
ชื่อ นวัตกรรม แขนกลพยุงสาย (Ultrasound Probe Holder) 

ชื่อผู้สมัคร อุไร เบญจพงศาพันธุ์ และทีม 

หน่วยงานที่สมัคร งานบริการวิสัญญีออร์โธปิดิกส์ 

ผลงานท่ีต้องการน าเสนอ อยู่ในข้อ           1         2         3 

ลักษณะนวัตกรรม  เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับช่วยในการท าหัตถการ Peripheral Nerve Block ของวิสัญญี

แพทย์ 

หลักการและเหตุผล 

        การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยมารับการผ่าตัด

เป็นจ านวนมาก และมีสถิติการรับเวรหรือยกเลิก case อยู่เนืองๆ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเป็นผู้ป่วย

ที่สูงอายุและมีโรคประจ าตัว นอกจากนี้การผ่าตัดกระดูกยังเป็นการผ่าตัดที่มีระดับความปวดหลังผ่าตัด

มากกว่าการผ่าตัดอ่ืนๆ  

       จากสาเหตุดังกล่าว การระงับความรู้สึกด้วยวิธีการบล็อกระบบปลายประสาท (Peripheral Nerve Block) 

จึงเป็นหัตถการที่ได้รับการนิยมมากขึ้น เพราะการระงับความรู้สึกด้วยวิธีดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบ

เพียงเล็กน้อยกับระดับสัญญาณชีพ (Vital sighs) แล้วยังสามารถเตรียมท าหัตถการดังกล่าวนอกห้องผ่าตัด

ก่อนเร่ิมcaseท าให้สามารถย่นระยะเวลาการเริ่มcase ในห้องผ่าตัด สามารถลดอัตราการยกเลิกcase และการ

รับเวรได้อีกด้วย ประการที่ส าคัญที่สุดคือ หัตถการดังกล่าวยังช่วยลดความปวดหลังผ่าตัดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

        จากสถิติข้อมูลผู้ป่วยในปี 2558-2561 ที่มีการท าหัตถการด้วยวิธีดังกล่าว ซึ่งมีจ านวนที่เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 

การบล็อกปลายประสาทมีขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซ้อน มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากหัตถการ

ดังกล่าว เช่น เกิดพิษของยาชา  การบาดเจ็บของเส้นประสาท( Nerve injury)  จึงจ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ช่วยเพื่อให้ผลการท าหัตถการนั้นบรรลุผล ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว เคร่ือง Ultrasound เป็น

เคร่ืองมือแพทย์ที่ช่วยหาต าแหน่งของปลายประสาทที่ถูกต้อง  

        การใช้ Ultrasound จ าเป็นต้องมีผู้ช่วยแพทย์อย่างน้อย 1-2คน ในขณะที่แพทย์จะท าการบล็อกปลาย

ประสาทที่ห้องเตรียมผู้ป่วย เพื่อเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนผ่าตัด เป็นการลดเวลาในการเตรียมผู้ป่วยในห้อง

ผ่าตัด ท าให้สามารถเข้าสู่กระบวนการของการผ่าตัดได้รวดเร็วขึ้น ลดอัตราการรับเวรในตอนเย็น ปัญหาที่

เกิดขึ้นคือ ผู้ช่วยแพทย์ในการบล็อกปลายประสาทโดยการใช้เคร่ือง Ultrasound คือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน



ประจ าในห้องพักฟื้น ได้แก่ วิสัญญีพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีภาระงานประจ าในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด 

การมาช่วยวิสัญญีแพทย์บล็อกปลายประสาทท าให้ภาระหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากรที่เหลือใน

ห้องพักฟื้นอาจไม่ทั่วถึง และท าให้เกิดปัญหาในการดูแลผู้ป่วยได้ นอกจากนั้นบางครั้งวิสัญญีพยาบาลที่มา

ช่วยวิสัญญีแพทย์ในการท าหัตถการดังกล่าว อาจขาดประสบการณ์ในการช่วยบล็อก เนื่องจากการท างาน

ของวิสัญญีพยาบาลเป็นระบบหมุนเวียนไปตามห้องผ่าตัดต่างๆ ท าให้ขาดความช านาญและเกิดปนเปื้อน

ของอุปกรณ์ได้ (Contamination)  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับช่วยวิสัญญีแพทย์ในการท าหัตถการ Perepheral Nerve Block 

2. เพื่อลดภาระงานของบุคลากรในห้องพักฟื้นให้สามารถกลับไปท าหน้าที่ตามภาระงานของตน 

3. ลดโอกาสเกิด Contamination กรณีบุคลากรที่มาหมุนเวียนไม่สันทัดในการช่วยวิสัญญีแพทย์ 

กิจกรรมด าเนินการ 

                                                                                          

              ภาพที่ 1                                             ภาพที่ 2                                                 ภาพที่ 3         

                                

               ภาพที่ 4                                                    ภาพที่ 5                                             ภาพที่ 6                                                                  

 



                                       

               ภาพที่ 7                                                                                 ภาพที่ 8                                              

การพัฒนา รอบที่ 1 ( PDCA1 ) 3มกราคม 2560 – 27 มกราคม 2560  

P       บุคลากรต้องไปช่วยแพทย์ถือสาย Probe ของ Ultrasound ในการท าหัตถการ จึงร่วมกันวางแผนเพื่อหา
สิ่งทดแทน (ภาพที่1) 
D       ประดิษฐ์ แขนกลพยุงสาย Version 1 โดยการน าท่อพีวีซีมาประกอบ (ปิดปลายหัวและท้าย) ตามภาพ
ท่ี2 โดยให้เป็นแขนยื่นออกมาท ามุม 90 องศา (ใช้ข้องอ 90องศา) 
C       ใช้แขนกลพยุงสาย วางสาย Ultrasound Probe ในการช่วยวิสัญญีแพทย์ท าหัตถการบล็อกปลาย
ประสาท และมีการส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ผลการส ารวจส่วนใหญ่พึง
พอใจ แต่มีข้อเสนอแนะให้ปรับแขนให้กว้างขึ้นเพื่อลดโอกาสเกิดการปนเปื้อนในบริเวณที่ท าหัตถการ ตาม
ภาพท่ี 3 
A        ปรึกษาหารือร่วมกันปรับแขนจับให้กว้างขึ้น 

การพัฒนา รอบท่ี 2 ( PDCA 2 ) 1 กุมภาพันธ์ 2560 

P       วางแผนเพื่อหาสิ่งทดแทนบุคลากร ในการช่วยวิสัญญีแพทย์ท าหัตถการที่เหมาะสม ไม่เกิดการ
ปนเปื้อน 
D       ประดิษฐ์ แขนกลพยุงสาย Version 2 โดยการน าท่อพีวีซีมาประกอบ (ปิดปลายหัวและท้าย) ตามภาพ
ท่ี4-6 โดยให้แขนยื่นออกมาท ามุมกว้างขึ้น (135 องศา) โดยเปลี่ยนข้องอเป็นข้องอ 45 องศา 
C       ใช้แขนกลพยุงสาย Version 2 ในการช่วยวิสัญญีแพทย์ท าหัตถการบล็อกปลายประสาท และมีการ
ส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ผลการส ารวจส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ (ตาม
เอกสารแนบ) 
A       ปรึกษาหารือร่วมกันพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งาน ให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การพัฒนา รอบท่ี 3 ( PDCA 3 ) พฤศจิกายน 2560 



           แขนกลพยุงสายถูกน าไปใช้ในการช่วยวิสัญญีแพทย์ตามห้องผ่าตัดอ่ืนๆ เช่น ที่ห้องผ่าตัดสูติ-นรีเวช 

พบข้อจ ากัดเร่ืองการปรับองศาและความสูงต่ าของแขนกลพยุงสาย จึงได้มีการประสานงานกันพัฒนา

รูปแบบของแขนกลพยุงสาย  

P       น าปัญหาและความต้องการมาพิจารณาร่วมกันเพื่อหาปรับแขนกลพยุงสายให้สามารถแก้ไขข้อจ ากัดที่
พบ 
D       ประดิษฐ์ แขนกลพยุงสาย Version 3 ดยการน าแบบที่ต้องการไปสั่งผลิตโดยใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียม มี
ตัวปรับความสูงและองศาให้ได้ตามความต้องการ ตามภาพที่ 7-8  
C        ใช้แขนกลพยุงสาย Version 3 ในการช่วยวิสัญญีแพทย์ท าหัตถการบล็อกปลายประสาท  และมีการ
ส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ผลการส ารวจมีความพึงพอใจ (4.97) 
A        แขนกลพยุงสายถูกน าไปใช้งานในหลายๆห้องผ่าตัด และการจัด work shop ภายนอกคณะ นอกจากนี้

จะมีการประเมินการใช้งานอยู่เป็นระยะ เพื่อน าข้อคิดเห็นจากผู้ใช้งานมาปรับให้เหมาะสมต่อไป  
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