
รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ  
มหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  

1. ประเภท Oral presentation  
1.1 [  ] เรื่องเล่า    1.2 [  ] CQI (Clinic)   1.3 [  ] CQI (Non-Clinic)      
1.4 [  ] R2R    1.5 [  ] วิจัยฉบับสมบูรณ์  

2. ประเภท Poster presentation  
2.1  นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์     2.2 [  ] CQI (Clinic)     
2.3 [  ] CQI (Non-Clinic)  2.4 [  ] R2R   2.5 [  ] วิจัยฉบับสมบูรณ์  

3. ประเภท น าเสนอ แสดงภาพถ่าย 
 3.1 [   ]  ในชุมชน   3.2 [   ] ในสถานบริการ  

4. ประเภท น าเสนอ ฉายภาพยนตร์  
4.1 [   ] หนังสั้น  

5. ประเภท หน่วยงาน  
5.1 [  ] รพ.สต../ศสม.  5.2  รพช. รพท.  5.3 [  ] สสอ./สสจ.  

6. การน าเสนอผลงาน  
6.1  ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน   6.2 [   ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด) 
6.3 ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของรพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ. และสสจ.       

1) [ ] ชนะเลิศ     2) [   ] รองชนะเลิศอันดับหน่ึง     3) [   ] รองชนะเลิศอันดับสอง      
4) [   ]  ชมเชย 

7. ชื่อเรื่อง   นวตกรรม คบได้ คบดี 

8. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ  
1) ชื่อ – สกุล นางสุวรรณา คงยก   ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
2) ชื่อ – สกุล นางศิริขวัญ     แก้วขุนทอง ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
3) ชื่อ – สกุล น.ส.ปวีณ์กร จินรัตน์  ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    

9. หน่วยงาน 
 1) [   ] รพ.สต../ศสม.  2)  รพช. รพท.   3) [  ] สสอ./สสจ.  อ าเภอ  

10. เบอร์โทร   08-4854-8957   E-mail kungoct@gmail.com 

11. เน้ือหาโดยย่อ (บทคัดย่อ)  
 

 

 

 

 



ผลงานนวัตกรรม 

1. ชื่อเรื่อง: คบได้  คบด ี
2. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร:   งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  โรงพยาบาลศรีบรรพต 
  สมาชิก    นางสุวรรณา  คงยก    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

      น.ส.ปวีกรณ์  จินรัตน์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

      นางศิริขวัญ  แก้วขุนทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

3. บทน า: 

 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นงานท่ีให้บริการผู้ป่วยทุกด้านโดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุท่ีมีการบาดเจ็บ

เล็กน้อย เช่น แผลฟกช  า ปวดบวมโน หรือแม้กระท่ังผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดกล้ามเนื อ ปวดศีรษะ ปวดฟนั แมลง

สัตว์กัดต่อย เป็นต้น การดูแลด้วยการประคบเย็นเป็นการให้การพยาบาลเบื องต้นแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี ซ่ึงเป็นการลด

ความทุกข์ทรมานจากอาการปวด และลดอาการบวมได้ เนื่องจากกลไกของการท างานของการประคบเย็น จะ

ท าให้เส้นเลือดฝอยเกิดการหดรัดตัวท าให้การไหลเวียนของเลือดเส้นประสาทส่วนปลายชาไปชั่วขณะ ท าให้ลด

ปวด บริเวณประคบเกิดการผ่อนคลายได้ จากการเก็บข้อมูลพบว่า งานอุบัติเหตุฉุกเฉินมีผู้ป่วยท่ีต้องใช้การ

ประคบเย็นทุกวัน วันละ 3 - 4 คน จากการให้การพยาบาลพบปัญหาจากการใช้ถุงประคบเย็น (cold pack) 

เกิดการเล่ือนหลุดเมื่อผู้ป่วยมีกิจกรรมเพิ่มขึ น เช่น ขณะลุกท ากิจกรรมเข้าห้องน  า ขณะพลิกตัว และกรณีท่ี

ผู้ป่วยจับถุงประคบเย็นแล้วเผลอหลับสบาย ท าให้ถุงเล่ือนหลุดไม่ได้ต าแหน่ง ประสิทธิภาพในการประคบเย็น

ไม่มีความต่อเนื่อง 

 จากการท่ีพบปัญหาดังกล่าว จึงน ามาร่วมกันวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไข ในการใช้ cold pack ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และง่ายต่อการใช้ เพื่อส่งผลให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายและลดความเจ็บปวดมากขึ น 

 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ความเย็นลดปวด (โดยวัดจากระดับ Pain score ลดลงจาก

เดิม 2 คะแนน) เป้าหมาย > 80 %  

  2. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ สะดวกในการใช้นวตกรรม > 80 % 

4. วิธีการด าเนินการ: 

    1. ปรึกษาหารือกับทีมงาน เพื่อแลกเปล่ียนแนวทางการแก้ไขปัญหา ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช้ความเย็นลดปวด 

    2. จัดเตรียมนวตกรรม “คบได้ คบดี” ให้มีความพร้อมใช้  

วัสดุอุปกรณ์ 

1. ผ้า  

2. ฟองน  าอย่างบาง  



3. ตีนตุ๊กแก 

4. ด้าย/เข็ม 

5. Cold pack 

 งบประมาณ  เฉลี่ย 20 บาท/ชิ น  

 วิธีการ 

1.ตัดผ้าตามขนาดของ cold pack ให้มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยเพื่อสะดวกในการสวมcold pack 

2.ตัดผ้าขนาดใหญ่เพื่อให้พับคร่ึงได้หุ้ม cold pack ไว้ 

3.ตัดฟองน  าให้มีขนาดใกล้เคียงกับผ้าท่ีหุ้มcold pack 

4.น าผ้ามาเย็บติดกับฟองน  า แล้วมาเย็บติดกับผ้าผืนใหญ่ท่ีใช้รัดพับคร่ึงถุงใส่cold pack 

5.ใส่ตีนตุ๊กแกตามแนวแต่ละด้านแล้วแต่การใช้งาน 

    3. ชี แจ้งเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้ทราบถึงแนวคิดและร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการใช้นว

ตกรรม 

    4. น าข้อมูลท่ีได้มาหารือเพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนานวตกรรมอย่างต่อเนื่อง  

5.ผลการด าเนินการ :  

 จาการน านวตกรรม “คบได้ คบดี” ไปทดลองใช้งานกับผู้ป่วยจริงในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั งแต่

เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 พบว่าในจ านวนผู้ป่วยท่ีใช้นวตกรรมทั งหมดจ านวน 120 คน  แบ่งเป็น

ผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ จ านวน 36, 84 รายตามล าดับ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ก่อนใช้ 

นวตกรรม 
หลังใช้ 

นวตกรรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ความเย็นลดปวด (โดยใช้ระดับ 
pain score 1 – 10 ลดลงจากเดิม 2 คะแนน)  

> 8O% NA 81.66 % 

ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ สะดวกในการใช้ถุงประคบเย็น > 8O% NA 92.5 % 
 

6.วิจารณ์ และการพัฒนาต่อยอด: 

 ในช่วงแรกถุงผ้าท่ีใช้คือน าถุงมือ sterileเก่ามาใช้ โดยน า cold pack มาสวมไว้ในบริเวณปลอกถุงมือ 

แล้วใช้ ผ้ามารัดไว้กันลื่นหลุดเท่านั นหรือให้ผู้ป่วยใช้มือจับร่วมด้วย ซ่ึงพบปัญหาว่าไม่สะดวกในการใช้ เล่ือน

หลุดได้ง่าย ไม่มีประสิทธิภาพ ดังรูป 



           

 หลังจากนั นมีการพัฒนาต่อยอดมาเป็นการใช้ผ้าเย็บเองโดยใช้ตีนตุ๊กแกเข้ามาช่วยเสริมในการเพิ่ม

ความกระชับ เพิ่มประสิทธิภาพลดปวดดังรูป 

            

 จากการทดลองน าไปใช้พบว่าผู้ใช้เกิดความกระทบกระแทกระหว่างผ้าและเนื อเนื่องจากไม่นุ่มพอไม่มี

ช่องว่างระหว่างผ้า cold pack และเนื อ ผิวหนังท่ีปวดของผู้ป่วย ท าให้มีการต่อยอดใช้ฟองน  าเข้ามาช่วยเสริม

ในการลดการเสียดสีและกระทบของผิวหนังและยังช่วยในการดูดซึมน้าท่ีระเหยออกมาจากความเย็นร่วมด้วย 

7. สรุปผล: 

 จากการพัฒนาการใช้นวัตกรรม คบได้ คบดี ในครั งนี  พบว่าผลลัพธ์ท่ีได้ค่อนข้างดี ผู้ใช้ลดอาการปวด 

มีความพึงพอใจ สามารถท ากิจกรรมลุกนั่งได้ ไม่ต้องใช้มือจับตลอดเวลา ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ความ

เย็นในการปฐมพยาบาลเบื องต้น  

 ปัญหาท่ีพบคือชิ นงานมีขนาดใหญ่เป็นแผ่นกวา้ง ท าให้ประคบไม่พอดีกับผู้ป่วย ในกรณีท่ีพื นท่ีผิวท่ีเรา

น าไปประคบมีขนาดเล็ก เช่นบริเวณข้อมือ ข้อเท้า และในเด็ก ท าให้รู้สึกเกะกะ จากปัญหาดังกล่าวมีแผนท่ีจะ

พัฒนาโดยปรับขนาดของนวตกรรมให้มีขนาดเล็กลง และท าสีสันให้เหมาะสมกับเด็กต่อไป  

เอกสารอ้างอิง 

ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์. หนังสือข้อแนะน าการดูแลการบาดเจ็บจากการออกก า ลังกายและเล่นกีฬา ส าหรับ 

ประชาชน. พิมพ์ครั งท่ี 1 หน้า 14 


