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แบบฟอร�มท่ี 2 

แบบฟอร�มประเมินลักษณะของผลงานท่ีสมัครขอรับรางวัลเบ้ืองตFน 
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แบบฟอร�มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตFน 

 

 

  คําอธิบาย:  กรณีหน�วยงานท่ีส�งสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป%นเลิศ  
 รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเป%นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป%นเลิศ และรางวัลการพัฒนา
 การบริการท่ีเป%นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร-มนี้ตามประเภทรางวัลท่ีส�งสมัคร 

 

ช่ือผลงาน  :     นวัตกรรมจุกยางจุกยึดสายใหFอาหารทางหนFาทFอง 

ช่ือหน�วยงาน :     โรงพยาบาลอุทัยธานี 

 
   รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป:นเลิศ 

 

 โปรดทําเครื่องหมาย � ในคุณสมบัติดังต�อไปนี้ท่ีตรงกับผลงานของท�าน (เลือกได5มากกว�า 1 ข5อ)  

 �  เป%นผลงานท่ีมีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์ 

 � เป%นผลงานท่ีคิดค5นมาไม�เกิน 3 ป:  

 � เป%นผลงานท่ีมีการนําผลงานไปใช5แล5วจริงเป%นระยะเวลาไม�น5อยกว�า 1 ป: และได5รับการ 

  ยอมรับจากสาธารณะ 

 � เป%นผลงานมีผลต�อประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและการให5บริการ

  ประชาชน  

  � เป%นผลงานสร5างสรรค-ข้ึนใหม�ท่ีไม�เคยมีในเมืองไทยมาก�อน 
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แบบฟอร�มท่ี 3    

แบบฟอร�มรายงานผลการดําเนินการ 
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แบบฟอร�มบทสรุปสาระสําคัญของผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 

 

ประเภทรางวัล  :     รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป:นเลิศ 

ช่ือผลงาน  :     นวัตกรรมจุกยางจุกยึดสายใหFอาหารทางหนFาทFอง 

ช่ือหน�วยงาน :     โรงพยาบาลอุทัยธานี 

 

สรุปผลงานโดยย�อ :  

1.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 

โรงพยาบาลอุทัยธานี เป%นโรงพยาบาลท่ัวไป ระดับ s บริการระดับตติยภูมิ ขนาด 365 เตียง มีหอ
ผู5ปCวย 15 หอ มี 4 ระบบบริการหลัก ได5แก� ให5บริการด5านการรักษาพยาบาล ส�งเสริมสุขภาพ ปEองกันควบคุม
โรคและฟFGนฟูสภาพในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิระดับสูง สาขาหลักท่ีเปHดบริการตรวจรักษา มี 12 สาขา ได5แก� 
อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ออร-โธปHดิกส- จักษุ โสต ศอ นาสิก จิตเวช เวชศาสตร-
ฟFGนฟู ทันตกรรม เวชศาสตร-ฟFGนฟู ทันตกรรม เวชศาสตร-ครอบครัว อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

สาขาศัลยกรรม ให5บริการโรคทางศัลยกรรมท่ัวไป ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรม
ระบบทางเดินปJสสาวะ ผู5ปCวยเลือดออกจากระบบทางเดินอาหาร ท้ังในภาวะฉุกเฉินและไม�ฉุกเฉิน 

นอกจากนี้ ผู5ปCวยท่ีมีการอุดตันของหลอดอาหารท่ีไม�สามารถใส�สายให5อาหารผ�านทางหลอดอาหารได5

หรือผู5ปCวยท่ีจําเป%นต5องให5อาหารทางสายยางเป%นเวลานาน  ศัลยแพทย-จําเป%นท่ีจะต5องใส�สายให5อาหาร โดย

เจาะผ�านทางหน5าท5องเข5าไปในกระเพาะอาหาร (Gastrostomy tube) จากสถิติท่ีผ�านมาต้ังแต�ป: พ.ศ.2553 

ถึง พ.ศ.2555 โรงพยาบาลอุทัยธานี มีผู5ปCวยท่ีทําผ�าตัดใส�สายให5อาหารทางหน5าท5อง ท้ังหมด 13 ราย โดย

แพทย-ใช5สายยางท่ีให5อาหารเป%นสายสวนปJสสาวะ (Foley’s cath) ขนาดใหญ�เบอร- 20-24 (โรงเรียนแพทย-ใช5

เป%นสายซิลิโคน) พบปJญหามีการรั่วซึมของน้ําย�อยและอาหารบริเวณแผลท่ีใส�สายให5อาหารทางหน5าท5อง 

จํานวน 10 ราย (ร5อยละ 76.92) เม่ือวิเคราะห-สาเหตุของการรั่วซึมนั้น อาจเกิดจากสายยางให5อาหารท่ีทําจาก

สายสวนปJสสาวะ ขยับเลื่อนเข5าไปในกระเพาะอาหารมากเกินไป ทําให5บอลลูนท่ีใส�น้ําไว5ไม�แนบชิดกับแผลท่ีใส�

สายยางในกระเพาะอาหาร ทําให5เกิดช�องว�างระหว�างแผลท่ีใส�สายยางกับสายยาง ทําให5น้ําย�อยในกระเพาะ

อาหารรั่วซึมออกมาทางแผลหน5าท5อง เกิดผิวหนังอักเสบ ระคายเคือง แดงเปFaอย ผู5ปCวยทุกข-ทรมานจากการ

ปวดแสบแผล ต5องใช5บุคลากรในการทําแผลและอุปกรณ-ในการทําแผลจํานวนมาก ทําแผลลําบาก ผู5ปCวยรับ

อาหารทางสายยางไม�ได5 เกิดทุพโภชนาการ แผลติดเชื้อและผู5ปCวยเสียชีวิต  
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1.2 แนวทางในการปรับปรุงบริการ 

ปJญหาการรั่วซึมของแผลท่ีใส�สายยางให5อาหารทางหน5าท5อง พบได5ค�อนข5างบ�อย ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึน ก็จะเห็น
ความทุกข-ทรมานของผู5ปCวยท่ีเกิดความรู5สึกเจ็บปCวย แสบแผลบริเวณผิวหนังท่ีถูกน้ําย�อยกัดผิวหนังจนแดงเปFaอย 
พยาบาลก็พยายามแก5ปJญหา โดยการทําแผลให5บ�อยข้ึน ใช5แผ�นแปะเพ่ือสมานผิวหนัง ใช5ยาทาผิวหนัง รวมท้ังการ
ใช5พลาสเตอร- ดึงรั้งสายยางให5อาหารทางหน5าท5องให5ชิดผนังหน5าท5องให5มากท่ีสุด แต�ก็ยังแก5ไขปJญหาการรั่วซึมของ
น้ําย�อยทางแผลหน5าท5องไม�ได5 จึงได5ทบทวนวรรณกรรมเรื่องสายยางให5อาหารทางหน5าท5อง จึงพบว�ามีสายยางให5
อาหารทางหน5าท5องแบบสําเร็จรูป โดยใช5สายซิลิโคน มีจุกยางติดกับสายไว5เลย ซ่ึงเม่ือใส�สายยางเข5าไปใน
กระเพาะอาหารแล5วจุกยางนี้ก็จะชิดกับผนังหน5าท5องเลย และสายไม�เลื่อนหลุด และไม�เกิดการรั่วซึมของ
น้ําย�อย สําหรับโรงพยาบาลอุทัยธานี สายให5อาหารทางหน5าท5องใช5เป%นสายสวนปJสสาวะ เม่ือใส�สายยางเข5าไป
ในกระเพาะอาหารแล5วก็จะใส�น้ําในบอลลูนของสายยางด5านในกระเพาะอาหารเพ่ือปEองกันสายหลุดออก แต�
รายนี้สามารถขยับเข5าไปในกระเพาะอาหารได5 ซ่ึงทําให5เกิดช�องว�างระหว�างสายยางกับแผลในกระเพาะอาหาร 
ทําให5เกิดการรั่วซึมของน้ําย�อย จึงเกิดโอกาสพัฒนาทําจุกยางยึดสายให5อาหารทางหน5าท5องข้ึนเพ่ือไม�ให5สาย
ยางให5อาหารเลื่อนเข5าออก ส�งผลให5ไห5ไม�เกิดการรั่วซึมของน้ําย�อย 

1.3 สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงบริการ 

แบบเดิมท่ีไม�มีจุกยางยึดต5องเย็บสายยางกับหน5าท5อง ดูแลแผลถลอกต5องใช5พลาสเตอร-ดึงรั้ง เปลี่ยน

สายยางยาก เลื่อนเข5าออกได5 เกิดการรั่วของน้ําย�อย ผู5ปCวยปวดไม�สุขสบาย สําหรับแบบใหม�ท่ีมีจุกยางยึด ไม�

ต5องเย็บกับหน5าท5องใช5จุกยางรูดบอลลูน ให5ชิดกับหน5าท5อง ดูแลแผลง�ายใช5น้ําเกลือเช็ดแผลเท�านั้น ไม�ต5องติด

ปลาสเตอร-ดึงรั้ง ไม�เลื่อนเข5าออก ไม�เกิดการรั่วซึมของน้ําย�อย มีการประเมินความพึงพอใจ ความพึงพอใจของ

ผู5ปCวยมากกว�าร5อยละ 90 และความพึงพอใจของบุคลากรมากกว�าร5อยละ 95 

1.4 ประโยชน-ท่ีได5รับ 

 นวัตกรรมจุกยางจุกยึด ก�อให5เกิดคุณประโยชน-ดังนี้ 
 - ไม�เกิดการรั่วซึมของน้ําย�อย 100 % 
 - ไม�มีการ Admit ผู5ปCวยหลังผ�าตัดใส�สายยางให5อาหารทางหน5าท5อง 
 - เจ5าหน5าท่ีไม�เสียเวลาในการทําแผล และไม�ต5องเสียค�าใช5จ�ายในการทําแผล 
 - เป%นอุปกรณ-ท่ีมีราคาถูก 

 1.5 จุดเด�นของผลงาน และปJจจัยความสําเร็จ 

 จุดเด�นของผลงาน คือ การยึดผู5ปCวยเป%นศูนย-กลาง เม่ือเห็นความทุกข-ทรมานของผู5ปCวยท่ีเกิด

ความรู5สึกเจ็บปCวย แสบแผลบริเวณผิวหนังท่ีถูกน้ําย�อยกัดผิวหนังจนแดงเปFaอย พยาบาลก็พยายามแก5ปJญหา 

จนเกิดเป%นนวัตกรรมจุกยึดข้ึนมา ปJจจัยความสําเร็จของการให5บริการ คือ การให5บริการแบบมุ�งเน5น

ผู5รับบริการเป%นศูนย-กลาง การสร5างทัศนคติท่ีและมีใจบริการต�อผู5รับบริการ และการสื่อสารสร5างความเข5าใจ

ของบุคลากรท่ีจะให5การยอมรับในนวัตกรรมนี้ 
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แบบฟอร�มรายงานผลการดําเนินการ 

1. ป̀ญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก�อนท่ีจะริเริ่มการปรับปรุง  
โรงพยาบาลอุทัยธานี เป%นโรงพยาบาลท่ัวไป ระดับ s บริการระดับตติยภูมิ ขนาด 365 เตียง มีหอ

ผู5ปCวย 15 หอ มี 4 ระบบบริการหลัก ได5แก� ให5บริการด5านการรักษาพยาบาล ส�งเสริมสุขภาพ ปEองกันควบคุม
โรคและฟFGนฟูสภาพในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิระดับสูง สาขาหลักท่ีเปHดบริการตรวจรักษา มี 12 สาขา ได5แก� 
อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ออร-โธปHดิกส- จักษุ โสต ศอ นาสิก จิตเวช เวชศาสตร-
ฟFGนฟู ทันตกรรม เวชศาสตร-ฟFGนฟู ทันตกรรม เวชศาสตร-ครอบครัว อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

สาขาศัลยกรรม ให5บริการโรคทางศัลยกรรมท่ัวไป ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรม
ระบบทางเดินปJสสาวะ ผู5ปCวยเลือดออกจากระบบทางเดินอาหาร ท้ังในภาวะฉุกเฉินและไม�ฉุกเฉิน 
 นอกจากนี้ ผู5ปCวยท่ีมีการอุดตันของหลอดอาหารท่ีไม�สามารถใส�สายให5อาหารผ�านทางหลอดอาหารได5
หรือผู5ปCวยท่ีจําเป%นต5องให5อาหารทางสายยางเป%นเวลานาน  ศัลยแพทย-จําเป%นท่ีจะต5องใส�สายให5อาหาร โดย
เจาะผ�านทางหน5าท5องเข5าไปในกระเพาะอาหาร (Gastrostomy tube) จากสถิติท่ีผ�านมาต้ังแต�ป: พ.ศ. 2553 
ถึง พ.ศ. 2555 โรงพยาบาลอุทัยธานี มีผู5ปCวยท่ีทําผ�าตัดใส�สายให5อาหารทางหน5าท5อง ท้ังหมด 13 ราย โดย
แพทย-ใช5สายยางท่ีให5อาหารเป%นสายสวนปJสสาวะ (Foley’s cath) ขนาดใหญ�เบอร- 20-24 (โรงเรียนแพทย-ใช5
เป%นสายซิลิโคน) พบปJญหามีการรั่วซึมของน้ําย�อยและอาหารบริเวณแผลท่ีใส�สายให5อาหารทางหน5าท5อง 
จํานวน 10 ราย (ร5อยละ 76.92) เม่ือวิเคราะห-สาเหตุของการรั่วซึมนั้น อาจเกิดจากสายยางให5อาหารท่ีทําจาก
สายสวนปJสสาวะ ขยับเลื่อนเข5าไปในกระเพาะอาหารมากเกินไป ทําให5บอลลูนท่ีใส�น้ําไว5ไม�แนบชิดกับแผลท่ีใส�
สายยางในกระเพาะอาหาร ทําให5เกิดช�องว�างระหว�างแผลท่ีใส�สายยางกับสายยาง ทําให5น้ําย�อยในกระเพาะ
อาหารรั่วซึมออกมาทางแผลหน5าท5อง เกิดผิวหนังอักเสบ ระคายเคือง แดงเปFaอย ผู5ปCวยทุกข-ทรมานจากการ
ปวดแสบแผล ต5องใช5บุคลากรในการทําแผลและอุปกรณ-ในการทําแผลจํานวนมาก ทําแผลลําบาก ผู5ปCวยรับ
อาหารทางสายยางไม�ได5 เกิดทุพโภชนาการ แผลติดเชื้อและผู5ปCวยเสียชีวิต 
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2. ผูFนําเสนอแนวทางการแกFป̀ญหา ผูFดําเนินการ และผูFมีส�วนไดFส�วนเสียของโครงการ  
- กลุ�มงานศัลยกรรม นําโดยศัลยแพทย-และพยาบาลวิชาชีพ 
- งานห5องผ�าตัด 
- หอผู5ปCวย 
- หน�วยจ�ายกลาง 
- โรงพยาบาลชุมชน 

 
3. ผลงานท่ีเป:นความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
     ปJญหาการรั่วซึมของแผลท่ีใส�สายยางให5อาหารทางหน5าท5อง พบได5ค�อนข5างบ�อย ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึน ก็จะเห็น
ความทุกข-ทรมานของผู5ปCวยท่ีเกิดความรู5สึกเจ็บปCวย แสบแผลบริเวณผิวหนังท่ีถูกน้ําย�อยกัดผิวหนังจนแดงเปFaอย 
พยาบาลก็พยายามแก5ปJญหา โดยการทําแผลให5บ�อยข้ึน ใช5แผ�นแปะเพ่ือสมานผิวหนัง ใช5ยาทาผิวหนัง รวมท้ังการ
ใช5พลาสเตอร- ดึงรั้งสายยางให5อาหารทางหน5าท5องให5ชิดผนังหน5าท5องให5มากท่ีสุด แต�ก็ยังแก5ไขปJญหาการรั่วซึมของ
น้ําย�อยทางแผลหน5าท5องไม�ได5 จึงได5ทบทวนวรรณกรรมเรื่องสายยางให5อาหารทางหน5าท5อง จึงพบว�ามีสายยางให5
อาหารทางหน5าท5องแบบสําเร็จรูป โดยใช5สายซิลิโคน มีจุกยางติดกับสายไว5เลย ซ่ึงเม่ือใส�สายยางเข5าไปใน
กระเพาะอาหารแล5วจุกยางนี้ก็จะชิดกับผนังหน5าท5องเลย และสายไม�เลื่อนหลุด และไม�เกิดการรั่วซึมของ
น้ําย�อย สําหรับโรงพยาบาลอุทัยธานี สายให5อาหารทางหน5าท5องใช5เป%นสายสวนปJสสาวะ เม่ือใส�สายยางเข5าไป
ในกระเพาะอาหารแล5วก็จะใส�น้ําในบอลลูนของสายยางด5านในกระเพาะอาหารเพ่ือปEองกันสายหลุดออก แต�
รายนี้สามารถขยับเข5าไปในกระเพาะอาหารได5 ซ่ึงทําให5เกิดช�องว�างระหว�างสายยางกับแผลในกระเพาะอาหาร 
ทําให5เกิดการรั่วซึมของน้ําย�อย จึงเกิดโอกาสพัฒนาทําจุกยางยึดสายให5อาหารทางหน5าท5องข้ึนเพ่ือไม�ให5สาย
ยางให5อาหารเลื่อนเข5าออก ส�งผลให5ไห5ไม�เกิดการรั่วซึมของน้ําย�อย 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

รางวัลบริการภาครัฐแห�งชาติ  พ.ศ. 2559 

 
4. กลยุทธ�ท่ีนํามาใชFใหFการพัฒนาบริการประสบผลสําเร็จ 

- ประดิษฐ-ของข้ึนมาเพ่ือชดเชยกับสิ่งท่ีไม�มี 
- พัฒนาบุคลากรให5ใช5อุปกรณ-ท่ีประดิษฐ-ข้ึน 
- พัฒนาเครือข�ายโรงพยาบาลชุมชน 

 
5. ทรัพยากรท่ีใชFในการดําเนินการ 
   - ทรัพยากรบุคคล ใช5ศัลยแพทย-และพยาบาลวิชาชีพในการดําเนินงาน 
   - งบประมาณ ใช5จากวัสดุอุปกรณ-ท่ีมีอยู�แล5วในโรงพยาบาล (สายสวนปJสสาวะ 25 บาท) 
 
6. ข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ 

6.1 ลําดับข้ันตอนในการพัฒนา  
  จัดทําโครงการจุกยางจุกยึดให5อาหารทางสายยางทางหน5าท5องข้ึน  
  ข้ันท่ี 1 ใช5จุกยางเจาะรูแล5วใช5ท�อยางใส�ไว5ในรูจุกยาง หลังจากนั้นใส�สายยางให5อาหารทาง
หน5าท5องลงในท�อยางอีกครั้ง ผลการดําเนินการ ยังพบการรั่วของน้ําย�อย จึงเกิดการพัฒนา 
  ข้ันท่ี 2 โดยเจาะรูจุกยางแล5วใส�สายให5อาหารทางหน5าท5องเข5าในรู แล5วใส�สายยางเข5าไปใน
กระเพาะอาหาร ใส�บอลลูนท่ีสายยางส�วนปลายในกระเพาะอาหาร แล5วดึงจุกยางให5แนบชิดกับผนัง
หน5าท5อง ซ่ึงไม�พบการรั่วซึมของน้ําย�อย 
6.2  ลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติ 

     - เสนอโครงการ 
     - ปฏิบัติตามโครงการ 
     - ประเมินผลโครงการ 
     - พัฒนาปรับปรุง 
         6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 

  1. มีการนัดผู5ปCวยมาตรวจหลังผ�าตัด 
  2. ไม�เกิดการรั่วซึมของน้ําย�อยทางแผลรูสายยางให5อาหารทางหน5าท5อง 
  3. ผลการดําเนินการ แบบเดิมท่ีไม�มีจุกยางยึดต5องเย็บสายยางกับหน5าท5อง ดูแลแผลถลอก
ต5องใช5พลาสเตอร-ดึงรั้ง เปลี่ยนสายยางยาก เลื่อนเข5าออกได5 เกิดการรั่วของน้ําย�อย ผู5ปCวยปวดไม�สุข
สบาย สําหรับแบบใหม�ท่ีมีจุกยางยึด ไม�ต5องเย็บกับหน5าท5องใช5จุกยางรูดบอลลูน ให5ชิดกับหน5าท5อง 
ดูแลแผลง�ายใช5น้ําเกลือเช็ดแผลเท�านั้น ไม�ต5องติดปลาสเตอร-ดึงรั้ง ไม�เลื่อนเข5าออก ไม�เกิดการรั่วซึม
ของน้ําย�อย มีการประเมินความพึงพอใจ ความพึงพอใจของผู5ปCวยมากกว�าร5อยละ 90 และความพึง
พอใจของบุคลากรมากกว�าร5อยละ 95 
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7. ป̀ญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 
     - การเจาะรูของจุกยาง ยังได5ขนาดท่ีไม�แน�นอน ยังไม�สะดวกในการใช5 บางครั้งหลวมไป แน�น

ไป แก5ไขโดยการทําสายยางให5อาหารทางหน5าท5องติดกับจุกยางสําเร็จไว5พร5อมใช5ทันที 
     - การสร5างความเข5าใจของบุคลากรท่ีจะให5การยอมรับในนวัตกรรมนี้ 
     - โรงพยาบาลชุมชนยังไม�กล5าท่ีจะเปลี่ยนสายยางให5ผู5ปCวย 
     - สายยางให5อาหารหลุดออก ขณะออกกําลังกาย 1 ราย 
 
8. ประโยชน�ท่ีไดFรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ 
  - โรงพยาบาลอุทัยธานี มีผู5ปCวยท่ีทําผ�าตัดใส�สายให5อาหารทางหน5าท5อง ท้ังหมด 13 ราย พบ
มีปJญหามีการรั่วซึมของน้ําย�อยและอาหารบริเวณแผลท่ีใส�สายให5อาหารทางหน5าท5อง จํานวน 10 ราย (ร5อยละ 
76.92) หลังจากมีการใช5จุกยางยึดสายให5อาหารทางหน5าท5อง จํานวน 7 คน ไม�เกิดการรั่วซึมของน้ําย�อย 100 
% 
   - ผู5ปCวยทุกรายท่ีพบปJญหาการรั่วซึม ต5อง Admit เพ่ือรักษาแผลท่ีเกิดข้ึน ร5อยละ 76.92 
หลังจากมีการใช5จุกยางยึดสายให5อาหาร ทําให5การ Admit ผู5ปCวยหลังผ�าตัดใส�สายยางให5อาหารทางหน5าท5อง
เป%นร5อยละ 0 
     - เจ5าหน5าท่ีไม�เสียเวลาในการทําแผล และไม�ต5องเสียค�าใช5จ�ายในการทําแผล 
  - สายแบบสายสวนปJสสาวะโดยใช5จุกยางยึด มีราคา 20 บาท แต�สายแบบซิลิโคนท่ีโรงเรียน
แพทย- ราคา 3,780 บาท 
 
9. การสรFางความย่ังยืนและการขยายผลไปยังหน�วยงานอ่ืน ๆ 
   - มีการนําเสนอผลงานในระดับเขตสุขภาพท่ี 3 
   - สามารถนําไปดัดแปลงใช5กับสายอ่ืนๆ ท่ีมีแบบการใช5งานใกล5เคียงกัน เช�น สายสวน
ปJสสาวะทางหน5าท5อง ซ่ึงได5ทดลองทําแล5ว 1 ราย 

 
10. บทเรียนท่ีไดFรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร 
  - การใช5สื่อในการเผยแพร�ความรู5แก�ผู5ปCวยและญาติ รวมท้ังการให5ความรู5แก�บุคลากร 

  - พัฒนาใช5วัสดุอย�างอ่ืนแทนจุกยาท่ีใช5จากจุกน้ําเกลือ 

  


