
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาสิ่งประดิษฐ : Toolkit for the 
Logan Bow bending (TLBB) 

(ชุดอุปกรณชวยดดั Logan bow) 
 
 พว.วัลภา นอยรังษี 

หนวยโรคระบบทางเดินหายใจเด็ก 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
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ความสําคัญและท่ีมา 

•Accidental extubation 

•Re-intubate 

•ราคาขาย ใน USA    

    45 เหรียญสหรัฐ 
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WILLIAM H.G.LOGAN (U.S. plastic surgeon) 
 DIPLOMATIC PLASTIC SURGEON AND DEAN OF    

 THE LOYOLA SCHOOL OF DENTISTRY 

Logan Bow  
early 20th century  
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Post Cleft  Lip Repair 
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พว.สุภารัตน ไวยชีตา 
 

การนํา Logan Bow มาใชปองกัน Accidental extubation 
ใน PICU ร.พ.รามาธิบดี  

• สุภารัตน ไวยชีตา. Nursing Care for Children with Respiratory 
Problemsใน:อรุณวรรณพฤทธิพันธุ, ดุสิตสถาวร, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ, ธีรชัย 
ฉันทโรจนศิริ บรรณาธิการ. Pediatric Pulmonology & Respiratory Care: A 
Current Practice, กรุงเทพฯ: บียอนด เอ็นเทอรไพรซ; 2544. หนา 549-566. 
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ช้ินงานLogan Bow  

ดดัวิธีดัง้เดิม 
ดดัจากชดุอปุกรณ์Toolkit for 
Logan Bow Bending 6 



 
 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  
 1. เพ่ือประดิษฐ  เคร่ืองดัดเสนอลูมิเนียมทํา Logan bow 

2.  เพ่ือความสะดวกในการเตรียมอุปกรณ Logan bowใหพรอมใช 
3.  เพ่ือใหไดอุปกรณ Logan bowท่ีมีขนาดและรูปรางตามท่ีตองการ 
4.  เพ่ือใหบุคลากรทุกคนท่ีมีสวนรวมในการดูแลผูปวยสามารถเตรียม 

       Logan bow ได 
 5. เพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายในการส่ังซ้ืออุปกรณจากตางประเทศ  
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ประชากรท่ีศึกษา   : RN PN  ward PICU เด็ก และ PIW 
                          สุมแบบPurposive Sampling 
วิธีการวิจัย           : Experimental study 
         แบบ  Crossover designs 
สถานท่ีทําการศึกษา : PICU เด็ก และ PIW 
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สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 •Predictive Analytics Soft Ware (PASW)Statistics 

18 (ลิขสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

• descriptive statistics 

•comparative analysis 
Paired T-test   (p<0.05) 
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ผลการศึกษา     
  

ลักษณะของกลุมตัวอยาง 
 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

เพศ                   หญิง 42 100 

อายุ                  20 – 25 ป 
           26 – 30 ป 
           31 – 35 ป 
           36 – 40 ป 

16 
18 
5 
3 

38.09 
42.85 
11.90 
7.14 

  ตําแหนง         พยาบาลวิชาชีพ     
                     ผูชวยพยาบาล 

36 
6 

85.10 
14.29 

 ประสบการณการดัดLogan Bow 
                     ไมมีประสบการณ 
                     มีประสบการณ 

  
22 
20 

  
52.40 
47.60 

ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการดัด Logan Bow ดวยคีม 
                   ไมมีประสบการณ 
                   มีประสบการณ 

26 
15 

61.90 
35 70 
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ความพึงพอใจในการใช TLBB 

ลําดับ 

ท่ี 

  

สถานการณ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

ราย 

 (รอยละ) 

มาก 

ราย  

(รอยละ) 

ปานกลาง 

ราย  

(รอยละ) 

นอย 

ราย 

(รอยละ) 

นอยท่ีสุด 

ราย 

(รอยละ) 

1. ความงาย ในการใช TLBB 13(31.0) 25(59.5) 4(9.5) 0 0 

2. ความรวดเร็วในการใชTLBB  4 (9.5) 27(64.3) 10(23.8) 0 1(2.4) 

3. 
สามารถดัดเสนอลูมิเนียมไดตามขนาด

และ รูปทรงที่ ตองการ 
20(47.6) 22(52.4) 0 0 0 
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ความพึงพอใจต่อLogan bowท่ีดดัจากTLBB 

ลําดับ 

ท่ี 
สถานการณ 

ระดับความพงึพอใจ 
มากที่สดุ 

ราย (ร้อยละ) 

มาก 
ราย (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
ราย (ร้อยละ) 

น้อย 
ราย (ร้อยละ) 

น้อยท่ีสดุ 
ราย (ร้อยละ) 

1. ขนาด และรูปทรงของLogan bow ที่

ดัดออกมาได 

 

20(47.6) 

 

19(45.2) 

 

3(7.1) 

 

0 

 

0 

2. ความคงตัวของLogan bow ที่ดัด

ออกมาได 

 

17(4.05) 

 

24(57.1) 

 

1(2.4) 

 

0 

 

0 

3. ความปลอดภัยในการใชLogan bow 

กับผูปวย 

 

19(45.2) 

 

23(54.8) 

 

0 

 

0 

 

0 
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ปญหาท่ีพบ 
•ปญหาอุปกรณ ไดแก คันโยกฝด แกนหมุนกับคันโยกติดกันมากเกินไป
แทงเหล็กลื่นไปการทํา Logan bow ใหโคงตอนสุดทาย คอนขางยาก 
ไมประกบโคงแนนมากเกินไป 

•ปญหาข้ันตอนการดัดไดแก ข้ันตอนมากจําข้ันตอนไมคอยไดงงทิศทาง
ในการดัด 

•ปญหาบุคคล ไดแก จําข้ันตอนไมได  ยังไมคุนกับการใช TLBB จึงทํา
ใหใชระยะเวลาคอนขางนาน  การจับไมแนนทําใหเสนอลูมิเนียมเลือ่น
หลุด 
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คําแนะนําเพิ่มเติมโดยสรุป  
• 1   ดานอุปกรณ  ไดแกคูมือการใชอุปกรณอาจใชสีเปนตัวบอกเสน
อลูมิเนียมเพ่ืองายตอการดูคูมือ และการดัดในแตละมุม 

•2   ในข้ันตอนการดัดข้ันตอนการดัดปลาย แนะนําใหทําที่กั้นไมใหเสน
อลูมิเนียมเลื่อน  ทําตัวล็อคเสนอลูมิเนียม  ข้ันตอนการดัดโคง  แนะนําให
ทําmark เปนจุดกึ่งกลาง เวลาดัดความโคงจะชวยใหรวดเรว็เพ่ิมข้ึน   

•3   ดานบุคคล ไดแก ความคุนเคยกับการใชเครื่องมือ ถาไดใชอุปกรณ
บอยๆก็จะสามารถใชไดคลองข้ึน 
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เหตุการณ์ไม่พึงประสงคข์ณะใช ้ TLBB 

ลําดับ อุบัติการณไมพึงประสงค 

 

เกิด 
ราย(รอยละ) 

 

ไมเกิด 
ราย (รอยละ) 

ขอ 

เสนอแนะ 

1. อาการเจ็บปวดกลามเนื้อจากการ 

ใชงานขณะดัดเสนลวดอลูมิเนียม 

4  

(9.5  ) 

38 

(90.5) 

  

2. อุบัติเหตุที่เกิดระหวางการดัด 

ดวย TLBB 

0 42 

(100) 

  

15 



 
การแสดงความคิดเห็นในการใชงาน TLBB 
 

•คําถาม   

 ในการดัดเสนอลูมิเนียมครั้งตอไปตองการใช TLBBหรือไม  

•ผล 

 กลุมตัวอยางรอยละ 97.6เลือกที่จะใชTLBB ในการดัดเสน
อลูมิเนียมครั้งตอไป 
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การแสดงความคิดเห็นในการใชงาน TLBB 

•คําถาม    

 ถามีโอกาสจะแนะนําใหบุคลากรนอกสถาบันใชTLBBหรือไม 

•ผล 

 กลุมตัวอยางรอยละ 97.6 จะแนะนําใหบุคลากรนอกสถาบัน
ใช TLBB 
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การแสดงความคิดเห็นในการใชงาน TLBB 

•คําถาม     
 การนํา Logan Bow ที่ดัดจาก TLBB ไปใชกับผูปวยเด็กเปนอยางไร 
•ผล 
 กลุมตัวอยางนํา Logan Bow ที่ดัดจาก TLBB ไปเปรียบเทียบขนาด
และรูปรางกับ Logan bow ที่ใชกับผูปวยเด็กอยูซึ่งสามารถนําใชไดรอย
ละ92.85  
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ระยะเวลาในการดัด Logan bow 

 •เปรียบเทียบระยะเวลาในการดัด Logan bow ทั้งสองวิธี 

วิธีการดัด  (n) 
ระยะเวลา (นาที) 

    

mean S.D. t P 

Old technique     

(42) 

129.86 47.080   

-3.206 

  

.003* 
TLBB using          

(42) 

154.05 38.152 
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เปรียบเทียบระยะเวลาในการดัด Logan bow ทั้งสองวิธี 
 (วิธีเดิม และ วิธีใหม) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Time S.D.

เปรียบเทียบเวลาที่ ใช้ในการดัด..Logan bow 

TLBB Old technique time

T  =  -3.206 

   

     p .003* 
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ชุดอุปกรณ์ Toolkit for Logan Bow Bending: TLBB 
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ผูมีอุปการคุณ:บุคลากรหนวยโรคปอดเด็ก รพ.รามาธิบดี 
• พว.ธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ 

• คุณขนิษฐา เหมศฺริรัตน  ประธานกรรมการบริหารบริษัท A – Design ใหแนวคิดการเลือกวัสดุ 

• คุณอนุสร  อดิเรกกิตติคุณ  ที่ปรึกษาดานการประดษิฐซอมแซมเครื่องมือหนวยโรคระบบหายใจเด็ก เปนผูให
คําแนะนําในเรื่องการกดดัดโคง 

• คุณพอประยูร อัตตะสาระ ผูใหแนวคิด และผลิตตนแบบการใชไมกดอัดเพื่อการดัดโคงเสนอลูมิเนียม 

• นายณัฐนันท วันลักษณ นักศึกษาฝกงานงานอุปกรณการแพทย จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  ผูเสนอแนวคิดและผลิตตนแบบการดัดโคงเสนอลูมิเนียมดวยคันโยก 

• นาวาอากาศตรีหญิงธดิา ขุนทอง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลข้ันสูง ระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลการ เด็ก 
ผูใหคําปรึกษาในดานการเขียน การจัดการรปู และภาพประกอบ และจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ 

• พยาบาล ผูชวยพยาบาล : PICU & IW รพ.รามาธิบดี 

• พว.สุพัตรา เผาพันธุ : ผูใหคําแนะนําในการเขียนสรุปรายงาน 22 
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