
 

 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI 
 

ชื่อเรื่อง       ชุดเก็บเสมหะหนูน้อย   
ประเภทท่ีต้องการส่งเข้าประกวด  CQI ประเภท นวตกรรม 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน    นางสาวภัคชุดา ธัญแสนสมบัติ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

หน่วยงาน กุมารเวชกรรม-สูตนิรีเวชกรรม 
E-mail  pakchuda_cholly@hotmail.com  โทร  095-7676302 

ที่ปรึกษา   น.ส.นิ่มนวล แสงรัตน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
บทน า  
 จากรายงานสถิติผู้ป่วยประจ าปี 2560 พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารวมทั้งสิ้นจ านวน 1,138 ราย  
ในจ านวนนี้เป็นผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 367 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.25 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความจ าเป็นที่
จะต้องอาศัยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ โดยการเก็บเสมหะส่งเพาะเชื้อเพ่ือช่วยวินิจฉัยโรคติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจพบว่ามีจ านวนมากถึงปีละ 50 ราย  การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเก็บเสมหะส่งตรวจนั้น ต้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์และวิธีการเก็บท่ีสะอาดปราศจากเชื้อ เพ่ือไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ซึ่งจะมีผลท าให้การแปลผลการ
เพาะเชื้อผิดพลาดได้ซึ่งจะส่งผลต่อแผนการรักษาของแพทย์ด้วยเช่นกัน(อะเคื้อ อุณหเลขกะ , 2555) การเก็บเสมหะ
ส่งเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการ วิธีการเก็บเสมหะส่งเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการของพยาบาลวิชาชีพ สามารถเก็บ 
ตัวอย่างเสมหะได้ 2 วิธี คือ การเก็บเสมหะโดยให้ผู้ป่วยไอออกมาเองและการเก็บเสมหะด้วยการดูดเสมหะ แต่
เนื่องจากไม่มีชุดเก็บเสมหะโดยเฉพาะเหมือนของผู้ใหญ่ ท าให้ไม่สามารถเก็บเสมหะในเด็กเล็กท่ีไม่สามารถไอเอา
เสมหะออกมาเองได้ นอกจากนี้อุปกรณ์เก็บเสมหะส่งตรวจของทางบริษัท ซึ่งมีราคาชุดละ 65 บาท ( จ านวน 50 
ราย เป็นเงิน 3,250 บาท/ปี) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงในการสั่งซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว 
 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม-สูตินรีเวชกรรมได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความส าคัญในการเก็บเสมหะส่งตรวจใน
ผู้ป่วยเด็ก จึงได้คิดนวัตกรรม “ชุดเก็บเสมหะหนูน้อย” เพ่ือใช้ในผู้ป่วยเด็ก โดยน ารูปแบบของโรงพยาบาลพุทธโส
ธรมาปรับใช้ เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อในขณะเก็บเสมหะจากท่อหลอดลมคอโดยตรง และได้ปริมาณเสมหะเพียงพอ
เพ่ือส่งเพาะเชื้อ นอกจากนี้ยังประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการสั่งซื้อชุดเก็บเสมหะอีกจากบริษัท โดยการน าขวด
ยาฉีดที่ใช้แล้ว น ามาประกอบกับสาย suction บรรจุห่อแล้วน าไปผ่านกรรมวิธีปราศจากเชื้อ ก่อนน ามาเก็บ
เสมหะส่งเพาะเชื้อต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเก็บเสมหะจากท่อหลอดลมในเด็ก 
2. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดเก็บเสมหะจากบริษัท 
3. เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดเก็บเสมหะ 

กลุ่มเป้าหมาย  ทารกอายุต่ ากว่า 5 ปี และเด็กโตที่ไม่สามารถไอเอาเสมหะออกมาเองได้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ต.ค. 2560 - 30 กันยายน 2561 
การด าเนินงาน:  

1. วิเคราะห์ปัญหาปัญหาในการเก็บเสมหะส่งตรวจ 
2. ศึกษาหาความรู้ทางวิชาการจากวารสาร เอกสาร ต าราทางวิชาการและเว็บไซต์ต่างๆเกี่ยวกับการจัดท าชุด

เก็บเสมหะ  
3. ทดลองท าชุดเก็บเสมหะหนูน้อยและทดลองใช้งาน โดยใช้กับผู้ป่วยเด็กท่ีไม่สามารถไอเอาเสมหะออกเอง

ได้ เด็กเล็กอายุต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 20 ราย 
4. ประเมินผลโดยวัดความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้จัดเตรียมและผู้ใช้งาน 
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งบประมาณ 
 ค่าอบแก๊สครั้งละ   50  บาท/ครั้ง (อบครั้งละ 10 ขวด) 
 ค่าสาย  Suction   5  บาท 
     รวม     10   บาท/1ชุด  
 
วัสดุ อุปกรณ์   

1. ขวดยาใช้แล้ว 
2. ใบมีดเบอร์ 11 
3. Mosquito clamp โค้ง 
4. สาย Suction ขนาดต่างๆ 

                                                
   
            
 
 
 
 
 
วิธีการจัดท าชุดเก็บเสมหะหนูน้อย 
1. เตรียมขวด โดยใช้ขวดยาที่ใช้แล้วและจุกยางล้างให้สะอาด คว่ าให้แห้ง ส่งอบแก๊สเพ่ือฆ่าเชื้อ จะได้ขวด

ปราศจากเชื้อ   

                       
 
 
2. หลังจากได้ขวดยาอบแก๊สมา ใช้ Mosquito clamp เจาะบนจุกยาง  2  รู เพื่อให้สาย  Suction ผ่านลงไปได้

วัดความยาวจากโคนสาย 10 เซนติเมตร ใช้กรรไกรตัดสาย Suction  

 
                                                                   
         
3. ใช้  Mosquito clamp โค้ง ดึงสาย Suction ด้านที่ดูดเสมหะจากผู้ป่วยลงขวด   

 
 
 
 
 
 

4.  ส่งอบแก๊สอีกครั้ง บรรจุแยกซอง ๆ ละ 1 ชุดพร้อมใช้งาน             
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5. ประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่เตรียมอุปกรณ์และประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่
เป็นผู้ใช้นวัตกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
 พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม-สูตินรีเวชกรรม โดยศึกษาจากการเก็บเสมหะส่งตรวจโดยใช้ชุด
เก็บเสมหะหนูน้อยจ านวน 20 รายพบว่า 
กลุ่มผู้เตรียมอุปกรณ์      
 มีความคิดเห็นว่า วัสดุในการจัดท าอุปกรณ์หาได้ง่าย การจัดท าอุปกรณ์ท าได้ง่ายสะดวก  ใช้เวลาน้อย  
มีความพึงพอใจในขั้นตอนการจัดท าอุปกรณ์ร้อยละ 100  
กลุ่มของผู้ใช้อุปกรณ์     
 ผลการใช้งานชุดเก็บเสมหะหนูน้อย ในครั้งแรกพบว่า สาย Suction เกิดการตีบแคบมากจากการที่ถูกจุก
ยางบีบรัด เวลาใช้งานต้องบีบสายเพ่ือให้สายไม่ตีบ จึงได้พัฒนาชุดเก็บเสมหะขึ้นมาใหม่ โดยการใช้ใบมีดเบอร์ 11 
เจาะบริเวณจุกยาง 2 รูเพ่ือให้รูมีขนาดกว้างขึ้น ซึ่งหลังจากการพัฒนาชุดเก็บเสมหะหนูน้อยมีความเหมาะสมใน
การใช้งาน มีความปลอดภัย ใช้งานได้ง่าย สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล มีความพึงพอใจ  
ร้อยละ 95 
สรุป และข้อเสนอแนะ 
 อุปกรณ์เก็บเสมหะส่งเพาะเชื้อมีความเหมาะสมในการใช้งาน มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน ประหยัด
ค่าใช้จ่าย เกิดความพึงพอใจทั้งต่อผู้เตรียมอุปกรณ์ และผู้ใช้ชุดเก็บเสมหะ แต่ยังคงต้องพัฒนาต่อไปเพ่ือให้สาย 
Suction ไม่ตีบแคบ และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผู้ใหญ่ต่อไปได้ 
เอกสารอ้างอิง 
 อะเคื้อ อุณหเลขกะ. การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล. เชียงใหม่:
มิ่งเมือง; 2555. 

http://courseware.npru.ac.th/admin/files/20170115134821_10eca66e5b0d0f3957ffcdb83
586b88f.p dffile:///C:/Users/IT001/Downloads/169112-Article%20Text-474793-1-10-
20190130.pdf   
http://www.lpnh.go.th/web_nurse/Mini_research/%B9%C7%D1%B5%A1%C3%C3%C1.ppt 
http://203.157.165.4/ssko_presents/file_presents/3331000015540-9-3477.doc 

 
 

http://courseware.npru.ac.th/admin/files/20170115134821_10eca66e5b0d0f3957ffcdb83586b88f.p%20dffile:/C:/Users/IT001/Downloads/169112-Article%20Text-474793-1-10-20190130.pdf
http://courseware.npru.ac.th/admin/files/20170115134821_10eca66e5b0d0f3957ffcdb83586b88f.p%20dffile:/C:/Users/IT001/Downloads/169112-Article%20Text-474793-1-10-20190130.pdf
http://courseware.npru.ac.th/admin/files/20170115134821_10eca66e5b0d0f3957ffcdb83586b88f.p%20dffile:/C:/Users/IT001/Downloads/169112-Article%20Text-474793-1-10-20190130.pdf
http://www.lpnh.go.th/web_nurse/Mini_research/%B9%C7%D1%B5%A1%C3%C3%C1.ppt
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ชดุเกบ็เสมหะหนูนอ้ย 

โดย นางสาวภคัชุดา ธญัแสนสมบตัิ 

หน่วยงาน กมุารเวชกรรม-สูตินรเีวชกรรม 
ที่ปรกึษา น.ส.น่ิมนวล แสงรตัน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

บทน า 
            จากรายงานสถิตผู้ิป่วยประจ าปี 2560 
พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารวมทั้งส้ินจ านวน 
1,138 ราย ในจ านวนนีเ้ป็นผู้ป่วย    ตดิเช้ือระบบ
ทางเดนิหายใจ 367 ราย คดิเป็นร้อยละ 32.25     
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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บทน า(ต่อ) 
โดยการเกบ็เสมหะส่งเพาะเช้ือเพือ่ช่วย
วนิิจฉัยโรคติดเช้ือในระบบทางเดนิหายใจ
พบว่ามีจ านวนมากถึง 50 ราย  การเกบ็เสมหะ
ส่งตรวจน้ัน ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และวธีิการ
เกบ็ที่สะอาดปราศจากเช้ือ เพือ่ไม่ให้เกดิการ
ปนเป้ือน 

 

บทน า(ต่อ) 
ซ่ึงจะมีผลท าให้การแปลผลการเพาะเช้ือผดิพลาด
ได้ซ่ึงจะส่งผลต่อแผนการรักษาของแพทย์ด้วย
เช่นกนั (อะเคือ้ อุณหเลขกะ, 2555) วธีิการเกบ็
เสมหะส่งเพาะเช้ือส่งห้องปฏิบัติการสามารถเกบ็ 
ตวัอย่างเสมหะได้ 2 วธีิ                                                           
- การเกบ็เสมหะโดยให้ผู้ป่วยไอออกมาเอง           
- การเกบ็เสมหะด้วยการดูดเสมหะ  
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บทน า(ต่อ) 
แต่เน่ืองจากไม่มชุีดเกบ็เสมหะในเดก็เลก็
ท าให้ไม่สามารถเกบ็เสมหะในเด็กเลก็ทีไ่ม่
สามารถไอเอาเสมหะออกมาเองได้
นอกจากนีอุ้ปกรณ์เกบ็เสมหะส่งตรวจของ
ทางบริษทั ซ่ึงมรีาคาชุดละ 65 บาท ซ่ึงเป็น
ค่าใช้จ่ายทีสู่งในการส่ังซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าว 
 

 

บทน า(ต่อ) 
 หอผู้ป่วยกมุารเวชกรรม-สูตนิรีเวชกรรมได้
เลง็เห็นถึงปัญหาและความส าคญัในการเกบ็เสมหะส่ง
ตรวจในผู้ป่วยเดก็ จงึได้คดินวตักรรม “ชุดเกบ็เสมหะ
หนูน้อย” เพือ่ใช้ในผู้ป่วยเดก็ โดยน ารูปแบบของ
โรงพยาบาลพทุธโสธรมาปรับใช้ เพือ่ลดการปนเป้ือน
เช้ือในขณะเกบ็เสมหะจากท่อหลอดลมคอโดยตรง 
และได้ปริมาณเสมหะเพยีงพอเพือ่ส่งเพาะเช้ือ 
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บทน า(ต่อ) 
 นอกจากนีย้งัประหยดัค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน
ในการส่ังซ้ือชุดเกบ็เสมหะอกีจากบริษัท โดย
การน าขวดยาฉีดที่ใช้แล้ว น ามาประกอบกบั
สาย suction บรรจุห่อแล้วน าไปผ่านกรรมวธีิ
ปราศจากเช้ือ ก่อนน ามาเกบ็เสมหะส่งเพาะเช้ือ
ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์   
เพ่ือเกบ็เสมหะจากท่อหลอดลมในเด็ก 
เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือชุดเกบ็
เสมหะจากบริษทั 
เจา้หนา้ท่ีมีความพึงพอใจต่อการใชชุ้ด
เกบ็เสมหะ 
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กลุม่เป้าหมาย   

ทารกอายุต า่กวา่ 5 ปี และเดก็โตทีไ่ม่

สามารถไอเอาเสมหะออกมาเองได ้

ระยะเวลาด าเนินการ  

1 ต.ค. 2560 - 30 กนัยายน 2561 
 

การด าเนินงาน 

วิเคราะห์ปัญหาในการเกบ็เสมหะส่งตรวจ 
ศึกษาหาความรู้ทางวิชาการจากวารสาร 
เอกสาร ต าราทางวิชาการและเวบ็ไซต์
ต่างๆเก่ียวกบัการจดัท าชุดเกบ็เสมหะ  
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การด าเนินงาน(ต่อ) 
ทดลองท าชุดเกบ็เสมหะหนูนอ้ยและ
ทดลองใชง้าน โดยใชก้บัผูป่้วยเดก็           
ท่ีไม่สามารถไอเอาเสมหะออกเองได ้เดก็
เลก็อายตุ  ่ากวา่ 5 ปี จ านวน 20 ราย 

 
 

การด าเนินงาน(ต่อ) 

ประเมินผลโดยวดัความพึงพอใจของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นผูจ้ดัเตรียมและผูใ้ชง้าน 
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งบประมาณ 
 ค่าอบแก๊สคร้ังละ 50  บาท/คร้ัง

 (อบคร้ังละ 10 ขวด) 
 ค่าสาย Suction   5  บาท 
 รวม     10   บาท/ชุด  

 

วสัดุอปุกรณ์ 

 
ขวดยาใชแ้ลว้ 

ใบมีดเบอร ์11 

Mosquito clamp โค้ง 
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วสัดอุปุกรณ์(ต่อ) 

สาย Suction ขนาดต่างๆ 
No.16 

No.6 

No.8 

No.10 

No.12 

No.14 

วธิกีารจดัท าชุดเกบ็เสมหะหนูนอ้ย 

เตรียมขวด โดยใชข้วดยาท่ีใชแ้ลว้และจุก
ยางลา้งใหส้ะอาด คว  ่าใหแ้หง้ ส่งอบแก๊ส
เพื่อฆ่าเช้ือ จะไดข้วดปราศจากเช้ือ   
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วธีิการจดัท าชุดเกบ็เสมหะหนูน้อย(ต่อ) 
หลงัจากไดข้วดยาอบแก๊สมา                         
ใช ้Mosquito clamp เจาะบนจุกยาง  2  รู  
เพื่อใหส้าย  Suction ผา่นลงไปไดว้ดัความยาว
จากโคนสาย 10 เซนติเมตร                              
ใชก้รรไกรตดัสาย Suction  
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ใช ้ Mosquito clamp โคง้ ดึงสาย Suction 
ดา้นท่ีดูดเสมหะจากผูป่้วยลงขวด   
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ส่งอบแก๊สอกีคร้ัง บรรจุแยกซอง ๆ ละ 1 ชุด
พร้อมใช้งาน             
 

ประเมินความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ี
เตรียมอุปกรณ์และประเมินความพึงพอใจ
ของเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นผูใ้ชน้วตักรรม 
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ผลการศึกษา  
 

กลุ่ม จ านวน พงึพอใจ ไม่พงึพอใจ 

ผูเ้ตรียมอุปกรณ์ 8 8 0 

ผูใ้ชชุ้ดเก็บเสมหะ 20 20 0 

หัวข้อ กลุ่มผู้เตรียมอุปกรณ์ พยาบาลผู้ใช้อุปกรณ์ 

พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 
สวยงาม 8 0 20 0 
สะดวก 8 0 20 0 
ประหยดั 8 0 20 0 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน 
1.  สาย Suction ตีบแคบหลงัการอบแก๊ส เวลา
จะใชต้อ้งใชมื้อบีบเพื่อใหส้ายสามารถใชง้าน
ไดดี้ 
2.  สาย Suction ท่ีใชมี้หลายขนาด ท าใหเ้วลา
เจาะจุกยางตอ้งเจาะรูกวา้งข้ึน แต่เน่ืองจากจุก
ยางมีขนาดเลก็ท าใหเ้กิดความล าบากในขณะ
เจาะรู 
 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 อุปกรณ์เกบ็เสมหะส่งเพาะเช้ือมีความ
เหมาะสมในการใชง้าน มีความสะดวก ง่ายต่อ
การใชง้าน ประหยดัค่าใชจ่้าย เกิดความพึงพอใจ
ทั้งต่อผูเ้ตรียมอุปกรณ์ และผูใ้ชชุ้ดเกบ็เสมหะ แต่
ยงัคงตอ้งพฒันาต่อไปเพ่ือใหส้าย Suction ไม่ตีบ
แคบ สะดวกต่อการใชง้านมากข้ึนและยงัสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชก้บัผูใ้หญ่ต่อไปได ้
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ขอบคุณค่ะ 


