
 

ผลงานนวตักรรม ประจ าปี 2559 

1. ช่ือผลงาน : “เพ่ือนซ้ี PVCพา suction” 

2. ค าส าคัญ : สาย suction 

3. ภาพรวม :  

ปัญหา: จากสถิติหอผูป่้วยพิเศษ 6/2 (ตะวนัออก) ใหบ้ริการและดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาระบบทางเดิน
หายใจ ตามล าดบั ปีงบประมาณ 2557, 2558 มีดงัน้ี 75, 80 ราย ตามล าดบั จากการปฏิบติังาน พบวา่มี
ผูป่้วยจ านวน 35- 40  รายต่อปี  ตอ้งไดรั้บการช่วยดูดเสมหะ เน่ืองจากผูป่้วยไม่สามารถไอน าเสมหะ
ออกมาเองไดซ่ึ้งเดิมทางหอผูป่้วยมีการจดัอุปกรณ์ส าหรับดูดเสมหะใส่ตระกร้าวางไวข้า้งเตียง ท าใหมี้
ปัญหาการหยบิใชไ้ม่สะดวก พบสายดูดเสมหะ หกั พบั งอ  ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการดูดเสมหะลดลง 
ตอ้งใชเ้วลาการดูดเสมหะเพิ่มมากข้ึน บ่อยข้ึน ส้ินเปลืองทั้งสายดูดเสมหะและถุงมือ รวมทั้งบุคลากรมี
ภาระงานเพิ่มข้ึน 

       เป้าหมาย : 1. เพื่อความสะดวกในการใชง้าน สายดูดเสมหะเป็นระเบียบ ไม่หกั  พบั งอ    

                      2. เพื่อลดอตัราการดูดเสมหะซ ้ าจากการหกั พบั งอของสายดูดเสมหะ 

                       3. เพื่อความคงทนในการใชง้านและท าความสะอาดง่าย 

       แนวทางการพฒันา : จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ หอผูป่้วยพิเศษ 6/2 (ตะวนัออก) จึงไดคิ้ดจดัท านวตักรรม
คร้ังแรกข้ึน โดยท าดว้ยแผน่กระดาษแขง็ฟิวเจอร์บอร์ด แต่มีปัญหาวา่กล่องดงักล่าวไม่มัน่คงแขง็แรงและยาก
แก่การท าความสะอาด เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคได ้จึงไดท้  าการพฒันานวตักรรมต่อเน่ืองเป็น“เพื่อนซ้ี PVC พา 
suction”โดยการเปล่ียนมาใชท้่อ PVC แทน ซ่ึงมีความคงทนและท าความสะอาดไดง่้าย 

 

 

 

 



4. สาระส าคัญของการพฒันา :  

อุปกรณ์ : 1. ท่อ PVC ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2 น้ิว และ 3.5 น้ิว 

                2. ขอ้ต่อแบบมน 

                3. กาว 

  4.ตะขอเก่ียว (ดดัแปลงจากซ่ีลอ้รถ + แผน่เหล็กไม่ใชง้าน) 

   ขั้นตอนการประดิษฐ ์:  

 

1. ตดัท่อ PVC ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2 น้ิว ยาว 50 ซม. และขนาด 3.5 น้ิว ยาว 15 ซม.  

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2 น้ิว ยาว 
50 ซม. 

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 3.5 น้ิว ยาว 
15 ซม.  

 



 

2. ตดัท่อ PVC ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2 น้ิว กวา้ง 2 ซม และขนาด 3.5 น้ิว กวา้ง 3 ซม. เพื่อท าเป็นเขม็ขดัรัดท่อ 
โดยการตดัใหข้าดจากกนัประมาณ 2 ซม.จ านวนขนาดละ 2 ช้ิน 

 

3. น าขอ้ต่อแบบมนปิดใส่ดา้นล่างท่อ PVC แต่ละท่อเพื่อท าเป็นกน้กระบอก และน าเข็มขดัรัดท่อท่ีเตรียมไวม้า
รัดท่อทั้ง 2 ขนาดเขา้ดว้ยกนั โดยใชน็้อตยดึตรงกลางเพื่อความแขง็แรง 

เขม็ขดัรัดท่อกวา้ง 3 ซม. 

จ านวน 2 ช้ิน 

เขม็ขดัรัดท่อกวา้ง 2 ซม.
จ านวน 2 ช้ิน 

 

จ ำนวน 2 ช้ิน 

 

ขอ้ต่อแบบมนปิดใส่
ดา้นล่างท่อ PVC 

ใชน็้อตยดึตรง
กลาง 



ฃ 

  4. ทากาวบริเวณขอ้ต่อแต่ละขอ้ เพื่อความทนทานไม่หลุดจากกนั 

 

5. เจาะรูดา้นบนกระบอกท่อ PVC ตวัยาวห่างจากขอบบน 2 ซม. เพื่อใส่ตะขอเก่ียวส าหรับแขวน 

 

เจาะรูห่างจากขอบบน 2 ซม. เพ่ือ
ใส่ตะขอเก่ียว 

ทากาวบริเวณขอ้ต่อแต่ละ
ขอ้ 



 

 

5. ผลลพัธ์ :  

จากการรวบรวมข้อมูล โดยการน า นวตักรรม “เพื่อนซ้ี PVC พา suction” ไปใช้งานตั้ งแต่  
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 – เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 พบวา่  

      1. มีอุปกรณ์ท่ีจดัเก็บสายดูดเสมหะท่ีคงทน เป็นระเบียบและสะดวกแก่การใชง้าน 

      2. พบสายดูดเสมหะ หกั พบั งอ ร้อยละ 0 

      3. มีอตัราการดูดเสมหะซ ้ าจากการหกั พบั งอของสายดูดเสมหะ ร้อยละ 0 

      3. บุคลากรภายในหอผูป่้วยพิเศษ 6/2 (ตะวนัออก) พึงพอใจร้อยละ 98 

BEFORE นวัตกรรม พัฒนาต่อเนี่อง 
 



กราฟเปรียบเทียบผลลพัธ์นวัตกรรมเดิมและนวตักรรมใหม่ 

 

6. บทเรียนทีไ่ด้รับ :  

       1. ลดความเจบ็ปวดท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยจากการดูดเสมหะซ ้ าและบ่อยคร้ัง 

       2. บุคลากรเกิดกระบวนการคิดและแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบโดยใชห้ลกั  PDCA และ   3P 

      3. สามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูม่าดดัแปลง เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการใชง้านและเกิด  ความคุม้ค่าสูงสุด
กบัองคก์ร บุคลากรและผูป่้วย 

       4. ลดค่าใชจ่้ายของโรงพยาบาล 

       5. เจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลไดมี้โอกาสท างานร่วมกนั เพราะประดิษฐ์โดยแผนกช่างของ รพ. ท าให้เกิด
ความสามคัคีร่วมมือร่วมใจมีการท างานเป็นทีมประดิษฐ์ 
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7. การติดต่อกบัทมีงาน 

ท่ีปรึกษา   : นางพิชากร  สวสัดิผล 

นวตักรรม : พว. ฉววีรรณ นนทศิ์ริ หอผูป่้วยพิเศษ 6/2 (ตะวนัออก) ฝ่ายการพยาบาล  

              รพ.สิรินธร 20 ซ.อ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250  

               โทรศพัท ์02-3286900 ต่อ 10630-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจการใช ้“เพื่อนซ้ี PVC พา suction” 

ระดบัความพึงพอใจ 

ระดบั 5 หมายถึง พึงพอใจมาก 

ระดบั 4 หมายถึง พอใจ 

ระดบั 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง พอใช ้

ระดบั 1 หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 

หวัขอ้ 
 

ระดบั 

   5    4    3    2    1 
1. อุปกรณ์มีความคงทน ทนทาน      
2. สะดวกแก่การหยบิใช ้      
3. การท าความสะอาดท่อ PVC ง่าย      
4. สายดูดเสมหะจดัวางเป็นระเบียบ      
 

ข้อแสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

......................................................................................... 

 

 

 

 

 



เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสียระหวา่งท่ีใส่สายดูดเสมหะท่ีท าดว้ยแผน่กระดาษแขง็ฟิวเจอร์บอร์ดและจากท่อ PVC 
ดงัตาราง 

หวัขอ้ เร่ือง 
 
 

   ท าดว้ยฟิวเจอร์บอร์ด ท าดว้ยท่อ PVC 

ขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้ดี ขอ้เสีย 

1. อายกุารใชง้าน 
 

 มีอายกุารใชง้านสั้น 
ประมาณ 2-3 เดือน 
 

มีอายกุารใชง้าน 50 ปี 
 

 

2. ความคงทน  เปล่ียนแปลงสภาพ 
ง่ายเม่ือโดนความช้ืน 
ท าใหก้ระดาษกาวหลุด 
กล่องผดิรูปได ้
 

ท่อ PVC จดัอยูใ่นประเภท 
Thermoplastic ท่ี 
ประกอบดว้ย คลอไรด ์ 
57 % ซ่ึงเป็นผลผลิตจาก 
เกลืออุตสาหกรรม และ 
43 % มาจากคาร์บอน 
ซ่ึงสกดัมาจากน ้ามนัและ 
ก๊าซ ท าใหม้นั เป็นวสัดุท่ี 
เหนียว หนืด ยดืหยุน่ไดดี้ 
น ้าหนกัเบา  
 

 

3. การท าความสะอาด 
 
 
 

 เม่ือถูกน ้าหรือสาร 
คดัหลัง่จะเกาะติด ท า 
ความสะอาดยาก 

มีผวิล่ืนท าใหข้องเหลวไหล 
ผา่นไดส้ะดวกและไม่ดูด 
ซบัน ้า ท าความสะอาดง่าย 

 

4.ราคา 
 
 

ตน้ทุนประมาณ 40 บาท    ตน้ทุนประมาณ 100 
บาท 

5.ความสวยงาม 
 

สวยงาม ไม่แขง็แรง สวยงามและแขง็แรง  

6. คุณภาพของสาย 
    ดูดเสมหะ 

สายไม่หกั พบั งอ  สายไม่หกั พบั งอ  



 


