
ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจดัทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [√] หน่วยงำนทำงดำ้นสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ... Product Innovation เพื่อป้องกันกำรเกิดภำวะอุณหภูมิกำยตำ่ำสำำหรับทำรกแรกเกิด 
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

[  ] 1. กำรนำำองคก์ร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [√ ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ช่ือหน่วยงาน งำนกำรพยำบำลผู้คลอด
ที่อยู่ เลขที่ 95 ม.8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120 
โทรศัพท์ 02-926-9148-9
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำำเสนอ) น.ส.อุมำพร สินปรำณี ตำำแหน่ง พยำบำลปฏิบัตกิำร  
โทรศัพท์ 02-926-9148-9 
มือถือ 085-807-8267 อีเมล sinpranee_au1987@hotmail.com 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” 
o มีกำรนำำนวตักรรมถุงนอนเพื่อป้องกันกำรเกิดภำวะอุณหภูมิกำยตำ่ำของทำรกที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตรมำใช้

พัฒนำกำรดูแลทำรกแรกเกดิให้มีประสทิธิภำพยิ่งข้ึน 
ประสิทธิผล 
o อัตรำกำรเกิดภำวะอุณหภูมิกำยตำ่ำในทำรกแรกเกดิที่ใช้ถุงนอนป้องกันกำรเกิดภำวะอุณหภูมิกำยตำ่ำระหว่ำง

นำำส่งไปตึกหลังคลอดลดลง 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   

 [√ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [√ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

งำนกำรพยำบำลผู้คลอด โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีหน้ำทีใ่นกำรส่งมอบทำรกแรกเกิดที่มี
สุขภำพแข็งแรง ไม่มีภำวะแทรกซ้อน ให้แก่มำรดำที่ตึกหลังคลอดเมื่ออำยุครบ 2 ชั่วโมง เดิมขณะเคลื่อนย้ำยทำรกไป
ตึกหลังคลอดจะใช้กำรห่อตวัดว้ยผ้ำขนหนู 1 ชั้น และนำำทำรกใส่ในรถเข็นเด็กที่มีมุ้งครอบ ซ่ึงพบมีอัตรำกำรเกดิภำวะ
อุณหภูมิกำยตำ่ำ (≤36.5 C 0) เมื่อทำรกไปถึงตึกหลังคลอดถึง 6.67 ต่อทำรกเกิดมีชีพ 1,000 คน งำนกำรพยำบำลผู้
คลอด จึงนำำอุบัติกำรณด์ังกลำ่วที่เกิดข้ึนมำวิเครำะห์และมีควำมเห็นร่วมกันวำ่ ทำรกมีโอกำสเกดิภำวะอณุหภูมิกำยตำ่ำ
ได้ เน่ืองจำกกำรสูญเสียควำมร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมเมื่อนำำทำรกออกจำกเครื่องให้ควำมอบอุ่น (radiant 
warmer) และต้องเดินทำงออกจำกห้องคลอดไปยังตึกหลังคลอดที่ใช้เวลำโดยประมำณ 3-5 นำที จึงนำำไปสู่กำร
ประดิษฐ์นวตักรรมถุงนอนเพื่อป้องกันกำรเกิดภำวะอุณหภูมิกำยตำ่ำของทำรก ซ่ึงถุงนอนถูกออกแบบให้มีลักษณะ
คล้ำยกับถุงนอนของผู้ใหญ่ทำำให้สำมำรถห่อหุ้มทำรกได้ทั้งตัวเหลือเพียงสว่นของใบหน้ำที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้
ผ้ำที่มีคุณสมบัตินำำควำมร้อนตำ่ำ (thermal Conductivity) ทำำให้ควำมร้อนส่งผ่ำนได้น้อยจึงป้องกันกำรสูญเสียควำม
ร้อนได้ดี และยังใช้ใยสังเครำะห์สอดระหว่ำงผ้ำทั้งสองชั้นเพื่อให้มีลักษณะเป็นฉนวนควำมร้อนและได้ควำมนุ่มสบำย
อีกดว้ย 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย
วิสัยทัศน์: " TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE FUTURE FOR ALL โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่ง
อนำคตเพื่อประชำชน"
คำานิยาม องค์กรแห่งคุณภาพ ที่มีควำมทันสมัยโดยนำำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ำมำขับเคลื่อนให้มีควำมเป็นเลิศ ใน
ดำ้นบรกิำร สุขภำพ ดำ้นบริหำร และดำ้นวิชำกำร สำมำรถเป็นทีพ่ึ่งของบุคลำกร ประชำชน และสังคมได้
Digital Service คือ กำรนำำเครื่องมืออุปกรณ์หรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูใ่นปัจจุบันมำใช้ให้เกดิประโยชน์ในกำร
ทำำงำนภำยในองค์กร โดยนำำเข้ำมำช่วยในกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำำงำน ลดระยะเวลำ กำรทำำงำน ใชใ้นกำรสื่อสำร
ข้อมูล และกำรนำำมำใชก้ับผู้รับบริกำร ที่สำมำรถช่วยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บรกิำร ลดระยะเวลำ
รอคอย หรือใช้สื่อสำรกับผู้รับบริกำร เป็นต้น
Innovation คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  และ
หมำยรวมถึงสิ่งที่เกดิข้ึนจำกควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ทักษะและประสบกำรณ์ ทำง
เทคโนโลยีหรือกำรจดักำรมำพัฒนำให้เกิดผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรผลิต หรือบริกำรใหม่ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของตลำด ตลอดจนกำรปรับปรุงเทคโนโลยีกำรแพร่กระจำยเทคโนโลยี กำรออกแบบผลิตภัณฑ์และกำร
ฝึกอบรมที่นำำมำใช้เพื่อเพิ่มมูลคำ่ทำงเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์สำธำรณะในรูปแบบของกำรเกิดธุรกจิ กำร
ลงทุน ผู้ประกอบกำร ตลำดใหม่ หรือรำยได้แหล่งใหม่ รวมทั้งกำรจ้ำงงำนใหม่ (สำำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ, 2547)
ค่านิยม: Think “TRANSFORM”
 Thammasat Spirit :
  เรำจะยึดมั่นในจติวิญญำณธรรมศำสตร์ “กำรสรำ้งสิทธิเสรีภำพและควำมเท่ำเทียมในสังคม”
 Research and Innovation :
  เรำจะสนับสนุนกำรสรำ้งงำนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำำองค์กรเปลี่ยนแปลงสู่ควำมเป็นเลิศ
 Accreditation :
  เรำจะมุ่งมั่น กำรรับรองคุณภำพ สู่มำตรฐำนควำมเป็นเลิศ
 Nature :
  เรำจะพิทกัษ์รักษำสิ่งแวดลอ้ม เพื่อส่งเสริมกำรรักษำและรว่มรับผิดชอบต่อสังคม
 Skills :
  เรำจะหมั่นใฝ่หำควำมรู้และพัฒนำทักษะกำรทำำงำน เพือ่ส่งมอบคุณค่ำที่ดีสู่ผู้ป่วย
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 Financial Sustainability :
  เรำจะร่วมสร้ำงเสถียรภำพด้ำนกำรเงินเพื่อควำมอยู่รอดขององค์กร
 organization of the Future :
  เรำจะเป็นส่วนหน่ึงของควำมสำำเร็จในกำรก้ำวสู่องค์กรแห่งอนำคต
 Moral Hospital :
  เรำจะประพฤติตนตำมหลักคุณธรรมเพื่อควำมสุขในองค์กร
วัฒนธรรม: รพธ. รัก พัฒนา ธรรมาภิบาล
รัก ควำมรู้สึกในเชิงบวกที่มีต่อประชำชน ผู้ป่วย วิชำชีพ องค์กร ครอบครัว และตนเอง
พัฒนา กำรเปลี่ยนแปลงในทำงทีด่ีข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง
ธรรมาภิบาล ยุตธิรรม โปร่งใส และมีหลักธรรม
พันธกิจ: 
1.ให้บริกำรที่เป็นเลิศด้ำนกำรรักษำพยำบำล กำรฟื้นฟู กำรป้องกันโรค และกำรสรำ้งเสริมคุณภำพแก่ประชำชน
2. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับคณะตำ่ง ๆ ให้เกิดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพเพื่อผลติบัณฑิตที่มีคุณภำพสู่สังคม
3. เป็นองค์กรทำงวิชำกำรที่สนับสนุน ชี้นำำสังคมและชุมชน
4. สร้ำงและสนับสนุนงำนวจิัยและนวัตกรรมที่ทรงคุณคำ่ นำำสูก่ำรปฏิบัติเพื่อประชำชน
นโยบาย : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 :  สรำ้งระบบพัฒนำคุณภำพเพื่อควำมยั่งยืน
    เป้ำประสงค์ที่ 1: พัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรสร้ำงงำนวิจัยและนวตักรรม
    โดยมีกำรนำำ Product Innovation ที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร มำต่อยอดเพื่อพัฒนำระบบบริกำร
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กำรวดัประสิทธิผลของกำรเคลื่อนย้ำยทำรกไปตึกหลังคลอดด้วยกำรดูแลรูปแบบเดิม และกำรเคลื่อนย้ำย
ทำรกไปตึกหลังคลอดด้วยนวัตกรรมถุงนอนเพือ่ป้องกันกำรเกดิภำวะอุณหภูมิกำยตำ่ำของทำรก

เมื่อเปรียบเทียบประสทิธิผลของกำรเคลื่อนย้ำยทำรกไปตึกหลังคลอดด้วยกำรดูแลรูปแบบเดิม และกำร
เคลื่อนย้ำยทำรกไปตึกหลังคลอดด้วยนวตักรรมถุงนอนเพื่อป้องกันกำรเกิดภำวะอุณหภูมิกำยตำ่ำของทำรก พบวำ่กำร
เคลื่อนย้ำยทำรกดว้ยถุงนอน พบมอีัตรำกำรเกิดภำวะอุณหภูมิกำยตำ่ำ เมื่อทำรกไปถึงตึกหลังคลอดลดลงจำก 6.67 
เหลือ 0.7 ต่อ 1000 กำรเกดิมีชีพ แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติทีด่ีในกำรชว่ยควบคุมอุณหภูมิกำยทำรกของนวตักรรมถุง
นอนเพือ่ป้องกันกำรเกดิภำวะอุณหภูมิกำยตำ่ำ และกำรให้มำรดำได้อุ้มทำรกไปพร้อมกันในระหว่ำงย้ำยไปตกึหลังค
ลอด ยังเป็นกำรส่งเสริมสำยสัมพันธ์แม่-ลูกตำมบันไดข้ันที่ 7 ของกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือ กำรให้มำรดำและทำรกได้

กำรดูแลรูปแบบเดิม

ห่อตัวทำรกด้วยผ้ำขนหนู 
แบบหนำ 1 ผืน (ผ้ำอุ่น)

วัดอุณหภูมิทำรกก่อน   ออก
จำกห้องคลอด 

นำำทำรกวำงในรถเข็น
ปิดด้วยมุ้งครอบ  

นำำทำรกส่งตึกหลังคลอด
และวัดอุณหภูมิ 

กำรใช้ถุงนอนเพื่อป้องกัน
กำรเกิดภำวะอุณหภูมิกำย

ตำ่ำ

วัดอุณหภูมิทำรกก่อน   ออก
จำกห้องคลอด 

ห่อตัวทำรกด้วยผ้ำห่อตัว 
แบบบำง 1 ผืน (ผ้ำอุ่น)

นำำทำรกท่ีห่อตัวด้วย
ผ้ำบำง ใส่ถุงนอน

นำำทำรกที่อยู่ในถุงนอน
วำงในรถเข็น 

ปิดด้วยมุ้งครอบ

นำำทำรกส่งตึกหลังคลอด
และวัดอุณหภูมิ 
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อยู่ดว้ยกันตลอดเวลำ รวมทั้งยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถนำำไปใช้ได้งำ่ย มรีูปลักษณ์ที่สวยงำมน่ำใช้ และมีต้นทุนกำร
ผลิตทีต่ำ่ำอีกด้วยเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ไดจ้ำกกำรใช้งำน
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