
ชื่อผลงาน  CLOCK ALERT SAFETY 
IN SUCTIONING   

สําหรับนําเสนอนวัตกรรมดีเดน A – D  และ G 

หออภบิาลผูป่้วยเด็ก ICU กมุาร (โกศล2) 



หวัหนา้โครงการ : นายสมรัฐ  ศรชียั 
 
รายชือ่สมาชกิ 
1.น.ส.ญาณากร   วังคะฮาต         พยาบาล 
3.น.ส.จารนัุนท ์   ถานะวฒุพิงศ ์   พยาบาล 
4.น.ส.รุง่ฤด ี       แจง้พวงศร ี      พยาบาล 
4.น.ส.วจิติรา      แกว้กาญจน ์     พยาบาล 



ทีม่าของโครงการ  

          หออภบิาลผูป่้วยเด็กICU กมุาร (โกศล2) เป็นหอผูป่้วยที่
ใหบ้รกิารผูป่้วยเด็กวกิฤตทกุโรคทกุระบบอายตุัง้แต ่ 1 เดอืน-18 ปี 
ผูป่้วยทีเ่ขา้รับการรักษา  สว่นใหญเ่ป็นผูป่้วยเด็กทีม่อีาการรนุแรง   
บางครัง้ไดรั้บการชว่ยเหลอื ดว้ยการใสท่อ่ชว่ยหายใจและใช ้
เครือ่งชว่ยหายใจ โดยสถติปีิ 2561 มผีูป่้วยเด็กทีใ่สท่อ่ชว่ยหายใจ
และใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจในหอผูป่้วย มจํีานวน 83 คน  
          ปัญหาทีพ่บระหวา่งการดแูลผูป่้วยเด็กทีใ่สท่อ่ชว่ยหายใจ 
ไดแ้ก ่  
      1.พบบคุลากรสว่นใหญท่ีเ่ขา้ไปดดูเสมหะในทอ่ชว่ยหายใจ 
ไมไ่ดว้ดัความยาวของสาย close suction กอ่น วา่ตอ้งใสเ่ขา้ไปลกึกี่
เซนตเิมตร   
           -ทําใหบ้างครัง้ใสส่าย suction ลกึจนเกนิไป  จนเกดิแผลที่
เยือ่บ ุจนมเีกดิการอกัเสบและมเีลอืดออก ทําใหเ้กดิอนัตรายตอ่ผูป่้วย   
 



ทีม่าของโครงการ  

 
         -พบผูป่้วยทีห่ายใจทาง Tracheostmy tube จํานวน 1 คน
ดดูเสมหะไดเ้ลอืดสด เกดิภาวะ granulation ขึน้  จงึตอ้งมกีาร
รณรงคใ์หว้ดัสาย Suction ขึน้ เพือ่ไมใ่หเ้กดิอนัตรายจากการใส่
สาย suction จนลกึเกนิไป   
         -จากการสงัเกตยงัพบบคุลากรปฏบิัตไิมถ่งึ 50 % 
 



           2. ผูป่้วยเด็กขณะตืน่ จะดิน้ ไอ สา่ยศรีษะไปมา มน้ํีามกู
และน้ําลายไหลออกทางจมกูและปาก ทําใหป้ลาสเตอรท์ีย่ดึทอ่
ชว่ยหายใจมโีอกาสหลวมหรอืเลือ่นเขา้เลือ่นออกไปจากตําแหน่งที่
เราตอ้งการ  
              -ถา้ทอ่ชว่ยหายใจเลือ่นเขา้  อาจทําใหเ้กดิภาวะปอด
แฟบ (Atelectasis)  
              -ถา้ทอ่ชว่ยหายใจอยูต่ืน้มาก อาจทําให ้ET-tubeหลดุ 
เกดิภาวะ Accidental  extubation  
            
    จากสถติอิบุัตกิารณเ์ดอืนม.ค.-ส.ค.2561  พบผูป่้วยเด็กเกดิ
ภาวะ Accidental  extubation จํานวน 5 ครัง้   ซึง่จากการสงัเกต
พบวา่  
              -บคุลากรสว่นใหญ ่ ยงัจําเบอรแ์ละตําแหน่งทีย่ดึทอ่ชว่ย
หายใจของเด็กไมไ่ด ้ เนือ่งจากเบอรท์อ่ชว่ยหายใจในเด็กมขีนาด
เล็ก และมหีลายเบอร ์ รวมทัง้ไมม่ป้ีายบอกเบอร ์ตําแหน่งความลกึ
ทีใ่สอ่ยา่งชดัเจน ทําใหเ้มือ่ตอ้งการตรวจสอบหรอืเมือ่ตอ้งใสท่อ่

  
    

  

ทีม่าของโครงการ  



ทีม่าของโครงการ : 

          จากปัญหาดังกลา่วขา้งตน้ทางกลุม่จงึไดค้ดิประดษิฐ์
นวตักรรม Clock  Alert  Safety  in  Suctioning  (นาฬกิาบอก
ความลกึของสาย Suction) ขึน้  ซึง่นวตักรรมดังกลา่ว มขีอ้ด ีดังนี ้
  
          1.มตีัวเลขบอกความลกึของสาย Suction (cm.) ทําให ้
บคุลากรรูตํ้าแหน่งความลกึทีจ่ะใสส่าย suction เพือ่ป้องกนั
อนัตรายจากการใสส่าย Suction ทีล่กึเกนิไป   จนเกดิแผลทีเ่ยือ่บุ
และเกดิการอกัเสบ  มเีลอืดออกได ้
        
         2.มตีัวเลขบอกเบอรท์อ่ชว่ยหายใจ (mm.)  ทําใหบ้คุลากรรู ้
เบอรท์อ่ชว่ยหายใจอยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว  เมือ่ตอ้งการตรวจสอบ
เบอรท์อ่ชว่ยหายใจทีใ่สใ่หก้บัผูป่้วย   หรอืเมือ่เกดิปัญหาตอ้งใส่
หรอืตอ้งเปลีย่นทอ่ชว่ยหายใจใหม ่
 



ทีม่าของโครงการ : 

      3.มตีัวเลขบอกความลกึของทอ่ชว่ยหายใจ (cm.) ทําให ้
บคุลากรรูค้วามลกึของทอ่ชว่ยหายใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และรวดเร็ว  
เมือ่ตอ้งการตรวจสอบความลกึของทอ่ชว่ยหายใจทีใ่สใ่หก้บัผูป่้วย 
เพือ่ป้องกนัทอ่ชว่ยหายใจเลือ่นหรอืหลดุ    ชว่ยลดอบุัตกิารณก์าร
เกดิ Accidental  Extubationได ้ 
       

 4.นวตักรรมทีป่ระดษิฐน์ี ้ ทําจากกระดาษเคลอืบพลาสตกิทีม่คีวาม
แข็งแรง  มขีนาดใหญ ่ มองเห็นไดช้ดัเจน เมือ่เรานําไปแขวนทีห่วั
เตยีง   
        -บคุลากรทีม่าตรวจสอบ จะรูตํ้าแหน่งความลกึทีจ่ะใสส่าย 
suction เบอรท์อ่ชว่ยหายใจและความลกึของทอ่ชว่ยหายใจ ได ้
อยา่งรวดเร็วและถกูตอ้ง  ใหเ้กดิสะดวกในการทํางานของบคุลากร  
         -เป็นแนวทางปฏบิัตงิานของบคุลากรในการดแูลผูป่้วยทีใ่ส่
ทอ่ชว่ยหายใจ  ใหผู้ป่้ายไดรั้บความปลอดภัยมากยิง่ขึน้ 



ทีม่าของโครงการ : 



วตัถปุระสงคโ์ครงการ  

วตัถปุระสงค ์

ระบมุติคิณุภาพหลกัทีส่อดคลอ้งกนัและใชใ้นการ
กําหนดตวัชีว้ดัหลกั  
(ใสเ่ครือ่งหมาย )  

ความ
ปลอดภยั คณุภาพ ระยะ 

เวลา 

ตน้ทนุ/
คา่ใชจ้า่ย ความพงึ

พอใจ 

1. ป้องกันอนัตรายจากการใส่
สายSuction ทีล่กึจนเกนิไป  
จนเกดิแผลทีเ่ยือ่บแุละเกดิการ
อักเสบมเีลอืดออก 

   
 

 

2.บคุลากรสามารถทราบขนาด
และความ   ความลกึทอ่ชว่ย
หายใจไดร้วดเร็วและถกูตอ้ง
เพือ่ป้องกันทอ่ชว่ยหายใจเลือ่น
หรอืหลดุ 

   
 

 



ระยะเวลาดําเนินการ 
1ก.ค.-31ธ.ค.61 

หมายเหตุ : (1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2561) 



 1.กระดาษส ี       จํานวน  2 แผน่                        
 2.ปากกาสเีมจกิ   จํานวน 1 ดา้ม                 
 3.ดนิสอ             จํานวน 1 ดา้ม                
 4.ไมบ้รรทัด        จํานวน 1 อนั               
 5.วงเวยีน           จํานวน 1 อนั 
 6.กรรไกร           จํานวน 1 อนั  
 7.เข็มนาฬกิา       จํานวน 1 อนั 
 8.สตกิเกอรต์ัวเลข จํานวน 2 แผน่ 
 9.น็อตยดึ            จํานวน 1 ตัว  
10.ฟิวเจอรบ์อรด์  จํานวน  1 แผน่ 
11.เคลอืบพลาสตกิ     
 

อปุกรณท์ีใ่ชใ้นการประดษิฐ ์



คา่ใชจ้า่ย 100 บาท/อนั 



วธิกีารประดษิฐ ์

 1.ใชว้งเวยีนวาดรปูวงกลม   ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 6.5 cm  
จํานวน 2 แผน่  แลว้นํากรรไกรมาตัดเป็นรปูวงกลม  
 2.นํากระดาษรปูวงกลมแผน่แรก  มาวาดเป็นรปูวงกลมดา้นบน 
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1 cm   แลว้ใชก้รรไกรตัดใหเ้ป็นรวูงกลม  
หลังจากนัน้นําสเีมจกิมาวาดรปูการต์นูทีช่ ืน่ชอบ  เพือ่ความ
สวยงาม 
 3.นํากระดาษรปูวงกลมอกีแผน่  นําสตกิเกอรต์ัวเลขมาตดิเป็นรปู
วงกลมมตีัวเลขตัง้แต ่3, 3.5,4 ถงึเลข 8 (รปูที1่) 

รปูที ่1 

วธิกีารประดษิฐ ์



วธิกีารประดษิฐ ์

   4.ใชว้งเวยีนวาดรปูวงกลม  ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 10 cm  
จํานวน 2 แผน่   แลว้นํากรรไกรมาตัดเป็นรปูวงกลม 
  5.นํากระดาษรปูวงกลมแผน่แรก   มาวาดเป็นรปูวงกลมดา้นบน  
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1cm   แลว้ใชก้รรไกรตัดใหเ้ป็นรวูงกลม หลังจาก
นัน้นําสเีมจกิมาตเีสน้เพือ่ความสวยงาม 
  6.นํากระดาษรปูวงกลมอกีแผน่  นําสตกิเกอรต์ัวเลขมาตดิเป็นรปู
วงกลม  มตีัวเลขตัง้แต1่2 ถงึเลข 40  (ดังรปูที ่2) 
   

รปูที ่2 

วธิกีารประดษิฐ ์



วธิกีารประดษิฐ ์

7.นํากระดาษทีทํ่าสําเร็จ ทัง้ 4 แผน่ ไปเคลอืบแผน่พลาสตกิเพือ่
เพิม่ความคงทน สามารถใชง้านไดน้านขึน้ นํากระดาษแตล่ะคูม่า
ประกบกนัใสเ่ข็มนาฬกิาดา้นบนสดุและยดึดว้ยน๊อตตัวผูแ้ละตูเ้มยี
ใหแ้น่น(รปูที ่3และ4) 

รปูที ่3  รปูที ่4 

วธิกีารประดษิฐ ์



วธิกีารประดษิฐ ์

8.นํานวตักรรมทีป่ระดษิฐ ์ ไปยดึตดิทีบ่อรด์ป้ายชือ่ผูป่้วย  (รปูที ่5) 
9.ทดลองนําอปุกรณท์ีป่ระดษิฐ ์ไปใชก้บัผูป่้วย 
  

รปูที ่5  

วธิกีารประดษิฐ ์



วธิกีารประดษิฐ ์

1.นํา Clock  Alert  Safety  ยดึตดิทีบ่อรด์ป้ายชือ่ผูป่้วย  และ
แขวนทีห่วัเตยีงผูป่้วย 

วธิกีารใชง้าน 



วธิกีารประดษิฐ ์

2. หมนุพลาสตกิวงกลมเล็กดา้นใน ไปยงั เบอรข์องทอ่ชว่ย
หายใจ (mm.)  ทีใ่สใ่หก้บัผูป่้วย    
3. หมนุเข็มนาฬกิา ไปทีค่วามลกึของทอ่ชว่ยหายใจ(cm.) ทีม่มุ
ปากผูป่้วย     
4. หมนุพลาสตกิวงกลมใหญด่า้นนอก  ไปทีค่วามลกึความลกึของ
สาย Suction   ทีเ่ราตอ้งการ (cm.)   โดยความลกึของสาย 
Suction   คํานวณจากความลกึของทอ่ชว่ยหายใจ (cm.) ทีม่มุ
ปากผูป่้วย รวมกบัความยาวจากทีม่มุปากถงึขอ้ตอ่สขีาวของ สาย 
close suction   (รปูที ่2,3) 
  

วธิกีารใชง้าน 



วธิกีารประดษิฐ ์

วธิกีารใชง้าน 
 5. เมือ่บคุลากรมาตรวจสอบ  กจ็ะทราบไดท้ันทวีา่  ผูป่้วยเด็กคนนี ้
ใชท้อ่ชว่ยหายใจเบอรอ์ะไร  ความลกึเทา่ไร    ความลกึทีจ่ะใสส่าย 
suction กี ่cm. (รปูที ่4)  
        มกีารเขยีนเบอรท์อ่ชว่ยหายใจ   ความลกึของทอ่และความ
ลกึทีจ่ะใสส่าย suction เป็นตัวเลขดา้นซา้ย  เพือ่เป็นการ Double 
check ความถกูตอ้ง  



วธิกีารประดษิฐ ์

ตวัวดั/ตวัชีว้ดัสําคญั 
(PI/KPI)    

ตอบมติคิณุภาพ 
ทีแ่สดงใน

วตัถปุระสงค ์
(ใสเ่ครือ่งหมาย ) 

เป้า 
หมาย 
(Tar 
get) 

 

ผลลพัธก์ารดําเนนิ 

กอ่น
เร ิม่
โครง 
การ 

หลงัดําเนนิการโครงการ 
(>3 รอบการวดัผล) 

คร ัง้ที ่1 
1-31

ต.ค.60 

คร ัง้ที ่2 
1-30 

พ.ย.60  

คร ัง้ที ่3 
1-31

ธ.ค.60 
1 2 3 4 5 

1.อตัราการเกดิภาวะ
เลอืดออกในขณะ
Suction ในทอ่ชว่ย
หายใจ 

  0 1 0 0 0 

2.อตัราการเลือ่นหลดุ
ของทอ่ชว่ยหายใจ 

  0 6 0 0 0 

3.ความพงึพอใจของ
บคุลากรตอ่การใช ้ นาฬกิา 
Clock Alert  Safety  in 
suctioning 

 ≥85 NA 93 % 96.5 % 97.7 % 

ตวัชีว้ดัผลสําเร็จของโครงการและผลลพัธ ์ 



วธิกีารประดษิฐ ์

ปญัหา/สาเหตสุําคญั วงรอบการปรบัปรงุ สรปุการพฒันาปรบัปรงุและผล 

 -อปุกรณ์มขีนาดเล็ก 
 -ตัวหนังสอื ตัวเลขมขีนาด
เล็ก  มองเห็นไมช่ดัเจน 

CQI รอบที ่1 
1-31 ต.ค. 2560 

-ผลการประเมนิความความพงึ
พอใจของผูใ้ช ้Clock  alert  
Safety  in  Suctioning  
เทา่กบั  93 % 
-วาดรปูกระดาษใหม้ขีนาดทีใ่หญ่
มากขึน้        
-ปรับตัวหนังสอื ตัวเลขใหม้ขีนาด
ใหญข่ึน้ มองเห็นไดง้า่ยขึน้  เพือ่
สะดวกตอ่การใชง้าน 

การพฒันาและปรบัปรงุ 



วธิกีารประดษิฐ ์

ปญัหา/สาเหตสุําคญั วงรอบการปรบัปรงุ สรปุการพฒันาปรบัปรงุและผล 

-อปุกรณ์และตัวเลขมขีนาด
ใหญข่ึน้ มองเห็นไดช้ดัเจน 
แตวั่สดทุีทํ่ายังไมค่อ่ยแข็งแรง 

CQI รอบที ่2 
1-30 พ.ย. 2561 

 ผลการประเมนิความความพงึ
พอใจของผูใ้ช ้Clock  alert  
Safety  in  Suctioning 
เทา่กบั 96.5% 
-นําวัสดกุระดาษไปเคลอืบแผน่
พลาสตกิ  เพือ่เพิม่ความคงทน
แข็งแรง  สามารถใชง้านไดน้าน
ขึน้ 

การพฒันาและปรบัปรงุ 



วธิกีารประดษิฐ ์

ปญัหา/สาเหตสุําคญั วงรอบการปรบัปรงุ สรปุการพฒันาปรบัปรงุและผล 

 -บคุลากรและแพทยป์ระจํา
บา้นบางคน ทีห่มนุเวยีนมา
ปฏบิัตงิานไมรู่จั้กวธิกีารใชง้าน 

CQI รอบที ่3 
1-31 ธ.ค. 2561 
 
 

- ผลการประเมนิความความพงึ
พอใจผูใ้ช ้Clock  alert  Safety  
in  Suctioning 
เทา่กบั 97.7 % 
- สง่เสรมิและประชาสัมพันธใ์ห ้
บคุลากรและแพทยป์ระจําบา้นที่
หมนุเวยีนมาปฏบิัตงิานไดรู้จั้ก
นวัตกรรมนีแ้ละทราบวธิกีารใชง้าน 

การพฒันาและปรบัปรงุ 



สรุปผลการดําเนินการ 
           1.ไมพ่บภาวะเลอืดออกในขณะSuction ในทอ่ชว่ยหายใจ   
และอตัราการเลือ่นหลดุของทอ่ชว่ยหายใจตลอดระยะเวลาทีดํ่าเนนิ
โครงการ  
 
            2.ไดันํานวตักรรม Clock  Alert  Safety  in  Suctioning  
(นาฬกิาบอกความลกึของสาย Suction) ไปใหห้อผูป่้วย RCU กมุาร 
ไดท้ดลองใช ้ไดรั้บคําชืน่ชมและความรว่มมอืในการใชง้านเป็นอยา่งด ี
 
              3.นวตักรรมสิง่ประดษิฐน์ี ้ไดรั้บการคัดเลอืกจากชมรมกมุาร
แหง่ประเทศไทย  ใหไ้ปนําเสนอผลงาน ในงานประชมุวชิาการ ณ 
โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ  ซอฟเฟอรนิ ถนนพระรามเกา้ในวนัที ่3-5 
มถินุายน 2562 



วธิกีารประดษิฐ ์

ปญัหา/ขอ้จํากดัทีเ่กดิข ึน้จากการดําเนนิการ 
          ดา้นผูป้ฏบิตังิาน :ผูป้ฏบิัตงิานบางทา่นยงัไมท่ราบ
วตัถปุระสงคข์องการใชง้านทีช่ดัเจน   จงึทําใหม้กีารใช ้Clock  
Alert  Safety in suctioning ในชว่งแรกไมม่ากนัก  
           ดา้นผูผ้ลตินวตักรรม: ใชเ้วลาคอ่นขา้งมากในการคดิ
ประดษิฐน์วตักรรมนี ้ เนือ่งจาก ตอ้งลองถกูลองผดิหลายๆครัง้ใน
การปรับปรงุและประดษิฐน์วตักรรมนีใ้หม้รีปูแบบทีเ่หมาะสม และ
สะดวกตอ่การใชง้านจรงิกบัผูป่้วย  
กระบวนการเรยีนรูท้ ีเ่กดิข ึน้ 
              การทํานวตักรรมชว่ยให ้การทํางานงา่ยขึน้  ลดภาระงาน
ของพยาบาล  ผูป่้วยไดรั้บความปลอดภัย  เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ
ในการดแูลผูป่้วย  
แผนการทีจ่ะพฒันาตอ่เนือ่งตอ่ไป 
            พัฒนารปูแบบ ขนาด และวสัดทุีใ่ชป้ระดษิฐน์วตักรรม
เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานทีม่คีวามสมบรูณ ์มปีระสทิธภิาพมากขึน้   
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