Best & Good Practice
รางวัลผลงานดี
(Good Practice)
ผลงานเรื่อง “การประดิษฐภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอน”
โดย หองผาตัดสูติศาสตร – นรีเวชวิทยา
ภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
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Best & Good Practice
รางวัลผลงานดี
(Good Practice)
ชื่อผลงานเรื่อง การประดิษฐภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอน
เจาของผลงาน/คณะทํางาน
นางสาวนัฏยา สิงหอาจ
ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงานและที่ตั้ง
หองผาตัดสูติศาสตร – นรีเวชวิทยา
ภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถานที่ตั้งเลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย 10400
โทรศัพท 02-2011419, 02-2011429
แรงจูงใจ/เหตุผลในการปรับปรุง
• เพื่อพัฒนาวิธีการทํางานใหมีความปลอดภัยสูงขึ้น
• เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดีขึ้น
• ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล เนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ
• เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่พยาบาล
แนวคิด/หลักการในการจัดทําผลงาน
• อุปกรณที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาจะตองทําใหการทํางานของเจาหนาที่พยาบาล
มีความปลอดภัยมากขึ้น สะดวกมากขึ้น และเปนที่ยอมรับของผูใชงาน
• การสรางภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอน ไดนําแนวคิดมาจากภาชนะตะกรา โดย
ดัดแปลงใหมีลักษณะเปนภาชนะทรงกระบอก ทําจากเสนลวดสเตนเลส (Stainless
steel) มีดามจับที่เปนฉนวนทั้งดานบนและดานลาง มีฝาปด-เปด และตัวล็อกฝากับตัว
ภาชนะโดยที่วัสดุที่ใชทงั้ หมดทําจากสเตนเลส (Stainless steel) ซึ่งมีคุณสมบัติไมเปน
สนิม เหมาะกับการใชในหองผาตัดที่ตองการความสะอาดสูง
• หลังจากนําสิ่งประดิษฐนี้ไปใชงานจริงแลว จะมีการเก็บขอมูลสํารวจความพึงพอใจ
จากผูนําไปใชงาน
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Best & Good Practice
สภาพการทํางาน/ปญหากอนดําเนินการปรับปรุง
ปจจุบันหองผาตัดสูติศาสตร – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ตองใหบริการผูปวย
ที่มาทําการผาตัดคลอดทางหนาทองเปนจํานวนมาก ขณะทําการผาตัดคลอดทางหนาทอง เจาหนาที่
พยาบาลตองใชผาชุบน้ําเกลือรอนประคบบริเวณมดลูกของคนไข เพื่อใหมดลูกหดรัดตัวดีขึ้น
ในอดีตที่ผานมา เจาหนาที่พยาบาลตองยกจับขวดน้ําเกลือรอนจากหมอตมน้ํารอน โดยการใชผา
จับประคองเพื่อนําไปเทลงในผาเพื่อนําไปประคบมดลูกของผูปวยซึ่งลักษณะการทํางานดังกลาว
เปนลักษณะการทํางานที่ไมปลอดภัย มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุไดงาย ทั้งนี้เพราะ
• ขวดน้ําเกลือจะรอนมากขณะยกจับเนื่องจากตองยกออกมาจากหมอตมน้ํารอน
• ขวดน้ําเกลือรอนจะลื่นเนื่องจากแชอยูในน้ํารอน
• ลักษณะคอขวดสั้นยากตอการจับถือ
ในอดีตที่ผานมาเคยเกิดอุบัติเหตุจากการที่ขวดน้ําเกลือรอนลื่นหลุดออกจากผาที่ใชจับ
ทําใหขวดน้ําเกลือรอนตกแตก ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอเจาหนาที่พยาบาล
ขั้นตอนการปรับปรุง/วิธีการจัดทําภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอน
ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอน
โครงสราง :
• การออกแบบภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอนนั้น ถูกออกแบบใหมีลักษณะตัวโครงเปน
รูปทรงกระบอก (รูปทรงคลายตะกรา) โดยสวนบนเปนลักษณะรูปทรงกรวยตัดยอด
• ดานขางของตัวภาชนะมีเสนลวดสเตนเลส (Stainless steel) สานกันเปนตาราง
สี่เหลี่ยมทําใหการยึดเกาะของน้ํากับผิวภาชนะลดลง จึงทําใหไมเกิดน้ําหยดลงพื้น
ขณะยกขวดออกจากหมอตมน้ํารอน
• มีดามจับทั้งดานบนและดานขางของตัวภาชนะ ดามจับดานบนสามารถโยกไปมา
ซาย-ขวาได และสามารถหักพับมาดานเดียวกับดามจับดานขาง ดัดแปลงเปนหูหิ้วจับ
ภาชนะขณะยกเทน้ํารอนไดอยางสะดวก
• ดานบนของภาชนะมีฝาเปด-ปด และตัวล็อกฝาซึ่งอยูดานตรงขามกับดามจับดานขาง
เพื่อปองกันไมใหขวดน้ําเกลือรอนหลุดออกจากตัวภาชนะ
• ตัวดามจับดานบนและดานขางของภาชนะหอหุมดวยฉนวนกันความรอน จึงสามารถ
จับภาชนะไดในขณะที่ตมอยูในหมอตมน้ํารอน
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วัสดุที่ใช :
วัสดุทั้งหมดที่ใชในการทําภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอนนี้เปนวัสดุที่ปองกันการ
เกิดสนิม จึงทําใหมีความสะอาด ปลอดภัย และงายตอการทําความสะอาด เหมาะตอการ
นําไปใชงานในหองผาตัด ซึ่งตองการความสะอาดสูง รายละเอียดของวัสดุที่ใชแตละ
ชิ้นงานมีดังนี้
• โครงสรางหลักของตัวภาชนะ : ใชลวดสเตนเลส (Stainless steel) ซึ่งคุณสมบัติ
ของลวดนีไ้ มเปนสนิม
• ดามจับ
: ผิวดามจับทําจากสเตนเลส (Stainless steel) โดย
ภายในดามจับหุมดวยฉนวนปองกันความรอน
• ตัวล็อกและบานพับ
: ทําจากสเตนเลส (Stainless steel)
ขั้นตอนที่ 2 : ทดลองนําไปใชจริง และสํารวจเก็บขอมูลจากผูใชงาน
การออกแบบภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอนไดถกู ออกแบบพัฒนามาแลว 2 รุน โดยมี
รายละเอียดการพัฒนาและประโยชนจากการพัฒนา ดังนี้
สาเหตุที่มีการพัฒนาภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอนเปนแบบรุน ที่ 2 มีดังนี้

รายละเอียดการพัฒนา

ภาชนะยกจับขวด
น้ําเกลือรอน
รุนที่ 1
รุนที่ 2

ประโยชนจากการพัฒนาเปนรุนที่ 2

น้ําหนัก
น้ําหนักเบาขึ้น ทําใหใชแรงลดลง
740 กรัม 480 กรัม
(โดยการลดจํานวนเสนลวด)
ลดความลาจากการใชงาน
ความสะอาด
นอตสเตน ใชนอตสเตนเลส ทําใหไมเปนสนิม
นอตเหล็ก
(เปลี่ยนวัสดุของนอต)
เลส ทําใหปลอดภัย และสะอาดมากขึ้น
ใชภาชนะที่เปนรูปทรงกระบอกทํา
รูปทรง
รูปทรง ใหภาชนะกระชับกับตัวขวดน้ําเกลือ
รูปแบบโครงสราง
สี่เหลี่ยม กระบอก มากขึ้นและในขณะที่เทน้ําเกลือรอน
จะมีความปลอดภัยมากขึ้น
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สภาพการทํางานหลังการดําเนินการปรับปรุง
หลังการประดิษฐภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอนแลว ทําใหขั้นตอนการทํางานเปนดังนี้
• นําขวดน้ําเกลือใสเขาไปในภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอน หลังจากนั้นนําภาชนะยก
จับขวดน้ําเกลือรอนที่มีขวดน้ําเกลืออยู วางลงไปในหมอตมน้ํารอน
• เมื่อน้ําเกลือในขวดน้ําเกลือรอนแลว ใหจับที่ดามจับดานบนของภาชนะยกจับขวด
น้ําเกลือรอน แลวจึงถือภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอนไปที่หองผาตัด
• เทน้ําเกลือรอนจากภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอนลงบนผาประคบที่วางอยูบนอาง
โดยพับดามจับดานบนไปไวที่ดานขางของตัวภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอน (พับไว
ดานที่มีดามจับดานขาง) แลวจึงใชมือจับที่ดามจับดานขางเพื่อยกเทน้ําเกลือรอนลง
บนผาประคบ
• หลังจากนั้นนําขวดน้ําเกลือเปลาออก แลวจึงนําขวดน้ําเกลือใหมใสเขาไปในภาชนะ
ยกจับขวดน้ําเกลือรอน แลวนําไปตมในหมอตมน้ํารอนเพื่อใชงานตอไป
ประโยชนที่ไดรับจากการปรับปรุง
1. ทําใหสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และลดอุบัติเหตุจากการยกจับขวดน้ําเกลือ
รอน
2. ทําใหเกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการยกจับขวดน้ําเกลือรอน ซึ่งสงผลทําใหประสิทธิภาพ
ในการทํางานดีขึ้นตามไปดวย
3. ทําใหสามารถลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุจากการยกจับขวดน้ําเกลือ
รอนดวยการใชผาจับประคอง
4. เปนการสรางและสงเสริมใหเกิดวิธีการทํางานที่ปลอดภัยภายในองคกร
5. สามารถนําไปประยุกตใชกับหองผาตัด และโรงพยาบาลในที่แหงอื่นได รวมไปถึงการนําไป
ประยุกตใชกับงานที่มีลักษณะตองยกจับภาชนะที่บรรจุของเหลวรอนได
6. เนื่องจากทําใหสภาพการทํางานปลอดภัยมากขึ้น จึงเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่พยาบาล
คาใชจายในการดําเนินการปรับปรุง
คาใชจายในการทําภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอนนี้ ทั้งหมด 960 บาท
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ระยะเวลาในการดําเนินการปรับปรุง
ตั้งแตวันที่ 4 สิงหาคม - 14 กันยายน พ.ศ. 2546 โดยแบงออกเปน
- ระยะเวลาในการออกแบบและสรางภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอน :
- ระยะเวลาในการทดลองใชและสํารวจความคิดเห็นจากผูใช
:

10 วัน
1 เดือน

ภาพกอนการปรับปรุง

1. นําขวดน้ําเกลือลงไปแชในหมอตม
น้ํารอนเพื่อตมน้ําเกลือใหรอน

2. ใชผาจับขวดน้ําเกลือรอนออกจาก
หมอตมน้ํารอน

3. จับถือขวดน้ําเกลือรอนโดยการใชผา
จับประคองไปที่หองผาตัด

4. เทน้ําเกลือรอนลงบนผาประคบ โดยใช
ผาจับประคองขวดน้ําเกลือรอน
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ภาพหลังการปรับปรุง

1. นําขวดน้ําเกลือใสในภาชนะยกจับ
ขวดน้ําเกลือรอน แลวนําลงไปแชใน
หมอตมน้ํารอนพรอมกันเพื่อตมน้ําเกลือ
ใหรอน

3. จับถือขวดน้ําเกลือรอนดวยภาชนะ
ยกจับขวดน้ําเกลือรอนไปที่หองผาตัด

2. เมื่อน้ําเกลือรอนแลว ใหยกออกจาก
หมอตมน้ํารอน โดยจับที่ดามจับดานบน
ของภาชนะยกจับขวดน้ําเกลือรอน

4. เทน้ําเกลือรอนลงบนผาประคบ โดยจับ
ที่ดามจับดานขางของภาชนะยกจับขวด
น้ําเกลือรอน
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