
 

 

ชื่อส่ิงประดิษฐ์       Emergency gown งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพนัสนิคม 

ชื่อผูน้ าเสนอ  นางสาวอัญชลีกร   เบญจพรรณ์    เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)  
สถานที่ติดต่อกลับ หน่วยงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ. พนัสนิคม โทร.038-460333 ต่อ 1111 

บทน า 

โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง มีให้บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical service : EMS)  ณ จุดเกิดเหตุเบ้ืองต้นมีแนวโน้มสูงขึ้น  ปี 2559-

2561 จ านวน 114, 126 และ 266 ครั้ง พบอุบัติการณ์เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ จากการกระเด็นของสาร
คัดหล่ังจากผู้ป่วย เช่น  เช่น เลือด เสมหะ อาเจียน  กระเด็นใส่เสื้อผ้าของเจ้าหน้าที่เฉล่ีย 10-12 ครั้ง/ปี   ซ่ึง 
ผ้ากันเป้ือนที่ใช้ในปัจจุบันเป็นแบบพลาสติกบางเบา ยาวคลุมเข่าแต่ไม่ทิ้งตัว เวลาท าหัตถการผ้ากันเป้ือนจะ
เล่ือนไปทางด้านข้าง ท าให้ไม่สามารถป้องกันการสัมผัสสารคัดหล่ังได้ท้ังหมด และยังพบอุบัติการณ์เกือบเกิด
อุบัติเหตุซ้ าซ้อนจากการถูกรถกระบะชนท้ายรถ Ambulance ขณะออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 1 ครั้ง (ปี 
2561)  เพราะบนท้องถนน เวลากลางคืนแสงสว่างไม่เพียงพอ และแถบสะท้อนแสงที่ชุดปฏิบัติงานจะมีแถบ
ด้านหลัง ไม่มีด้านหน้า อีกทั้งยังพบการเสียเวลาในการต้องกลับมาเปิดกระเป๋า EMS น าอุปกรณ์ Airway 
ออกมา และกลับมาเอาถุงมือ ในกรณีที่ถุงมือฉีกขาด (มีกระเป๋า EMERGENCY ไปด้วยอยู่แล้ว แต่กล่องถุงมือ 
อยู่แยกต่างหาก)  ซึ่งบางครั้งจุดจอดรถกับท่ีเกิดเหตุอยู่ห่างกัน  

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดท าจึงคิดท านวัตกรรม ผ้ากนัเป้ือนท่ีมีแถบสะท้อนแสงและช่องใส่อุปกรณ์ 
ซึ่งภายในจะมีถุงมือไว้คอยเปล่ียน กรณีท่ีคู่ท่ีใส่อยู่ขาดหรือเป้ือนสารคัดหลั่งมาก มี AIR WAY เพ่ือไว้เปิด
ทางเดินหายใจ และ Elastic bandage ไว้เพ่ือห้ามเลือด  
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดอุบัติการณ์ของเจ้าหน้าที่จากการสัมผัสส่ิงคัดหลั่งของผู้ป่วย เพ่ือลดอุบัติการณ์ความ
เส่ียงจากการเกือบเกิดอุบัติเหตุซ้ าซ้อน  เพ่ือมีช่องใส่อุปกรณ์ที่ออก EMS 
วิธีการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์  ขั้นตอนการจัดท า Emergency gown (ต้นแบบ)  
วัสดุ อุปกรณ์ 

1. พลาสติกสีใส ขนาด  75x45 ซม. (เพ่ือให้เห็นชุดปฏิบัติงานที่ชัดเจน) 
2. ตัดพลาสติกสีใสขนาด ตัดริบบ้ินให้ได้ความยาวรอบขอบของพลาสติกสีใส 

3. น าริบบิ้นมาเย็บคลุมขอบพลาสติกใส 

4. น าแถบสะท้อนแสง (จากชุดเก่าท่ีไม่ใส่แล้ว)  ขนาดกว้าง 1 นิ้ว   
5. ติดแถบสะท้อนแสงด้านหน้า 

6. ทดลองน าไปใช้ และติดตามประเมินผล เพ่ือปรับปรุง 
การทดลองประสิทธิภาพส่ิงประดิษฐ์ คร้ังที่ 1  

1. ความยาวของชุดไม่คลุมขากางเกงทั้งหมด  ท าให้ไม่สามารถป้องกันกรณีท่ีสารคัดหล่ังกระเด็นต่ ากว่า
เข่า ยังพบสารคัดหล่ังกระเด็นติดกางเกงเจ้าหน้าที่ 

2. แถบสะท้อนแสงเห็นไม่ชัดเจน  
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมาก  เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย

ดังนี้ ความสะดวกในการใช้งาน ไม่มีอุปสรรคในการใส่ร่วมกับชุดปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย 4.2) รองลงมา
คือ ความรวดเร็วในการหยิบใช้งานในแต่ละครั้ง (ค่าเฉล่ีย  3.8) , ความปลอดภัยในเวลากลางคืน



 

 

สามารถช่วยป้องกันการบาดเจ็บซ้ าซ้อน (ค่าเฉล่ีย  3.6) การป้องกันสิ่งคัดหล่ัง และ ความ
เพียงพอต่อการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย  3.5) ความพึงใจโดยรวมระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.3)  

การปรับปรุงคร้ังที่ 2   
1. เพ่ิมความยาวของ Emergency gown ให้คลุมขากางเกง  
2. ตัดให้มีขนาด  M และ L เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถสวมขณะปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

3. จ้างช่างตัดเย็บให้มีความประณีต 

4. ใช้แถบผ้าสะท้อนแสงเย็บแทนริบบิ้น เพ่ือให้เห็นชัดเจนทางด้านหน้า  
งบประมาณ  

1. แถบผ้าสะท้อนแสง (ราคา เมตรละ 20 บาท จ านวน 10 เมตร) = 200 บาท 

          2. พลาสติกใส (ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร ๆ ละ 45 บาท)  1 ตัว ใช้ 0.5 เมตร ราคา 23 บาท 
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่เวชกิจตัดเย็บเอง  
 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 223 บาท 

การทดลองประสิทธิภาพส่ิงประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 

1. ความยาวของชุดยาวคลุมขากางเกงมากข้ึน ท าให้สามารถป้องกันสารคัดหล่ังที่กระเด็นต่ ากว่าเข่าได้ 
2. แถบสะท้อนแสง มีเพ่ิมมากขึ้น ทั้งขอบชุด บริเวณกระเป๋า สายรัดด้านหลัง เพ่ือให้ชัดเจนกรณีที่หัน

หลัง 
3. มี size ให้เลือกใช้ เหมาะสมกับผู้ใช้งาน 

4. ชุดมีความประณีตมากข้ึน 

ผลการความพึงพอใจคร้ังที่ 2 หลังปรับปรุง 
 ความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก 

แผนพัฒนา ผลิต Emergency gown เพ่ิมอีก 10 ตัว เพ่ือให้สามารถหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ 
และน ามาใช้ใน ER กรณีป้องกันส่ิงคัดหล่ังแทนผ้ากันเป้ือนพลาสติกแบบบางที่ใช้แล้วทิ้ง เพ่ือลดขยะ รักษา
ส่ิงแวดล้อม  
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หลกัการ และเหตุผล  
 โรงพยาบาลพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เป็น
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง มีใหบ้ริการดา้น
การแพทยฉุ์กเฉิน (Emergency medical service : 

EMS)  ณ จุดเกิดเหตุเบ้ืองตน้ท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน  ปี 
2559-2561 จ านวน 114, 126 และ 266 คร้ัง พบ
อุบติัการณ์เจา้หนา้ท่ีสมัผสัสารคดัหลัง่ จากผูป่้วย 
เช่น  เช่น เลือด เสมหะ อาเจียน  ซ่ึง ผา้กนัเป้ือนท่ี
ใชใ้นปัจจุบนัเป็นแบบพลาสติกบางเบา  
เวลาท าหตัถการผา้กนัเป้ือนจะเล่ือนไปทางดา้นขา้ง 
ท าใหไ้ม่สามารถป้องกนัการสมัผสัสารคดัหลัง่ได้
ทั้งหมด  
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หลกัการ และเหตุผล  
  

และยงัพบอุบติัการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุซ ้ าซอ้นจากการถูกรถกระบะชนทา้ยรถ 
Ambulance ขณะออกปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน 1 คร้ัง (ปี 2561)  ขณะก าลงั
เปล่ียนถ่ายผูป่้วยจากรถมูลนิธิ บริเวณไหล่ทาง สาเหตุส่วนหน่ึงมาจาก แสงสวา่ง
ไม่เพียงพอ และชุดออกปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีบางท่านก็ไม่มีแถบสะทอ้นแสง 

   จากปัญหาดงักล่าวคณะผูจ้ดัท าจึงคิดท านวตักรรม Emergency gown 

กนัเป้ือน เพ่ือนออกEMS  

วตัถุประสงค์ 

-เพือ่ลดอุบัตกิารณ์ของเจ้าหน้าทีจ่ากการ
สัมผสัส่ิงคดัหลัง่ของผู้ป่วย  
-เพือ่ลดอุบัตกิารณ์ความเส่ียงจากการ
เกอืบเกดิอุบัตเิหตุซ ้าซ้อน   
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ขั้นตอนการจดัท า Emergency gown (ต้นแบบ)  
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การประเมินผล 
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1.ความยาวของชุดไม่คลุมขากางเกงทั้งหมด  ท าใหไ้ม่สามารถป้องกนักรณีท่ีสารคดั
หลัง่กระเด็นต ่ากวา่เข่า  
2.เจา้หนา้ท่ีไม่ไดส้วมใส่ เส้ือ ท่ีมีแถบสะทอ้นแสงออกไปปฏิบติังานทุกคร้ัง และ
แถบท่ีติดไวใ้นชุดตน้แบบเห็นไม่ชดัเจน  
3.แผนในการปรับปรุง  

1.เพ่ิมความยาวของ Emergency gown ใหค้ลุมขากางเกง  
2.ตดัใหมี้ขนาด S M L .ใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถสวมขณะปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

3.ใชผ้า้หรือแถบสะทอ้นแสงเยบ็แทนริบบ้ิน เพ่ือใหเ้ห็นชดัเจนทางดา้นหนา้  
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การประเมินผลคร้ังที ่2 
 

1.ความยาวของชุดยาวคลุมขากางเกงมากข้ึน ท าให้
สามารถป้องกนัสารคดัหลัง่ท่ีกระเด็นต ่ากวา่เข่าได ้

2.แถบสะทอ้นแสง มีเพิ่มมากข้ึน ทั้งขอบชุด                       
และบริเวณกระเป๋า  
3.มี size ใหเ้ลือกใช ้เหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน 

4.ชุดมีความประณีตมากข้ึน 

5.ผลการประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

ของเจา้หนา้ท่ีอยูใ่น     ระดบัมาก  
นวตกรรม emergency gown.docx 

นวตกรรม emergency gown.docx
นวตกรรม emergency gown.docx
นวตกรรม emergency gown.docx
นวตกรรม emergency gown.docx
นวตกรรม emergency gown.docx
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before 

After  


