ลวด ก๊อส สอด สะอาด
. ชื อผลงาน : ลวด ก๊อส สอด สะอาด
. คําสํ าคัญ : ลวด สอด สะอาด ความพึงพอใจ
3. สรุปผลงานโดยย่ อ : การล้างอุปกรณ์เครื องมือทางการแพทย์ เป็ นขันตอนทีสําคัญทีสุ ดขันตอนแรกที
จะต้องดําเนินการก่อนทีจะนําอุปกรณ์ไปทําให้ปราศจากเชือ หากการทําความสะอาดอุปกรณ์ไม่ดีพอ จะ
ส่ งผลให้กระบวนการทําให้ปราศจากเชื อไม่มีประสิ ทธิ ภาพ สายยางเป็ นอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีต้องใช้
เครื องล้างท่อสายยางชนิดต่างๆเพือให้สามารถล้างท่อสายยางได้สะอาด แต่รพ.แวงน้อย จะไม่มีเครื องล้าง
ท่อสายยาง มีเฉพาะหัวฉี ดนําอาศัยแรงดันนําขับล้างสิ งสกปรกออกจากท่อสายยางเท่านันซึ งใช้ได้กบั กลุ่ม
สายออกซิ เจนต่างๆ สายพ่นยา สาย Suction แต่จะมีกลุ่มสายยางซิ ลิโคนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ซม. ทีใช้
สําหรับต่อจากขวด Suction กับสาย Suction สาย Chest Drain ทีไม่สามารถล้างสายโดยใช้หวั ฉี ดแรงดันนํา
ได้เนืองจากหัวฉี ดกับสายซิ ลิโคนไม่สมดุลย์กนั ทําให้สายยางมีคราบสกปรก คราบเสมหะติดอยูใ่ นท่อสาย
ยางไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีก ส่ งผลให้ตอ้ งซือสายยางซิ โคนดังกล่าวเพิมมากขึน ทางหน่วยควบคุมการ
ติดเชื อและจ่ายกลาง จึงได้คิดค้นนวัตกรรม ลวด ก๊อส สอด สะอาด ขึน
. ชื อและทีอยู่ขององค์ กร : หน่วยควบคุมการติดเชื อและจ่ายกลาง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแวงน้อย
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
. สมาชิ กทีม
1. นางนงลักษณ์

พิมพ์ศรี

ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

นาอุดม

ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไชย์ศรี

ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

. นายสุ รศักดิ

นามวิเศษ

ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

. นางมยุรี

ภูศรี ฤทธิ

ตําแหน่ง พนักงานตัดเย็บ

. นางรัตณี
3. นางเพลินทิพย์

. เป้ าหมาย
. เพือลดโอกาสเสี ยงในการติดเชือของผูป้ ่ วยจากการใช้สายยาง
. เพือลดโอกาสในการติดเชื อของเจ้าหน้าทีทีล้างสายยาง
3. เพือยืดอายุการใช้งานของสายยางและประหยัดงบประมาณในการจัดซื อสายยางซิ ลิโคน
. เจ้าหน้าทีมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่ อ : การล้างเป็ นขันตอนแรกในกระบวนการทําให้ปราศจากเชื อในอุปกรณ์
เครื องมือทางการแพทย์ทีจะต้องนํากลับมาใช้กบั ผูป้ ่ วยอีก หน่วยควบคุมการติดเชือและจ่ายกลาง เป็ นแผนก
ทีรับอุปกรณ์เครื องมือทางการแพทย์ทีใช้แล้วมาล้างทําความสะอาดก่อนทําให้ปราศจากเชือ แต่จะพบกลุ่ม
สายยางซิลิโคน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ซม. ทีใช้สําหรับต่อจากขวด Suction กับสาย Suction สาย Chest
Drain จะไม่สามารถล้างสายโดยใช้หวั ฉี ดแรงดันนําได้เนื องจากหัวฉี ดกับสายซิ ลิโคนไม่สมดุลย์กนั ทําให้
สายยางมีคราบสกปรก คราบเสมหะติดอยูใ่ นสายยางไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีก ต้องทิงสายยางซิลิโคน
ทุกครัง ทําให้สินเปลืองงบประมาณในการจัดซือ
. กิจกรรมการพัฒนา
8.1. ระดมความคิดเห็นในการคิดค้นนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการใช้งานและง่ายต่อการผลิต
หลักการคือ ประหยัดงบประมาณ ปลอดภัยและสะดวกต่อการปฏิบตั ิงาน
. . คิดค้นและออกแบบ เพือให้ผใู ้ ช้งานสะดวก ประหยัด
. . ดําเนินการทีออกแบบไว้โดย
* ตรวจสอบความยาวของสายซิ ลิโคน ทียาวทีสุ ด ประมาณ 97 ซม.
* วัดความยาวของเส้นลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1 มม. โดยให้มีความยาวมากกว่าสายยาง
ซม. ( สายยางซิลิโคนยาว 97 ซม. เส้นลวดยาว 227 ซม. )
8.4 ขันตอนการใช้งาน โดยนําผ้าก๊อสชุบนําพอหมาดๆๆ จํานวน แผ่น ผูกเข้ากับส่ วนปลายของ
เส้นลวด แล้วนําปลายเส้นลวดอีกด้านหนึงสอดเข้าไปในสายยางซิ ลิโคนจนเส้นลวดโผล่ออกจากสายยาง
ซิ ลิโคนอีกด้านหลังจากนันดึงเส้นลวดไปเรื อยๆเพือให้ผา้ ก๊อสผ่านและขัดถูเอาคราบสกปรก คราบเสมหะ

จากด้านในของสายยางซิ ลิโคนออกมา ทําซําไปเรื อยๆจนสายยางซิลิโคนขาวสะอาดไม่มีคราบสกปรกและ
คราบเสมหะติดอยู่
8.5 เทคนิคการสอดใส่ เส้นลวด ต้องอย่าให้เส้นลวดหัก งอ เพือจะได้ดึงออกอย่างสะดวก
. ขณะสอดเส้นลวดต้องใช้อตั รากําลัง คน คือ
* คนที สอดเส้นลวด
* คนที ช่วยปรับเส้นลวดให้ตรงเพือให้ง่ายต่อการสอดใส่ และดึงออก
8.7 บริ เวณสายยางทีมีคราบสกปรกมากให้ใช้มือบีบ ขยี สายยางเพือให้คราบสกปรกหลุดออกง่าย
ขึน
8.8 ต้นทุนการผลิต
* เส้นลวด ราคาประมาณ

3 บาท (ใช้ซาได้
ํ )

* ผ้าก๊อส ราคาแผ่นละประมาณ
รวมเป็ นเงินทังสิ น

บาท (ใช้แล้วทิง)
32 บาท

. การวัดผลและผลของการเปลียนแปลง
ตัวชี วัด
อุบตั ิการณ์การล้างสายยางซิ ลิโคนไม่ใสสะอาด มีคราบสกปรก
อัตราความพึงพอใจของเจ้าหน้าที

ก่ อนใช้ นวัตกรรม
(ตค. – กย. )
396
NA

หลังใช้ นวัตกรรม
(ตค. – สค. )
4
95 %

10. บทเรี ยนทีได้ รับ
. ผูป้ ่ วยมีความปลอดภัยไม่เกิดการติดเชือจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มทีต้อง Reuse
2. ประหยัดงบประมาณในการจัดซือเครื องล้างสายยางจากราคา ,
3. การทํางานเป็ นทีมช่วยให้การปฏิบตั ิงานทุกอย่างสัมฤทธิ ผล

บาท

4. ประหยัดงบประมาณในการจัดซือสายยางซิ ลิโคนได้ปีละ 6,500 บาท
. การติดต่ อกับทีมงาน : นางนงลักษณ์ พิมพ์ศรี ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หน่วยควบคุมการ
ติดเชื อและจ่ายกลาง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
โทร.

– 248-7796 E-mail : nongluk.pimsri@gmail.com
ขันตอนการทําความสะอาด

ผลลัพธ์
ก่ อนใช้ นวัตกรรม

หลังใช้ นวัตกรรม

