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Easy shorts 
     รายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นผลงาน 
     จุดเร่ิมต้นหรือที่มาของการประดิษฐ์คิดค้นของสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ( ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด ) 

 ท้าซ ้าในสิ่งที่ผู้อื่นท้ามาก่อนโดยไม่ดัดแปลง          ดัดแปลงสิ่งที่มีผู้ท้ามาก่อน  
       พัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์                              คิดค้นเป็นครั งแรกในคณะฯ 
1.  กรอบแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบท่ีน ามาดัดแปลง ในการประดิษฐ์คิดค้นผลงาน (มีข้อมูลอ้างอิงชัดเจน) 
        หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหอผู้ป่วยที่รับผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการฝึกและท้ากายาาพบ้าบัด ซ่่งผู้ป่วยที่รับในหอผู้ป่วย
ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการอ่อนแรงของกล้ามเนื อ เส้นเอ็น การผิดรูปและการ
ย่ดติดของข้อ ซ่่งในการฝึกการเคลื่อนไหวมีความจ้าเป็นที่ผู้ป่วยต้องได้รับการสังเกตและประเมินลักษณะของข้อต่ อ เส้นเอ็น 
และกล้ามเนื อส่วนขา และเท้าในขณะที่ผู้ป่วยฝึกเดิน ปัจจุบันกางเกงที่ใช้ในหอผู้ป่วยเป็นกางเกงขายาว ไม่สะดวกในการ
สังเกตและประเมินลักษณะการเคลื่อนไหวข้อต่อและกล้ามเนื อส่วนขาและเท้าของผู้ป่วยได้  และมีโอกาสที่จะเหยียบขากางเกง
เกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ และในการฝึกกายาาพบ้าบัดแต่ละครั ง จะใช้วิธีการพับขากางเกงข่ นทุกครั งก่อนการฝึก และต้องคอยพับ
ใหม่เร่ือยๆเมื่อขากางเกงที่พับหลุดเลื่อนลงในระหว่างการฝึก 
       ทางหอผู้ป่วยจ่งมีแนวคิดในการท้ากางเกงขาสั นและได้ประสานกับหน่วยบริการผ้าจัดท้ากางเกงขาสั นข่ น และ
น้าไปใช้กับผู้ป่วยเพื่อสะดวกในการสังเกตและประเมินลักษณะการเคลื่อนไหวข้อต่อและกล้ามเนื อส่วนขาของผู้ป่วย ทั งนี ยัง
ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเพื่อพับขากางเกงข่ นใหม่  หลังการปรับปรุงครั งที่ 1 พบว่า ผู้ป่วย
สามารถเดินได้สะดวกข่ น ประเมินลักษณะการเคลื่อนไหวข้อต่อและกล้ามเนื อส่วนขาของผู้ป่วยได้ชัดเจน แต่พบว่าขณะที่
ผู้ป่วยนอนหรือออกก้าลังกายบนเตียง ขากางเกงมีขนาดกว้างเกินไป  ไม่มิดชิด จ่งมีการปรับปรุงครั งที่ 2 ออกแบบกางเกงให้มี
ความมิดชิดมากข่ น โดยเย็บปลายขากางเกงทั ง 2 ข้าง และใช้ผ้าเย็บเป็นเส้นร้อยเป็นหูรูด( Easy shorts) 
กระบวนการท างานของหน่วยงาน (Workflow)   

  
 
 
 
      
           
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการรับผู้ป่วย กระบวนการดูแลผู้ป่วยขณะอยู่โรงพยาบาล กระบวนการจ าหน่ายผู้ป่วย 

ให้การพยาบาลผู้ป่วยเพื่อให้
สามารถฝึกกายภาพบ าบัดไดต้าม
โปรแกรม และบรรลุแผนการ
รักษาท่ีตั้งไว ้

ปัญหา......เกะกะเดินไม่สบาย 

จึงได้พัฒนา Easy shorts 
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วัตถุประสงค์การประดิษฐ์คิดค้นผลงาน 
1. สังเกตเห็นรูปร่างของข้อได้ชัดเจน 
2. สามารถประเมินลักษณะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื อส่วนขาได้ชัดเจน 
3. ไม่เกิดการสะดุดและหกล้ม 
4. มีความสะดวกสบายในการเคลื่อนไหว 
5. ลดเวลาในการพับขากางเกง ซ่่งเป็นอุปสรรคในการฝึกกายาาพบ้าบัด 
2.งบประมาณท่ีใช้ในการประดิษฐ์ (ระบุงบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย) ความคุ้มค่าของสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
ติดต่อออกแบบ และ สั่งตัดจากงานบริการผ้าของโรงพยาบาลรามาธิบดี 
3.ระยะเวลา และขั้นตอนการพัฒนา (วิธี/ข้ันตอนท่ีใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน) 
ขั นตอนการพัฒนา พ.ค.

59 
มิ.ย.
59 

ก.ค.
59 

ส.ค.
59 

ก.ย.
59 

ต.ค.
59 

พ.ย.
59 

ธ.ค.
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

1.ค้นหาข้อมูล แนวทางแก้ไขปัญหากางเกง
เกะกะเดนิไม่สบายในผูป้่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

           

2.วางแผนการท้างาน และจดัหาอุปกรณ์            
3.จัดท้าและออกแบบกางเกงขาสั นเดินสบาย
ไม่เกะกะ 
  

           

4.ทดลองใช้ และเก็บขอ้มูล            
5.น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ ปรบัปรงุ            
6.จัดท้าและออกแบบกางเกงขาสั นแบบใหม ่

(Easy shorts) ที่ขากางเกงขาไม่กว้าง ผู้ป่วยใส่
แล้วมิดชิดไม่โป ๊

           

5.ทดลองใช้ และเก็บขอ้มูล            

6.น้าข้อมูลมาวิเคราะห ์            

เกะกะเดินไม่ 
สบาย 

กางเกงขายาว
เกินไป 

เสียเวลาคอยพับ
ขากางเกง 

กางเกงหลวมไม่พอดีตัว 

ปิดบังไมส่ามารถ
ประเมินลักษณะ
การเคลื่อนไหว

กล้ามเนื้อส่วนขา 

มองเห็นรูปร่างของข้อได้
ไม่ชัดเจน 

เสี่ยงต่อการพลัด
ตกหกล้ม 
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4. สภาพการปฏิบัติงานก่อนและหลังการน าสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมไปใช้ 
   

 
 

 
รูปภาพก่อนปรับปรุง 

 

 
 

รูปภาพปรับปรุงครั้งท่ี1 
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รูปภาพปรับปรุงคร้ังท่ี2 

 
5.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม (ระบุ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในรูปแบบตารางหรือ
กราฟ) 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้ รับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ / ผลจากการน าสิ่งประดิษฐ์ไปปรับใช้ 
          ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายไม่เกะกะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ มานอนที่หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เพ่ือฝึกท า
กายภาพบ าบัด ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ทั้งเกิดจากการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น 
การผิดรูป และการยึดติดของข้อ ซึ่งในการฝึกท ากายภาพบ าบัดต้องฝึกการเคลื่อนไหว กางเกงขาสั้น Easy shorts จะช่วยให้
ผู้ฝึกสามารถสังเกต และ ประเมินลักษณะของข้อต่อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อส่วนขาในผู้ป่วยฝึกเดินได้อย่างชัดเจนขึ้น ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการฝึก ไม่ต้องเสียเวลาพับขากางเกงของผู้ป่วยบ่อยๆ รวมทั้งการออกแบบกางเกงนี้ยังท าให้ผู้ป่วยที่สวมใส่
กางเกงนี้ไม่เปลือยเวลาใส่ตอนฝึกท ากายภาพบ าบัด 
 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลด าเนินการ (เดือน/ ปี) 
ก่อน

ด าเนินการ 
หลัง 

ครั้งที่1 
ก.ค.-

ส.ค.59 

ครั้งที่2 
ต.ค.59-
มี.ค.60 

ครั้งที่3 
มี.ค.60 
-เม.ย.61 

1. ลดอัตราการเกิดการพลัดตกหกล้ม หลังใช้กางเกง Easy 
shorts 

      0% ไม่มี 0% 0% 0% 

2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการใช้กางเกง 

Easy shorts ในระดับ ดี-ดีมาก 
90% ไม่มี 93% 95% 96% 

3. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพ ต่อการใช้
กางเกง Easy shorts ในระดับ ดี-ดีมาก 

90% ไม่มี 94% 95% 97% 



F-QF-002 rev. 04/11-01-59    หน้า 5 / 5 

7. การเรียนรู้ที่ได้รับจากการท าโครงการและการขยายผล 
          1. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วย ซึ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ ประดิษฐ์ และ คิดค้น รวมทั้งตัว
ผู้ป่วยเองที่ได้มีส่วนช่วยแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ หลังจากการน ากางเกงขาสั้นไม่เกะกะไปใช้ 
          2. ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการระดมความคิด เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
          3. สามารถน าไปสอนผู้ป่วยและญาติให้กลับไปออกแบบและท ากางเกง Easy shorts ใช้เองท่ีบ้านได้ 
          4. หอผู้ป่วยอ่ืนที่ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องการสวมใส่กางเกงแล้วไม่สะดวกสบายเกะกะต่อการท ากิจกรรม ช่วยลดเวลาใน
การพับขากางเกง สามารถน าไปใช้ได้ 
 
8. การควบคุม/ติดตาม/ประเมินผล/การป้องกันปัญหาเกิดซ้ า  
          ติดตามและเก็บข้อมูลการใช้กางเกงEasy shorts อย่างต่อเนื่อง และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาให้ได้
กางเกงขาสั้นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 
9. โครงการ/กิจกรรม/โอกาสพัฒนาในครั้งต่อไป  
          จากข้อเสนอแนะของผู้ป่วยบางรายบอกว่า เมื่อน ากางเกงEasy shortsไปใช้ช่วยให้ไม่ต้องพับขากางเกงบ่อยๆ 
สะดวกสบาย ไม่เปลืองเวลาฝึกท ากายภาพบ าบัด แต่กางเกงยังมีรูปลักษณ์ที่ยังไม่ค่อยสวยงาม จึงจะน าข้อมูลไปพัฒนา 
ออกแบบให้สวยงามเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ได้กางเกงที่มีประสิทธิภาพ และสวยงามเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

        ลงช่ือ(ผู้ประดิษฐ์ )นางสาวศรัณญภัส สมสีดา 
ลงช่ือ(หัวหน้า ภาค/ฝ่าย/งาน/หน่วย)นางสาวพรปวีณ์ ชนะภัย 

สังกัดหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

วัน / เดือน / ป ี30 เม.ย.2560 


