานวัตกรรม เพือ่ ช่วยให้มเี ครือ่ งมือในการประเมิน
ความดันในหลอดเลือดดำ�ทีค่ อ (jugular venous pressure)
ผ่านการวัดเส้นเลือดดำ�ทีค่ อ ได้อย่างแม่นยำ� สะดวกและง่าย
ต่อการใช้งาน จึงได้คดิ ค้นและพัฒนานวัตกรรม “JVP meter
ไม่ error แน่” ขึน้

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความดันใน
หลอดเลือดดำ�ทีค่ อ (jugular venous pressure) ผ่านการวัด
เส้นเลือดดำ�ทีค่ อ
2. ศึกษาความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการ
ใช้นวัตกรรม “JVP meter ไม่ error แน่”

ระเบียบวิธวี จิ ยั
การวิจยั ครัง้ นีด้ �ำ เนินการวิจยั เป็น 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนาชิน้ งานนวัตกรรม JVP meter
โดยใช้กระบวนการ Plan, Do, Check, Act: PDCA
ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ
ต่อการใช้นวัตกรรมทางการพยาบาล “JVP Meter ไม่ Error
แน่”
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) โดยเลือกเฉพาะผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนีค้ อื
1. พยาบาลวิชาชีพ จำ�นวน 2 คน
1.1 เป็นพยาบาลวิชาชีพในคลินกิ โรคหัวใจล้มเหลว
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ทีม่ ปี ระสบการณ์ท�ำ งานในคลินกิ โรค
หัวใจมากกว่า 10 ปี
1.2 ยินดีให้ความร่วมมือในการใช้เครือ่ งมือ
2. ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจล้มเหลว จำ�นวน 30 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
1. เครือ่ งมือในการประเมินความดันในหลอดเลือด
ดำ�ทีค่ อ (jugular venous pressure) ผ่านการวัดเส้นเลือดดำ�
ทีค่ อ ได้แก่ “JVP Meter ไม่ Error แน่” ได้ผา่ นการตรวจสอบ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญการพยาบาลผูป้ ว่ ยหัวใจและหลอดเลือดจำ�นวน
3 คน (Index of item objective congruence เท่ากับ
0.90)
2. แบบบันทึกค่าความดันในหลอดเลือดดำ�ที่คอ
(jugular venous pressure) ผ่านการวัดเส้นเลือดดำ�ที่คอ
ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญใน
การดูแลผูป้ ว่ ยโรคหัวใจและหลอดเลือด จำ�นวน 3 คน
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วงรอบที่ 1

วงรอบที่ 2

รูปที่ 1 แสดง JVP จากการพัฒนาในรอบที่ 2
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วงรอบที่ 3

รูปที่ 2 แสดงชิน้ งานนวัตกรรม JVP meter ทีเ่ สร็จสมบูรณ์
3. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจหลังทดลอง
ใช้นวัตกรรม ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ
ด้านการนำ�ไปใช้ ด้านความคุม้ ค่า มีลกั ษณะเป็นแบบประเมิน
ค่า (rating scale) 5 คำ�ตอบ จำ�นวนทัง้ หมด 9 ข้อ
วิธกี ารรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูล เมือ่ ผูป้ ว่ ยเข้ามารับการรักษาทีค่ ลินกิ
โรคหัวใจล้มเหลวตามนัด พยาบาลคนที่ 1 จะลงรหัสผู้ป่วย
ในแบบบันทึก แล้วใช้นวัตกรรม “JVP Meter ไม่ Error แน่”
ประเมินความดันในหลอดเลือดดำ�ที่คอ (jugular venous
pressure) ผ่านการวัดเส้นเลือดดำ�ทีค่ อของผูป้ ว่ ย แล้วหลังจาก
นัน้ พยาบาลคนที่ 2 ก็จะเป็นผูป้ ระเมินความดันในหลอดเลือด
ดำ�ทีค่ อ (jugular venous pressure) ผ่านการวัดเส้นเลือดดำ�

ทีค่ อของผูป้ ว่ ยอีกครัง้ โดยทีล่ งบันทึกในแบบบันทึกคนละฉบับ
ไปเรือ่ ยๆจนกว่าจะครบ 30 คน
การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมและการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม และคณะกรรมการจริยธรรม
และการวิจยั ในมนุษย์โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
ได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีอิสระใน
การทีจ่ ะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการวิจยั และเมือ่ เข้าร่วมการวิจยั
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีสทิ ธิถ์ อนตัวออกจากการวิจยั ได้ตลอดเวลาโดย
ไม่มผี ลกระทบใดๆ
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลตามลักษณะตัวแปลทีว่ ดั ดังนี้
1. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน Cohen’s
Kappa coefficient (K)11 เพือ่ วิเคราะห์หาความเทีย่ งระหว่าง
ผูป้ ระเมิน ซึง่ ค่า K ทีไ่ ด้ ตัง้ แต่ 0.76 ขึน้ ไป ถือว่ามีความเทีย่ ง
ระดับดีมาก (Excellent) ค่า K เท่ากับ 0.65-0.75 5ถือ
ว่ามีความเทีย่ งระดับดี (Good) และค่า K เท่ากับ 0.40-0.60
ถือว่ามีความเทีย่ งระดับปานกลางหรือพอใช้ (Fair)

ผลการวิจยั

1. การพัฒนาเครือ่ งมือในการประเมินเส้นเลือดดำ�
ทีค่ อ (jugular venous pressure)
หลังการดำ�เนินการพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน
เส้นเลือดดำ�ทีค่ อ โดยใช้กระบวนการ PDCA ได้นวัตกรรม “JVP
Meter ไม่ Error แน่” ทีท่ �ำ มาจากอลูมเิ นียม มีความแข็งแรง
ทนทาน มีความแม่นตรง มี Scale มาตรฐาน สะดวกต่อการใช้
งาน และสามารถดูแลทำ�ความสะอาดได้ง่าย และมีการใช้
นวัตกรรม “JVP Meter ไม่ Error แน่” กับผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ

ล้มเหลว จำ�นวน 30 คน โดยพยาบาลวิชาชีพ 2 ท่าน ได้คา่
ความเชือ่ มัน่ ระหว่างผูป้ ระเมินอยูใ่ นระดับดีมาก เท่ากับ 0.96
ทีร่ ะดับนัยสำ�คัญทางสถิติ .01
2. ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการใช้
นวัตกรรม “JVP Meter ไม่ Error แน่”
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ
ต่อการใช้นวัตกรรม “JVP Meter ไม่ Error แน่” โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (Mean = 4.29, SD = 0.38) เมือ่ แยกวิเคราะห์
รายด้านพบว่า ความพึงพอใจนวัตกรรมนีใ้ นด้านความแข็งแรง
และทนทาน มีความเหมาะสมทั้งในด้านราคาและต้นทุนการ
ผลิต อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (Mean = 5.0, SD.= 0) รองลงมา
ได้แก่ นวัตกรรมมีความสะดวกต่อการใช้งานและการจัดเก็บ
อยูใ่ นระดับมาก (Mean = 4.67, SD.= 0.58) มีการออกแบบ
นวัตกรรมได้สอดคล้องกับสภาพปัญหา สามารถนำ�มาใช้ได้จริง
และมีความแม่นยำ�ในการวัดอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน (Mean =
4.33, SD = 0.58) ส่วนตัวนวัตกรรมมีขนาดเล็ก ง่ายต่อการ
เคลื่อนย้าย และมีรูปแบบที่สวยงามอยู่ในระดับปานกลาง
(Mean = 3.67, SD = 0.58, Mean = 3.33, SD = 0.58) ตาม
ลำ�ดับดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการใช้นวัตกรรมทางการพยาบาล “JVP Meter ไม่ Error แน่”
ระดับความพึงพอใจ
Mean
SD
		
1. ด้านการออกแบบ			
1.1 มีการออกแบบนวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับสภาพปัญหา
4.33
0.58
1.2 นวัตกรรมมีรปู แบบทีส่ วยงาม
3.33
0.58
1.3 นวัตกรรมมีขนาดเล็กง่ายต่อการเคลือ่ นย้าย
3.67
0.58
2. ด้านการนำ�ไปใช้		
2.1 นวัตกรรมสามารถนำ�มาใช้งานได้จริง
4.33
0.58
2.2 ผูท้ ใ่ี ช้นวัตกรรมมีความปลอดภัย
4.00
0
2.3 นวัตกรรมมีความแข็งแรงทนทาน
5.00
0
2.4 นวัตกรรมมีความสะดวกต่อการใช้งานและจัดเก็บ
4.67
0.58
2.5 นวัตกรรมมีความแม่นยำ� เทีย่ งตรงในการวัด
4.33
0.58
3. ด้านการคุม้ ค่า
		
5.00
0
		 3.1 นวัตกรรมมีความเหมาะสมในด้านราคาและต้นทุนการผลิต
		
โดยรวม
4.29
0.38

การแปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
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อภิปรายผลการวิจยั

1. เพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือในการประเมินเส้นเลือดดำ�
ทีค่ อ (jugular venous pressure)
ผลจากการพัฒนานวัตกรรมในการวัดความดันหลอด
เลือดดำ�ทีค่ อ (jugular venous pressure) เมือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า หลังการประเมินค่าความดำ�หลอดเลือดดำ�ที่คอของ
ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจล้มเหลว 30 คน โดยพยาบาลวิชาชีพ 2 คน พบ
ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p=.01) ซึ่ง
สามารถแปลผลได้วา่ นวัตกรรม JVP Meter ไม่ Error แน่ นัน้
มี Scale ทีไ่ ด้มาตรฐาน
จากแบบสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นต่อนวัตกรรม
“JVP Meter ไม่ Error แน่” ของพยาบาลวิชาชีพ ทีค่ ลินกิ
โรคหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จากแบบสอบถาม
ข้อที่ 1 คุณรู้สึกอย่างไรกับการใช้อุปกรณ์ “JVP Meter ไม่
Error แน่” เมือ่ เปรียบเทียบกับการใช้อปุ กรณ์การวัดแบบเดิม
พบว่าการใช้อปุ กรณ์ “JVP Meter ไม่ Error แน่” มีความพอใจ
ในอุปกรณ์ สะดวก ใช้ง่าย ปลอดภัยทำ�ให้ได้ค่าที่เที่ยงตรง
และแม่นยำ�มากขึ้นเพราะมีไม้โปรแทรกเตอร์เป็นตัววัดค่า
องศาทีช่ ดั เจน แต่การปรับเลือ่ นระดับ Scale ข้อที่ 2 คุณคิด
ว่านวัตกรรม“JVP Meter ไม่ Error แน่” สามารถใช้วดั ความ
ดันหลอดเลือดดำ�ทีค่ อได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ�หรือไม่พบว่า
นวัตกรรมถือว่ามีความแม่นยำ� เพราะมีไม้โปรแทรกเตอร์ในการ
วัดองศาที่แน่นอนแต่ยังมีปัญหาเรื่องการ Fixed scale ของ
ไม้บรรทัด เพราะ Fixed ยาก ข้อที่ 3 คุณคิดว่านวัตกรรม
“JVP Meter ไม่ Error แน่” มีความสะดวก เหมาะสมกับการ
ใช้งานหรือไม่อย่างไรพบว่า เป็นอุปกรณ์ชน้ิ เดียว เหมาะสมกับ
การใช้งาน แต่การปรับเปลีย่ น scale ขึน้ -ลง ยังทำ�ได้คอ่ นข้าง
ยาก ข้อที่ 4 คุณคิดเห็นอย่างไรกับวัสดุทใ่ี ช้ในการทำ�นวัตกรรม
“JVP Meter ไม่ Error แน่” พบว่า เป็นวัสดุอปุ กรณ์ทด่ี วี สั ดุท่ี
ใช้ในการทำ�ค่อนข้างหนัก อาจจะทำ�ให้ผ้ปู ่วยเจ็บได้ (บริเวณ
หน้าอก) เมื่อใช้วัดเป็นเวลานาน สำ�หรับมุม 90 องศายังไม่
ชัดเจน ข้อที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมในการพัฒนานวัตกรรม
นวัตกรรม“JVP Meter ไม่ Error แน่” พบว่า ควรปรับปรุงให้
ใช้วสั ดุทเ่ี บา ควรมีการ Fixed องศาทีช่ ดั เจนว่า 90 องศาเลย
ไม่ตอ้ งให้มาปรับ Fixed องศาอีกที
2. ศึกษาความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อ
การใช้นวัตกรรม “JVP meter ไม่ error แน่

เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ ที่
คลินกิ โรคหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลสกลนครพบว่า มีความพึง
พอใจต่อนวัตกรรมทางการพยาบาล “JVP Meter ไม่ Error แน่”
โดยรวมค่าความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (Mean = 4.29, SD
= 0.38) เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่าในด้านการออกแบบพบว่า
มีความพึงพอใจในการออกแบบนวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับสภาพ
ปัญหาอยูใ่ นระดับมาก (Mean = 4.33, SD= 0.58) และมีความ
พึงพอใจในนวัตกรรมมีขนาดเล็กง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และ
นวัตกรรมมีรปู แบบทีส่ วยงามอยูใ่ นระดับปานกลาง (Mean =
3.67, SD = 0.58, Mean = 3.33, SD = 0.58 ตามลำ�ดับ) อาจ
เป็นผลมาจากนวัตกรรม“JVP Meter ไม่ Error แน่” เป็น
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ตรวจได้อย่างรวดเร็ว มีความแม่นยำ� ส่งผลให้การ
ตรวจได้คา่ ทีเ่ กิดความคลาดเคลือ่ นน้อย ทำ�ให้ประเมินผูป้ ว่ ยได้
รวดเร็ว ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การรักษารวดเร็ว ในด้านการนำ�ไป
ใช้ มีความพึงพอใจในนวัตกรรมมีความแข็งแรงทนทานอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ (Mean = 5.00, SD = 0) และมีความพึงพอใจ
ในนวัตกรรมมีความสะดวกต่อการใช้งานและจัดเก็บ, นวัตกรรม
สามารถนำ�มาใช้งานได้จริง, นวัตกรรมมีความแม่นยำ�เทีย่ งตรง
ในการวั ด , ผู้ ท่ี ใช้ น วั ต กรรมมี ค วามปลอดภั ย อยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง (Mean = 4.67, SD = 0.58, Mean = 4.33,
SD = 0.58, Mean = 4.33, SD = 0.58, Mean = 4.0,
S.D.= 0 ตามลำ�ดับ) อาจเป็นผลมาจากตัวนวัตกรรม“JVP
Meter ไม่ Error แน่” เป็นเครือ่ งมือทีผ่ ลิตมาจากไม้บรรทัด
อะลูมเิ นียม ซึง่ มีความแข็งแรง ทนทาน ทำ�ความสะอาดง่าย มี
Scale มาตรฐานนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นสามารถใช้ได้จริง ไม่มี
อันตรายต่อผู้ใช้งาน ในด้านการคุ้มค่า มีความพึงพอใจใน
นวัตกรรมมีความเหมาะสมในด้านราคาและต้นทุนการผลิต
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (Mean = 5.00, SD = 0) สอดคล้องกับ
ณัฐวุฒิ ถมจอหอ12 กล่าวว่าอะลูมเิ นียมเป็นโลหะทีม่ ลี กั ษณะไม่
เป็นเงา มีความหนาแน่นน้อย นํา้ หนักเบา รับภาระนํา้ หนักได้
สูง สามารถขึน้ รูปได้งา่ ย ไม่เสีย่ งต่อรอยร้าว และการแตกหัก
ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อน และไม่เป็นพิษต่อมนุษย์
อาจเป็นผลมากจากตัวนวัตกรรม“JVP Meter ไม่ Error แน่”
เป็นเครื่องมือที่ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ํา วัสดุอุปกรณ์หาง่าย
และราคาถูก สอดคล้องกับ Schmitz et.al10 และ Bhattarai5
ได้ศกึ ษาเรือ่ ง Bedside device to measure the jugular
venous pressure. วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือในการ
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วัด JVP ในผูป้ ว่ ยหัวใจวายโดยเป็นงานวิจยั กึง่ ทดลอง โดยใช้
เครื่องมือทดสอบการเปรียบเทียบค่า JVP ก่อนใช้นวัตกรรม
และหลังใช้นวัตกรรม ผลการวิจยั คือเครือ่ งมือนีใ้ ช้วสั ดุทห่ี าได้
ง่ายในสังคมยากจน ให้ผลตรงกันในผูต้ รวจหลายๆ คน และ
สร้างมาตรฐานใหม่ให้กบั การวัด JVP
สรุปผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าจากการพัฒนา
นวัตกรรม“JVP Meter ไม่ Error แน่”พยาบาลวิชาชีพ ทีค่ ลินกิ
โรคหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลสกลนครผูใ้ ช้นวัตกรรมมีความ
พึงพอใจโดยรวมค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean =
4.29, SD = 0.38) ทัง้ นีน้ วัตกรรม “JVP Meter ไม่ Error แน่”
เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง เป็นเครื่องมือที่ตรวจได้อย่าง
รวดเร็ว มีความแม่นยำ� ส่งผลให้การตรวจได้คา่ ทีเ่ กิดความคลาด
เคลือ่ นน้อยมีความสะดวกต่อการใช้งาน และทำ�ความสะอาด
ง่าย มีราคาที่เหมาะสม คุ้มค่าต้นทุนในการผลิตต่ํา วัสดุ
อุปกรณ์หาง่าย และราคาถูก มีความแข็งแรง ทนทาน

ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้นวัตกรรม
1. ด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ทำ�ให้มเี ครือ่ งมือทีว่ ดั ค่าความดันหลอดเลือดดำ�ทีค่ อ
ได้แม่นยำ� ใช้งา่ ยและสะดวกกว่าการใช้ไม้บรรทัดแบบเดิมทำ�ให้
สามารถประเมินผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ�และสามารถ
ส่งต่อได้อย่างทันท่วงที
2. ด้านประโยชน์ของผูป้ ว่ ย
ผูป้ ว่ ยได้รบั การประเมินทีร่ วดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ�
เพราะหากประเมินได้ลา่ ช้าอาจทำ�ให้เกิดอันตรายต่อตัวผูป้ ว่ ย
ถึงแก่ชวี ติ ได้
3. ด้านการศึกษาทางการพยาบาล
จากการศึกษาครั้งนี้ ทำ�ให้มีเครื่องมือสามารถนำ�
เนื้อหาความรู้ไปต่อยอดการศึกษาการสร้างนวัตกรรมในครั้ง
ต่อไป และได้พฒ
ั นาทักษะการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับการจัดการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21
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