
   

นวตักรรม: อปุกรณ์ชว่ยพยงุสายเครือ่งชว่ยหายใจ 
(Safety  holder ) 

 
หออภบิาลผูป่้วยเด็ก PICU กมุาร (โกศล 2) 

โรงพยาบาลศริริาช 

เจา้ของนวตักรรม : นายสมรัฐ   ศรชียั    



ทีม่าของโครงการ : 

วตัถปุระสงค ์: 

         หออภบิาลผูป่้วยเด็ก PICU กมุาร (โกศล2) รพ.ศริริาช เป็นหอผูป่้วยเด็กทีใ่หบ้รกิาร
ผูป่้วยเด็กวกิฤตทกุโรคทกุระบบอายตัุง้แต ่ 1 เดอืน-15 ปี ผูป่้วยทีเ่ขา้รับการรักษา เป็น
ผูป่้วยทีม่อีาการรนุแรง สว่นใหญต่อ้งไดรั้บการชว่ยเหลอืโดยการใสท่อ่ชว่ยหายใจและใช ้
เครือ่งชว่ยหายใจ 

            ปัญหาทีพ่บระหวา่งการดแูลผูป่้วยทีใ่ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ ไดแ้ก ่ 
        1.การทีพ่บน้ําในสาย circuit ไหลยอ้นเขา้ไปในทอ่ชว่ยหายใจ  ทําใหผู้ป่้วยเสีย่งตอ่

การสําลักน้ําและสิง่คัดหล่ังทีป่นเป้ือนเชือ้โรคลงทอ่ชว่ยหายใจ  ทําใหผู้ป่้วยรับอันตราย
และเสีย่งตอ่การเกดิภาวะปอดอักเสบ (VAP) ได ้  

        2.มกีารใสส่ายดดูเสมหะ (Close suction) และอปุกรณ์วัด Entidal CO2 ทีบ่รเิวณทอ่
ชว่ยหายใจ ทําใหท้อ่ชว่ยหายใจมน้ํีาหนักมากขึน้  เกดิแรงกดของทอ่ชว่ยหายใจบรเิวณ
หลอดลมคอ  ทําใหเ้สีย่งตอ่การเกดิแผลกดทับบรเิวณรมิฝีปากและมมุปากของผูป่้วยได ้ 

        3.ดว้ยสายเครือ่งชว่ยหายใจมขีนาดใหญแ่ละหนัก เมือ่เทยีบกับน้ําหนักตัวของเด็ก ทํา
ใหเ้สีย่งตอ่การดงึรัง้ของสายของเครือ่งชว่ยหายใจ  ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ของการเลือ่นหลดุ
ของทอ่ชว่ยหายใจได ้

 
 



ทีม่าของโครงกา : 

วตัถปุระสงค ์: 



ทีม่าของโครงการ : 

วตัถปุระสงค ์: 



ทีม่าของโครงการ : 

วตัถปุระสงค ์: 

         กลุม่ผูป้ระดษิฐจ์งึไดค้ดิคน้นวัตกรรม “อปุกรณ์ชว่ยพยงุสายเครือ่งชว่ยหายใจ”   
    ( Holder Reduce VAP and Patient  Safety ) ขึน้ ซึง่อปุกรณ์ดังกลา่ว มขีอ้ด ีดังนี ้

          1.มตัีวรับสาย circuit อยูใ่นตําแหน่งตํา่กวา่ทอ่ชว่ยหายใจ ทําใหน้ํ้าไมไ่หลยอ้นเขา้ไป
ในทอ่ชว่ยหายใจ  ชว่ยลดโอกาสการเกดิภาวะปอดอักเสบ (VAP) ได ้

         2.มตัีวหนบีบรเิวณทอ่ชว่ยหายใจ  ชว่ยรับน้ําหนักของสายดดูเสมหะ(Close suction) 
 และอปุกรณ์วัด CO2 ได ้ทําใหก้ารเกดิแผลกดทับบรเิวณรมิฝีปากและมมุปากของผูป่้วยนอ้ยลง 
ผูป่้วยสขุสบายขึน้ 
         3.อปุกรณ์ทีป่ระดษิฐน์ี ้ทําจากทอ่พลาสตกิทีม่คีวามแข็งแรง สามารถพยงุและรับน้ําหนัก 
ของสายทีม่ขีนาดใหญแ่ละหนักได ้ชว่ยลดการดงึรัง้ของสายเครือ่งชว่ยหายใจและลดอบุัตกิารณ ์
การเลือ่นหลดุของทอ่ชว่ยหายใจได ้ผูป่้วยไดรั้บความปลอดภัย 
          4.อปุกรณ์นี ้มขีนาดทีก่ะทัดรัด  ใชง้านงา่ย  สะดวกกับการใชง้านบนเตยีงผูป่้วยและ 
สามารถนําไปลา้งทําความสะอาดและนํากลับมาใชก้ับผูป่้วยคนอืน่ๆไดอ้กี จงึเกดิประโยชนส์งู 
สดุตอ่ผูป่้วยในขณะทีใ่ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 
 
 
 
 



วตัถปุระสงคโ์ครงการ : 

วตัถปุระสงค ์: 

1.ป้องกันน้ําในสาย  ไหลยอ้นเขา้ไปในทอ่ชว่ยหายใจ ซึง่เป็นสาเหตขุองการเกดิภาวะ VAP 
2.ลดแรงกดทับของทอ่ชว่ยหายใจบรเิวณรมิฝีปากและมมุปากของผูป่้วย 
3.ลดการดงึรัง้ของทอ่ชว่ยหายใจ ซึง่เป็นสาเหตขุองการเลือ่นหลดุของทอ่ชว่ยหายใจ 
4.ผูป่้วยปลอดภัยขณะใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ  
5.เป็นแนวทางการปฏบิัตงิานของบคุลากร  ในการดแูลผูป่้วยทีใ่ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 
6.เผยแพรอ่ปุกรณ์ชว่ยพยงุสายเครือ่งชว่ยหายใจ  ไปใชก้ับหอผูป่้วยอืน่ๆ 



ระยะเวลาดําเนนิการ:  1 ก.ค.59 - 31ธ.ค.59 

อปุกรณท์ีใ่ชใ้นการประดษิฐ ์ 

 1.ทอ่น้ํายาว     2 เมตร    จํานวน 1 เสน้               
 2.ทอ่สามทาง   3 หนุ      จํานวน 5 ตัว                 
 3.ทอ่ขนาดโคง้  3 หนุ     จํานวน 4 ตัว                
 4.กิ๊บกา้มปขูนาด 3 หนุ    จํานวน 6 ตัว                
 5.น็อตยดึทอ่ 5/32         จํานวน 6 ตัว  
 6.ตัวหนบี จํานวน 1 ตัว  
 7.กาวน้ําตดิทอ่ 
 8.คมีตัดทอ่ 
 9.ไขควง 
 10.กรรไกร 



วธิกีารประดษิฐ:์ 

งบประมาณ : 

1.นําทอ่มาตัดเป็นทอ่นๆ ทัง้หมด 11 ทอ่น โดยวัดขนาดความกวา้งศรีษะผูป่้วย ดังรปูที1่  
    
   -ขนาดยาว 12 นิว้    จํานวน 2 ทอ่น 
   -ขนาดยาว 7 นิว้      จํานวน 2 ทอ่น 
   -ขนาดยาว 6 นิว้      จํานวน 2 ทอ่น 
   -ขนาดยาว 4 นิว้      จํานวน 2 ทอ่น 
   -ขนาดยาว 3นิว้1/2   จํานวน 2 ทอ่น 
   -ขนาดยาว 3 นิว้       จํานวน 2 ทอ่น 

 

รปูที1่  



วธิกีารประดษิฐ:์ 

งบประมาณ : 

2.นํากิ๊บกา้มป ูมาตอ่กับทอ่ตรงกลาง จํานวน2 ตัว  และดา้นขา้ง 2 ตัว  ทัง้ 2 ดา้น  แลว้
ใชน็้อตยดึใหแ้ข็งแรง (ดังรปูที ่2) 
 
 

 

  รปูที2่  



วธิกีารประดษิฐ:์ 

งบประมาณ : 

3.นําทอ่และชิน้สว่นตา่งๆมาประกอบกัน  (ดังรปู)  



วธิกีารประดษิฐ:์ 

งบประมาณ : 

5.ตดิกาวทีท่อ่ขอ้ตอ่ทกุสว่นใหแ้น่น 
6.นําอปุกรณ์ทีป่ระดษิฐ ์ไปใชง้านกับผูป่้วย 



วธิกีารใชง้าน : นวตักรรมสิง่ประดษิฐ ์

1.นําอปุกรณ์มาวางทีเ่ตยีงผูป่้วย โดยสอดขาตัง้ทัง้2ขา้งไวใ้ตผ้า้ยางขวาง
เตยีง (ดังรปูที1่)  

รปูที1่  



วธิกีารใชง้าน : นวตักรรมสิง่ประดษิฐ ์

วตัถปุระสงค ์: 

2.นําสายเครือ่งชว่ยหายใจทัง้ขาเขา้และออกจากผูป่้วย มายดึกับกิ๊บกา้มป ู  
    - ถา้ผูป่้วยนอนหงาย  ใหย้ดึดา้นบน     
    - ถา้ผูป่้วยนอนตะแคง ใหย้ดึดา้นขา้ง   
    โดยใหท้อ่ชว่ยหายใจอยูตํ่าแหน่งสงูกวา่สายเครือ่งชว่ยหายใจ (ดังรปู)  



วธิกีารใชง้าน : นวตักรรมสิง่ประดษิฐ ์

วตัถปุระสงค ์: 

3.นําตัวหนบีมาหนบี ระหวา่งทอ่ชว่ยหายใจกับสาย Close suction และขอ้
ตอ่  อปุกรณ์วดั ETCO2 ผกูเชอืกยดึกับโครงดา้นบน (ดังรปู)  



วธิกีารใชง้าน : นวตักรรมสิง่ประดษิฐ ์

วตัถปุระสงค ์: 



วธิกีารใชง้าน : นวตักรรมสิง่ประดษิฐ ์

วตัถปุระสงค ์: 

4.หลังเลกิใชง้านกับผูป่้วยแลว้  ใหนํ้าอปุกรณ์ไปลา้งทํา
ความสะอาดและเช็ดดว้ย 70%Alcohol  



ตวัชีว้ดัผลสําเร็จของโครงการและผลลพัธ ์: 

วตัถปุระสงค ์: 

ตัวชีว้ดั (KPI) การ
เทยีบเคยีง 

(ระบ ุ
 สถาบนั) 
เป้าหมาย 
(Target) 

ผลลัพธก์ารดําเนนิการ ( > 3 รอบการวัดผล) 

หลังดําเนนิการโครงการ 
 

กอ่นเริม่ 
โครงการ 

 ม.ค.-ม.ิย.59 

 ครัง้ที ่1 
1ก.ค.-31
ส.ค.59 

ครัง้ที ่2 
1ก.ย.-31
ต.ค.59 

ครัง้ที ่3 
1พ.ย.-31
ธ.ค. 60 

1.จํานวนครัง้การไหลยอ้นของ
น้ําเขา้ไปในทอ่ชว่ยหายใจ 

0 4 0 0 0 

2.อัตราการเลือ่นหลดุของทอ่
ชว่ยหายใจ 

0 2 0 0 0 

3.อัตราการเกดิแผลกดทับ
บรเิวณรมิฝีปากและมมุปาก 

0 1 0 0 0 

4.ความพงึพอใจของบคุลากร 
ตอ่การใชอ้ปุกรณ์ชว่ยพยงุสาย
เครือ่งชว่ยหายใจ 

≥85% N/A 73.5% 86.5% 90.5% 



สรปุการพฒันาปรบัปรงุและผลการดาํเนนิการ: 

 
1.ไมพ่บน้ําไหลยอ้นเขา้ไปในทอ่ชว่ยหายใจ  ตลอดระยะเวลาทีดํ่าเนนิโครงการ 
2.ไมพ่บอบุัตกิารณ์  การเลือ่นหลดุของทอ่ชว่ยหายใจ  
3.ไมพ่บแผลกดทับ  บรเิวณรมิฝีปากและมมุปากของผูป่้วย 
         ผูใ้ชง้านประเมนิวา่ อปุกรณ์นีม้คีวามปลอดภัยขณะใชง้านกับผูป่้วย   
                   -ในเรือ่งป้องกันไมใ่หน้ํ้าไหลยอ้นเขา้ไปในทอ่ของผูป่้วย  
                   -ลดอัตราการเลือ่นหลดุของทอ่ชว่ยหายใจ และ 
                   -ลดการเกดิแผลกดทับบรเิวณรมิฝีปากและมมุปากได ้   
         สว่นขนาด และรปูแบบ แนะนําใหม้กีารประดษิฐใ์ชก้ับเด็กโตถงึผูใ้หญ ่เพือ่ประสทิธภิาพ
สงูสดุในการใชง้านกับผูป่้วยอืน่ๆได ้   
         นวัตกรรมสิง่ประดษิฐน์ี ้ไดรั้บการชมเชย  และความรว่มมอืจากอาจารยป์ระจําหอผูเ้ด็ก
วกิฤต ในดา้นความคดิสรา้งสรรค ์ เพิม่คณุภาพในการดแูลผูป่้วยใหด้ยี ิง่ขึน้  และไดรั้บการ
สนับสนุนใหม้กีารประดษิฐแ์ละพัฒนาตอ่เนือ่งเพือ่ใหอ้ปุกรณ์มคีณุภาพสงูสดุ  ในการดแูล
ผูป่้วยเด็กทีใ่ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 
 
 
 



 ปญัหา/ขอ้จํากดัทีเ่กดิข ึน้จากการดาํเนนิการ 
       ผูป้ฏบิัตงิานบางทา่นยังเคยชนิ  ยดึตดิกับการปฏบิัตงิานในรปูแบบเดมิ  บคุลากรบาง

ทา่นคดิวา่การใชน้วัตกรรมเป็นเรือ่งยุง่ยาก  ทําใหไ้มอ่ยากลองใช ้
 กระบวนการเรยีนรูท้ ีเ่กดิข ึน้ 
        การพัฒนาคณุภาพสามารถเริม่จากปัญหาทีเ่กดิจากการทํางานประจํา ไมจํ่าเป็นตอ้งไป

หาเรือ่งทีย่ากหรอืไกลตัว การพัฒนาคณุภาพทําเพือ่ปรับปรงุระบบงานใหส้ะดวกขึน้  
การทํางานงา่ยขึน้ ทําใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ และบรรลเุป้าหมายไดง้า่ยขึน้   

 แผนการทีจ่ะพฒันาตอ่เนือ่งตอ่ไป 

 นําไปใชใ้นWARD ตา่งๆ ทีม่ผีูป่้วยเด็กทีใ่ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ  เพือ่ใหไ้ดข้อ้แนะนําใน

การพัฒนารปูแบบ  ขนาด และวัสดทุีใ่ชใ้นอนาคต 

 

สรปุผลการดําเนนิงาน: 



ขอ้เสนอแนะสําหรบัการนําไปใชง้าน/ 
ขยายผล  : 

วตัถปุระสงค ์: 
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