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ความสําคัญที่มาของปญหา ?ความสําคัญที่มาของปญหา ?

• การพัฒนาหนวยจายกลางเปนศูนยจายกลาง 
• ความไมสะดวกและความลาชาในการลางทําความ
สะอาดสาย ซึ่งไมเพยีงพอตอการเบิกจายในแตละวัน
เฉลี่ย 80-100 สาย  

• ผูทําการลางสายยางมโีอกาสเสี่ยงตอการกระเซ็น
เปรอะเปอนจากสารคัดหลั่งที่ติดคางตามสาย
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วัตถุประสงค วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาอุปกรณในการลางทําความสะอาดเครื่องสาย
2. เพื่อลดระยะเวลาในการทํางาน
3. เพื่อลดตนทุนในหนวยจายกลาง
4. เพื่อพัฒนาหนวยจายกลางเปนศูนยจายกลาง
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ระเบียบวิธีวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 

• กลุมตัวอยาง  
ทําการสุมตัวอยางสายยางที่ใชวิธีการลางแบบเดิม  
และการลางสายยางดวยเครื่องลางสายอัจฉริยะ 
จํานวนอยางละ  480 ตัวอยาง  รวมจํานวน 960
ตัวอยาง

• วิธีการศึกษา  
ศึกษาเชงิทดลอง โดยเปรียบเทียบ ระยะเวลาเฉลีย่ใน
การลางเครื่องมอื   และคราบสารคัดหลัง่ที่ตกคาง
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ระเบียบวิธีวิจัย (ตอ)ระเบียบวิธีวิจัย (ตอ)

• สถานที่ทาํการศึกษา   
 หนวยจายกลาง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

• ระยะเวลาดําเนินการ   
1 สงิหาคม – 30  กันยายน 2551  

• การวิเคราะหขอมูล   
วิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติเชงิพรรณนาโดยใชคาเฉลี่ย  
และรอยละ
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กระบวนการพัฒนา  “นวัตกรรม”กระบวนการพัฒนา  “นวัตกรรม”



เครื่องลางสายอัจฉริยะ 1เครื่องลางสายอัจฉริยะ 1
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ผลการตรวจสอบคราบสารคัดหลั่งตกคาง
ดวยน้ํายา  hemo check
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ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาการลางสายดวยมือและ
เครื่องลางสายอัจฉริยะ

ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาการลางสายดวยมือและ
เครื่องลางสายอัจฉริยะ
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ผลจากการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนในงานประจํา 

ผลจากการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนในงานประจํา 

1) ตอผูปวย  
ผูปวยมีความปลอดภัยในการใชบริการ ไมมกีารติด
เชือ้จากอปุกรณทางการแพทย

2) ตอเจาหนาที่ในหนวยงาน  
ไมเกดิอุบัติการณการเกิดสารคัดหลั่งกระเด็นเขาตา

3) ตอหนวยงานอื่นทีร่วมงาน  
เจาหนาที่เกิดความมั่นใจในการใหบริการเมือ่ใชสาย
ยางกบัผูปวย
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4) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน  
ชวยลดระยะเวลาในการลางสาย  มีความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน  ลดภาระงาน ทําใหการทํางานมี
ประสทิธิภาพและเกดิประโยชนสงูสุด

4) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน  
ชวยลดระยะเวลาในการลางสาย  มีความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน  ลดภาระงาน ทําใหการทํางานมี
ประสทิธิภาพและเกดิประโยชนสงูสุด





ปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จ

“ กระบวนการพัฒนาเครื่องมืออยางตอเนื่อง 
และการคนหาจุดบกพรองของเครื่องมือ  
เพื่อนํามาพัฒนา ใหไดรูปแบบที่เหมาะสม 
มีประสิทธิภาพสูงสุด และสะดวกตอการใชงาน “
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มีประสิทธิภาพสูงสุด และสะดวกตอการใชงาน “



การสนับสนุนที่ไดรับจากผูบรหิาร
หนวยงาน

การสนับสนุนที่ไดรับจากผูบรหิาร
หนวยงาน

• ผูบริหารเห็นความสําคัญในการจัดทํานวัตกรรมโดยการ
สนับสนนุงบประมาณ 

• นวัตกรรมเครื่องลางสายอัจฉริยะ ทําใหประหยัด
คาใชจายของโรงพยาบาล ไมตองใชงบประมาณ
จํานวนมากในการซื้อเครื่องมอืลางสายจาก
บริษัทเอกชนซึ่งมรีาคาคอนขางสูง ซึ่งเครื่องลางสายที่
ซื้อจากบริษัทมรีาคา  750,000 บาท   (Full option : 
ลาง + อบแหง ) แตถาซื้ออุปกรณทุกอยางมา
ประกอบใหมกจ็ะใชงบประมาณเพยีง 580 บาทตอ
เครื่อง 
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