
ผลงานวิชาการ นวัตกรรม

ท่ี รหัส เร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน
1 I1 Wound Care ผาพันแผลประยุกต มนัสนันทน จิตตเกษม หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ

(5/2 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2 I2 ถังลดปริมาณขยะติดเชื้อ น.ส. ภัชรี ขากระโทก
และคณะ

หองคลอด
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

3 I3 รถสําหรับดูแลทารกไรชีพ
แรกคลอด

นางปยอร ยกทวน
และคณะ

หองคลอด
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

4 I4 เร่ืองของหัว ตัวรวมดวย นางปนิตา สมเภท
และคณะ

หอผูปวยหนักทารกแรกเกิด
(NICU)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

5 I5 ราวจับ Safety First เจาหนาที่หอผูปวย
ศัลยกรรมพิเศษ (5/2 พิเศษ)

หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ
(5/2 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

6 I6 การประคบหลังดวย Happy pack กุลวรี รักษเรืองนาม หอผูปวยออรโธปดิกสและ
ศัลยกรรมพิเศษ (5/3 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

7 I7 อะ อะ อยากระพริบตา กอนทิ้ง
ขยะ

กุลวรี รักษเรืองนาม หอผูปวยออรโธปดิกสและ
ศัลยกรรมพิเศษ (5/3 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

8 I8 แถบชวย IV Round รริศรา สระทอง
อัญชลี หอมกลิ่น

หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ
(5/4 สามัญ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

9 I9 แจวจ๋ิวหิ้วยา ณัฐภรณ อูยายโสม หองฉีดยาหัตถการและเคมีบําบัด
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

10 I10 กลองถูกใจ ใชเลย ลักขณา ขอวันนา
และคณะ

หองตรวจประกันสังคม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

11 I11 สบายขาพาฝน อุษา สุขศรี
สุดารัตน สุวรรณไตรย
บังอร จันทรธรรม

หอผูปวยสูติกรรมสามัญ
(4/2 สามัญ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี



ท่ี รหัส เร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน
12 I12 NOPPARAT MDs DRY

MECHINE
แสนสุข แสงบุปผา
นฤมล อังอนันท
จิศาณี กฤษณัมพก

งานหองผาตัด
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

13 I13 อุปกรณที่ชวยใหการดมยาสลบ
ผูปวย On tracheostomy tube ใน
ทาคว่ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

ศิริรัตน วิหงส
และคณะ

กลุมงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

14 I14 สื่อวีดีทัศนยุคใหม ลดเสี่ยง
ลดโรค ลดแทรกซอน

นายแพทยดนัย ผลากรกุล
เกษชนก เทพวงศ
พิสิทธิ์ อนุสา
สุกัลยา ยิดนรดิน
ฑิตาพันธุ เบญจกุล

กลุมงานโภชนวิทยา,
หอผูปวยศัลยกรรมชายสามัญ,
กลุมงานเภสัชกรรม และ
กลุมงานเวชนิทัศน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

15 I15 องศาปรับระดับ
(องศามหัศจรรย)

คุณโชตินันท อิทธิสุขนันท
คุณรัตนา รมแสง
คุณวิเชียร วงศสุเทพ

ทารกแรกเกิดปวย
และชางซอมบํารุง
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

16 I16 ฝกกลืน ลดเสี่ยง ดวยอาหาร
มหัศจรรย

เกษชนก เทพวงศ
อรุณี วิบูลยนัฎ
จรีรัตน ศรีไพบูลย
สํารวน มีศรี
สมบูรณ ชื่นคลาย
กมลเสนห เบาสันเทียะ

กลุมงานโภชนวิทยา
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

17 I17 ลูกนอยปลอดภัยดวยกลองใส
นํ้ายา

พินิชชาด ธัญญผล
สอาง โตะลุงแกว
ศุภลักษณ ชูพงษ

หอผูปวยสูติกรรมพิเศษ
(4/2 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

18 I18 Nopparat Assisitng Tray for
Vaginal Operation

นฤมล ศริอินทรงาม
และคณะ

หองผาตัดสูติ-นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

19 I19 ลดอัตราการติดเชื้อทางเดิน
ปสสาวะในผูปวยสวนคาสาย
สวนปสสาวะ (CAUTI) โดยใช
Care Bundle และรถ Mobile
Flushing

อายุรกรรมพิเศษ หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ
(5/1 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี



ท่ี รหัส เร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน
20 I20 ความปลอดภัยจากการใชยารักษา

วัณโรค (Safety First)
อายุรกรรมพิเศษ หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ

(5/1 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

21 I21 เสื้ออ่ิมอุน ละออศรี แสงอุสาห
บุญมี จุลบุตรดี
ลําไย จันตะเฆ

หอผูปวยสูติกรรมสามัญ
(4/2 สามัญ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

22 I22 กั้นเตียงเรียบรอยลูกนอย
ปลอดภัย

อรพิน กาลสังข
สุดารัตน สุวรรณไตรย
วันเพ็ญ ขุนณรงค
ขนิษฐา ชอยชด

หอผูปวยสูติกรรมสามัญ
(4/2 สามัญ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

23 I23 ไมขาด.... ไมหาย กมลรส โตะตีมะ งานไตเทียม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

24 I24 เชือกผูกแขนผูปวยฟอกเลือด นิภาพรรณ กาลวิไล งานไตเทียม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

25 I25 หมอนอ่ิมอุน เฉลิมขวัญ ศรีสุวรรณ
ดรุณี ยอดรัก
ศุภัทรชา อับดุลเลาะ

หอผูปวยสูติกรรมสามัญ
(4/2 สามัญ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

26 I26 ไมหนีบมหัศจรรย กัญชพร คลังหิรัญ งานไตเทียม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

27 I27 รถดูดเสมหะเอนกประสงค ประไพ กมลวิจิตร
และคณะ

หอผูปวยอายุรกรรมชายสามัญ
(5/5 สามัญ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

28 I28 FI-FO FIRST IN ถูกหลัก FIRST
OUT ถูกใจ

รัตนา ประเสริฐอัมพร
และคณะ

หอผูปวยอายุรกรรมชายสามัญ
(5/5 สามัญ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

29 I29 หมอนปองกันแผลกดทับ
(หมอนวางใจ)

สุภาพ แกนสนธ
และคณะ

หอผูปวยอายุรกรรมชายสามัญ
(5/5 สามัญ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี



รหัส I1
Wound Care ผาพันแผลประยุกต

มนัสนันทน  จิตตเกษม
หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ (5/2 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
แผลเร้ือรังที่บริเวณขา รอยละ 70 เกิดจากความพรองของการไหลเวียนในหลอดเลือดดํา ถาปลอยแผล

ไวนานและไมไดรับการรักษาที่ถูกตอง ในระยะยาวจะทําใหผิวหนังแตกเปนแผลอักเสบเร้ือรัง ผูปวย รอยละ
25 มีอัตราการหายของแผลมากกวา 1 ป (นภาศิริ  โชติแกว,2552) การรักษาโดยใชแรงรัด (Compression) ดวย
ผาพันแผลหลาย ๆ ชั้น (Multi Layer Bandage) ชวยใหแผลหายเร็วขึ้น เน่ืองจากทําใหเลือดในหลอดเลือดดํา
ไหลกลับสูหัวใจ ไดดีขึ้น (Meara, S.,et al, 2009) ผูปวยจะไดรับการเปลี่ยนแผลสัปดาหละคร้ังดวย Multi
Layer Bandage แทนการเปลี่ยนแผลวันละ 1 - 2 คร้ัง แต Multi Layer Bandage เปนชุดพันแผลสําเร็จรูป
(ประกอบดวยผาพันแผล 4 ชั้น) มีราคาแพงและตองนําเขาจากตางประเทศ ผูประดิษฐจึงไดดัดแปลง
ผาพันแผลที่มีอยูในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีมาประยุกตใชแทนชุดสําเร็จรูป

การนําไปใชไดนํานวัตกรรม “Wound Care ผาพันแผลประยุกต” ไปใชที่ Wound Clinic กับผูปวย 3
ราย ที่มีแผลเร้ืองรังที่ขา มานานกวา 2 เดือน โดยเปลี่ยนผาพันแผลใหผูปวยสัปดาหละคร้ัง แทนการเปลี่ยน
แผลทุกวัน พบวาแผลหายไดภายในเวลาเฉลี่ย 2 - 3 สัปดาห
ผลสําเร็จของงาน

1) ใชพันแผลแทนชุดสําเร็จโดยใชวัสดุที่มีอยูในโรงพยาบาล
2) ประหยัดคาใชจายในการทําแผลของผูปวย (ทําแผล, คาเดินทาง)
3) ลดจํานวนคร้ังในการทําแผลของผูปวย จากทําแผลทุกวัน เหลือสัปดาหละ 1 คร้ัง



รหัส I2
ถังลดปริมาณขยะติดเชื้อ

นางสาวภัชรี  ขากระโทก  และคณะ
หองคลอด  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
เน่ืองจากหนวยงานหองคลอดมีปริมาณขยะติดเชื้อจํานวนมากจากการทําหัตถการตาง ๆ และยังมี

จํานวนสารคัดหลั่งที่ผสมในขยะติดเชื้อ จากการทําคลอด เชน นํ้าครํ่า เลือด รวมถึงนํ้ายาทําความสะอาดกอน
และหลังทําคลอดและเย็บแผล คาเฉลี่ย 1.18 กิโลกรัม / คน ตองเสียคาใชจายในการทําลายขยะติดเชื้อสูง จึง
จัดทํานวัตกรรมถังลดปริมาณขยะติดเชื้อขึ้น
ขอเสนอแนะ

พบวาจํานวนขยะติดเชื้อมีจํานวน 0.78 กิโลกรัมตอผูคลอด 1 คน ยังไมไดตามเปาขอกําหนดของ
โรงพยาบาลนพรัตราชธานี ที่กําหนดใหควรมีขยะติดเชื้อไมเกิน 0.5 กิโลกรัมตอผูปวย 1 คน แตจากการทํา
นวัตกรรมถังลดปริมาณขยะติดเชื้อสามารถลดปริมาณขยะติดเชื้อได 0.4 กิโลกรัม ตอผูคลอด 1 คน (33.89%)
ซึ่งแนวทางพัฒนาตอไป ควรมีการเนนย้ําใหความรู และนิเทศติดตาม บุคลากรผูใหบริการในหองคลอดทุก
ระดับ รวมถึงนักศึกษาแพทยและพยาบาล เร่ืองการคัดแยกขยะ สําหรับผูปวยทุกระยะของการคลอด



รหัส I3
รถสําหรับดูแลทารกไรชีพแรกคลอด

นางปยอร  ยกทวน  และคณะ
หองคลอด  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
เมื่อมีทารกคลอดไรชีพในหองคลอดการดูแลจัดการศพเปนไปอยางงาย ไมมีแบบแผนเสมือนละเลย

คุณคาของทารก ซึ่งมีความละเอียดออนและมีคุณคาตอจิตใจของบิดามารดาทารกผูเจ็บปวยจากการคลอดและ
สูญเสียบุตรอยางที่สุด จึงจัดทํารถสําหรับดูแลทารกไรชีพแรกคลอด

วัตถุประสงค เปนการพัฒนาคุณภาพการดูแลทารกแรกคลอดไรชีพ ซึ่งมีคุณคาทางจิตใจตอบิดา
มารดาผูสูญเสีย

เปาหมาย / ผูรับบริการ ความพึงพอใจของมารดา / บิดา และญาติของทารกเสียชีวิต > 80 %
แนวทางปฏิบัติ
เมื่อแพทยวินิจฉัยวาทารกถึงแกกรรม และแจงบิดามารดาทารกทราบแลว พูดคุยใหการ

ประคับประคองดานจิตใจ
1. สอบถามความตองการในการดูแลศพเพิ่มเติมเมื่อทารกคลอด
2. บันทึกสภาพทารกตามขั้นตอนเพื่อการศึกษา case
3. บรรจุศพเด็กลงในถุงพลาสติก
4. ติดปายชื่อพรอมวันที่และเวลาเสียชีวิต
5. วางศพในรถใชผาคลุมและใชมุงตาขายคลุมอีกคร้ัง
6. ใหบิดามารดาทารกหรือญาติที่บิดามารดาอนุญาตไวอาลัยเปนคร้ังสุดทาย
7. นําศพสงหองเก็บศพดูแลตอไป

ผลการดําเนินงาน  ความพึงพอใจของ มารดา / บิดาและญาติของทารกเสียชีวิต 100 %



รหัส I4
เร่ืองของหัว ตัวรวมดวย

นางปนิตา  สมเภท และคณะ
หอผูปวยหนักทารกแรกเกิด (NICU) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
การวัดรอบศีรษะและความยาวตัวทารกเปนการประเมินการเจริญเติบโตทารกที่สําคัญ และเปนการ

เฝาระวังภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นได เชน ภาวะขาดสารอาหาร ภาวะ Hydrocephalus ภาวะ Microcephary
เปนตน ที่ผานมาพบวาการวัดรอบศีรษะและความยาวทารกไดคาไมคงที่ ขาดความเชื่อถือ ไมมีมาตรฐาน
แนนอนนาจะเกิดจากตัวเจาหนาที่ หนวยงานจึงไดมีการทบทวนการปฏิบัติเปนการฟนฟูความรูทางวิชาการแก
เจาหนาที่ทุกทาน แตยังพบคาความคลาดเคลื่อนของการปฏิบัติอยูเสมอ หนวยงานจึงมุงประเด็นไปที่อุปกรณ
จึงเปนเหตุผลในการทํานวัตกรรม “เร่ืองของหัว ตัวรวมดวย”  เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดูแลตอไป
วัตถุประสงค/เปาหมาย

เพื่อลดความผิดพลาดในการวัดรอบศีรษะและความยาวในทารก
เคร่ืองชี้วัด

จํานวนคร้ังของความคลาดเคลื่อนในการวัด
ผลการดําเนินงาน

1. สามารถวัดรอบศีรษะและความยาวทารก ไดในชิ้นงานเดียวกัน
2. พบความยาวทารกลดลงเปน 0 แตรอบศีรษะยังมีความคลาดเคลื่อน

แผนการปรับปรุงพัฒนา
1. มีขนาดใหญไมเหมาะกับทารกในตู Incubator ซึ่งตองมีการปรับขนาดใหเหมาะสมตอไป
2. ที่วัดรอบศีรษะควรกําหนดจุดอานที่ชัดเจน
3. ที่วัดความยาวไมคงทนควรทําสริงยึด
4. นําอุปกรณน้ีติดบนเคร่ืองชั่งนํ้าหนักเพื่อลดตนทุนและภาระงาน



รหัส I5
ราวจับ Safety First

เจาหนาที่หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ (5/2 พิเศษ)
หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ (5/2 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
ตามที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับนโยบายจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองการดูแล

สุขภาพ ผูสูงอายุและผูพิการ เพื่อลดความเสี่ยงน้ัน เจาหนาที่หอผูปวย 5/2 พิเศษเห็นความสําคัญเปนอยางยิ่ง
จากขอมูลในหอผูปวยระหวางเดือนตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 พบวาผูที่เขารับการรักษาอายุมากกวา 70 ป
เปนลําดับที่ 1 รองลงมาอายุ 60 - 69 ป และ 59 – 60 ป ตามลําดับ ผูปวย รอยละ 80 เปนผูปวยที่รักษาดวยการ
ผาตัด จึงมีความเสี่ยงตอการหกลม โดยเฉพาะในหองนํ้าจากการสํารวจสภาพแวดลอมในหองนํ้า พบวายังไมมี
ราวจับพยุงตัว จึงไดขออนุมัติจัดซื้อราวพยุงตัว จํานวน 6 ชุด ราคาชุดละ 1,800 บาท รวมเปนเงิน 10,800 บาท
และไดประสานงานกับแผนกซอมบํารุงเพื่อติดต้ัง จากการพูดคุยกันทําใหไดรวมกันคิดและออกแบบ
นวัตกรรม “ราวจับ Safety First.” ขึ้น

ผลการพัฒนา
นวัตกรรม “Safety First.” สามารถนํามาใชงานไดจริง มีความแข็งแรง ใชเปนเคร่ืองพยุงตัวในหองนํ้า

ปองกันความเสี่ยงตอการลื่นหกลม
ความภาคภูมิใจ
1) เปนนวัตกรรมที่เกิดจากการรวมแรงรวมใจของเจาหนาที่หอผูปวย 5/2 พิเศษ และเจาหนาที่แผนก

ซอมบํารุง
2) นวัตกรรมมีความสวยงามเหมือนอุปกรณสําเร็จรูป
3) ประหยัดงบประมาณได 10,800 บาท



รหัส I6
การประคบหลังดวย Happy Pack

กุลวรี  รักษเรืองนาม
หอผูปวยออรโธปดิกสและศัลยกรรมพิเศษ (5/3 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
ความเย็นมีคุณสมบัติในการทําใหหลอดเลือดหดตัว เพิ่มความหนืดของเลือด สงผลทําใหเลือดแข็งตัว

ลดการเผาผลาญของเซลลบริเวณที่มีการบาดเจ็บ เปนการชวยลดการใชออกซิเจนของเน้ือเยื่อ ซึ่งเปนการชวย
ชะลอความตองการออกซิเจนของเน้ือเยื่อบริเวณที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือด ทําใหลดการบาดเจ็บของ
เน้ือเยื่อเพิ่มเติมที่เกิดจากการขาดเลือด นอกจากน้ีความเย็นยังมีผลชวยลดความรูสึกเจ็บปวดที่เกิดจากการหลั่ง
สารที่ทําใหเกิดความเจ็บปวดของรางกาย และชวยลดการนํากระแสประสาทที่รับรูความรูสึกเจ็บปวด ซึ่งทํา
ใหเกิดอาการชา จากการศึกษา ยุพาวรรณ จิตตาภิวัฒน, (2546) ในการประคบเย็นหลังผาตัดในผูปวยผาตัด
เปลี่ยนขอเขาเทียม พบวาผูปวยมีความปวดนอยลง

ในหนวยงานศัลยกรรมพิเศษ 5/3 พิเศษ ผูปวยที่มารับการรักษาเปนอันดับ 2 คือ โรคกระดูกสันหลัง
เสื่อมหรือผิดปกติ ไดรับการรักษาโดยการผาตัด ปญหาที่พบเกิดจากการผาตัดคือ ความเจ็บปวด ซึ่งผลของ
ความเจ็บทําใหผูปวยไมสุขสบายพักผอนไดนอย เครียดวิตกกังวลสงผลตอความดันโลหิตสูง สัญญาณชีพ
ผิดปกติ การพักฟนนานขึ้น ทําใหจํานวนวัน การครองเตียงนานขึ้นสงผลถึงคาใชจายเพิ่มมากขึ้น

ดังน้ัน ทางหนวยงานจึงคิดวิเคราะหนําปญหามาแกไข โดยการทํานวัตกรรมลดความปวดในผูปวย
ผาตัดกระดูกสันหลังเสื่อม โดยประคบบริเวณแผลผาตัดดวยความเย็น



รหัส I7
อะ อะ อยากระพริบตา กอนท้ิงขยะ

กุลวรี  รักษเรืองนาม
หอผูปวยออรโธปดิกสและศัลยกรรมพิเศษ (5/3 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหคําจํากัดความ มูล ฝอย หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เราไมตองการ

ที่เปนของแข็งหรือออน มีความชื้น ไดแก เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร ถุงพลาสติก ภาชนะกลองใสอาหาร
เถา มูลสัตว หรือซากสัตวรวมตลอดถึงวัตถุอ่ืน ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เปนเหตุสําคัญประการหน่ึงที่
กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม และ มีผลตอสุขภาพอนามัย นับเปนปญหาที่สําคัญซึ่งทุกคนตองตระหนักตอง
จัดการและแกไข

การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งสําคัญที่ควรไดรับการสงเสริมใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน คือ การลด
ปริมาณขยะตามแนวคิด 5 R คือ R. 1 ( Reduce ) เปนการลดปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น R. 2 ( Reuse ) นําขยะ
มูลฝอยเศษวัสดุมาใชใหมอีกหรือเปนการใชซ้ํา R. 3 ( Repair ) การนํามาแกไข R. 4 ( Recycle ) การหมุนเวียน
กลับมาใช R. 5 ( Reject ) การหลีกเลี่ยงการใชวัสดุที่ทําลายยาก
http://www.management.su.ac.th/form/projectEduDev/page3.pdf

จากการทํางานของหนวยงานพิเศษศัลยกรรมออรโธปดิกส จากการสอบสวนเจาหนาที่ 17 คน พบวา
90 % ยังแยกขยะไมถูกตอง และพบปญหาการแยกขยะตามมาตรฐานสากลที่โรงพยาบาลกําหนดไวสําหรับ
สวนของผูรับบริการ การทิ้งขยะยังรวมกันไมแยกขยะประเภทของเชน ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ปจจุบันมี
เฉพาะถังขยะ 1 ถัง สําหรับขยะทั่วไปเทาน้ัน ภายในหนวยงานจะมีถังแยกขยะไวดานหลังหนวยงานเปนถัง
ขนาดใหญสําหรับใหผูรับบริการทุกคนตองนําเศษอาหารไปทิ้งที่น่ันทําใหผูรับบริการไมสะดวกตองเดินไกล
หรือกรณีผูปวยมาเยี่ยมไมทราบสถานที่ในการทิ้งขยะ ทําใหทุกคนทิ้งตามที่สะดวกไมมีการแยกขยะ

ทางหนวยงานจึงเห็นถึงความสําคัญ ของการแยกขยะใหถูกที่ ถูกประเภท เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นทํา
ใหผูใหและผูรับบริการมีจิตสํานึกที่ดีในการแยกขยะ เราสามารถนําขยะที่แยกเรียบรอยแลวมาทําตามขั้นตอน
ตามแนวความคิด 5 R จึงจัดทํา นวัตกรรมตามโครงการชื่อ อะ อะ อยากระพริบตา กอนทิ้งขยะ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เจาหนาที่ทุกคนแยกขยะไดถูกตอง
2. พนักงานทําความสะอาดทํางานไดงายขึ้น เก็บขยะไดตรงตามการแยกประเภท
3. ลดระยะเวลาการทํางานของพนักงานทําความสะอาด คือไมตองเสียเวลาในการแยก

ประเภทขยะอีกคร้ัง จากเดิม 3 นาที ลดลง 1 นาที



รหัส I8
แถบชวย IV   Round

รริศรา  สระทอง
อัญชลี หอมกลิ่น

หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ (5/4 สามัญ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
หลักการ : หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ รับผูปวยที่อาการวิกฤตและกึ่งวิกฤตจํานวนมาก สวนหน่ึง

ในแผนการรักษา จําเปนตองใหสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา ผูปวยบางรายจําเปนตองเขมงวดในการรับสารนํ้า
และจากการที่พยาบาลในหอผูปวยมีภาระงานคอนขางสูง อุปกรณเคร่ืองชวยควบคุมสารนํ้าไมเพียงพอ ทําให
มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนตอการไดรับสารนํ้า

ดังน้ันหอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ  จึงไดพัฒนา โดยประดิษฐ “ แถบชวย IV   Round ” ซึ่งเปน
อุปกรณที่สามารถชวยใหพยาบาล สามารถตรวจสอบการไดรับสารนํ้าของผูปวยเปนระยะ ๆ เพื่อใหผูปวย
ไดรับสารนํ้าถูกตองตามแผนการรักษา เปนการปองกันหรือลดความคลาดเคลื่อนไดอีกวิธีหน่ึง

ประโยชนที่ไดรับ
1. พยาบาลทุกคนไดรับความสะดวกในการทํา IV   Round ผูปวย
2. ลดอุบัติการณการเกิดความคลาดเคลื่อน (AE) จากการใหสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา ของหนวยงาน
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
ขวดของสารนํ้ามีความตางกันในสองบริษัท เมื่อปริมาณสารนํ้าในขวดลดลงในระบบปด ขวดจะ

ยุบตัวลงไมเทากัน จึงแยกทํา “ แถบ IV  ROUND ” เปนสองแบบ (บริษัท) คือ บริษัทไทยนคร กับบริษัท
โอซูกา



รหัส I9
แจวจิ๋วห้ิวยา

                                   ณัฐภรณ อูยายโสม
หองฉีดยาหัตถการและเคมีบําบัด โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
หองฉีดยาหัตถการและเคมีบําบัด เปนหนวยงานที่ใหบริการแกผูปวยที่ไดรับยาฉีด สารนํ้าทางหลอด

เลือดดํา เลือด เคมีบําบัด ตลอดจนหัตถการตาง ๆ หน่ึงในกิจกรรมน้ันคือการใหเลือด ในแตละเดือนมีผูปวย
ที่มารับการใหเลือดเฉลี่ย 60 ราย และในจํานวนผูปวยที่ไดรับเลือดน้ัน บางรายแพทยมีคําสั่งใหยาขับปสสาวะ
ขนาด 250 มิลลิกรัม (จํานวน 25 มิลิลิตร) เฉลี่ย เดือนละ 12 ราย เดิมแลวพยาบาลในหนวยงานไดใช ทูนิเก
เปนตัวหอยขวดยา โดยมีทรานสปอรปดทับ แลวนําไปแขวนไวกับเสานํ้าเกลือ เพื่อตอผานสายใหสารนํ้าทาง
หลอดเลือดดําใหแกผูปวย ทําใหมองดูแลวไมเปนระเบียบ และไมสวยงาม กับการใหการพยาบาลแกผูปวย อีก
ทั้งยังใชของผิดประเภท และยังทําใหสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ

ทางหนวยงานหองฉีดยาหัตถการและเคมีบําบัด เห็นถึงความสําคัญจึงคิดประดิษฐ ที่แขวนขวดยาขึ้น
โดยใชชื่องานประดิษฐวา แจวจ๋ิวหิ้วยา เพื่อความเปนระเบียบและสวยงาม กับการใหการพยาบาลแกผูปวย
ญาติ และผูพบเห็นทั่ว ๆ ไป โดยใชขวดนํ้าเกลือ ขนาด 100 มิลลิลิตร ที่ใชแลว มาประดิษฐ ตกแตงใหสวยงาม



รหัส I10
กลองถูกใจ ใชเลย

ลักขณา  ขอวันนา และคณะ
หองตรวจประกันสังคม  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
หองตรวจประกันสังคมมีพัสดุ ครุภัณฑ และเอกสารตาง ๆ จํานวนมาก เชน เข็ม, Medicut, Syring,

แฟมประวัติ, ซองฟลมเอ็กซเรย, ซอง EKG ของผูปวยที่มารับบริการในหนวยงานแตละวัน ซึ่งการจัดเก็บพัสดุ
ครุภัณฑ และเอกสารเหลาน้ียังไมเปนระบบ ระเบียบทําใหไมสะดวกเมื่อจะนํามาใชงาน อีกทั้งใชเวลานานใน
การคนหา

ดังน้ันเพื่อใหหนวยงานมีการจัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ และเอกสารเหลาน้ีเปนระบบ ระเบียบและสะดวก
ตอการใชงาน หองตรวจประกันสังคมจึงไดทํากลองถูกใจ ใชเลยขึ้น

วัตถุประสงค
เพื่อความสะดวกในการใชงานพัสดุ ครุภัณฑ และเอกสารตาง ๆ
ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของเจาหนาที่หองตรวจประกันสังคม เกี่ยวกับ กลองถูกใจ ใชเลย
ผลลัพธที่ได
1. การจัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ และเอกสารตาง ๆ เปนไปอยางมีระเบียบเรียบรอย หยิบใชงาย
2. เจาหนาที่หองตรวจประกันสังคมทุกคนพึงพอใจ กลองถูกใจ ใชเลย



รหัส I11
สบายขาพาฝน

อุษา  สุขศรี
สุดารัตน  สุวรรณไตรย

บังอร  จันทรธรรม
หอผูปวยสูติกรรมสามัญ (4/2 สามัญ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
ปจจุบันโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปนโรงพยาบาลรัฐแหงเดียวที่ดูแลประชาชนในแถบชานเมือง

ซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวตางชาติ ( พมา กัมพูชา ลาว อินเดีย ฟลิปปนส ) มาใชบริการเกี่ยวกับการคลอดบุตร
เปนจํานวนมาก ไมตํ่ากวา 400 - 500 ราย/เดือน ซึ่งหนวยงานสูติกรรมสามัญมีหนาที่ในการดูแลสุขภาพของ
มารดาและทารกใหไดรับการดูแลตามมาตรฐาน ไดรับความปลอดภัยจนกระทั่งจําหนายกลับบานทั้งมารดา
และทารก สามารถดูแลสุขภาพตนเองเมื่อกลับบานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในกรณีคลอดบุตรปกติน้ันโดย
สวนมากจะมีการตัดฝเย็บชวยเพื่อชวยใหการคลอดดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการคลอดบุตรน้ัน
อาจจะมีการบวมของอวัยวะสืบพันธภายนอกหรือฝเย็บได ทางกลุมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในเร่ืองน้ี จึงได
คิดคนนวัตกรรมขึ้นมาชื่อวา “สบายขาพาฝน” เพื่อชวยลดความรอนในขณะที่อบแผลฝเย็บ และลดความวิตก
กังวลของมารดาหลังคลอด เพื่อใหอาการบวมและการเจ็บปวดของแผลฝเย็บดีขึ้น แผลฝเย็บแหงเร็วมารดา
หลังคลอดพึงพอใจ และสุขสบายยิ่งขึ้น



รหัส I12
NOPPARAT MDs DRY MECHINE

แสนสุข  แสงบุปผา
นฤมล  อังอนันท

จิศาณี  กฤษณัมพก
งานหองผาตัด โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ไดประกาศให Patient Safety เปนประเด็น

ทาทายความสามารถของสมาชิกทั่วโลก (Global patient safety challenge) มาต้ังแตป ค.ศ. 2007 จนถึงปจจุบัน
โดยมีกําหนดสวนใหเปนการผาตัดปลอดภัยและรักษาชีวิต (Safe Surgery Saves Lives)

การผาตัดปลอดภัยและรักษาชีวิต (Safe Surgery Saves Lives) เกี่ยวของการปรับปรุงคุณภาพทาง
ศัลยกรรมหลายดาน แตที่สําคัญคือ การปองกันการติดเชื้อ และการใชอุปกรณการแพทยที่ปลอดภัย
กระบวนการทําใหปราศจากเชื้อของเคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย (Medical Devices : MDs) ที่มี
ประสิทธิภาพจะทําใหผูปวยปลอดภัย

การทําความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย เพื่อนํากลับมาใชใหมเปนสวนสําคัญของ
กระบวนการทําใหปราศจากเชื้อ การทําใหแหงหลังการทําความสะอาดกอนนําไปฆาเชื้อก็มีความสําคัญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปอบแกสแอทธิลีนออกไซด การที่มีนํ้าคางอยู เมื่อไปรวมกับแกสดังกลาวจะใหเกิด
สารพิษที่เปนอันตรายตอเน้ือเยื่อของมนุษย อุปกรณการแพทยที่ใชผาตัดผานกลองสวนใหญเปนอุปกรณที่ทํา
ใหแหงยาก เน่ืองจากมีลิ้นปดเปด มีทอกลวงที่ซอนกันหลายชั้น ตองใชลมเปาและตองผึ่งไวเปนเวลา 3-5 วัน
ทําใหเกิดปญหาทั้งการหมุนเวียนอุปกรณไมทัน ตองสั่งซื้ออุปกรณใหม และการผึ่งไวนานมีโอกาสเปอนฝุน
ละอองได

ดังน้ันกลุมวิชาการหองผาตัดจึงคิดประดิษฐเคร่ืองทําใหอุปกรณการแพทยแหง โดยเนนกลุม
เคร่ืองมือที่ใชผาตัดผานกลอง โดยหลักการของเคร่ืองจะเนนการเปาลมผานทอกลวงของอุปกรณ การมีที่
แขวนตามขนาดและลักษณะตาง ๆ การปองกันฝุนโดยมีแผนกรองฝุนปองกันหนาชองระบายอากาศ สามารถ
มองเห็นอุปกรณที่อยูภายในขณะเคร่ืองทํางาน มีลอสามารถเคลื่อนยายไดงาย ประดิษฐโดยพยายามใชวัสดุ
เหลือใชที่มีอยู



รหัส I13
อุปกรณท่ีชวยใหการดมยาสลบผูปวย On tracheostomy tube ในทาคว่ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ศิริรัตน  วิหงส และคณะ
กลุมงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
เมื่อผูปวย On tracheostomy และเขารับการผาตัดที่ตองการไดรับยาระงับความรูสึก วิสัญญีพยาบาล

ตองดูแลทางเดินหายใจของผูปวยใหเหมาะสม เพื่อใหไดรับการแลกเปลี่ยนที่ เพียงพอ และสม่ําเสมอ เมื่อ
ผูปวยจําเปนตองทําผาตัดในทานอนคว่ํา ซึ่งจะเพิ่มความยากลําบากในการดูแลเพื่อใหผูปวยปลอดภัย และเพื่อ
การสรางความมั่นใจแกวิสัญญีพยาบาลวาอุปกรณชวยการหายใจที่อยูในตําแหนงถูกตอง กระชับ และไมมี
ขยับหรือเลื่อนหลุด ดังน้ันทีมวิสัญญีจะมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐเพื่อผูกยึดอุปกรณชวยการหายใจ โดยสงผล
ใหสามารถ Ventilate ผูปวยไดตามปกติ ไมเลื่อนหลุด และสามารถดูดเสมหะไดในกรณีที่ตองการ



รหัส I14
สื่อวีดีทัศนยุคใหม  ลดเสี่ยง  ลดโรค  ลดแทรกซอน

นายแพทยดนัย  ผลากรกุล*,เกษชนก  เทพวงศ**
พิสิทธิ์  อนุสา***, สุกัลยา ยิดนรดิน****

ฑิตาพันธุ  เบญจกุล****
กลุมงานโภชนวิทยา, หอผูปวยศัลยกรรมชายสามัญ,

กลุมงานเภสัชกรรม และกลุมงานเวชนิทัศน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  ในระยะพักฟนที่บานมีความสําคัญมาก  เน่ืองจากผูดูแลหรือ

ญาติ จําเปนตองดูแลเอาใจใสอยางถูกวิธี  เพื่อใหผูปวยสามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางปกติใกลเคียงกับ
บุคคลธรรมดา  มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  ตรงขามหากผูปวยไมไดรับการดูแลอยางถูกวิธี  จะทําใหคุณภาพชีวิต
ตํ่าลง  เกิดโรคแทรกซอนและเสียชีวิตในที่สุด  ปจจุบันในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  มีผูปวยทางโรค
หลอดเลือดสมองเปนจํานวนมากที่พบปญหาและกลับมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลซ้ํามากกวา 2 คร้ัง/ราย
สาเหตุหลัก  คือ  การขาดความรูหรือการมีความรูไมเพียงพอ  ทําใหมีการดูแลไมถูกตอง ซึ่งแตเดิมกอน
จําหนายผูปวยกลับบาน  ทางหอผูปวยตองจัดใหญาติหรือผูดูแลพบผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ เพื่อใหความรู
เฉพาะดาน  ซึ่งบางคร้ังเปนสิ่งที่ทําไดยาก  เน่ืองจากญาติไมพรอม  หรือทีมดูแลมีเวลาจํากัด  ติดผูปวยรายอ่ืน
อยู  และเมื่อผูปวยถูกจําหนายกลับบานจึงพลาดโอกาสที่จะไดรับขอมูลอยางครบถวนทําใหเกิดปญหาอ่ืน
ตามมา  ดังน้ัน ทีมสหสาขาวิชาชีพไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว  จึงไดรวมกันหาวิธีการและ
แนวทางปฏิบัติ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผูปวยและญาติใหมากขึ้น  พรอมทั้งพัฒนาระบบ งาน
ใหมีคุณภาพสูงขึ้น  โดยคิดเทคนิคใหมในการสื่อสารแบบองครวมที่เขาใจงาย  ปฏิบัติตามไดจริงและถูกตอง
ภายใตนวัตกรรมชื่อวา  “สื่อวีดีทัศนยุคใหม  ลดเสี่ยง  ลดโรค  ลดแทรกซอน”

ประโยชนที่ไดรับ :
1. ไมเกิดปญหาแผลกดทับ , ติดเชื้อ หรือโรคแทรกซอนรวมในผูปวยรายเดียวกัน
2. ผูปวยฟนตัวเร็ว ระยะการพักฟนสั้นลง
3. ญาติมีความรู  ความเขาใจมากขึ้นในการดูแลผูปวยอยางถูกวิธี
4. ผูปวย/ญาติ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข



รหัส I15
องศาปรับระดับ (องศามหัศจรรย)

คุณโชตินันท  อิทธิสุขนันท
คุณรัตนา  รมแสง

คุณวิเชียร  วงศสุเทพ
ทารกแรกเกิดปวยและชางซอมบํารุง

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
หนวยงานทารกแรกเกิดปวย เรามุงมั่นที่จะดูแลทารกที่เจ็บปวยใหปลอดภัยแบบองครวมไมมี

ภาวะแทรกซอน และเสริมพลังอํานาจใหบิดามารดาสามารถดูแลทารกไดอยางเหมาะสม ผานมาพบวาอาการ
ไมพึงประสงค (adverse event) ที่พบบอยคือการสํารอก/แหวะนม จากสถิติ 3 ป ยอนหลัง ป  พ.ศ.2552-2554
พบวามีจํานวน 152 คร้ัง ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดภาวะแทรกซอน คือ ปอดอักเสบ (HAP) ตองนอนรักษานาน
กวาเดิม ญาติมีความวิตกกังวล คาใชจายในการรักษาเพิ่มขึ้น ซึ่งการปองกันไมใหเกิดการสําลักสํารอก และ
ชวยใหทางเดินหายใจโลง และปฏิบัติไดงายไดแกการจัดทานอนหัวสูง 10-30 องศา ที่ผานมาหนวยงานมี
ปญหาเร่ืองการจัดทานอนหัวสูง สําหรับทารกนอนใน Crib ไมไดตามมาตรฐานเน่ืองจากไมมีอุปกรณ จึง
ประยุกตโดยยก Crib ดานศีรษะใหสูงขึ้นและนําผาหอตัวทารกมารองใตเบาะ ทําใหสิ้นเปลืองผาไมพอใช
และที่สําคัญระดับองศาไมไดมาตรฐาน การเกิดภาวะแทรกซอนดังกลาว ทางหนวยงานมองเห็นความสําคัญ
ดังกลาวจึงรวมกันคิดนวตกรรมปรับระดับหัวเตียง โดยประสานงานชางซอมบํารุง หลังจากนํามาใช การจัดทา
นอนหัวสูงทารกอยูในมาตรฐานเดียวกันทุกคน การสํารอกนมและการเกิดปอดอักเสบ (HAP) ลดลงอยาง
ชัดเจน และอุปกรณดังกลาวแข็งแรงทนทาน ใชงาย เหมาะสําหรับวางรองใตเบาะ ทําใหการดูแลทารกปวยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



รหัส I16
ฝกกลืน  ลดเสี่ยง ดวยอาหารมหัศจรรย

เกษชนก  เทพวงศ*,อรุณี  วิบูลยนัฏ**,
จรีรัตน  ศรีไพบูลย**,สํารวน  มีศรี*,

สมบูรณ  ชื่นคลาย* และ กมลเสนห  เบาสันเทียะ*
กลุมงานโภชนวิทยา  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
พบวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะทุพโภชนาการ สาเหตุสวนหน่ึงเกิดจากการกลืนอาหาร

ลําบาก กลามเน้ือออนแรง จึงสงผลใหผูปวยไดรับสารอาหารไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย และ
พบวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปญหาการกลืนจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนไดมาก กอใหเกิดปญหา
ทุพโภชนาการตามมา ดังน้ัน จําเปนตองใสใจในการจัดการกับการสูญเสียหนาที่ในการกลืน และประเมินที่มี
ประสิทธิภาพในผูปวยที่มีอาการกลืนลําบาก เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซอนไดการมีความรูในเร่ือง
การฝกกลืน สามารถปองกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการได หากผูปวยไดรับการดูแลทางโภชนาการดานการ
ฝกกลืนเร็วเทาไหร ก็สามารถปองกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการไดเร็วขึ้น ทั้งน้ี หากมีการฝกกลืนบอย ๆ จน
เกิดความชํานาญเมื่อผูปวยถูกจําหนายกลับบาน การดูแลผูปวยอยางตอเน่ืองขณะอยูที่บานสามารถปฏิบัติได
งายสําหรับญาติ นอกจากน้ี การเลือกรับประทานอาหารพรอมกับ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอยาง
ถูกหลักโภชนาการ โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงตลอดจนการนําหลักโภชนบําบัดไปใชใหถูกตองควบคู
ไปกับการรักษาของแพทย จะทําใหการรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ในการปองกันและลดความเสี่ยงของการ
เปนโรคหลอดเลือดสมองลงได อยางไรก็ตาม ปญหาสวนใหญของผูปวยมาจากการขาดความรูและทักษะใน
การดูแลตนเอง กลุมงานโภชนวิทยารวมกับหอผูปวยศัลยกรรมสามัญชายไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหา
ดังกลาว จึงจัดทํานวัตกรรมใหมขึ้นโดยอิงจากอาหารเหลวที่มีอยูในชีวิตประจําวันผสมกับสารที่มีคุณสมบัติ
ใหความคงตัวอยูไดนาน พรอมทั้งมีคุณคาทางโภชนาการอยางครบถวนสมบูรณ  ภายใตชื่อ “ฝกกลืน  ลดเสี่ยง
ดวยอาหารมหัศจรรย”
ประโยชนที่ไดรับ :

1. การสําลักอาหารในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ทําการฝกกลืน ลดจํานวนลง
2. ผูปวยฟนตัวไดเร็วขึ้น  ไมเกิดโรคแทรกซอนรวม
3. ผูปวยและญาติสามารถคํานวณพลังงานและสารอาหารไดเองจากฉลากโภชนาการที่แสดงไวใน

ผลิตภัณฑ
4. ผูปวยและญาติมีปฏิสัมพันธรวมกันในครอบครัวมากขึ้น  ไมเกิดปญหาสุขภาพจิต
5. มีทางเลือกในการบริโภคอาหารมากขึ้น สามารถใชในผูปวยกลุมอ่ืนที่มีปญหาดานฝกกลืนได
6. ลดตนทุนการผลิตในโรงพยาบาล  และไดสูตรอาหารใหมจากการพัฒนาอาหารเดิม



รหัส I17
ลูกนอยปลอดภัยดวยกลองใสนํ้ายา

พินิชชาด  ธัญญผล
สอาง  โตะลุงแกว
ศุภลักษณ  ชูพงษ

หอผูปวยสูติกรรมพิเศษ (4/2 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
หอผูปวยสูติ-นรีเวชกรรมพิเศษ เปนหนวยงานที่ดูแลมารดาและทารกหลังคลอด ทั้งการคลอดดวยวิธี

ธรรมชาติทางชองคลอดปกติ และการคลอดผิดธรรมชาติดวยวิธีผาตัดคลอดทางหนาทอง ซึ่งหลังครบ 24
ชั่วโมง มารดาจะไดรับการฝกใหดูแลทารกดวยตนเอง โดยมีญาติคอยชวยเหลือและเจาหนาที่คอยให
คําแนะนํา และเน่ืองจากทารกแรกเกิดยังมีภูมิตานทานตํ่าเสี่ยงตอการติดเชื้อไดงาย ทางหนวยงานจึงจัดใหมี
นํ้ายาลางมือประจําคลิปเด็กทุกราย เพื่อใหมารดา ญาติ และผูมาเยี่ยมไดลางมือกอนสัมผัสทารกอยางสะดวก
แตกลับพบปญหาวานํ้ายาลางมือที่จัดเตรียมไวใหไมมีที่รองรับที่แนนอนเพียงวางไวดานขางตัวทาก หรือไมก็
วางไวดานปลายคลิป และบอยคร้ังที่พบวาขวดนํ้ายาลางลมงายทําใหไมมีความสะดวกในการใช ทาง
หนวยงานจึงไดคิดคนวิธีการแกปญหาดังกลาว โดยจัดทํานวัตกรรมลูกนอยปลอดภัยดวยกลองใสนํ้ายาขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ทารกทุกรายปลอดภัยจาการติดเชื้อ
- นํ้ายาลางมือประจําคลิปเด็กมีที่วางมั่นคงไมลมงายสะดวกในการใช
- มารดาและญาติพึงพอใจตอการสะดวกใช



รหัส I18
Nopparat Assisting Tray for Vaginal Operation

นฤมล  ศรีอินทรงาม และคณะ
หองผาตัดสูติ-นรีเวชกรรม  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
การผาตัดโรคเกี่ยวกับมดลูก เชนเน้ืองอกมดลูก มีหลายวิธี ปจจุบันนิยมผาตัดแบบ MIGO (Minimal

Invasive Gynaecology Operation) เชนการทําผาตัด Minilaparotomy, TLH, LAVH, V-hysterectomy
เน่ืองจากมีความเสี่ยงนอย หลังผาตัดฟนตัวเร็ว

สูติ-นรีแพทยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สนใจการทํา Vaginal hysterectomy เน่ืองจากเปน natural
rout ผูปวยฟนตัวเร็วไมมีแผลหนาทอง ผูปวยสวนใหญพึงพอใจ

จากขอมูลแนวโนมการทําผาตัด V-hysterectomy มีจํานวนมากขึ้น สถิติป 2552 จํานวน 16 ราย ป
2553 จํานวน 39 ราย และป 2554 จํานวน 49 ราย

การทําผาตัด V-hysterectomy ใชการจัดทา Lithotomy ตองมีอุปกรณรองรับเคร่ืองมือ ขณะศัลยแพทย
น่ังผาตัด ในอดีตใชถาดปลอดเชื้อรองรับ จนมีนวัตกรรม โดยแพทยเฉลิมพล อัศวธีรางกูร ออกแบบและ
ประดิษฐ “โตะพรากมดลูก” และผลงานชิ้นน้ีไดขอตอยอด โตะพรากมดลูก มาเปน Nopparat Assisting Tray
for Vaginal Operation เพื่อเพิ่มคุณคา เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่



รหัส I19
ลดอัตราการติดเชื้อทางเดินปสสาวะในผูปวยสวนคาสายสวนปสสาวะ

(CAUTI) โดยใช Care Bundle และรถ Mobile Flushing

หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ (5/1 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
ผูปวยของหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ ชั้น 1 สวนใหญเปนผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดนอย เมื่อ

เจ็บปวยการขับถายปสสาวะและอุจจาระจะใสผาออมสําเร็จรูป ผูปวยบางรายไมเคยชินกับการขับถายบนเตียง
ทําใหกลั้นปสสาวะหรือบางรายปสสาวะลําบาก ตองไดรับการสวนปสสาวะเปนคร้ังคราว หรือขอบงชี้ในการ
สวนคาสายสวนปสสาวะ ซึ่งถาการทําความสะอาดและดูแลผูปวยคาสายสวนปสสาวะไมดีพอ อาจนําไปสู
การติดเชื้อทางเดินปสสาวะซึ่งเปนผลใหผูปวยตองนอนโรงพยาบาลนานขึ้นและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอน
อ่ืน ๆ ที่รุนแรงตามมา และนําสู Sepsis ไดในที่สุด

จากสถิติในป 2552 - 2554 หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1 พบวามีอัตราการติดเชื้อทางเดินปสสาวะ
ในผูปวยที่ใสสายสวนปสสาวะ (คร้ัง / 1000 วันนอน) ป 2552 - 2554 เทากับ 3.2 (2 คร้ัง / 618 วันคาสาย
สวน) , 15.4 (9 คร้ัง / 583 วันคาสายสวน) และ 6.2 (5  คร้ัง / 801 วันคาสายสวน) จากสุมประเมินการปฏิบัติ
ตาม Bundle of Care : CAUTI จํานวน 25 คร้ัง พบวามีการปฏิบัติตามมากกวารอยละ 80 โดยพบบางกิจกรรม
ที่ยังปฏิบัติไมครบถวน ไดแก การยึดตรึงสาย มีการปฏิบัติ รอยละ 76 เมื่อมาวิเคราะหแลวพบวา แมวา
บุคลากรทางการพยาบาล ของหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติรวมกัน โดยเนนการ
ประเมินความจําเปนในการสวนคาสายสวนปสสาวะทุกเวร รวมกับการ Conference ในทีมการพยาบาล เพื่อ
off สายสวนปสสาวะออกโดยเร็ว , การติดร้ังสายปสสาวะ โดยตรวจดูทุกเวรที่ตรวจเยี่ยมผูปวย ตลอดจนมี
การสอนญาติในการดูแลผูปวยสวนคาสายสวนปสสาวะ แตยังพบอุบัติการณการติดเชื้อทางเดินปสสาวะจาก
การสวนคาสายสวนปสสาวะมีแนวโนมสูงขึ้น จึงไดนําเวชระเบียนผูปวยที่เกิด CAUTI ยอนหลัง 1 ป มา
ทบทวน พบวาผูปวยสวนใหญเปนผูสูงอายุ โดยมีอายุมากกวา 60 ป รอยละ 93 สวนใหญ เปนผูปวยที่
ชวยเหลือตัวเองไมได และเปน เพศหญิง รอยละ 74 ระยะเวลาคาสายสวนปสสาวะ โดยเฉลี่ย 3.8 วัน ผล
ปสสาวะเพาะเชื้อสงตรวจพบวา เชื้อที่พบมากที่สุดคือ เชื้อ Escherichia coli รอยละ 25 รองลงมาคือเชื้อ
Candida tropicalis รอยละ 20 เมื่อพิจารณาจากเชื้อจุลชีพที่พบ เปนแบคทีเรียในกลุมโคลิฟอรม ที่มีอยูทั่วไป
ในลําไสใหญของสัตวและมนุษย ปกติเชื้อเหลาน้ีพบในอุจจาระ จึงมาทบทวนกระบวนการดูแลความสะอาด
อวัยวะสืบพันธุที่หลากหลายและไมถูกตองในการปฏิบัติ

ดังน้ันหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ ชั้น 1 จึงไดทํา รถ Mobile Flushing รวมกับ การปฏิบัติตาม Care of
Bundle เพื่อลดอัตราการติดเชื้อทางเดินปสสาวะในผูปวยสวนคาสายสวนปสสาวะ (CAUTI) และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร ในการดูแลผูปวย ยังผลใหเกิด CAUTI ลดลง กอใหเกิดความพึงพอใจของ
ผูรับบริการมากขึ้น



รหัส I20
ความปลอดภัยจากการใชยารักษาวัณโรค (Safety First)

หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ (5/1 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
การใชยาเปนสิ่งที่สําคัญอยางหน่ึงในการดูแลรักษาสุขภาพของคนทั่วไป และโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ภาวะการเจ็บปวย ซึ่งจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาอยางถูกตองตามการวินิจฉัย การที่จะดูแลรักษาดวยยา
อยางมีประสิทธิภาพไดน้ัน ตองอาศัยความถูกตองตามกระบวนการบริหารยาตามหลัก 7 R แลวสําคัญสิ่งหน่ึง
ก็คือ มีการติดตามผลขางเคียงของยา (side effect) ตองมีการติดตามผลขางเคียงจากการไดรับยาเพื่อให
ผูใชบริการไดรับยาอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากการไดรับยา พยาบาลจึงจําเปนตองมีความรู ความ
เขาใจในกระบวนการบริหารยา และผลขางเคียงของยา รวมทั้งตองมีการเฝาระวังภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น
จากการไดรับยา

จากสถิติป พ.ศ. 2552 – 2554 ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีผูปวยโรคปอดมารับบริการใน
แผนกผูปวยนอกทั้งหมด 9,779 ราย โดยเฉลี่ย 3,259 ราย และผูปวยในทั้งหมด 404 ราย โดยเฉลี่ย 134 ราย/ป
สําหรับหอผูปวยอายุรกรรม 5/1 พิเศษ เปนหอผูปวยที่รับผูปวยที่มีปญหาทางเดินหายใจ โดยพบวาในป 2552
– 2554 มีผูปวยโรควัณโรค จํานวน 139 คน โดยเฉลี่ยแลว 46 รายตอป พบมากในอายุเฉลี่ย 40 ป เปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง โดยปญหาที่พบสวนใหญผูปวยไมรับประทานยาอยางตอเน่ืองและไมทราบผลขางเคียงที่
เกิดขึ้นจากการใชยา อาจทําใหผูปวยบางรายกลับมารักษาดวยอาการที่รุนแรง เชน ตัวเหลือง ตาเหลือง ผื่นตาม
ตัว หูตึง และระบบทางเดินหายใจลมเหลว ซึ่งอาการดังกลาว แพทยวินิจฉัย เกิดจากผลขางเคียงจากยารักษา
โรควัณโรค จากปญหาดังกลาวทําใหหอผูปวยอายุรกรรม 5/1 พิเศษ เล็งเห็นถึงความสําคัญของผลขางเคียงจาก
การใชยาโรควัณโรค จึงคิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเพื่อเปนการเฝาระวังผลขางเคียงที่เกิดจากการใชยารักษา
โรควัณโรค
แผนการปรับปรุงพัฒนา

การวัดความรูและความสามารถบอกการใชยาและผลขางเคียงของยาวัณโรคของผูปวยและญาติ



รหัส I21
เสื้ออิ่มอุน

ละออศรี แสงอุสาห
บุญมี จุลบุตรดี
ลําไย จันตะเฆ

หอผูปวยสูติกรรมสามัญ (4/2 สามัญ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปนโรงพยาบาลสายสัมพันธแมลูก มีนโยบายสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย

นมแมใหกับมารดาหลังคลอดทุกราย ทั้งในรูปแบบการใหความรู และชวยฝกทักษะการเลี้ยงลูกดวยนมแม ใน
การปฏิบัติขณะมารดาหลังคลอดน่ังใหนมบุตร จะพบวามีการ Expose บริเวณรางกายสวนตัวและดานหนา
เชน หนาอก เตานม ทําใหมารดาหลังคลอดรูสึกเขินอาย ไมมั่นใจขณะใหนมบุตร และเสื้อแบบเกาเวลาเปดให
นมบุตรมารดาตองใชคอหนีบเสื้อไว ทําใหมารดาปวดตนคอ ซึ่งอาจสงผลใหการเลี้ยงลูกดวยนมแมไมประสบ
ความสําเร็จได

ดังน้ัน ทางหนวยงานสูติกรรมสามัญ จึงคิดนวัตกรรมเสื้ออ่ิมอุนขึ้น เพื่อใหมารดามีความสะดวกและ
ลดการเขินอายระหวางใหนมบุตร สอดรับกับนโยบายของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีในการสงเสริมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม

แผนการปรับปรุงพัฒนา ในปจจุบันเสื้อมารดาหลังคลอดเปนเสื้อผาดานขาง ผูกเชือก เวลาใหนมบุตร
ตองดึงเชือกออกและตองใชตนคอหนีบเสื้อไวทําใหมารดาไมสะดวก และยังเปดเผยรางกายเกินความจําเปน
และมารดาหลังคลอดมีอาการปวดตนคอในขณะเวลาที่ใหนมบุตร และเมื่อดําเนินการจัดทํานวัตกรรม เสื้ออ่ิม
อุนแลวเสร็จไดดําเนินการขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ



รหัส I22
กั้นเตียงเรียบรอยลูกนอยปลอดภัย

อรพิน กาลสังข
สุดารัตน สุวรรณไตรย

วันเพ็ญ ขุนณรงค
ขนิษฐา ชอยชด

หอผูปวยสูติกรรมสามัญ (4/2 สามัญ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
หนวยงานสูติกรรมสามัญเปนหนวยงานหน่ึงที่รับยายมารดาหลังคลอด จากหองคลอดและหองผาตัด

ประมาณ 400 - 500 ราย / เดือน ความปลอดภัยของผูมารับบริการเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับใหบริการทางการ
พยาบาล การนําลูกกับแมมานอนเตียงเดียวกันโดยไมแยกแมลูกออกจากกันจะเปนประโยชนอยางมากและเกิด
ผลดีตอทั้งแมและลูกเพราะจะทําใหมีความรักความอบอุนและสายสัมพันธระหวางแมกับลูก เปนการเปด
โอกาสใหลูกไดกินนมแมตลอดเวลา ซึ่งทําใหแมหลั่งฮอรโมนโปรแลคตินและออกซีโทซินออกมา อันจะมี
ผลทําใหเกิดการสรางนํ้านมอยางตอเน่ืองและที่สําคัญลูกไดรับภูมิคุมกันจากแมตลอดเวลา “การศึกษาใน
ตางประเทศ พบวาผูที่นอนรวมเตียงเดียวกันกับเด็กแลวมีความเสี่ยงสูงที่จะทับเด็กเล็ก คือ ผูที่มี รูปรางอวนตัว
ใหญ”

ปญหาที่พบ :
ผูที่ทานยานอนหลับ หรือยาที่ทําใหงวง เชน ยากันชัก ยาแกหวัด เพราะมักจะนอนหลับสนิทจนไม

รูสึกตัว” สาเหตุสําคัญอีกขอที่ทําใหเด็กตายในขณะอยูบนที่นอน คือการตกเตียง
ที่มาของผลงาน :
หนวยงานสูติกรรมสามัญจึงคิดนวัตกรรมกั้นเตียงเรียบรอยลูกนอยปลอดภัยและเห็นความสําคัญของ

การปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูรับบริการ และสอดคลองกับนโยบายของ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีแมลูกปลอดภัยประทับใจบริการ

แผนการปรับปรุงพัฒนา :
ความปลอดภัยของผูมารับบริการเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับใหบริการทางการพยาบาล การนําลูกกับแม

มานอนเตียงเดียวกันโดยไมแยกแมลูกออกจากกันจะเปนประโยชนอยางมาก และเกิดผลดีตอทั้งแมและลูก
เพราะจะทําใหมีความรักความอบอุน และสายสัมพันธระหวางแมกับลูก เปนการเปดโอกาสใหลูกไดกินนม
แมตลอดเวลา และไมพบอุบัติการณ เด็กตกเตียง

1. นําเสนอหองผาเพื่อทํางบประมาณตัดเย็บ
2. นําไปใชในหนวยงานสูติกรรม



รหัส I23
ไมขาด.... ไมหาย

กมลรส  โตะตีมะ
งานไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
กอนปรับปรุง

ไมมีการติดปายบอกสถานะของผาหมวาเปนของ Dialysis Unit จึงเกิดการหายของผาหมผูปวยใน
เพราะมีคนไขจาก Ward ลงมาฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียมแลวไมนําผาหมมาทาง Dialysis Unit จึงนําผาหม
ของหนวยมาใหยืม แตตอนผูปวยกลับ Ward ไดนําผาหมของ Dialysis Unit กลับไปดวย จึงทําใหยอดของผา
หมที่อยูใน Dialysis Unit มีจํานวนลดนอยลง
หลังการปรับปรุง

เราจึงจัดซื้อที่หนีบแบบใสบัตร และทําปายเปนกระดาษใสไวในซองที่หนีบเปนสัญลักษณ ทําปายสี
ฟา หมายถึงของ Ward ถาเปนปายสีเหลือง หมายถึงของ Dialysis Unit เพื่อนําไปหนีบกับผาหม เมื่อผูปวยลง
มาจาก Ward เราก็นําผาหมของหนวยมาใหผูปวยยืม แลวทําการนําปายสีเหลืองมาหนีบ เพื่อแสดงวาผาหมผืน
น้ีเปนของหนวย
สิ่งที่คาดวาจะไดรับ

ลดปญหาการหายของผาหมในหนวยงานคิดเปนรอยเปอรเซ็นต



รหัส I24
เชือกผูกแขนผูปวยฟอกเลือด

นิภาพรรณ  กาลวิไล
งานไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
หนวยไตเทียมมีการใหบริการฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียมในผูปวยฉุกเฉินและเร้ือรัง ในการฟอก

เลือดตองใชหลอดเลือดที่แขนหรือขา นําเลือดออกมาฟอกเลือด จากการสังเกตพบวาภาวะผูปวยที่มาฟอก
เลือดมีอาการขั้นวิกฤต ไมรูสึกตัว ทําใหมีความเสี่ยงจากภาวะเสนเลือดถาวรแตกขณะฟอกเลือดจากการงอ
แขน หรือขา ใหปลายเข็มที่แทงในหลอดเลือดแทงทะลุออกนอกหลอดเลือด และพบวาหลอดเลือดชั่วคราวมี
การหักพับงอ ตําแหนงไมเหมาะสม มีผลทําใหตองยุติการฟอกเลือด ตัวกรองฟอกเลือดอุดตันจากขยับขา
สงผลให ฟอกเลือดไมมีประสิทธิภาพ

หนวยไตเทียมไดระดมความคิดวิเคราะหหาสาเหตุ จากน้ัน ไดออกแบบและจัดทําปลอกเชือกผูกแขน
และนํามาทดลองใชกับผูปวยปรับเปลี่ยนขนาด ลักษณะใหเหมาะสม
สรุป

1.อัตราเสนเลือดถาวรแตกขณะฟอกเลือดจากการงอแขน หรือขา ลดลงเปนศูนย
2. อัตราหลอดเลือดชั่วคราวมีการหักพับงอ จากการงอขาลดลง
3.ผูปวยสุขสบายไมเกิดความกังวลในการฟอกเลือด

สิ่งที่ไดเรียนรู
มีการรวบรวมแนวทางการแกไขปญหา และอุบัติการณเหตุการณไมพึงประสงคตาง ๆ เพื่อเปน

ประโยชนทางการรักษาในการปองกันความผิดพลาดจากการเสนเลือดถาวรแตก ขณะฟอกเลือดอยางเปน
ระบบ



รหัส I25
หมอนอิ่มอุน

เฉลิมขวัญ  ศรีสุวรรณ
ดรุณี  ยอดรัก

ศุภัทรชา  อับดุลเลาะ
หอผูปวยสูติกรรมสามัญ (4/2 สามัญ)

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
หมอนรองใหนมบุตร เกิดจากการคํานึงถึงภาวะจิตใจของผูปวย เนนประโยชนการใชงานความสําคัญ

และความสะดวกในการใหนมบุตร เปนประเด็นสําคัญการคิดคนหมอนรองน้ี จะเปนประโยชนในการดูแล
บุตร ขณะใหนํ้านม การพัฒนาแนวคิด จะเปนประโยชนในการนําไปใช เพื่อใหมารดาเกิดความมั่นใจและลด
อาการเมื่อยลาปวดเมื่อยที่อาจจะเกิดขึ้น ยังผลใหมารดา สามารถใหนํ้านมแกบุตรไดในระยะเวลาที่ยาวนาน
ขึ้น ดวยความสุขสบาย ในขณะเดียวกันบุตรก็ไดรับความรักความอบอุนในออมกอดของมารดา เชนกัน

แผนการปรับปรุงพัฒนา
- ทดลองใชในหนวยงานกอน
- สามารถนําไปพัฒนาและประยุกตใชได ในหนวยงานสูติกรรมอ่ืน
แผนที่จะดําเนินการตอไป
- ประเมินการใชอุปกรณทุก 1 เดือน เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ใชอยูใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมตอ

การใชงานอยางสม่ําเสมอ
- วางแผนติดตามจัดเก็บขอมูล ทบทวนแนวทางการใชหมอนรองนํ้านม และแนวทางการ

ปฏิบัติการใหม ๆ ทุก 1 เดือน เพื่อคนหาขอบกพรองและพัฒนานวัตกรรมที่ใชอยูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



รหัส I26
ไมหนีบมหัศจรรย

กัญชพร  คลังหิรัญ
งานไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
ณ ปจจุบันน้ีพยาบาลปฏิบัติงานจะยึดติดสายสงเลือด โดยใชพลาสเตอรยึดติดกับราวขอบเตียงนอน

ผูปวย หรืออาจวางสายสงเลือดในการฟอกเลือดไวบนเตียงผูปวย ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเลื่อนหลุดของ
สายสงเลือดมีผลทําใหเกิดการเสียเลือดไดอีก กอใหเกิดอันตรายตอผูปวยเปนอยางมาก ทางหนวยงานไตเทียม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จึงเกิดการคิดคนหาวิธีปองกันเพื่อทําใหผูปวยปลอดภัยจากการเสี่ยงของการ
เลื่อนหลุดของสายสงเลือด
หลัง การปรับปรุง :

ภายหลังจากการคิดคนหาวิธีปองกันเพื่อทําใหผูปวยปลอดภัยจากความเสี่ยง พบวาการใชไมหนีบผาที่
มีอยูทั่วไปซึ่งเปนสิ่งของที่หาไดงายราคาถูก และสะดวกตอการใชงานหรือทําความสะอาด
ผลการแกไขปรับปรุง :

1. อัตราการเลื่อนหลุดของสายสงเลือดลดลง
2. ลดความเสี่ยงจากการที่ผูปวยนอนหรือน่ังทับสายสงเลือดในการฟอกเลือด
3. ลดความวิตกกังวลตอผูปวยในระหวางฟอกเลือด
4. บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
5. ไมเกิดความสกปรกของเตียงนอนผูปวยหลังใชงาน
6. สะดวกตอการใชงาน
7. ทําความสะอาดตออุปกรณไดงาย
8. ลดคาใชจายในหนวยงาน

สิ่งที่ไดเรียนรู
ทําใหเกิดความคิดใหม ๆ เกิดขึ้นและสามารถนําเอาสิ่งของอยางอ่ืน ที่มีอยูทั่วไปนํามาใชใน

หนวยงานของเราไดซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีอาจทําใหเกิดสิ่งที่ดี ๆ ขึ้นกับชีวิตเราหรือคนไขไดดวยและเปนสวน
หน่ึงที่สามารถเปนการลดภาวะโลกรอนไดอีกทางหน่ึง



รหัส I27
รถดูดเสมหะเอนกประสงค

ประไพ  กมลวิจิตร และคณะ
หอผูปวยอายุรกรรมชายสามัญ (5/5 สามัญ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
หอผูปวยอายุกรรมชายสามัญ ใหบริการรับผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจ สวนใหญเปนผูปวยสูงอายุไม

สามรถขับเสมหะไดเอง รวมทั้งผูปวยกลุมโรคหลอดเลือดสมองมีปญหาการขับเสมหะ นํ้าลาย อีกทั้งผูปวยที่มี
ปญหาการติดเชื้อทางเดินหายใจ ทําใหมีเสมหะมากขัดขวางทางเดินหายใจ ตองการกิจกรรมการพยาบาลที่
สําคัญ ไดแก การดูดเสมหะ จึงจําเปนตองใหการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว อุปกรณที่ใชในการดูด
เสมหะจึงมีความสําคัญ ทําอยางไรใหพรอมใชอุปกรณมีประสิทธิภาพ สะอาด เปนระเบียบ สวยงาม นาใช
และที่สําคัญคือมีความสะดวกในการใช ผูชวยเหลือคนไข ในฐานะเปนผูรับผิดชอบในงานดูแลความพรอมใช
ของอุปกรณในการดูดเสมหะ พบวายังมีปญหาอุปกรณไมเพียงพอ ไมเปนระเบียบ ไมสะอาด ทําใหเกิดความ
ลาชา ผูปวยมีภาวะเสมหะคั่ง พยาบาลผูใชงานไมพึงพอใจ ทีมผูชวยเหลือคนไขจึงชวยกันคิดวิธีการแกไข
ปญหาดังกลาว โดยการดําเนินการพัฒนารถดูดเสมหะขึ้น

แผนการปรับปรุงพัฒนา
- จัดทําคูมือการใชและวิธีจัดเตรียมอุปกรณ
- กํากับดูแลและพัฒนาตอในการจัดการอุปกรณอ่ืน ๆ



รหัส I28
FI-FO FIRST IN ถูกหลัก FIRST OUT ถูกใจ

รัตนา  ประเสริฐอัมพร  และคณะ
หอผูปวยอายุรกรรมชายสามัญ (5/5 สามัญ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
หอผูปวยอายุกรรมชายสามัญ เปนผูปวยที่รองรับผูปวยจํานวน 42 เตียง มีทั้งผูปวยวิกฤติและผูปวยที่

นอนโรงพยาบาลเพื่อรับการวินิจฉัยหาสาเหตุของความเจ็บปวย ดังน้ันจึงทําใหจําเปนตองมีวัสดุอุปกรณ
มากมายเพื่อใชในการทําหัตถการกับผูปวย ไมวาจะเปนเข็มสําหรับฉีดยา Syringc, IV set, Blood set, NG-tube
และอ่ืน ๆ ดวยพื้นที่ที่มีความจํากัดแตมีวัสดุอุปกรณมากมายที่ตองจัดเก็บใหเปนระเบียบ สะดวกงายตอการ
หยิบใช และใหเปนไปตามหลัก FIRST IN – FIRST OUT ซึ่งหมายถึงการนําสิ่งของที่เก็บไวกอนออกมาใช
กอน โดยกอนหนาน้ีทางเจาหนาที่หอผูปวยไดแกปญหาดังกลาวโดย ตัดเปดชองกลอง Syringe, IV set, Blood
set ใหมีขนาดกวางพอดีที่จะหยิบของได

จากปญหาดังกลาว ทางคณะผูจัดทําจึงระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาวิธีการจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณใหเปนระเบียบ สะดวกตอการหยิบใช คุมราคากับการใชประโยชน และใหเปนไปตามหลัก FIRST
IN – FIRST OUT ของ 5 ส. โดยสรางนวัตกรรม FI – FO FIRST IN ถูกหลัก FIRST OUT ถูกใจ ทดลองใชกับ
Syringe, IV set, Blood set, Terumo set, NG-tube, Needle

ทางคณะผูจัดทําไดวางแผนสําหรับการพัฒนาการประดิษฐกลอง FI-FO ที่สามารถใชอุปกรณอ่ืน ๆ
เชน Medicut, Extention, Three way, Injection plug, central line catheter (3-lumen, 2-lumen) เปนตน เพื่อให
การจัดเก็บอุปกรณในหอผูปวยเปนไปตามหลัก FIRST IN – FIRST OUT



รหัส I29
หมอนปองกันแผลกดทับ (หมอนวางใจ)

สุภาพ  แกนสนธ  และคณะ
หอผูปวยอายุรกรรมชายสามัญ (5/5 สามัญ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
หอผูปวยอายุรกรรมชายสามัญ เปนหอผูปวยสามัญที่รับผูปวย จํานวน 42 เตียง ผูปวยสวนใหญเปน

ผูปวยสูงอายุที่ตองใสเคร่ืองชวยหายใจ และมีปญหาเกี่ยวกับการชวยเหลือตัวเองไดนอย ผูปวยที่ไมรูสึกตัว
ผูปวยที่ถูกจํากัดการเคลื่อนไหวจํากัดกิจกรรมเปนอัมพาตหรือชวยเหลือตัวเองไดนอย จึงมักจะกอใหเกิด
ปญหาภาวะแทรกซอนตามมา เชน การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและทางเดินปสสาวะ และกอใหเกิดแผล
กดทับมากขึ้น

การเกิดแผลกดทับเปนปญหาหน่ึงที่มีความสําคัญ ไมวาจะเปนแผลกดทับที่เกิดขึ้นจากที่บานคิดเปน
รอยละ 10 ของผูปวยทั้งหมด และผูปวยที่เกิดขึ้นใหมในโรงพยาบาลคิดเปนรอยละ 4 ของผูปวยทั้งหมด ซึ่งทํา
ใหสิ้นเปลืองคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณการทําแผล การเพิ่มงานใหกับบุคลากรและทําใหผูปวยตองนอน
โรงพยาบาลระยะเวลานานขึ้น ยังไมรวมถึงอาจเกิดการติดเชื้อที่เกิดจากแผลกดทับและจะสงผลตอคุณภาพ
ผูปวยได

แผลกดทับมักเกิดขึ้นคอนขางบอยที่บริเวณ หลัง กนกบ ตาตุม และบริเวณปุมกระดูกตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่
พลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง ทางหอผูปวยยังประสบปญหาขาดแคลนหมอนสําหรับการพลิกตะแคงตัว
เพียงพอและเหมาะสม บางคร้ังตองใหญาตินําหมอนมาเองหรือใชผาหมในการพลิกตะแคงตัว ซึ่งไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

จากปญหาขางตนทางคณะผูจัดทําจึงนําปญหามาวิเคราะหเพื่อคิดหาแนวทางปญหาโดยมีการจัดต้ัง
ทีมขึ้นมาและรวมสรางอุปกรณขึ้นมาที่มีชื่อวา “หมอนวางใจ”


