


รายชื่อผลงานวิชาการประเภทผลงาน Poster นวัตกรรม
ในการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คร้ังท่ี 15 / 2554

ท่ี เร่ือง ผูนําเสนอ/ตําแหนง หนวยงาน
1 ชุดพรางตารักษาใจ นางณัฐภรณ อูยายโสม

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
หองฉีดยาหัตถการและเคมีบําบัด
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2 การติดตามและประเมินแผลดวย
ภาพถาย

นางสาวมนัสนันทร จิตเกษม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางประทานพร นาคดํา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ (5/2 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

3 Rolling ลางสายยาง นางกุลพร เพ็ชรวงษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางสาวนฤมล อังอนันท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นายแสนสุข แสงบุปผา
ผูชวยเหลือคนไข

หองผาตัด
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

4 สายผูก Tube Chill Chill นางสาวจันทรสุดา หวังโซะ
ผูชวยเหลือคนไข
นางสาวมาลัย ลีกา
ผูชวยเหลือคนไข
นางละเอียด ไพบูรย
ผูชวยเหลือคนไข

หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

5 หุนสอนทําแผล Tracheotomy นางชอทิพย ทองทิพย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางวัฒนศิลป แปงพังงา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

6 รถ emergency มาเร็ว เคลมเร็ว พรอม
ใช ปลอดภัย ลดระยะเวลา

นางสาวนิตยา บุญศรี
พยาบาลวิชาชีพ

หอผูปวยหนักอายุรกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

7 ปลอกซัคซี้ด นางอรุณี วิบูลยนัฎ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ศัลยกรรมชายสามัญ (5/3 ส)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

8 กลองเฟรม......ทาสรัก นางจรีรัตน ศรีไพบูลย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ศัลยกรรมชายสัญ (5/3 ส)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
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ท่ี เร่ือง ผูนําเสนอ/ตําแหนง หนวยงาน
9 นวัตกรรม 3 IN 1 นางสาวกมลวรรณ ถาวิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางสาวประไพ ภูประจําศิลป
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางประทานพร นาคดํา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

ศัลยกรรมพิเศษ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

10 นวัตกรรม ปายสีลดความเสี่ยง นางสาวโสภิตา หัดหมัน
นักอุปกรณชีวการแพทย

งานเคร่ืองมือแพทย
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

11 เกมบัตรคําสอนนอง นางศศิธร กันกา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางนงลักษณ แกวประกิจ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

กุมารเวชกรรมพิเศษ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

12 หนาตางมหัศจรรย (Window on IV
Line)

นางนฬวรรณ แกนสาร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางวชิรา สุวรรณเวช
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางรัชนี พลอ่ึง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

อายุรกรรมพิเศษ ชั้น 4
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

13 โดนัทประคบเตานม นางสาววชิรา ตนโศก
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

4/2 สามัญ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

14 การใชโปรแกรมwordในการระบุตัว
ผูปวย  (Patient Identification)

นางสาวฐิตินันท วัฒนชัย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางสุวารี สาระอาภรณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยอายุรกรรมชายสามัญ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

15 พิเศษสูติรวมใจ ลดภัยโลกรอนดวย
ถุงผา

นางเกษร  หอมกลาง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นางสาววิไลพร กุนัน
ผูชวยเหลือคนไข
นางสุกัญญา ควรเขียว
ผูชวยเหลือคนไข

สูตินรีเวชกรรมพิเศษ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
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ท่ี เร่ือง ผูนําเสนอ/ตําแหนง หนวยงาน
16 นวัตกรรมเคร่ืองดูดไอปรอทเพื่อลด

การฟุงกระจายไอปรอท
นายศราวุธ ทองไพรวรรณ
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน

นายศักดา กําลังเสือ
ชาง

ฝายทันตสาธารณสุข
ฝายพัสดุและซอมบํารุง
โรงพยาบาลบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี

17 นวัตกรรมสายใยรักเด็ก ปองกันเด็ก
พลัดตกเตียง

นางชัญญา มณีวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หนวยงานผูปวยใน
โรงพยาบาลบานเขวา
จังหวัดชัยภูมิ





ชื่อเร่ือง : ชุดพรางตารักษาใจ
ผูนําเสนอ : นางณัฐภรณ อูยายโสม
หนวยงาน : หองฉีดยาหัตถการและเคมีบําบัด โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : หองเคมีบําบัดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เปนหนวยงานที่ใหการดูแลรักษาผูปวยมะเร็งที่
เกี่ยวกับการไดรับยาเคมีบําบัด โดยมีทั้งผูปวยที่มาเชา เย็นกลับและผูปวยที่ตองนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
ซึ่งยาเคมีบําบัดที่ใชรักษากับผูปวยยอมแตกตางกันไปตามโรคที่เปน แตมียาเคมีบําบัดตัวหน่ึงที่ใชใหกับผูปวย
ทางเสนเลือดดําน้ันเปนยานํ้าสีแดง นับเปนยาที่มีปญหาตอผูปวยเปนอยางมาก ในทางปฏิบัติแลวยอมทราบกัน
ดีวาผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัดสวนใหญจะมีอาการขางเคียง เชน คลื่นไส อาเจียน จะมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับ
สภาพของผูปวย ซึ่งพบไดทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ทางสภาพรางกายน้ันสามารถใหการรักษาไดงายกวา
สภาพจิตใจ ผูปวยเกือบรอยละ 80 ที่ไดรับยา Doxorubicin ซึ่งเปนนํ้ายามีแดงน้ัน เมื่อผูปวยเร่ิมเห็นยาก็เร่ิมมี
อาการคลื่นไส อาเจียน บางรายอาเจียนต้ังแตอยูที่บาน จนทําใหทอแทไมอยากมารับยาเคมีบําบัดอีกตอไป
ผูปวยมักพูดเปนเสียงเดียวกันวา เกลียดสียา ทรมานใจมาก ไมอยากไดยาตัวน้ีเลย
ทางหนวยงานเห็นถึงความสําคัญ และพรอมที่จะดูแลผูปวยแบบองครวม จึงไดประดิษฐชุดพรางตารักษาใจ
ขึ้น เพื่อลดการมองเห็นสีของยา โดยใชถุงพลาสติกตัดเย็บขึ้นเปนชุดตุกตา เพื่อสวมทับขวดนํ้าเกลือที่ผสมยา
เคมีบําบัด
วัตถุประสงค :  1. เพื่อใชปกปดสียาเคมีบําบัดขณะใหผูปวย

2. เพื่อลดความหวาดกลัว และการเกลียดสียาเคมีบําบัดใหแกผูปวย
3. เพื่อใหผูปวยเกิดความสุขสบายทั้งทางจิตใจและสายตา
4. เพื่อลดความทุกขทรมานจากอาการคลื่นไส อาเจียนใหกับผูปวย

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2553 – 31 พฤษภาคม 2554
อุปกรณในการจัดทํา : 1.เข็มเย็บผา 2.ดายเย็บผา 3.ถุงพลาสติก 4.กรรไกร
วิธีการดําเนินโครงการ : 1.ประชุมชี้แจง และวางแผนดําเนินโครงการ

2.ดําเนินโครงการโดยตัดเย็บถุงพลาสติกเปนชุดตุกตาหลายๆแบบแลวนํา
ไปใชกับผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัดซึ่งเปนนํ้าสีแดง

3.วิเคราะหขอมูล สรุปผล
4. ประเมินผล

ประโยชนและการนําไปใช : 1. ผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัดสบายตาและสบายใจ
2. ผูปวยและญาติมีความพึงพอใจ
3. สรางภาพลักษณที่ดีใหแกหนวยงานและโรงพยาบาล





ชื่อเร่ือง : การติดตามและประเมินแผลดวยภาพถาย
ผูนําเสนอ : นางสาวมนัสนันทร จิตเกษม และนางประทานพร นาคดํา
หนวยงาน : หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

คําสําคัญ : ผูปวยใน หมายถึงผูปวยที่รับไวรักษาในหอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ
PCT record หมายถึงแบบบันทึกการดูแลผูปวยของทีมสหวิชาชีพสาขาศัลยกรรม

เปาหมาย                 : สื่อสารผลการรักษาพยาบาลแผลของผูปวยระหวางการรักษา  หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ
(5/2 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ท่ีมาของโครงการ :
หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษใหบริการผูปวยในที่รักษาดวยการผาตัด การดูแลผูปวยที่มีแผลจึงถือไดวา

เปนงานประจํา ในการดูแลแผลจําเปนตองติดตามและประเมินแผลอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะแผลเร้ือรัง เชน
แผลเบาหวาน แผลติดเชื้อ แผลกดทับ จากการปฏิบัติงานพบปญหาการบันทึกความกาวหนาหรือการหายของ
แผลยังไมชัดเจนครบถวนและตอเน่ืองทําใหไมสามารถมองเห็นความกาวหนาของแผลไดชัดเจนหรือเขาใจไม
ตรงกันและบางคร้ังแพทยติดภารกิจมาตรวจเยี่ยมผูปวยหลังจากเจาหนาที่ทําแผลประจําวันไปแลวตองเปด
แผลใหมใหแพทยประเมินแผลทําใหทํางานซ้ําซอนและเสียคาใชจายเพิ่มเจาหนาที่หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ
เห็นความสําคัญของป ัญหาดังกลาว   และเพื่อสื่อสารลักษณะของแผลในทีมสหวิชาชีพใหความเขาใจที่ถูกตอง
ตรงกัน จึงจัดทําโครงการน้ีขึ้น
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน :
1. บันทึกแผลดวยการถายภาพ ที่พบในคร้ังแรก โดย ระบุวันท ี่ แถบวัดขนาดของแผลในผูปวยที่มีแผลเร้ือรัง

หรือแผลมีปญหา เชน แผลเบาหวาน แผลติดเชื้อ แผลกดทับ
2. จัดทําแฟมภาพถายแผลผูปวยเปนรายบุคคลโดยใชแบบบันทึก PCT record เก็บไวในคอมพิวเตอรของ
    หนวยงาน
3. ถายภาพแผลซ้ําทุกวันจันทร และวันพฤหัสบดี และรวบรวมไวในแฟมภาพถายแผลผูปวยแตละราย
4. Print ภาพถายแผล แนบไวในแฟมประวัติผูปวย อาจบันทึกขอมูลเพิ่มเติม เชนวิธีการทําแผล

วัสดุที่ใชทําแผล
5. ใหทีมสหสาขาวิชาชีพ และผูปวย ติดตาม ประเมินแผลจากภาพถาย หรือภาพจากคอมพิวเตอร
บทเรียนท่ีไดรับ :
1. การสื่อสารกับทีมสหวิชาชีพในการติดตาม ประเมินแผลของผูปวยแตละรายชัดเจน และเขาใจตรงกัน
2. สามารถกลับมาดูลักษณะแผลยอนหลังได
3. ใชเปนขอมูลแจงผลการรักษาพยาบาลแกผูใชบริการ
4. ความพึงพอใจของผูใหและผูใชบริการตอการติดตามและประเมินแผลดวยภาพถายระดับดี – ดีมาก 100%
ผูรับผิดชอบโครงการ : นางประทานพร นาคดํา และนางสาวมนัสนันทน จิตเกษม

หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ( 5/2 พิเศษ)





ชื่อเร่ือง : นวัตกรรม Rolling ลางสายยาง
ผูนําเสนอ : นางกุลพร เพ็ชรวงษ, น.ส.นฤมล อังอนันท, นายแสนสุข แสงบุปผา
ท่ีปรึกษาโครงการ : นางจิศาณี กฤษนัมพก
หนวยงาน : หองผาตัด โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ท่ีมาของโครงการ : หองผาตัดเปนหนวยงานที่ใหบริการผาตัดทุกประเภท ในการผาตัดจะมีการใชสายยางดูด
ของเหลวที่ออกจากรางกายผูปวย เชน นํ้าในชองทอง เลือด เปนตน หลังจากผาตัดเสร็จจะนําสายยางไปทํา
ความสะอาด ซึ่งการทําความสะอาดเปนหัวใจสําคัญของการทําใหอุปกรณเคร่ืองมือผาตัดไมมีการติดเชื้อ
เพราะถามีคราบเลือดหรือโปรตีนตกคางอยูบนอุปกรณ แมจะนําไปน่ึงดวยไอนํ้า หรือฆาเชื้อดวยวิธีอ่ืน ก็จะไม
สามารถทําลายเชื้อที่อยูใตคราบน้ันๆได ทําใหผูปวยที่ใชอุปกรณน้ันคนตอไปมีโอกาสติดเชื้อได ในการลาง
สายยางที่เปอนเลือด พบวาตองใชระยะเวลาประมาณ 8-10 นาที/สาย และสิ้นเปลืองนํ้าประมาณ 15-30 ลิตร/
สาย ซึ่งระยะเวลาและปริมาณนํ้าขึ้นอยูกับความสกปรกของสาย นอกจากน้ียังพบวาแปรงที่ซื้อจากบริษัทมี
ความยาวไมพอในการลางสายยาง ซึ่งยาวถึง 2.5-3 เมตร และหลังจากใชแปรงแลว การเก็บแปรงมีความยุงยาก
เกะกะหองลาง ซึ่งมีพื้นที่คับแคบและมีอุบัติการณตองลางสายซ้ําอยูบอยๆ ดังน้ัน ทางทีมงานจึงคิดประดิษฐ
อุปกรณ เพื่อใชลางสายยางไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองลางใหสะอาด มีความยาวและหัวแปรงเหมาะสม
กับสายยาง ลดการสิ้นเปลืองนํ้า ประหยัดเวลา สะดวกทั้งขณะใชงานและการเก็บอุปกรณหลังใชงาน เปนวัสดุ
ที่สามารถทําความสะอาดไดงาย ไมเปนสนิม
วัตถุประสงค : 1. เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือในการทําความสะอาดอุปกรณการแพทยปนเปอนที่มีลักษณะเปน
รูกลวงที่มีประสิทธิภาพและใชงานไดงาย 2. เพื่อปองกันการติดเชื้อในผูปวย 3. เพื่อลดขั้นตอนและความ
สิ้นเปลืองของการลางแบบเดิม
ข้ันตอนการดําเนินการ : 1. ระดมความคิดในการกําหนดรูปลักษณใหสอดคลองกับการใชงาน และงายตอการ
ผลิต 2. ประเมินราคาวัสดุ คาดําเนินการ และความคุมทุน 3. ดําเนินการผลิต ทดลองใช และประเมินผล
งบประมาณท่ีใช : 2,200 บาท/ชิ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ : 1. อัตราความพึงพอใจของผูใชอุปกรณ 2. อัตราการลางซ้ําเน่ืองจากตรวจ
พบวาสายยางไมสะอาด 3. อัตราเฉลี่ยของการใชปริมาณนํ้าตอสาย 4. อัตราเฉลี่ยของเวลาที่ใชลางตอสาย
สรุปผลการดําเนินงาน : 1. อัตราความพึงพอใจของผูใชอุปกรณ 98% 2. อัตราการลางซ้ําเน่ืองจากตรวจพบวา
สายยางไมสะอาด จากการเก็บขอมูล พบวา อัตราการลางซ้ําลดลงจาก 10-25% เปน 0.01% 3. อัตราเฉลี่ยของ
การใชนํ้าตอสาย ลดลงจาก 22.5 ลิตร/สาย เปน 5.4 ลิตร/สาย ประหยัดนํ้าไดเดือนละประมาณ 8,550 ลิตร (คิด
ตามปริมาณสายที่ลางตอเดือน 500 สาย) 4. อัตราเฉลี่ยของการใชเวลาในการลางตอสาย ลดลงจาก 9 นาที/
สาย เปน 3.5 นาที/สาย ลดเวลาในการลางสายไดเดือนละ 45.8 ชั่วโมง/เดือน 5. มีกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้น
คือ ไดเรียนรูการปรับปรุงการทํางาน โดยการใชนวัตกรรมมาชวย และทําใหมีความริเร่ิมสรางสรรค รูจัก
วิเคราะหและแกปญหาในการทํางาน





ชื่อเร่ือง : สายผูก Tube Chill Chill (นวัตกรรม)
ผูนําเสนอ : นางจันทรสุดา หวังโซะ และคณะ
หนวยงาน : หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ปญหาที่พบ : หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญรับผูปวยไวนอนพักรักษาตัว 42 เตียง มีผูปวยวิกฤติหรือผูปวยท่ีมี
อาการหนักสวนหน่ึงจําเปนตองใชเครื่องชวยหายใจ โดยเฉล่ีย 15 - 20 ราย/วัน กรณีท่ีผูปวยตองคาทอชวยหายใจ
ชนิด Endo tracheal  Tube ไวนานๆ    แพทยจําเปนตองเปล่ียนเปนการเจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจเปนใสชนิด
Tracheotomy  Tube    ท่ีผานมาเม่ือพยาบาลทําแผลTracheotomy เสร็จเรียบรอย จะใชเชือกผูก Tube  แตเกิดปญหา
เชือกผูก Tube  บาดคอผูปวย  และบางครั้งตัดเชือกผูกยาวไป - สั้นไป   หรือเชือกโดนเสมหะ   สกปรก  หมักหมม
อับชื้น ฯลฯเปนภาพลักษณท่ีไมสวยงาม   หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ  จึงไดพัฒนา  โดยนําอุปกรณสายออกซิเจน
ท่ีใชแลวและเชือกผูกท่ีมีอยูเดิมในหนวยงานมาประดิษฐ เปน “สายผูก Tube Chill Chill ” เพื่อใชผูก Tracheotomy
Tube ใหผูปวย
เปาหมาย : เพื่อใหผูปวยไมไดรับบาดเจ็บจากการใชเชือกผูก Tracheotomy Tube
ตัวช้ีวัด : รอยละของเจาหนาท่ีท่ีพึงพอใจตอการใช “ สายผูก Tube  Chill  Chill ”

จํานวนครั้งของการบาดเจ็บจากการใชผูก Tracheotomy Tube
สูตรคํานวณ : 1 จํานวนเจาหนาท่ีท่ีพึงพอใจตอการใช “ สายผูก Tube  Chill Chill ”  X   100

เจาหนาท่ีท้ังหมด
2. จํานวนครั้งของการบาดเจ็บจากการใชผูก Tracheotomy Tube

วิธีการเก็บขอมูล : หัวหนางานสอบถามความพึงพอใจของเจาหนาท่ีและสังเกตอุบัติการณการบาดเจ็บของผูปวยจาก
การใชสายผูก Tracheotomy Tube
วิธีปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพและสรางนวัตกรรม : เจาหนาท่ีพยาบาลและพนักงานผูชวยเหลือคนไข  จะเปนผูผลิต
“ สายผูก Tube  Chill Chill  ”  ดังน้ี
เตรียมอุปกรณ : เชือกผูก Tube  แบบเดิม (cotton tape) กรรไกร    และสายออกซิเจนท่ีใชแลว
วิธีทํา : ใหตัดสายออกซิเจนท่ีใชแลวใหยาวหลาย ๆ ขนาด  ตั้งแต 8 - 11 น้ิว  เชน  Size S (ยาว 8” ) , M (ยาว 9”) ,
L (ยาว 10” ) และ XL (ยาว 11” ) : ใชเชือกผูก Tube  แบบเดิม (cotton tape) พับสองทบ  สอดเขาไปในสาย
ออกซิเจนใหปลายขางท่ีเปนหวงยาวเลยสายออกซิเจนประมาณ 2 น้ิว  และปลายเชือกอีกขางท่ีมีสองสายตัดใหยาวเลย
ปลายสายออกซิเจน 6 น้ิว : ติด Sticker ท่ีปลายสายออกซิเจนระบุแถบสีดังน้ิว  เชน  Size S (สีเหลือง ) , M ( สีแดง ) ,
L (สีเขียว ) และ XL (สีฟา )
การนําไปใช : ผูจะทําแผล Tracheotomy     ประเมินรอบคอผูปวยวาจะตองใช   สายผูก Tube Chill Chill ขนาดใด  :
เตรียมอุปกรณทําแผลพรอม  สายผูกไปใหพรอมโดยเลือกขนาดสายใหเหมาะสม : ทําแผลใหผูปวยท่ีอยางนอยวันละ
หน่ึงครั้ง   ในเวรเชา   พรอมกับเปล่ียนเชือกผูก Tube ดวยทุกครั้งและเปล่ียนกอนเม่ือจําเปน  เชน  แผลสกปรกกอน
ผลการดําเนินงาน : เจาหนาท่ีมีความพึงพอใจ  ในการใช “ สายผูก Tube  Child Child  ” แทนเชือกผูกแบบเดิม
100% : ไมพบอุบัติการณการบาดเจ็บจากการใชผูก Tracheotomy Tube  แบบใหม ท่ีหอผูปวยผลิตขึ้น
แผนปรับปรุง/พัฒนา : ประดิษฐหุนสอนทําแผล Tracheotomy คูกับการใช “ สายผูก Tube  Chill Chill  ” เพื่อสอน
ญาติหรือผูดูแลทําแผลใหผูปวยท่ีจําเปนตอง On  Tracheotomy  Tube   กลับบาน





ชื่อเร่ือง : หุนสอนทําแผล Tracheotomy (นวัตกรรม)
ผูนําเสนอ : นางชอทิพย ทองทิพย และคณะ
หนวยงาน : หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ปญหาที่พบ : หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ   รับผูปวยไวนอนพักรักษาตัว 42  มีผูปวยท่ีมีความจําเปนตองใช
เครื่องชวยหายใจ โดยเฉล่ีย 15-20 ราย/วัน กรณีท่ีผูปวยตองคาทอชวยหายใจ ชนิด Endo tracheal  Tube ไวนานๆ   จะ
เกิดปญหาการเกิดแผลกดทับท่ีหลอดลมและเกิดความยุงยากในการดูแลผูปวย    จึงจําเปนตองเปล่ียนทอชวยหายใจ
เปนใสชนิด Tracheotomy  Tube  เม่ือผูปวยอาการทุเลาสามารถเอาเครื่องชวยหายใจออกได  และแพทยอนุญาตให
กลับไปพักฟนท่ีบานได แตไมสามารถถอด Tracheotomy  Tube  ออกไดพยาบาลจําเปนตองสอนผูดูแลในการชวย
ดูแลผูปวยและตองทําแผลบริเวณ Tracheotomy  ใหกับผูปวยได ท่ีผานมา  พยาบาลจะใชวิธีสอนผูดูแลใหทําแผล
Tracheotomy   กับตัวผูปวย   แตผลคือผูดูแลจะกลัวและเกิดความไมม่ันใจวาจะทําได ดังน้ันหอผูปวยจึงไดพัฒนา
แนวการสอนผูดูแล  โดยนําอุปกรณเหลือใชในหนวยงานมาประดิษฐ เปน หุนสอนทําแผล Tracheotomy  เพื่อให
ผูดูแลสามารถฝกทําแผลจนม่ันใจวาทําไดแลวจึงไปฝกทํากับตัวผูปวยจริง
เปาหมาย : เพื่อใหญาติหรือผูดูแล มีความม่ันใจและสามารถทําแผล Tracheotomyใหกับผูปวยไดอยางถูกตอง
ตัวช้ีวัด : รอยละของคะแนนความพึงพอใจของผูดูแล

จํานวนครั้งของความไมถูกตองในการทําแผล Tracheotomy ของผูดูแล ซึ่งจะประเมินโดยพยาบาล
สูตรการคํานวณ : จํานวนผูดูแลท่ีประเมินวาพึงพอใจในการใชหุนสอนทําแผลของพยาบาล X   100

                                       จํานวนผูดูแลท้ังหมดท่ีตองทําแผล Tracheotomy
  จํานวนครั้งของความไมถูกตองในการทําแผล Tracheotomy ของผูดูแล

วิธีการเก็บขอมูล : พยาบาลผูรับผิดชอบสอบถามความพึงพอใจและสังเกตความถูกตองในการทําแผลของผูดูแล
วิธีปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพ : เตรียมอุปกรณที่ใชประดิษฐหุน : กลองกระดาษเปลา(ทําตัวหุน) ,ขวดนํ้ากล่ันเปลา
ขนาด 100 ซีซี (ทําหนาและลําคอหุน), Tracheotomy Tube .สายผูก Tubeและผากอสทําแผล วิธีทํา : นํากลอง
กระดาษมาเจาะรูดานบน ใหขนาดรูกวางเทากับคอขวดนํ้าเกลือ : นําขวดนํ้ากล่ันเปลาควํ่าลงใหคอขวดสอดลงไปใน
กลองบริเวณท่ีเจาะรูและใชเทปแปะติดกับกลองใหแนน : เจาะรูท่ีขวดนํ้ากล่ัน สอด Tracheotomy Tube (ในตําแหนง
คอหุน)รองดวยผากอสและผูกเชือกใหเรียบรอย : ตกแตงหุนใหสวยงาม โดยวาดใบหนา และนําหมวกพรอมเสื้อเด็ก
มาใสใหหุน การนําไปใช : กําหนดให พยาบาลใช “ หุนสอนทําแผล Tracheotomy ” ท่ีไดประดิษฐขึ้น  สอนญาติ
หรือผูดูแลและ ใหฝกทําจนกวาพยาบาลประเมินไดวาผานหรือปฏิบัติได   แลวจึงใหไปทําแผลกับตัวผูปวยจริง
ผลการดําเนินการ : 1. ผูดูแล/ญาติมีความพึงพอใจตอการใชหุนสอนทําแผล Tracheotomy 100% 2. ผลการประเมิน
ความถูกตองในการทําแผล Tracheotomy ของผูดูแล/ญาติ    พบวายังมีบางคนทําไมถูกตอง เวลาใชสายผูก Tube   มี
อาการมือสั่น  กลัว   และไมม่ันใจแตท้ังหมดทําแผลไดถูกตอง
แผนปรับปรุง/พัฒนา : 1.ใหญาติหรือผูดูแล    ฝกผูก Tube  ใหชํานาญ และ ม่ันใจ กอนไปทําแผล 2. ใหญาติหรือ
ผูดูแลผลิตสายผูก Tube  ไปใชเองท่ีบาน  โดยทางหอผูปวยจะสอนวิธีทําและสนับสนุนอุปกรณให (ใชสาย
ออกซิเจนท่ีใชแลวและเชือกผูกท่ีมีอยูเดิมในหอผูปวย)





ชื่อเร่ือง : รถ emergency มาเร็ว เคลมเร็ว พรอมใช ปลอดภัย ลดระยะเวลา
ผูนําเสนอ : นิตยา บุญศรี
หนวยงาน : หอผูปวยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ภูมิหลังของของศิลปวิทยาการท่ีเกี่ยวของกับการประดิษฐ :
หอผูปวยหนักอายุรกรรมใหการดูแลผูปวยวิกฤต  ซึ่งมีโอกาสเกิดหัวใจหยุดเตนอยูตลอดเวลา  ดังน้ันเพื่อความ
ปลอดภัยของผูปวยวิกฤต รถ emergency จึงตองมีการตรวจสอบความพรอมใชทุกเวร ซึ่งเปนภาระและใช
เวลานาน จึงคิดนวัตกรรมเพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบความพรอมใชของรถ emergency โดยตรวจสอบรถ
emergency ตามรายการทุกคร้ังหลังใชงานหลังจากน้ันล็อคไว แลวลงนามและวันที่ผูตรวจสอบความพรอมใช
และตรวจสอบทุกคร้ังหลังใช





ชื่อเร่ือง : "ปลอกซัคซี้ด"
ผูนําเสนอ : คุณอรุณี วิบูลยนัฎ
หนวยงาน : ศัลยกรรมชายสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

อุบัติเหตุเข็มทิ่มตํา เปนความยากที่จะไมใหเกิดกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิค หนวยงาน
ศัลยกรรมชายก็เปนหนวยงานหน่ึงที่พบกับอุบัติการณน้ีทุกป ปละ 2 - 3 ราย ถึงแมจะไมมากราย และยังไม
พบกับเหตุการณรายแรงตามมา แตใครจะรับประกันไดวาเหตุการณรายแรงจะไมเกิดขึ้น และอุบัติการณน้ี
ไมควรเกิดขึ้นกับใครเลย เน่ืองจากประการแรกจะเปนผลทางดานจิตใจอยางมากจาก ความกลัวตอการติดเชื้อ
เอช ไอ วี และถาหากจําเปนตองรับประทานยาตานไวรัส ก็มักจะสงผลทางดานรางกาย ตามมาจากผลขางเคียง
ของยา เชน อาการคลื่นไส อาเจียน เวียนศีรษะ ซึ่งอาจจะสงผลทําใหไมสามารถประกอบหนาที่การงานได
ตามปกติ

การหาวิธีปองกันจึงเปนแนวคิดสําคัญที่หนวยงานใหความสนใจตลอดมา จากการทบทวนอุบัติการณ
ที่เกิดขึ้น โดยสวนใหญจากเข็มที่เสียบคาไวกับสายนํ้าเกลือ ภายหลังจากการฉีดยาในรายที่ใช  Injection Plug
ซึ่งการแขวนไวอาจทําใหปลอกเข็มหลุดรวงไป และเกิดการทิ่มตํากับผูที่ผานไปโดน ประจวบกับบรรจุภัณฑ
ของสารนํ้าที่ใชฉีด lock เปน Single use และไมตองใชเข็มในการ ดูดผานสารนํ้าเขา Syringe ดังน้ันแนวคิดใน
คร้ังน้ีจึงคิดวา การลดการใชเข็มคาไวที่สายนํ้าเกลือในรายดังกลาวใหได จึงนาจะเปนสิ่งที่กอใหเกิดความ
ปลอดภัยจากเหตุเข็มทิ่มตําไดเปนอยางดี และใหชื่อบรรจุภัณฑ สารนํ้าน้ีที่นํามาใชประโยชนตอเน่ืองชื่อ
"ปลอกซัคซี๋ด"
ข้ันตอน :

ภายหลังจากการฉีด หรือหยด (drip) ยาผาน injection plug เสร็จแลวทุกรายตองใช Normal  saline
เปนสารนํ้าในการฉีดหลอ Injection  Plug ไว ใหปฏิบัติดังน้ี

1. ใหปลดสายนํ้าเกลือตอกับบรรจุภัณฑ normal saline (ปลอกซัคซี้ด)
2. ใหใช syringe ที่บรรจุ normal saline สําหรับฉีดหลอจุก Injection  Plug ตอเขากับเข็ม drip ยาอยาง

ระมัดระวัง การปนเปอนเชื้อ (contamination) และฉีดสารนํ้าเขา Injection  Plug เมื่อเรียบรอย ถอน Syringe
พรอมเข็มทิ้ง
ประโยชนท่ีไดรับ :

1. ลดอุบัติการณการเกิดเข็มทิ่มตําจากเข็มที่คาไวที่สายนํ้าเกลือรายที่คา injection plug
2. ลดจํานวนการใชเข็ม และลดปริมาณขยะ
3. นําสิ่งซึ่งกอนจะเปนขยะ recycle มาใชใหเกิดประโยชน

บทสรุป :
หลอดซัคซี้ด เร่ิมนํามาใชต้ังแตเดือนมกราคม ๒๕๕๔ และสามารถหยุดอุบัติการณการถูกเข็มทิ่มตํา

ที่เกิดจากเข็มที่ติดกับสายนํ้าเกลือที่แขวนคาไวสําหรับหยดยาผูปวย





ชื่อเร่ือง : กลองเฟรม…...ทาสรัก
ผูนําเสนอ : จรีรัตน ศรีไพบูลย และเจาหนาท่ีหอผูปวยศัลยกรรมชายสามัญ
หนวยงาน : หอผูปวยศัลยกรรมชายสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา : เน่ืองจากประเภทของผูปวยที่รับไวรักษาตัวในหอผูปวยศัลยกรรม
ชายสามัญจะมีความหลากหลายในระดับความรูสึกตัว สับสนจากพยาธิสภาพของโรค  ผูปวยสูงอายุ ระดับ
ความรูสึกตัวที่ลดนอยลง ผูปวยจึงมีการดึงอุปกรณสอดใสรางกายตางๆที่มีความจําเปนตอการรักษา เชน ทอ
ชวยหายใจ  สายยางใหอาหาร สายสวนปสสาวะ สายใหออกซิเจน สายที่ตอจากแผลผาตัด ทอระบายตางๆเปน
ตน รวมถึงการแกะเกาแผลและผิวหนัง เมื่อผูปวยดึงอุปกรณเหลาน้ีออกจะมีผลเสียตอตัวผูปวยได  เสีย
งบประมาณในการเบิกอุปกรณใหม  ผูปวยไมสุขสบายจากการใสสายอุปกรณซ้ํา เพิ่มภาระงานแกเจาหนาที่
และผูปวยอาจอยูโรงพยาบาลนานขึ้น
วัตถุประสงค : 1. เพื่อลดอุบัติการณการดึงอุปกรณที่สอดใสในรางกายผูปวย

2. ลดอันตรายที่จะเกิดกับผูปวยจากการดึงอุปกรณที่สอดใสในรางกาย
3. ลดคาใชจายในการเบิกอุปกรณใหม
4. ลดภาระงานของเจาหนาที่

กลุมเปาหมาย : 1. ผูปวยระบบประสาทและสมอง
2. ผูปวยที่สับสน ไมใหความรวมมือในการรักษา

อุปกรณการทํา : 1. แผนเฟรม
2. ไหมพรม
3. เข็มสอดขนาดใหญ
4. เข็มถักโครเชต

ขอดีของกลองเฟรม ทาสรัก : 1. แผนเฟรมโปรง ไมอับทึบ
2. ผูปวยสามารถขยับมือไดในกลองเฟรม ไมอึดอัด
3. ลดการผูกยึดขอมือผูปวยกับเตียง ซึ่งจะทําใหเกิดการบาดเจ็บผิวหนังบริเวณ

ขอมือผูปวย
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ : 1. ลดอุบัติการณการดึงอุปกรณในรางกายผูปวย

2. ลดจํานวนคร้ังของการสอดใสสายอุปกรณเขารางกายซ้ํา
3. ลดคาใชจายจากการเบิกอุปกรณใหม
4. ลดภาระงานของเจาหนาที่
5. เพิ่มความพึงพอใจแกผูปวย ญาติผูปวยและเจาหนาที่





ชื่อเร่ือง : นวัตกรรม 3  in  1
ผูนําเสนอ : นางสาวกมลวรรณ ถาวิเศษ, นางสาวประไพ ภูประจําศิลป และนางประทานพร นาคดํา
หนวยงาน : ศัลยกรรมพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

คําสําคัญ : Early Ambulation หมายถึงการกระตุนใหผูปวยทํากิจกรรมโดยเร็ว เชน พลิกตะแคงตัว ลกุน่ัง
และเดินหลังผาตัด
Radivac drain  , Jackson   drain หมายถึง สายยางที่ใชใสคาไวในแผล หลังผาตัด  ทํางานดวยระบบ
สุญญากาศ   ปลายสายเปนถุง/ขวดสําหรับรองรับเลือด / สารคัดหลั่งจากแผล

เปาหมาย : สงแสริมการฟนฟูสภาพผูปวยหลังผาตัด
ท่ีมาของนวัตกรรม : หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ ใหบริการผูปวยดานศัลยกรรม  ผูปวย รอยละ 90 เปนผูปวยที่
ไดรับการรักษาดวยการผาตัด  กิจกรรม Early  Ambulation เปนการฟนฟูสภาพหลังการผาตัดที่ชวยทําให
ผูปวยกลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว และไมเกิดภาวะแทรกซอน จากประสบการณการทํางานพบวาผูปวย
หลังผาตัด  จะไมสุขสบาย เน่ืองมาจากความกลัว / กังวลเกี่ยวกับการปวดแผล และ อุปกรณตางๆที่ติดคาอยู
เชน  สายนํ้าเกลือ  สายสวนปสสาวะ  สายยางระบาย เลือด และสารคัดหลั่งจากแผล  เมื่อกระตุนใหผูปวย
ทํากิจกรรม หรือ ออกกําลังกาย  หรือใหน่ัง  เดิน ผูปวยมักปฏิเสธ เพราะกลัวปวดแผล และกลัวสายตางๆหลุด
และเมื่อเดินก็ไมสะดวก    นอกจากน้ียังพบวาผูปวยที่ใสสายสวนปสสาวะ และใหสารทางหลอดเลือดดํา
( IV  Fluid ) มักจะเอาถุงปสสาวะแขวนไวกับเสานํ้าเกลือ  ทําใหตําแหนงของถุงปสสาวะอยูสูงกวากระเพาะ
ปสสาวะ  ซึ่งเสี่ยงตอการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ เจาหนาที่หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษเห็นความสําคัญ
ของปญหาดังกลาว และเพื่อสงเสริม / กระตุนใหผูปวยหลังผาตัดฟนฟูสภาพรางกายไดรวดเร็ว ลดความวิตก
กังวล   ลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน  ชวยใหผูปวยมีความมั่นใจ และ Early  Ambulation ไดอยาง
รวดเร็ว   จึงคิดประดิษฐนวัตกรรม 3 in 1 ขึ้น
การประดิษฐนวัตกรรม : นําเอาผามาดัด - เย็บเปนสายคลองรอบเอว และตัด - เย็บเปนถุงสําหรับใสขวด
Radivac drain (1) Jackson    drain(2 ) , ถุงรองรับปสสาวะ (3 ) ปรับเปลี่ยนตําแหนงใหเหมาะสมตามการใช
งาน
บทเรียนท่ีไดรับ :

1. ลดความวิตกกังวล / สรางความมั่นใจ ในการ Early  Ambulation
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยหลังผาตัด

สรุป : นวัตกรรม 3 in  1 สามารถใชกับผูปวยที่คาสายยาง / อุปกรณ ที่ตองระวังการเลื่อนหรือหลุด
ชวยใหผูปวย Early Ambulation ไดสะดวกขึ้น
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวกมลวรรณ   ถาวิเศษ            พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
                                     2. นางสาวประไพ        ภูประจําศิลป   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ท่ีปรึกษา นางประทานพร  นาคดํา  หัวหนา       หอผูปวย 5/2 พิเศษ  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี





ชื่อเร่ือง : นวัตกรรม ปายสีลดความเสี่ยง
ผูนําเสนอ : งานเคร่ืองมือแพทยและงานนําสง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ท่ีปรึกษา : คณะกรรมการบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ , งานระบบไฟฟาและปรับอากาศ

ท่ีมาของนวัตกรรม : ปจจุบันมีการนํากลยุทธลีนเขามาปรับใชกับงานบริการรักษาพยาบาลมากขึ้น ซึ่งกลยุทธ
ลีน ชวยลดขั้นตอนที่ไมจําเปนใหกับผูใหและผูรับบริการ    กิจกรรมการเคลื่อนยายผูปวยเปนขั้นตอนการ
ใหบริการที่สําคัญอยางหน่ึง  ในการเคลื่อนยายผูปวยที่จําเปนตองใชออกซิเจนขณะเคลื่อนยาย   พนักงาน
นําสงตองเตรียมถังออกซิเจนใหเพียงพอตอการใชงาน บางคร้ังประสบเหตุการณออกซิเจนหมดระหวาง
เคลื่อนยายเพราะ พนักงานนําสงไมทราบวาออกซิเจนที่เหลืออยูจะใชงานไดนานเทาไร   จากเหตุการณ
ดังกลาวพนักงานนําสงจึงไมเอาถังออกซิเจนที่มีปริมาณนอยๆไปใชงาน  เพื่อเปนการลดความเสี่ยงเร่ือง
ออกซิเจนหมดระหวางเคลื่อนยายผูปวย  แตกลับทําใหเกิดปญหาสิ้นเปลืองออกซิเจน   ผูจัดทําเห็นความสําคัญ
ของปญหาดังกลาวจึงไดคิดประดิษฐนวัตกรรมน้ีขึ้น
วัตถุประสงค :

1. เ พื่อลดความเสี่ยงระหวางการเคลื่อนยายผูปวย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชออกซิเจนใหคุมคา คุมทุน

วิธีการดําเนินการ :
1. ประชุมผูเกี่ยวของ  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการใชปริมาณออกซิเจน
2. ทดลองปลอยออกซิเจนตามปริมาณที่ตองการโดยการจับเวลา
3. เปรียบเทียบคาที่ทดลองกับคาที่คํานวณได
4. หาคาความผิดพลาด
5. ออกแบบและจัดทําแผนปาย
6. ทดลองใชนวัตกรรมและประเมินผล

การประดิษฐนวัตกรรม : นําแผนฟวเจอรบอรดตัดขนาด 4 x 4 น้ิว  และตัดกระดาษสี  ไดแก
สีเขียว ปริมาณออกซิเจนในถังต้ังแต 1,200 –1,500 PSI  สีเหลือง  ปริมาณออกซิเจนในถังต้ังแต 800–1,100
PSI      สีสม ปริมาณออกซิเจนในถังต้ังแต 100 – 700 PSI นํามาติดกับฟวเจอรบอรด  และเจาะรูเพื่อรอยเชือก
นําไปแขวนกับถังออกซิเจนขนาด 1.5 Q
สรุปผลการดําเนินการ :  ปายสีลดความเสี่ยง   สามารถบอกปริมาณของออกซิเจนที่มีอยูในถังไดงาย  สามารถ
ดูไดจากสีของแผนปาย  ซึ่งแบงเปน 3 สี ไดแก สีเขียว หมายถึงออกซิเจนในถังมีปริมาณมาก สีเหลือง
หมายถึงออกซิเจนในถังมีปริมาณปานกลาง สีสม หมายถึงออกซิเจนในถังน้ันมีปริมาณนอย ดังน้ันการนําปาย
สีลดความเสี่ยง  ไปใชเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับผูปวย   พนักงานนําสง     มีความมั่นใจและ
เลือกใชถังออกซิเจนไดอยางเหมาะสม เกิดความคุมคา คุมทุน
ผูนําเสนอผลงาน : นางสาวโสภิตา หัดหมัน นักอุปกรณชีวการแพทย





ชื่อเร่ือง : เกมบัตรคําสอนนอง
ผูนําเสนอ : นางศศิธร กันกา, นางนงลักษณ แกวประกิจ และเจาหนาท่ีหอผูปวยกุมารเวชกรรมพิเศษ
ท่ีปรึกษา : คุณสุพรรณี จิตตสุคนธ  หัวหนาหอผูปวยกุมารเวชกรรมพิเศษ
หนวยงาน : หอผูปวยกุมารเวชกรรมพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ปญหาท่ีพบ : หอผูปวยกุมารเวชกรรมพิเศษใหความดูแลผูปวยเด็กต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปบริบูรณ จาก
การปฏิบัติงานพบวาผูปวยเด็กมีหลายวัย และมีขอจํากัดในเร่ืองของพัฒนาการ เมื่อเด็กปวยตองนอนพักรักษา
ตัวอยูโรงพยาบาล มักเหงาและคิดถึงบาน อยากมีเพื่อนเลน หรือของเลนเพื่อใหคลายเหงา ของเลนที่เหมาะสม
จะสงเสริมความสามารถและทักษะทางสติปญญาและการเคลื่อนไหวที่ดีได ในเด็กปวยควรเลือกของเลนที่
เหมาะกับสภาพรางกาย จิตใจ และความสามารถในการเลนของเด็กในขณะน้ัน ดังน้ันผูประดิษฐและทีม จึง
เห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการเลนกับผูปวยเด็ก โดยเฉพาะในเด็กปวยวัยเรียนซึ่งสามารถสงเสริม
ในเร่ืองของการดูแลตนเองได จึงไดจัดทํานวัตกรรมขึ้น โดยใชชื่อวา “บัตรคําสอนนอง”
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใชเปนอุปกรณในการเลนกับผูปวยเด็ก

           2. เพื่อใชเปนสื่อในการสอนสุขศึกษาใหกับผูปวยเด็ก
           3. เพื่อใชเปนสื่อในการสรางสัมพันธภาพกับผูปวยเด็ก

ระยะเวลาดําเนินการ : เร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงปจจุบัน
แนวคิดในการพัฒนา : การดูแลผูปวยเด็กเปนเร่ืองที่ละเอียดออน พยาบาลจําเปนตองใชศาสตรและศิลปใน
การดูแล และจากการศึกษาพบวาการเลนของเด็ก ของเลนเปนสวนหน่ึงของการเลนของเด็ก ซึ่งเปนหัวใจ
สําคัญของการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการ เปนสื่อกลางในการกระตุนใหเด็กเรียนรูทักษะตาง ๆ ในชีวิต
ในเด็กวัยเรียนควรสงเสริมพัฒนาการการเรียนรู ในเร่ืองของการดูแลตนเอง ดังน้ันผูประดิษฐและทีมงานหอ
ผูปวยกุมารเวชกรรมพิเศษจึงรวมกันจัดทําบัตรคําความรูเกี่ยวกับโรคตางๆที่พบบอย ประกอบรูปภาพสีสัน
สวยงาม นํามาทําเปนเกมชื่อวา “บัตรคําสอนนอง” เพื่อใหเด็กที่ปวยอยูในโรงพยาบาลไดรับประโยชนและ
สาระจากการเลน มีความเพลิดเพลินและเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูปวย ญาติ และเจาหนาที่
งบประมาณ : 300 บาท
ผลจากการพัฒนา : นวัตกรรมบัตรคําสอนนอง สามารถใชเปนอุปกรณในการเลนกับผูปวยเด็กวัยเรียน ใชเปน
สื่อในการสอนสุขศึกษาและใชเปนสื่อในการสรางสัมพันธภาพกับผูปวยเด็กวัยเรียนได ผูปวยมีความรูในเร่ือง
ที่สอน มีความพึงพอใจและสนุกสนานกับการเลน





ชื่อเร่ือง : หนาตางมหัศจรรย (Window on IV Line)
ผูนําเสนอ : นางนฬวรรณ แกนสาร, นางจรรยา เจริญศักดิ์ และนางวชิรา สุวรรณเวช
หนวยงาน : อายุรกรรมพิเศษ ชั้น 4 (5/4 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : การใหยาและสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา เปนวิธีการรักษาที่ใชแพรหลายในปจจุบัน ผูปวยจํานวน
มากที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล จําเปนตองไดรับยาและสารนํ้าเขาหลอดเลือดดํา พบวามีการเลื่อนหลุด
ของเข็มหรือสายนํ้าเกลือจากขอตอของ Medicut กอนวันครบเปลี่ยน ซึ่งอาจเกิดจากการเคลื่อนไหวและขยับ
ตัวของผูปวยในบางรายที่ควบคุมไมได หรือ เทคนิคการติดพลาสเตอรเพื่อยึดเหน่ียวตัวเข็มในแบบที่ใชใน
ปจจุบัน ซึ่งการยึดติดของ line IV แบบเดิมน้ัน จะยึดติดดวย พลาสเตอรใส (Tegaderm) และ พลาสเตอร
เหนียว (Transpore ) ติดเปนรูปกากบาท ซึ่งสามารถหลุดลอกไดงายทั้งจากตัวเข็มจากตัวผูปวยหรือระหวางขอ
ตอของ Medicut กับปลายสายนํ้าเกลือ ทําใหผูปวยตองเปด IV Line ใหม และพยาบาลตองมีภาระงานเพิ่มขึ้น
หนวยงานพิเศษอายุรกรรมชั้น๔พิเศษ ไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นจึงไดรวมกันหาวิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยึดติดของเข็มกับผิวหนังของผูปวย โดยคิดเทคนิคใหมในการยึดติดขึ้น
เปนนวัตกรรมเพื่อลดการเกิดปญหาดังกลาวโดยใชชื่อวา “หนาตางไดใจ”
วัตถุประสงค :
1. เพื่อลดการเลื่อนหลุดของสายนํ้าเกลือ
วัสดุอุปกรณ :
1. Tegaderm  size 10 x 11 เซ็นติเมตร
2. Fixumull  size 9 x 10 เซ็นติเมตร ที่ตัดชองตรงกลางขนาด 3 x 5  เซ็นติเมตร
ข้ันตอน :
1. หลังจากเปดเสนเลือดดําดวย Medicut และตอสายนํ้าเกลือ  หรือตอหัว injection plug เรียบรอย  ใหใชแผน
Tegaderm วางในแนวขวาง ใหชิดขอบของเข็ม และรีดแผน Tegaderm ใหแนบสนิทกับผิวหนัง
2. วางแผน Fixomull  ที่เจาะชองหนาตางวางตามแนวต้ัง ใหปดทับ Tegaderm รีดแผน Fixomullใหชิดขอบ
Medicut และใหแนบกับผิวหนังใหสนิทที่สุด โดยชองหนาตางที่ตัดไวจะเปดใหเห็นบริเวณของตําแหนงของ
เข็มที่อยูบนผิวหนังของผูปวยใหดูสวยงาม  และเพื่อไวสังเกตลักษณะความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นตรงบริเวณ
ผิวหนังที่เปดหลอดเลือดดําดวย
ประโยชนท่ีไดรับ :
1. ไมมีการเลื่อนหลุดของเข็มจากผิวหนังกอนเวลาครบเปลี่ยน
2. ผูปวยและญาติมีความพึงพอใจในรูปแบบการยึดติดแบบใหมมากกวารูปแบบการยึดติดแบบเดิม รอยละ 95
3. เจาหนาที่มีความพึงพอใจในรูปแบบการยึดติดแบบใหมมากกวารูปแบบการยึดติดแบบเดิม รอยละ 100





ชื่อเร่ือง : โดนัทประคบเตานม
ผูนําเสนอ : น.ส.วชิรา ตนโศก และนางบุญมี จุลบุตรดี
หนวยงาน : สูติกรรมสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ท่ีปรึกษา : คุณศิริวรรณ วิเลิศ

ท่ีมาของผลงาน : หอผูปวยสูติกรรมสามัญใหการดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด  เนนสายสัมพันธ
แม-ลูก  โดยสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม  มักพบปญหานมคัดของมารดาหลังคลอด  และใหการพยาบาล
โดยใชผาขนหนูผืนเล็กชุบนํ้าอุนประคบเตานม  พบวาขณะประคบเสื้อและผาถุงเปยกชื้นตองเปลี่ยนบอย
เก็บความรอนไดไมนาน  ตองเปลี่ยนนํ้ารอนบอย    จึงมีแนวคิดในการประดิษฐอุปกรณชวยประคบเตานมขึ้น
มีลักษณะคลายโดนัทเพื่อใหสะดวกและงายตอการใชงาน
การปรับปรุงแกไขผลงาน : สวนใหญถามีมารดาหลังคลอดที่นมคัดจะสาธิตการประคบเตานมโดยใช
ผาขนหนูผืนเล็กชุบนํ้าอุนประคบเตานม  กอนประคบใหนําผาบางๆรองเตานมกอนเพื่อปองกันความรอน
และประคบทีละสวนซึ่งมีความยุงยาก  จึงมีความคิดที่จะดัดแปลงสิ่งประดิษฐน้ีเกิดขึ้น  โดยทําเปนวงกลม
ลักษณะคลายโดนัทซึ่งงายและสะดวกตอการประคบ
ผลงานประดิษฐ : ใชประคบเตานมมารดาหลังคลอดที่มีอาการคัดตึงเตานมในหนวยงาน
วัสดุท่ีใช : ใยสังเคราะห  เข็มและดาย  กรรไกร  เชือก  โบวรัดผม(สีตางๆ) ปากกาหรือดินสอ
งบประมาณท่ีใชในการประดิษฐ : 300 บาท (ไดโดนัททั้งหมด 30 อัน) เฉลี่ยอันละ 30 บาท
ประโยชนท่ีไดรับจากผลงาน :

1.มารดาหลังคลอดคัดตึงเตานมลดลงและเกิดความสุขสบาย
2.รูปทรงเหมาะสมสะดวกในการใชงาน
3.ประหยัดคาใชจายและงายตอการเก็บรักษา
4.มารดาหลังคลอดเกิดความประทับใจ





ชื่อเร่ือง : การใชโปรแกรมwordในการระบุตัวผูปวย (Patient Identification)
ผูนําเสนอ : ฐิตินันท วัฒนชัย, สุวารี สาระอาภรณ
หนวยงาน : หอผูปวยอายุรกรรมชายสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

การระบุตัวผูปวย (Patient Identification) เปนกระบวนการหน่ึงที่มีความสําคัญในการบริการพยาบาล
เพื่อใหการดูแลรักษาพยาบาลไดถูกตอง ถูกบุคคล ผูปวยไดรับความปลอดภัย แตความหลากหลายของ
รูปแบบการเขียน และลายมือ เปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหเกิดความผิดพลาดของการระบุตัวผูปวย เน่ืองจาก
ความไมชัดเจน ของการเขียน ความแตกตางของลายมือเขียน อุปกรณที่ใช และการใชเวลาของการเขียนปาย
ตางๆเพื่อระบุตัวผูปวย

งานผูปวยอายุรกรรมชายสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จึงพัฒนาใชคอมพิวเตอรมาแกปญหา
ความชัดเจนของการระบุตัวผูปวย ซึ่งการใชคอมพิวเตอรสามารถลดปญหาความชัดเจนของการใช
ลายมือเขียนได แตความแตกตางหลากหลายของ ตัวอักษร ขนาดที่ไมเทากัน รูปแบบการจัดปายตางที่
หลากหลาย  และเวลาในการพิมพทีละปายชื่อยังเปนปญหาสืบเน่ืองอยู Microsoft office word จึงถูกนํามา
ประยุกตใชเพื่อแกปญหาตางๆขางตน
เปาหมาย : 1. ระบุผูปวยไดชัดเจน

2. ลดเวลาการเขียนปายชื่อตางๆของผูปวย
3. มีแนวทางการระบุผูปวยเปนแนวทางเดียวกัน

วิธีดําเนินการ :
1. สรางรูปแบบปายชื่อผูปวยที่จําเปนตองใชในการเขารับการรักษาแตละคร้ังเชน ปายขอมือ ปายหัว

เตียง ปายรายชื่อผูปวย ปายตูเก็บยา ฯลฯ โดยใชโปรแกรม Microsoft office Word เก็บเปน
shortcut ลงบน desktop ของคอมพิวเตอรในหนวยงาน

2. สอนวิธีใชนําสูเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
3. ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองตอเน่ือง และสํารอง file

ผลท่ีไดรับ :
1. ระบุผูปวยไดชัดเจน
2. ลดเวลาการเขียนปายชื่อตางๆของผูปวย
3. มีแนวทางการระบุผูปวยเปนแนวทางเดียวกัน

แนวทางพัฒนาปรับปรุง :
1. เผยแพร เพื่อการพัฒนารูปแบบ เปนโปรแกรมสําเร็จรูป
2. การใชเทคโนโลยีอ่ืนตอยอดเชน Barcode  ในรูปแบบตางๆ





ชื่อเร่ือง : พิเศษสูติรวมใจ ลดภัยโลกรอนดวยถุงผา
ผูรับผิดชอบโครงการ : นางเนาวรัตน สาทลาลัย และเจาหนาท่ีสูติ–นรีเวชกรรมพิเศษ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หลักการและเหตุผล : เน่ืองดวยในปจจุบันมีการใชถุงพลาสติกหูหิ้ว (ถุงกรอบแกรบ) กันเปนจํานวนมาก
โดยเฉพาะการใสยาผูปวยขึ้นมาบนตึก   จากสถิติพบวาผูปวย 1 คน   ต้ังแตรับยายมาที่ตึกจนถึงจําหนาย ตอง
ใชถุงพลาสติกหูหิ้วใสยาฉีด   ยารับประทานและสําลี-แอลกอฮอลประมาณ 4 ถุง  และเมื่อกลับบานจะใชถุงยา
ใสยากลับเพียง 1 ถุง  คงเหลือถุงยาที่ตองทิ้ง 3 ถุงตอคน  หรือ 540 ถุงตอเดือน (ยอดผูปวยประมาณ 180 คน
ตอเดือน) หรือ 6480 ถุงตอป   คิดเปนเงิน = 1500 บาท (ถุงใสยากิโลกรัมละ 75 บาท    1 กิโลกรัม = 324 ถุง)
ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองและเกิดขยะจํานวนมากภายในตึก  ซึ่งจะทําใหเกิดภาวะโลกรอนขึ้นมาไดจากการผลิต
ถุงยาและการทําลายขยะ ดวยเหตุผลดังที่กลาวมา  ทางหนวยงานสูติ-นรีเวชกรรมพิเศษ จึงไดคิดทําถุงผาขึ้นมา
สําหรับใสยาผูปวยที่รับมาจากเจาหนาที่หองยาแทนการใสถุง พลาสติกหูหิ้วเหมือนแตกอน
วัตถุประสงค : 1. ลดขยะจากถุงพลาสติกหูหิ้วใสยา 2. ลดคาใชจายในการซื้อถุงพลาสติกหูหิ้วใสยา
3. ลดภาวะโลกรอน
กลุมเปาหมาย : ถุงพลาสติกหูหิ้วใสยาผูปวย
วิธีการดําเนินงาน :

1. ประชุมชี้แจงใหเจาหนาที่ในหนวยงานทราบ
2. ประชุมระดมความคิดหารูปแบบถุงผาเพื่อนํามาใชแทนถุงยา โดยตัดเย็บเปน 2 ขนาด คือ

- ขนาดเล็ก ใชสําหรับใสยาผูปวยแตละรายตามเตียงซึ่งจํานวนยาปกติ
- ขนาดใหญ ใชสําหรับใสยาผูปวยแตละรายตามเตียงซึ่งจํานวนยามาก

3. หาซื้ออุปกรณและตัดเย็บถุงผาตามแบบ
4. ประสานงานและแจงไปยังหองยาเกี่ยวกับโครงการที่จัดทําและวิธีการปฏิบัติตามโครงการ
5. จัดเตรียมและนําถุงผาจํานวนเทากับใบสั่งยา ลงไปหองยาเวลาที่เบิกยา
6. เมื่อไดยาขึ้นมาที่หนวยงาน พยาบาลจะเช็คยาและจัดยาลงกลองยาของผูปวย แลวแยกเก็บถุงผาในที่

ที่จัดเตรียมไว
สถานท่ีดําเนินงาน  : หนวยงานสูติ-นรีเวชกรรพิเศษ
ระยะเวลาดําเนินการ : 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2554
งบประมาณ : ใชเงินสวัสดิการตึก คาผาและตัดเย็บถุงผา 670 บาท
การประเมินผล : 1. จํานวนถุงพลาสติกหูหิ้วใสยาที่ขึ้นมาบนตึกลดลง ขยะจากถุงใสยาลดลง
2. คาใชจายในการซื้อถุงหูหิ้วใสยาของหองยาลดลง
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 1. ขยะในหนวยงานลดลง 2. ลดคาใชจายในการซื้อถุงหูหิ้วใสยาของหองยาและทําให
คาใชจายของโรงพยาบาลลดลง 3. ลดภาวะโลกรอนตามนโยบายการประหยัดพลังงานของโรงพยาบาล





ชื่อเร่ือง : นวัตกรรมเคร่ืองดูดไอปรอทเพื่อลดการฟุงกระจายไอปรอท
ชื่อผูนําเสนอ : นายศราวุธ ทองไพรวรรณ
หนวยงาน : ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

ภูมิหลังของศิลปะวิทยาการท่ีเกี่ยวของกับการประดิษฐ :
อะมัลกัมเปนวัสดุที่ถูกนําไปใชในงานทันตกรรมมาเปนเวลารอยกวาปแลว ดวยคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้ง

ราคาที่ไมแพงและใชงานงาย แตขอเสียของอะมัลกัมก็คือการมีปรอทเปนสวนผสม โดยปรอทสามารถเขาสู
รางกายไดทั้งทางลมหายใจ ,ทางผิวหนัง ,ทางเดินอาหาร  ทําใหเกิดพิษสะสมเปนอันตรายตอรางกาย การ
บูรณะฟนดวยอะมัลกัมอาจเกิดการฟุงกระจายของไอปรอทไดในขั้นตอนการปฏิบัติงานดังน้ี การเก็บอะมัลกัม
กอนอุดฟน การเตรียมวัสดุอุดฟน (การปนอะมัลกัม) และการจัดการอะมัลกัมภายหลังการอุดฟน (การเก็บ
หรือการกําจัดเศษอะมัลกัม) ทําใหผูปฏิบัติงานหรือผูรับบริการเสี่ยงตออันตรายจากการไดรับไอปรอทเขาสู
รางกาย และหากไดรับไอปรอทในปริมาณที่มากกวาระดับปกติก็อาจมีผลตอสุขภาพได ดังน้ันในการ
ใชอะมัลกัมจึงควรปฏิบัติตามแนวทางการใชปรอทในคลินิกทันตกรรม

เคร่ืองดูดไอปรอท มีลักษณะเปนกลองรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูพรอมพัดลมดูดอากาศสําหรับดูดไอปรอท
ออกสูบรรยากาศภายนอก โดยการใชงานควบคุมโดยสวิตซเปด-ปดพัดลมดูดอากาศและควบคุมระยะเวลาใน
การผสมวัสดุอะมัลกัม  อุปกรณประกอบดวย สวิตซเปด-ปดพัดลมดูดอากาศ , สวิตซเปด-ปดการทํางานของ
เคร่ืองปนอะมัลกัม , ฝากลองดานหนาที่มีแผนแมเหล็กสําหรับเปด-ปด, หองวางเคร่ืองปนอะมัลกัม,กลอง
สําหรับใสแคปซูลอะมัลกัม,กลองสําหรับทิ้งปลอกแคปซูลอะมัลกัม,กลองสําหรับทิ้งเศษอะมัลกัมที่เหลือใช
,พัดลมดูดอากาศพรอมทอระบายอากาศ         การประดิษฐน้ีมีความมุงหมายเพื่อควบคุมและจํากัดพื้นที่ที่
ปริมาณไอปรอทฟุงกระจายหรือร่ัวไหลในคลินิกทันตกรรมได       ทําใหมีปริมาณไอปรอทที่ฟุงกระจาย
หลงเหลือในคลินิกทันตกรรมนอยลง ซึ่งสงผลใหผูรับบริการและผูปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมมีความเสี่ยง
ที่จะไดรับปริมาณปรอทเขาสูรางกายที่นอยลงเปนอยางมาก





ชื่อเร่ือง : นวัตกรรมสายใยรักเด็ก ปองกันเด็กพลัดตกเตียง
ผูนําเสนอ : นางชัญญา มณีวรรณ
หนวยงาน : หนวยงานผูปวยใน โรงพยาบาลบานเขวา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ

ความเปนมา : เด็กเล็กเมื่อเจ็บปวยผูปกครองยอมมีความกังวลสูง เมื่อบุตรหลานตองนอนรักษาที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลบานเขวามีขนาด 30 เตียง  เปนหอผูปวยรวมใชการแบงโชนแยกผูปวย  ใชเตียงผูใหญทั้งหมด
เด็กแรกเกิด – 5 ป  รางกายหรืออวัยวะบางสวนลอดผานหรือติดได  ป 2552 มีผูปวย 3,686 ราย  แยกเปน
ผูปวยเด็กแรกเกิด – 5 ป 346 ราย พบอุบัติการณพลัดตกหกลมในเด็ก 2 ราย  หนวยงานผูปวยใน  จึงแกไข
ปญหาใหสอดคลองเกณฑชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล  เพื่อใหผูใชบริการพึงพอใจตอบริการ
พยาบาล               อันเกี่ยวเน่ืองกับการปองกันการเกิดอุบัติการณพลัดตกลม   พัฒนาองคความรูและนวัตกรรม
ทางการพยาบาล  สามารถนําไปใชในการจัดการกับปญหาสุขภาพ   จึงไดนําแนวคิดในการปองกันความเสี่ยง
จากการพลัดตกหกลมและอุบัติเหตุอันไมคาดคิดในเด็กเล็กมาคนหาวิธีปองกัน
วัตถุประสงค : เพื่อปองกันการเกิดอุบัติการณ การพลัดตกหกลมในเด็กแรกเกิด – 5 ป   ผูปกครองเด็กเกิด
ความพึงพอใจขณะนอนในโรงพยาบาลและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  ใหมีคุณคาสูงสุด
วิธีการศึกษา : กอนการพัฒนาคนหาสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติการณ พลัดตกหกลมในเด็กแรกเกิด- 5 ป  ประชุม
เจาหนาที่ผูปวยในเพื่อวางแผนแกไขปญหาใหสอดคลองกับสาเหตุ  ออกแบบอุปกรณประสานงานซับพลาย
เพื่อตัดเย็บ “ ผากั้นเตียง ” คาใชจายผืนละ100 บาท  ประเมินผลการใชงานโดยวิธีสัมภาษณความพึงพอใจ
ผูปกครองผูปวยที่ใชจํานวน 91 ราย พบมีอัตราความพึงพอใจตอบริการพยาบาล 85 ราย คิดเปนรอยละ 93.40
จากการสัมภาษณเจาหนาที่พบวามีรูปแบบความสวยงามแตมองไมเห็นตัวผูปวยได   วิธีการปฏิบัติปจจุบัน
สํารวจวัสดุที่สามารถนํามา Recycle ได  เลือกวัสดุที่เหมาะสม  ออกแบบการประดิษฐ  โดยใชสายนํ้าเกลือที่
ใชแลวแตสะอาด นํามาทําความสะอาดใหแหง  ตัดหัวเข็ม open air ที่ติดมากับ Set IV ทิ้ง  นํามาถักรอยใหมี
ขนาดพอดีกับเหล็กกั้นเตียง  ใชผูกยึดกับเหล็กกั้นเตียงเด็กแรกเกิด–5 ป
ผลการศึกษา : ป 2552 เด็กแรกเกิด – 5 ป Admit จํานวน 346 ราย พบอุบัติการณพลัดตกหกลมจํานวน
2 ราย   คิดเปนรอยละ 0.57 , ป 2553  มีเด็กแรกเกิด–5 ป Admit จํานวน 399 ราย ยังไมพบอุบัติการณคิดเปน
รอยละ 100 จนถึงปจจุบัน  จาการสุมสัมภาษณผูปกครองเด็กที่ใชนวัตกรรม 1 ตุลาคม 2552 –30 กันยายน
2553 จํานวน 219 ราย  คิดเปนรอยละ 54.88 ของเด็กแรกเกิด – 5 ปทั้งหมด  มีความพอใจดานความสวยงาม
ความเหมาะสมและความปลอดภัยจํานวน 219 ราย  คิดเปนรอยละ 100 ดานการบริหารจัดการชวยลด
คาใชจายในการซื้อเตียงเด็ก  ประหยัดพื้นที่ในการวางเตียงเพิ่มและไมเสียคาใชจายในการจัดทําอุปกรณ




