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Ventriculostomy is drainage of cerebral spinal fluid (CSF) from the ventricles to an external. The
method is to insert the catheter though the hole that on the upper of skull to inside of the brain. This
catheter is connected with a long line to the transfer bag in order to reduce the pressure in the skull. Setting
the CSF drop level not accurate according to the treatment plans. For example, Hydrocephalus and Increase
Intracranial Pressure are usually caused when setting the drop level is higher than normal. But, if the drop
level is lower than normal, causing the CSF drain out quickly. This may have caused Brain Herniation and
Level of conscious decreased. In addition, adjusting the correct level of CSF drop when moving or adjusting
the patient’s bed according to the treatment plans. “SMART POINT EVD”, this innovation improvement is
for the correct setting of CSF drop level. As a result the patients are safe from Brain Herniation and Increase
Intracranial Pressure. “SMART POINT EVD” is easy to install and to use because, it includes a laser pointer
and a clear scale ruler to makes the level more accurately.
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Ventriculostomy คือ การระบายนําไขสันหลังจากโพรงสมอง (Ventricle) ออกมาสู่ภายนอกร่างกาย โดยใส่สาย
ผ่านรูทเจาะบนกะโหลกศี
ี
รษะด้านบนเข้าไปสู่ดา้ นในของสมอง สายนีจะต่อกับสายยาว ๆ มาลงถุงเพือลดความดันในกะโหลก
ศีรษะ หากตังระดับจุดหยดนําไขสันหลังไม่ถกู ต้องตามแผนการรักษา เช่น ตังระดับจุดหยดสูงกว่าค่าปกติทาํ ให้นาไขสั
ํ นหลัง
ไม่ระบายออก เกิดภาวะนําคังในโพรงสมอง ความดันในกะโหลกศีรษะสูงขึน หากตังระดับจุดหยดตํากว่าค่าปกติทาํ ให้นําไขสันหลัง
ระบายออกเร็ว อาจทําให้เกิดภาวะสมองเคลือน (brain herniation) ได้ ส่งผลระดับความรูส้ กึ ตัวของผูป้ ่ วยลดลง นอกจากนี
ถ้ามีการเคลือนย้าย การปรับหัวเตียง จะต้องปรับระดับจุดหยดนําไขสันหลังใหม่ให้ถูกต้องตามแผนการรักษา การพัฒนา
นวัตกรรมอุปกรณ์ตงระดั
ั บจุดหยดนําไขสันหลัง “SMART POINT EVD” เพือให้ระดับจุดหยดของนําไขสันหลังถูกต้องตาม
แผนการรักษาและเพือให้ผู ้ป่ วยปลอดภัยจากภาวะสมองเคลือน (brain herniation) และความดันในกะโหลกศีรษะสูงจากการ
ตังระดับจุดหยดนําไขสันหลังไม่ถกู ต้อง อุปกรณ์ตงระดั
ั บจุดหยดนําไขสันหลัง“SMART POINT EVD” นีเป็ นอุปกรณ์ทติี ดตังง่าย
และสะดวกต่อการใช้งาน มี Laser pointer ตังระดับจุดหยดนําไขสันหลัง มีไม้บรรทัดทีมีมาตรวัดชัดเจน ทําให้ระดับความ
เทียงตรงมากขึน
คําสําคัญ : นวัตกรรม, อุปกรณ์ตงระดั
ั บจุดหยดนําไขสันหลัง “SMART POINT EVD”
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บทนํ า
ปัจจุบนั ประเทศไทยได้นาํ โมเดล “Thailand 4.0”
มาเป็ นเครืองมือสําคัญในการนําประเทศให้กา้ วไปสู่การเป็ น
ประเทศทีมีความมันคง มังคัง และยังยืน โดยการปรับเปลียน
โครงสร้างเศรษฐกิจทีขับเคลือนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม(1)
ตามนโยบายทัวไปของผู ้บัญชาการทหารอากาศประจําปี ด้านการวิจยั และพัฒนา โดยยกระดับขีดความสามารถ
และองค์ความรูข้ องกองทัพอากาศ เน้นการวิจยั และพัฒนาให้
สอดคล้องกับภารกิจสํา คัญของกองทัพอากาศร่ วมกับการ
ส่งเสริมการนําผลงานวิจยั มาขยายผลและนํามาสู่การใช้งาน
จริง เพือลดการนําเข้าจากต่างประเทศ(2) สอดคล้องกับพันธกิจ
วิสยั ทัศน์ของโรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหาร
อากาศ ทีตอบสนองกลยุทธ์ของกรมแพทย์ทหารอากาศ ด้าน
การให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคณ
ุ ภาพ เน้นกลยุทธ์การให้
บริการทางสุขภาพทีมีความเชียวชาญระดับสูงทีมีประสิทธิผล
ภายใต้กระบวนการพัฒนาระบบทีมีคุ ณภาพจัดการต่ าง ๆ
เพือให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ การพัฒนาวิจยั นวัตกรรม
เพือให้เกิดประโยชน์แก่ผูม้ ารับบริการซึงผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ น
ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัวของกองทัพอากาศ(3)
ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง เป็นภาวะฉุกเฉิน
ทีพบบ่อยในผู ป้ ่ วยทางระบบประสาท อาจมีสาเหตุมาจากมี
เลือดออกในสมอง เนืองอกในสมอง สมองชํา การอุดตันทาง
เดินของนําไขสันหลัง การรักษาด้วยการผ่าตัด ventriculostomy เป็ นวิธผี ่าตัดซึงสามารถช่วยชีวติ ผูป้ ่ วยทีมีความดันใน
กะโหลกศีรษะในระยะวิกฤตได้(4) โดยการใส่ทอ่ ระบายนําหล่อ
เลียงสมองและไขสันหลัง (CSF) จาก Ventricle ไหลออกสู่
นอกร่างกาย (External Ventricular Drain หรือ EVD) เพือ
ลดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงชัวคราว(5) ซึงในการใส่
External Ventricular Drain นันอาจพบภาวะแทรกซ้อน
ตามมาได้ เช่น ภาวะติดเชือ การมีเลือดออก การอุดตันของสาย
ตําแหน่งของจุดหยดนําไม่เหมาะสม(6) จากการรวบรวมข้อมูล
การผ่ าตัด External Ventricular Drain ในหอผู ป้ ่ วย
ศัลยกรรมประสาทชัน / โรงพยาบาลภู มิพลอดุ ลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ มักพบปัญหาการตังระดับจุดหยดของ
External Ventricular Drain (EVD) ไม่ถกู ต้องถึงร้อยละ
และจากการทบทวนองค์ความรูก้ ารตังระดับจุดหยดนําไขสันหลังถือเป็ นกิจกรรมทางการพยาบาลทีสําคัญในการดูแล
ผู ป้ ่ วยหลังผ่าตัดสมอง กล่าวคือ ต้องจัดวางถุงรองรับนํา-
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ไขสันหลังให้จุดหยดนําไขสันหลังอยูส่ ูงจากระดับ foramen of
Monro (เมือผูป้ ่ วยนอนจะอยู่ประมาณรูหู) ประมาณ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) หรือประมาณ - เซนติเมตรนํา
(cmH2O) ซึงเป็ นค่ าปกติของความดันในกะโหลกศี รษะ(7)
หากความดันในกะโหลกศีรษะสูง นําไขสันหลังจะไหลออกและ
จะหยุดเองโดยอัตโนมัตเิ มืออยูใ่ นค่าความดันในกะโหลกศีรษะ
ปกติ การรักษาระดับความดันในกะโหลกศีรษะให้คงทีจึงมี
ความสําคัญมาก หากตังระดับจุดหยดนําไขสันหลังไม่ถกู ต้อง
ตามแผนการรักษา เช่น ตังระดับจุดหยดสูงกว่าค่าปกติ ทําให้
นําไขสันหลังไม่สามารถระบายออกได้ทาํ ให้นาไขสั
ํ นหลังคัง
ในโพรงสมอง เกิดความดันในกะโหลกศีรษะสูงขึน หรือตัง
ระดับจุดหยดตําเกินไป จะทําให้นาไขสั
ํ นหลังระบายออกมาก
เกินไป อาจทําให้เกิดภาวะสมองเคลือน (brain herniation)
ได้(8) มีผลให้ระดับความรู ส้ ึกตัวของผู ป้ ่ วยลดลง ซึ งเป็ น
อันตรายกับผู ้ป่ วย นอกจากนีเมือผู ้ป่ วยลุกนัง เคลือนย้าย มีการ
ปรับหัวเตียงหรือปรับระดับจุดหยดจะต้องตังระดับจุดหยดของ
นําไขสันหลังใหม่ให้ถกู ต้องตามแผนการรักษาเสมอ(9)
ปัจจุบนั อุปกรณ์ตงระดั
ั บจุดหยดนําไขสันหลังของ
หอผู ้ป่ วยศัลยกรรมประสาทชัน / โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีลกั ษณะเป็ นแผ่นพลาสติกมี
ตัวเลขบอกระดับจุดหยดนํา และมีตวั ยึดแผ่นพลาสติกกับ
ถุงรองรับเลือดหรือนําไขสันหลัง โดยใช้แขวนกับเสานําเกลือ
ยังต้องใช้ไม้บรรทัดแกนฉากทีเป็ นตัวติดตังระดับจุดหยดต้อง
ทาบกับเสานําเกลือเพือทํา Landmark ระดับจุดหยดทีเสา
นําเกลือโดยกะด้วยสายตา ทําให้ความเทียงตรงลดลงอาจทํา
ให้เกิดความคลาดเคลือนจากแผนการรักษาใช้เวลาในการตัง
ระดับนาน ไม่สะดวกในการใช้งาน จากข้อจํากัดและอุปสรรค
ดังกล่าว ดังนันจึงสนใจประดิษฐ์อปุ กรณ์ตงระดั
ั บจุดหยดนําไขสันหลัง Smart point EVD โดยอาศัยการเดินทางเป็ น
เส้นตรงของลํา แสงจากอุ ปกรณ์ ชี จุ ดด้วยลํา แสง (Laser
pointer) ติดร่ วมกับตัววัดระดับนํา เพือให้ลาํ แสง Laser
ตรงกับ foramen of Monro สามารถปรับทังซ้ายและขวารูหู
ของผูป้ ่ วย มีลกั ษณะสวยงาม กะทัดรัด มีมาตรวัดตัวเลขที
ชัดเจนทังหน่วย mmHg และ cmH2O มีตวั ยึดกับเสานําเกลือ
ซึ งสามารถปรับเลือนระดับขึนลง ทํา ให้ผู ป้ ฏิบ ตั ิงานใช้ได้
สะดวก มีคู่มอื การใช้โดยการสแกน QR code เกิดประโยชน์
และประสิทธิภาพในการดู แลผู ป้ ่ วย สามารถลดอุบตั ิการณ์
สมองเคลือน (Brain herniated) และความดันในกะโหลก
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ศีรษะสู ง จากการตังระดับ Ventriculostomy drain ไม่
ถูกต้องได้
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. สังเคราะห์ความรูที้ ได้จากวรรณกรรม เพือนํามา
บูรณาการในการวางแผนและประดิษฐ์และพัฒนาอุปกรณ์
. นําอุปกรณ์ทได้
ี จากการศึกษาค้นคว้า ปรึกษา
ผู ้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ แพทย์ศลั ยกรรมประสาท พยาบาลประจํา
วัตถุประสงค์
ใช้ในการตังระดับจุดหยดนําไขสันหลัง เพือเพิม หอผูป้ ่ วย ชัน / ทีมีความเชียวชาญในสาขาประสาทวิทยา
และวิศวกร โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช พอ.
ความเทียงตรงในการตังระดับ
. นําแนวทางหรือแนวปฏิบตั มิ าทดลองใช้กบั หุ่น
จําลอง
ขันตอนการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
. ประเมินผลลัพธ์ และประสิทธิผลทีได้จากการใช้
ขันตอนการพัฒ นานวัตกรรมทางการพยาบาล
ทําโดยบูรณาการความรูดํ้ าเนินการศึกษาพัฒนาขณะปฏิบตั งิ าน แนวปฏิบตั ิ
. สร้างแนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแลการดูแลผูป้ ่ วย
ประจํา ดังนี
. มองปัญหาในการปฏิบ ตั ิการพยาบาล ในหอ ใส่สาย External Ventricular Drain โดยการ scan QR
ผู ้ป่ วยศัลยกรรมประสาทชัน / โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช code ประกอบด้วย การตังจัดอุปกรณ์ ขันตอนการใช้และ
กรมแพทย์ทหารอากาศ รับผู ้ป่ วยหลังผ่าตัด ventriculostomy แนว ชทางการดูแล Ventriculostomy drain
. ให้ความรูกั้ บบุคลากรในหน่วยงาน โดยประสาน
โดยการใส่ External Ventricular Drain (EVD) ทบทวน
ปัญหาพบว่าการตังระดับจุดหยดของนําไขสันหลัง Ventricu- งานกับแพทย์ศลั ยกรรมประสาท
lostomy drain ไม่ถกู ต้อง เพือให้สะท้อนถึงตัวชีวัดคุณภาพ
ั บจุดหยดนํ าไขสันหลัง “Smart point
ทางการรักษาพยาบาล (High risk, High cost, High อุปกรณ์ตงระดั
volume) การนอนโรงพยาบาลนาน การควบคุมค่าใช้จ่ายทีไม่ EVD” ประกอบด้วย
พึงประสงค์ ผลการรักษาทีดีไม่มภี าวะแทรกซ้อน ไม่เกิดความ
. แผ่นพาสติกทีบอกสเกลชัดเจน ขนาด ฟุต
พิการหรือการเสียชีวติ และความไม่เป็ นมาตรฐานในการตัง
. ตัวยึดเสานําเกลือ
ระดับจุดหยดนําไขสันหลังแบบเดิมอาจเกิดความคลาดเคลือน
3. Laser pointer ทีติดระดับนําไว้
อุปกรณ์ไม่สะดวกในการใช้และเสียเวลาในการเตรียม จึงสนใจ
4. screw ขนาด หุน ยาว / นิว จํานวน ตัว
หาข้อมูลเพือแก้ไขปรับปรุง
. นอต ขนาด หุน จํานวน ตัว
. ประเมินความต้องการนวัตกรรมเครืองมือตัง
ระดับจุดหยดนําไขสันหลัง “Smart point EVD” เพือค้นหา วิธีประดิษฐ์
ความบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ของเครืองมือทีมีอยู่เดิม
. เจาะรู แผ่นพาสติกตรงตําแหน่ งเลข ขนาด
. สร้างกลุม่ คนจากการพูดคุย เพือค้นหาคนทีมี เส้นผ่าศูนย์กลาง / เซนติเมตร
ความสนใจเหมือนกันมาร่วมงานกัน โดยการขอคําปรึกษาจาก
. เชื อมตัวยึ ดเสานําเกลือติ ดกับแผ่ นพาสติ ก
ผูเ้ ชียวชาญประเด็นทางคลินิก
ตรงตําแหน่ง นิว
. กําหนดประเด็นทีต้องการพัฒนาอุปกรณ์ทแก้
ี ไข
. ติด screw ทีด้านล่างตรงกึงกลางของเครือง
อุปสรรคหรือข้อขัดข้องจากของเดิม
Laser pointer
. ทําการศึกษาค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมและ
. นําเครือง Laser pointer หันด้านทีมี screw
เอกสารทีเกียวข้อง(10,11) แนวปฏิบตั อิ นื ๆ ทีเกียวข้องในการดูแล สอดผ่านรูทอยู
ี ต่ าํ แหน่ง ของแผ่นพาสติก และสวมนอตหมุน
ผูป้ ่ วยใส่สาย External Ventricular Drain เลือกวิธหี รือ ให้แน่น
แนวปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ่ วยใส่สาย External Ventricular
Drain ทีเหมาะสมกับบริบทของของหน่วยงาน
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ขันตอนการใช้อปุ กรณ์ตงระดั
ั บจุดหยดนํ าไขสันหลัง
“Smart point EVD”
. จัดท่าผูป้ ่ วยนอนหงาย ไขหัวเตียง ผูป้ ่ วยศีรษะ
สูง องศา
. นําอุปกรณ์ตงระดั
ั บจุดหยดนําไขสันหลัง หมุนยึด
เข้ากับเสานําเกลือ โดยให้ตวั เลข อยู่ดา้ นล่าง หมุน screw
ตัวยึดเสานําเกลือให้แน่น

. ใช้มือข้างทีไม่ถนัดจับยึดไม้บรรทัดตังระดับ
มือข้างทีถนัดคลาย screw ตัวยึดเสานําเกลือปรับเลือน
ไม้บรรทัดขึนลงหรือหมุนไปมา กดปุ่ มเปิ ดลํา แสง Laser
pointer ให้จุดของลําแสงอยู่ ทีกึ งกลางรู หู ของผู ป้ ่ วยพอดี
ปิ ดลําแสงเมือได้ตาํ แหน่งทีต้องการ และหมุน screw ให้แน่น

. หมุนล็อคตัวปรับระดับอุปกรณ์ตงระดั
ั บจุดหยด
นําไขสันหลัง ให้ได้ระดับตามแผนการรักษา
. หมุนปรับตัว Laser pointer ให้หนั ด้านทีมี
. เปิ ด T-way และคลาย clamp สาย ventricuลํา แสงเข้า หาผู ้ ป่ วยและปรั บ อุ ป กรณ์ ต ั งระดับ จุ ด หยด lostomy drain เพือให้นําหล่อสมองและไขสันหลังไหลออกมา
นําไขสันหลัง ให้อยู่ในแนวระนาบกับพืน โดยดูจากระดับนําที
ติดกับอุปกรณ์ให้อยู่ตรงจุดกึงกลาง หมุนนอตให้แน่น
คุณสมบัตเิ ฉพาะและการใช้งาน
. มีประสิทธิภาพผูป้ ฏิบตั งิ านสะดวกใช้ง่ายต่อ
การใช้งาน
. รูปลักษณ์สวยงาม กะทัดรัด มีสเกลตัวเลขที
ชัดเจน มีตวั ยึดกับเสานําเกลือซึงสามารถปรับเลือนระดับได้
. มี Laser pointer ทีมีลาํ แสงเข้าหาผูป้ ่ วย และ
สามารถปรับอุปกรณ์ ต งระดั
ั บจุดนําหล่อเลียงสมอง และ
ไขสันหลังให้อยู่ในแนวระนาบกับพืน โดยดูจากระดับนําทีติด
กับอุปกรณ์
. มีคู่มอื การปฏิบตั งิ านเรือง การตังระดับจุดหยด
ventriculostomy drain การเตรียมและเปลียนถุง ventriculostomy drain และการตวงจํานวนนําไขสันหลังจาก transfer bag โดยใช้การสแกน QR code ติดกับอุปกรณ์
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ลักษณะเด่นของสิงประดิษฐ์

ประเมินแบ่งเป็ น ระดับ ตังแต่นอ้ ยทีสุดถึงมากทีสุด ดังนี
ค่าเฉลีย - .
หมายถึง น้อยทีสุด
เป็ นอุปกรณ์ทมีี ตน้ ทุนการผลิตตํา ราคาประมาณ
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง น้อย
, บาท เมือเทียบกับของทีมีจาํ หน่ ายจากต่ างประเทศ
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง ปานกลาง
และนอกจากนีสามารถใช้ตงระดั
ั บจุดหยดนําไขสันหลังได้ มี
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มาก
Laser pointer ลําแสงไปทีระดับกึงกลางรูหูของผู ้ป่ วย ติดตัง
ค่าเฉลีย . หมายถึง มากทีสุด
อุปกรณ์วดั ระดับนํา มี T-way ปิ ดเปิ ดนําหล่อเลียงสมองและ
ไขสันหลัง และมี QR code สแกนคู่ มือการปฏิบ ตั ิงาน

ผลการประเมิน

การประเมินผล
. ทดสอบความเทียงตรงของอุปกรณ์ดว้ ยการวัด
ซําจํานวน ครัง โดยผูว้ ดั คน ผูส้ งั เกตการณ์ประเมิน
และจดบันทึก จํานวน คน
. ประเมินประสิทธิภาพของเครืองมือ โดยสอบถาม
พยาบาลผูใ้ ช้ทหอผู
ี ป้ ่ วยศัลยกรรมประสาทชัน / จํานวน
ราย แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคําถาม ข้อ เกณฑ์การ

. ทดสอบความเทียงตรงของอุปกรณ์ด ว้ ยการ
วัดซํา จํานวน ครัง พบว่า มีความคลาดเคลือน ครัง
และคลาดเคลือนโดยเฉลีย มิลลิเมตร
. พยาบาลผู ้ ใ ช้อุ ป กรณ์ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด โดยมี
ค่าเฉลีย . - . (ดังแสดงตามตาราง)

ตาราง ผลการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์
หัวข้อประเมิน
.ความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
.มี Laser pointer ทําให้การตังระดับมีความเทียงตรงมากขึน
.แผ่นพาสติกมีสเกลชัดเจนทําให้การตังระดับเทียงตรงมากขึน
.ความสวยงาม
.อุปกรณ์มปี ระโยชน์ต่อผูป้ ่ วย
.อุปกรณ์มปี ระโยชน์ต่อบุคลากร
.ความเหมาะสม ราคาคุม้ ค่าประหยัดงบประมาณ
.ความพึงพอใจในการใช้อปุ กรณ์
เฉลียโดยรวม

ประโยชน์ทได้
ี รบั /ความคุม้ ค่า

X

S.D

ระดับการประเมิน

4.60
4.55
4.65
4.75
4.65
4.80
4.75
4.65

0.50
0.51
0.49
0.44
0.49
0.41
0.44
0.49

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด

4.68

0.47

มากทีสุด

ผลลัพธ์

. ผู ้ป่ วยไม่เกิดเหตุการณ์สมองเคลือน (Brain her. มีแนวทางการดูแล ventriculostomy drain niated) และความดันในกะโหลกศีรษะสูงจากการตังระดับ
. ได้อปุ กรณ์ตงระดั
ั บจุดหยดนําไขสันหลัง Smart ventriculostomy drain ไม่ถกู ต้อง
. บุคลากรมีความรูในการดู
้
แลผู ้ป่ วยใส่ Ventricupoint EVD ใช้ในการดูแล ventriculostomy drain
lostomy drain
ผลผลิต
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