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1. ชื่อผลงาน : เคร่ืองท าแรงดันน้ า  (ใช้พลังงานจากเคร่ือง BP) 
2. ชื่อผู้น าเสนอ : นายนพดล       สาและ     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    หมายเลขโทรศัพท์ :  081-8972013 
3. ประเภทท่ีส่งเข้าประกวด : นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
4. สถานท่ีปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลตากใบ   อ าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  
5. สมาชิกทีม : งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน   โรงพยาบาลตากใบ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
6. ท่ีมาของปัญหา 
 แผล คือการฉีกขาดของเนื้อเยื่อท าให้การท างานเสียไป  ซึ่งการจ าแนกแผลมีหลายวิธี  เช่น จ าแนก
ตามสาเหต ุ  ลักษณะการฉีกขาด  ความลึกของแผล  การหายของแผล  การปิดของแผล  การติดเชื้อ 
 ประโยชน์ของการจ าแนกแผลที่ส าคัญคือเพื่อใช้เป็นแนวทางท าให้แผลหาย   การจ าแนกแผลทาง
ศัลยกรรมมักแบ่งเป็นแผลเปิดกับแผลปิด  ซึ่งเน้ือเยื่อของคนสามารถซ่อมแซมตัวเองได้   
ภายใน 24 – 48 ช.ม. เน้ือเยื่อแผลชั้นนอกจะปิดคลุมแผล หลังจากนั้นจัดเรียงตัวใหม่เพื่อให้เกิดความ
แข็งแรง ดังนั้นการท าความสะอาดแผลเน้นการล้างให้สะอาดทั้งที่แผลเองและบริเวณรอบๆแผล  ไม่ควร
ขัดถูแผลโดยแรง เพราะจะท าให้เนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นมาหลุดได้ แผลจะยิ่งหายช้า 
 แผลฉีกขาด เป็นแผลที่เกิดจากแรงกระแทกหากเป็นวัสดุที่ไม่มีคมแผลมักฉีกขาดขอบกระรุ่ง 
กระริ่ง แผลชนิดนี้เนื้อเยื่อถูกท าลายและมีโอกาสติดเชื้อมาก ควรท าความสะอาดบาดแผลให้สะอาด การ
ตรวจสอบบาดแผล ขั้นตอนแรกในการรักษาอาการบาดเจ็บใดๆ ก็คือการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด คุณ
จะต้องระบุสภาพและความรุนแรงของบาดแผล ให้สังเกตดูแผลอย่างใกล้ชิดและให้ความสนใจกับสิ่ง
ต่อไปนี้ ปริมาณของเลือด มีเลือดออกรวดเร็วแค่ไหน เลือดนั้นออกมาโดยไหลอย่างสม่ าเสมอหรือว่าเป็น
จังหวะ สิ่งแปลกปลอมในบาดแผล นี่อาจจะเป็นสาเหตุของแผลเอง อย่างเช่น เบ็ดตกปลา หรือเศษกระจก
สิ่งสกปรกหรือเศษเล็กเศษน้อยในหรือรอบๆ แผล กระดูกหักอย่างเช่น กระดูกยื่นออกมา อาการบวม
เหนือกระดูก หรือการที่ไม่สามารถขยับแขนขาได้ ให้มองหาอาการน้ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนนั้นได้รับ
บาดเจ็บจากการล้มหรือการตก   หลักฐานของอาการเลือดออกภายใน อย่างเช่น อาการบวม บริเวณสีม่วง
ขนาดใหญ่บนผิวหนัง หรืออาการปวดช่องท้อง ลักษณะบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุการล้มมอเตอร์ไซด์  
เป็นบาดแผลจุดปะทะ (Bumper Injury)บาดแผลจุดปะทะจะมีขนาดความรุนแรงเท่าใดก็ได้ เช่น อาจจะแค่
ถลอก หรือมากขึ้นถึงช้ าเขียว ฉีกขาดหรือกระดูกหัก ก็ได้  ขึ้นอยู่กับความเร็วของรถ เสื้อผ้าที่สวมใส่  และ
ลักษณะของกันชน  เสื้อผ้าเช่นกางเกงอาจจะมีลักษณะของรถประทับอยู่ เพราะอาจจะมีคราบสกปรกบน
ส่วนน้ันของรถได้ บาดแผลที่เกิดจากการกระแทกกับพื้นถนน  ท าให้มีบาดแผลครูดถลอกจ านวนมากและ
การแปลผลจากบาดแผลจะเกิดการสับสนได้มาก บาดแผลจากรถอ่ืนทับหรือชนซ้ าหลังการชนเกิดขึ้นและ



รถมีความเร็วพอ ผู้ถูกชนจะกระเด็นลงข้างหรือหลังรถก็ ตาม  เอาสิ่งแปลกปลอมเล็กๆ ออกถ้ามีวัตถุใดๆ 
ในแผลที่คุณสามารถเอาออกได้  (เช่น เศษหินเล็กๆ เศษเสี้ยน หรือเบ็ดตกปลา) ให้เอาพวกมันออกอย่าง
ระมัดระวัง  ใช้แหนบฆ่าเชื้อโรคส าหรับวัตถุขนาดเล็กถ้าคุณมีอยู่อย่าเอาวัตถุใหญ่ๆ ออกจากแผล คุณ
อาจจะท าให้แผลเปิดและมีเลือดออกมากขึ้น  ถ้ามีเศษสิ่งสกปรกจ านวนมากในแผลโดยเฉพาะถ้าแผลมี
ขนาดใหญ่ (เช่น แผล "ถลอกปอกเปิก" จากรถล้ม)  หากจะเย็บปิดแผลต้องให้แน่ใจว่าล้างได้สะอาดจริง
มิฉะนั้นจะเกิดการติดเชื้อได้  ถ้าไม่แน่ใจควรล้างแผล  ให้สะอาด  ยกเว้นเสี่ยงอันตรายจากการเสียเลือด  
 การเกิดอุบัติเหตุแต่ละคร้ังเกิดผลกระทบจากการบาดเจ็บอุบัติเหตุท าให้ได้รับความทุกข์ทรมาน
ทางร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลผิวหนังและเน้ือเยื่อถูกท าลาย ท าให้ผิวหนังเสียหน้าที่ในการป้องกัน
เชื้อโรค ประกอบกับแผลสกปรกมีการเปื้อนสิ่งแปลกปลอมต่างๆจึงเสี่ยงต่อการอักเสบและติดเชื้อ  
 การท าแผลโดยใช้ negative pressure ความดันที่เหมาะสมคือ - 100 ถึง - 120  มิลลิเมตรปรอท จะ
ช่วยลดภาวะบวม  และท าให้แผลหายเร็วขึ้น การล้างแผลด้วยNSS อาจท าให้แผลไม่สะอาดเกิดโอกาสติด
เชื้อได้สูง  แนวคิดในการจัดท านวัตกรรมเคร่ืองท าแรงดันน้ า (ใช้พลังงานจากเคร่ือง BP) ได้แนวคิดจาก
การล้างรถในคาร์แคร์ ใช้เคร่ืองแรงดันไอน้ าเป่า ซึ่งประหยัดระยะเวลา ท าความสะอาดได้ง่าย ซึ่งการใช้
เคร่ืองวัดความดันโลหิตในการท าความสะอาดแผล ส่งผลให้ไม่มีการท าลายเนื้อเยื่อ และที่ส าคัญหากแผล
สะอาดโอกาสการติดเชื้อลดน้อยลง จากการใช้นวัตกรรมเคร่ืองท าแรงดันน้ าในการช าระล้างแผลสกปรก
ที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุแผลไม่มีการติดเชื้อเกิดขึ้น  
 

7.วัตถุประสงค์ 
         เพื่อพัฒนาระบบการดูแลแผลสกปรก และลดการตดิเชื้อในผู้รับบริการ  
 
8.เป้าหมาย 

พัฒนาระบบการดูแลและการท าความสะอาดแผลสกปรกในผู้รับบริการให้มีความปลอดภัยไม่มี
ภาวะติดเชื้อ 
 
9.ตัวชี วัด 
 อัตราการติดเชื้อของผู้รับบริการในแผลสกปรกที่เกิดจากการล้มมอเตอร์ไซด์ 
 
 
 



10.วิธี/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
การด าเนินการคร้ังนี้ เป็นการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้มีคุณภาพในการท างาน  
ขั้นตอนในการจัดท า: เคร่ืองท าแรงดันน้ า (ใช้พลังงานจากเคร่ือง BP) สรุปได้ดังนี้ 

1. ศึกษาระบบการท างานของเคร่ืองท าแรงดันน้ า(ใช้พลังงานจากเคร่ือง BP) 
2. ออกแบบระบบการท างานของเคร่ืองท าแรงดันน้ า(ใช้พลังงานจากเคร่ือง BP) 
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับประกอบ เคร่ืองท าแรงดันน้ า(ใช้พลังงานจากเคร่ือง BP) 

3.1 เข็มเบอร์  18 21 ส าหรับชะล้างแผล 
3.2 NSS  
3.3 เคร่ืองวัดความดันประเภทปรอท 
 

 
 
 
 
 
 

11.ผลการด าเนินงาน 
 ผู้รับบริการและ ผู้ให้บริการพึงพอใจ แผลสกปรกที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับมอเตอร์ไซด์
ไม่มีการติดเชื้อ 
 
 
12.บทเรียนท่ีได้รับ  

จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาหาความรู้ ลงมือปฏิบัติ และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็นทักษะ
ส าคัญที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรจ าเป็นต้องมี เพื่อช่วยให้สามารถคิดนอกกรอบงานประจ า และเกิดการ
พัฒนาระบบได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 

 
 


