ผลงานนวัตกรรม ประจาปี 2559
1. ชื่ อผลงาน : “เพื่อนซี้ PVCพา suction”
2. คาสาคัญ : สาย suction
3. ภาพรวม :
ปัญหา: จากสถิติหอผูป้ ่ วยพิเศษ 6/2 (ตะวันออก) ให้บริ การและดูแลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาระบบทางเดิน
หายใจ ตามลาดับ ปี งบประมาณ 2557, 2558 มีดงั นี้ 75, 80 ราย ตามลาดับ จากการปฏิบตั ิงาน พบว่ามี
ผูป้ ่ วยจานวน 35- 40 รายต่อปี ต้องได้รับการช่วยดูดเสมหะ เนื่องจากผูป้ ่ วยไม่สามารถไอนาเสมหะ
ออกมาเองได้ซ่ ึงเดิมทางหอผูป้ ่ วยมีการจัดอุปกรณ์สาหรับดูดเสมหะใส่ ตระกร้าวางไว้ขา้ งเตียง ทาให้มี
ปัญหาการหยิบใช้ไม่สะดวก พบสายดูดเสมหะ หัก พับ งอ ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการดูดเสมหะลดลง
ต้องใช้เวลาการดูดเสมหะเพิ่มมากขึ้น บ่อยขึ้น สิ้ นเปลืองทั้งสายดูดเสมหะและถุงมือ รวมทั้งบุคลากรมี
ภาระงานเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย : 1. เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สายดูดเสมหะเป็ นระเบียบ ไม่หกั พับ งอ
2. เพื่อลดอัตราการดูดเสมหะซ้ าจากการหัก พับ งอของสายดูดเสมหะ
3. เพื่อความคงทนในการใช้งานและทาความสะอาดง่าย
แนวทางการพัฒนา : จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น หอผูป้ ่ วยพิเศษ 6/2 (ตะวันออก) จึงได้คิดจัดทานวัตกรรม
ครั้งแรกขึ้น โดยทาด้วยแผ่นกระดาษแข็งฟิ วเจอร์ บอร์ ด แต่มีปัญหาว่ากล่องดังกล่าวไม่มนั่ คงแข็งแรงและยาก
แก่การทาความสะอาด เป็ นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ จึงได้ทาการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องเป็ น“เพื่อนซี้ PVC พา
suction”โดยการเปลี่ยนมาใช้ท่อ PVC แทน ซึ่ งมีความคงทนและทาความสะอาดได้ง่าย

4. สาระสาคัญของการพัฒนา :
อุปกรณ์ : 1. ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว และ 3.5 นิ้ว
2. ข้อต่อแบบมน
3. กาว
4.ตะขอเกี่ยว (ดัดแปลงจากซี่ ลอ้ รถ + แผ่นเหล็กไม่ใช้งาน)
ขั้นตอนการประดิษฐ์ :

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว
50 ซม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว ยาว
15 ซม.

1. ตัดท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 50 ซม. และขนาด 3.5 นิ้ว ยาว 15 ซม.

เข็มขัดรัดท่อกว้าง 2 ซม.
จานวน 2 ชิ้น
เข็มขัดรัดท่อกว้าง 3 ซม.

จำนวน 2 ชิ้น

จานวน 2 ชิ้น

2. ตัดท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว กว้าง 2 ซม และขนาด 3.5 นิ้ว กว้าง 3 ซม. เพื่อทาเป็ นเข็มขัดรัดท่อ
โดยการตัดให้ขาดจากกันประมาณ 2 ซม.จานวนขนาดละ 2 ชิ้น
ใช้น็อตยึดตรง
กลาง

ข้อต่อแบบมนปิ ดใส่
ด้านล่างท่อ PVC

3. นาข้อต่อแบบมนปิ ดใส่ ดา้ นล่างท่อ PVC แต่ละท่อเพื่อทาเป็ นก้นกระบอก และนาเข็มขัดรัดท่อที่เตรี ยมไว้มา
รัดท่อทั้ง 2 ขนาดเข้าด้วยกัน โดยใช้น็อตยึดตรงกลางเพื่อความแข็งแรง

ทากาวบริ เวณข้อต่อแต่ละ
ข้อ

ฃ
4. ทากาวบริ เวณข้อต่อแต่ละข้อ เพื่อความทนทานไม่หลุดจากกัน
เจาะรู ห่างจากขอบบน 2 ซม. เพื่อ
ใส่ตะขอเกี่ยว

5. เจาะรู ดา้ นบนกระบอกท่อ PVC ตัวยาวห่างจากขอบบน 2 ซม. เพื่อใส่ ตะขอเกี่ยวสาหรับแขวน

BEFORE

นวัตกรรม

พัฒนาต่อเนี่อง

5. ผลลัพธ์ :
จากการรวบรวมข้อ มู ล โดยการน า นวัต กรรม “เพื่ อ นซี้ PVC พา suction” ไปใช้ง านตั้ง แต่
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2558 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 พบว่า
1. มีอุปกรณ์ที่จดั เก็บสายดูดเสมหะที่คงทน เป็ นระเบียบและสะดวกแก่การใช้งาน
2. พบสายดูดเสมหะ หัก พับ งอ ร้อยละ 0
3. มีอตั ราการดูดเสมหะซ้ าจากการหัก พับ งอของสายดูดเสมหะ ร้อยละ 0
3. บุคลากรภายในหอผูป้ ่ วยพิเศษ 6/2 (ตะวันออก) พึงพอใจร้อยละ 98

กราฟเปรียบเทียบผลลัพธ์ นวัตกรรมเดิมและนวัตกรรมใหม่
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6. บทเรียนทีไ่ ด้ รับ :
1. ลดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับผูป้ ่ วยจากการดูดเสมหะซ้ าและบ่อยครั้ง
2. บุคลากรเกิดกระบวนการคิดและแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบโดยใช้หลัก PDCA และ 3P
3. สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยูม่ าดัดแปลง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานและเกิด ความคุม้ ค่าสู งสุ ด
กับองค์กร บุคลากรและผูป้ ่ วย
4. ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล
5. เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลได้มีโอกาสทางานร่ วมกัน เพราะประดิษฐ์โดยแผนกช่างของ รพ. ทาให้เกิด
ความสามัคคีร่วมมือร่ วมใจมีการทางานเป็ นทีมประดิษฐ์

7. การติดต่ อกับทีมงาน
ที่ปรึ กษา : นางพิชากร สวัสดิผล
นวัตกรรม : พว. ฉวีวรรณ นนท์ศิริ หอผูป้ ่ วยพิเศษ 6/2 (ตะวันออก) ฝ่ ายการพยาบาล
รพ.สิ รินธร 20 ซ.อ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ 02-3286900 ต่อ 10630-31

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ “เพื่อนซี้ PVC พา suction”
ระดับความพึงพอใจ
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 4 หมายถึง พอใจ
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
หัวข้อ

ระดับ
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1. อุปกรณ์มีความคงทน ทนทาน
2. สะดวกแก่การหยิบใช้
3. การทาความสะอาดท่อ PVC ง่าย
4. สายดูดเสมหะจัดวางเป็ นระเบียบ
ข้ อแสนอแนะ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.........................................................................................

เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ยระหว่างที่ใส่ สายดูดเสมหะที่ทาด้วยแผ่นกระดาษแข็งฟิ วเจอร์ บอร์ ดและจากท่อ PVC
ดังตาราง
หัวข้อ เรื่ อง

ทาด้วยฟิ วเจอร์บอร์ ด
ข้อดี

ทาด้วยท่อ PVC
ข้อเสี ย

ข้อดี

ข้อเสี ย

1. อายุการใช้งาน

มีอายุการใช้งานสั้น
ประมาณ 2-3 เดือน

มีอายุการใช้งาน 50 ปี

2. ความคงทน

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ง่ายเมื่อโดนความชื้ น
ทาให้กระดาษกาวหลุด
กล่องผิดรู ปได้

ท่อ PVC จัดอยูใ่ นประเภท
Thermoplastic ที่
ประกอบด้วย คลอไรด์
57 % ซึ่งเป็ นผลผลิตจาก
เกลืออุตสาหกรรม และ
43 % มาจากคาร์บอน
ซึ่ งสกัดมาจากน้ ามันและ
ก๊าซ ทาให้มนั เป็ นวัสดุที่
เหนียว หนืด ยืดหยุน่ ได้ดี
น้ าหนักเบา

3. การทาความสะอาด

เมื่อถูกน้ าหรื อสาร
คัดหลัง่ จะเกาะติด ทา
ความสะอาดยาก

มีผวิ ลื่นทาให้ของเหลวไหล
ผ่านได้สะดวกและไม่ดูด
ซับน้ า ทาความสะอาดง่าย

4.ราคา

ต้นทุนประมาณ 40 บาท

5.ความสวยงาม

สวยงาม

6. คุณภาพของสาย
ดูดเสมหะ

สายไม่หกั พับ งอ

ต้นทุนประมาณ 100
บาท
ไม่แข็งแรง

สวยงามและแข็งแรง
สายไม่หกั พับ งอ

