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 2. ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิยม  ละออปักษิณ    (ผู้จัดการความรู้ KM Manager) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฐิติณัฐ  ดิลกหัตถการ  (คุณอํานวย Facilitator) 
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ย่ิงยง  ต่ออุดม    (คุณลิขิต Note Taker) 
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญณรงค์  เกษมกิจวัฒนา  (คุณกิจ)  
5. นายแพทย์คมสัน  ปลั่งศริิ     (คุณกิจ) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์ศุภกิจ  พิมลธเรศ   (คุณกิจ)    
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์ธงชัย   ก่อสันติรัตน์  (คุณกิจ)    
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์   รงัษิณาภรณ์  (คุณกิจ) 
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชลวิช     จันทร์ลลิต   (คุณกิจ) 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์   เจรญิธรรมรักษา (คุณกิจ) 
11. นายแพทย์ธนา  ศิริพิสิฐศักด์ิ     (คุณกิจ) 
12. นายแพทย์ปวริศร   สุขวนิช     (คุณกิจ) 
13. นายแพทย์รณชิต   บุญประเสริฐ    (คุณกิจ)    
14. นายแพทย์วิทวัส  บุญญานุวัตร    (คุณกิจ) 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิงควรรศ  คงมาลัย  (คุณกิจ) 
16. นายแพทย์ภรัณยู  วิไล     (คุณกิจ) 
17. นายแพทย์ณัฐกร  มหสภุาชัย     (คุณกิจ) 
18. นายแพทย์นิคม  โนรีย์     (คุณกิจ) 
19. นางธัญญาดา   โฉมเขียว     (คุณกิจ) 
20. นางสาวจารุภัทร  กองแก้ว     (คุณกิจ) 
21. นางสาวสนัุนธิตา   ผาสขุกิจ                 (คุณกิจ) 

 

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 

 

หัวข้อในการจัดการความรู ้(Knowledge Vision)  
 

เรื่อง นวัตกรรมเฝือกยางพารา 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดการความรู้ วันที่ 21 มกราคม 2564 

 

แบบสรปุการจัดการความรู ้
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3. ความเป็นมาและความสาํคัญ 
 

การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับความพิการ หรือได้รับบาดเจ็บ ต้องอาศัยแพทย์ที่มีความชํานาญโดยเฉพาะและ
หลายสาขา ซึ่งสาขาออร์โธปิดิกส์ เป็นสาขาหน่ึงที่เข้ามาเก่ียวข้องในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา4 การรักษา
ทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ นิยมใช้วิธีการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกด้วยเหล็กดามภายในและมีแนวโน้มจะมาก
ขึ้นอย่างไรก็ตามนอกจากการรักษาโดยวิธีผ่าตัดกระดูกและข้อแล้ว ยังมีการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด โดย
จําเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ดามภายนอกช่วย คือ เฝือก ซึ่งเฝือกถือเป็นมาตรฐานในการรักษา นอกจากน้ีเฝือกยัง
สามารถนําไปใช้ในการรักษาประคับ ประคองข้อที่ผิดงอ ผิดรูปได้ สําหรับการใช้เฝือก ถ้าอยู่ในการดูแลของ
ผู้เช่ียวชาญ มักไม่มีปัญหา แต่ถ้าขาดความชํานาญจะเกิดปัญหาบางคร้ัง แม้แต่แพทย์สาขาออร์โธปิดิกส์ที่จบ
ใหม่ เช่น การใส่คับไป ทําให้แขน ขา ขาดเลือดมาเล้ียง กล้ามเน้ือตาย และถึงกับต้องตัดแขน ขา มาแล้ว 
รวมทั้งผู้ป่วยที่สูญเสียหรือความรู้สึกลดลง เช่น ในกลุ่มผู้ป่วยที่กระดูกไขสันหลังได้รับบาดเจ็บและสูญเสีย
ความรู้สึก8,10 กลุ่มความพิการทางไขสันหลัง6 กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน3 อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยการผ่าตัดยัง
ไม่ใช่วิธีการที่จําเป็นเสมอไปแม้แต่ในเด็ก รวมท้ังในกลุ่มที่บาดเจ็บเล็กน้อย กลุ่มที่มีข้อบ่งช้ีห้ามผ่าตัดหรือ
แม้แต่กลุ่มที่การรักษายังเป็น 2 ทางเลือก (controversy) ว่าจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัด7 รวมท้ังการรักษาที่เป็น
การดามแขน ขา ช่ัวคราว ซึ่งยังต้องอาศัยเฝือก 

 
 

REFER_Hosp OPD สิทธกิารรกัษา จํานวน
โรงพยาบาลกบนิทร์บุรี หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 5

โรงพยาบาลปทุมธานี หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 5

โรงพยาบาลอรัญประเทศ หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 4

โรงพยาบาลราชบุรี หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 4

โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 4

โรงพยาบาลบา้นสรา้ง หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 3

โรงพยาบาลศรีมโหสถ หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 3

โรงพยาบาลศรีมหาโพธ ิ หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 2

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภกิขุ หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 2

โรงพยาบาลองครักษ์ หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 1

โรงพยาบาลด่านชา้ง หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 1

โรงพยาบาลพนมสารคาม หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 1

โรงพยาบาลนาดี หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 1  
 

ตารางที่ 1 ตัวอย่าง รายช่ือ ร.พ. และจํานวนผู้ป่วยที่ส่งต่อรพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ เดือน ตุลาคม 
2560 สาเหตุสว่นหน่ึงมาจากการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง 

 
ดังน้ัน แพทย์แผนกอ่ืนจึงไม่อาจเข้ามาเก่ียวข้อง โดยเฉพาะการรักษาด้วยเฝือกจากสถานพยาบาล

นอกชุมชนเมืองย่ิงต้องระวังมากขึ้นร่วมกับปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง (ดังตารางที่ 1)
และการฟ้องร้องสถานพยาบาลมีมากขึ้น รวมท้ังจากผลการสํารวจโรงพยาบาลชุมชน ในพ้ืนที่ใกล้เคียงข้อมูล
เบ้ืองต้นจํานวน 10 โรงพยาบาล (ดังตารางที่ 2) พบว่ามีปัญหาทั่วไป เหมือนกับสถานพยาบาลอ่ืนๆ จน
กลายเป็นเรื่องปกติ คือ กรณีเฝือกหัก จะใส่ใหม่ให้หนาขึ้น ทําให้ผู้ป่วยรู้สึกหนักขึ้น นอกจากน้ีเฝือกที่ใช้กันอยู่ 
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ยังมีปัญหากับผู้ป่วยในเรื่องการดูแลหลังใส่ ไม่ว่าจากการคัน, คับไปต้องไปพบแพทย์ เมื่อยุบบวมจะหลวมต้อง
เปลี่ยนเฝือกใหม่ เป็นต้น ในกรณี mobile unit ตามรถพยาบาลทั่วไป จะมีเพียงไม้ดามขาเมื่อผู้ป่วยได้รับ
บาดเจ็บ จะใช้ไม้ดามขณะนําส่งโรงพยาบาล ซึ่งไม่เคยมีใครคิดที่จะหาวิธีที่เหมาะสมมาก่อน  

 

 
 

 

(โรงพยาบาลกบินทร์บุรี, โรงพยาบาลประจันตคาม, โรงพยาบาลนาดี, โรงพยาบาลปากพลี, โรงพยาบาลนครนายก, โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อย 
จปร., โรงพยาบาลบ้านนา, โรงพยาบาลหนองเสือ, โรงพยาบาล มศว., โรงพยาบาลธัญญบุรี) 

 

ตารางที่ 2 จากผลการสํารวจเย่ียม โรงพยาบาลชุมชน ในพ้ืนที่ใกล้เคียงรวม โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ 
จํานวน 10 โรงพยาบาล (พ.ศ. 2561) กรณีใส่เฝือกปูนทีข่าเป็นฝาแบบสั้น (SLS; Short Leg Slab) และที่ขา
เป็นเฝือกคลุมรอบ แบบสั้น (SLC; Short Leg Cast) 
 

ปัจจุบันตามโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ ใช้อุปกรณ์ที่เป็นพลาสติก
สําเร็จรูป เช่น เฝือกกันนํ้า9 หรือเฝือกชนิดที่นําเข้าจากประเทศอเมริกาและอินเดีย เรียกว่า air cast walking 
boot ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วกว่า สามารถป๊ัมลมเข้าไปเพ่ือเพ่ิมความกระชับกับตัวเฝือก แต่มีราคาแพง 
ประมาณ 3,200-4,600 บาท ตามระเบียบกรมบัญชีกลางสามารถเบิกได้ 3,000 บาท มี 3 ขนาด คือขนาด S,  
M และ L มีการปรับขยายโดยใช้หลักการป๊ัมลมภายในเพ่ือให้เหมาะเข้าได้กับรูปทรงบริเวณข้อเท้าแต่ยังไม่
สามารถตัดตกแต่งได้ ถ้าขาสั้นหรือยาวเกินไป เน่ืองจากทําด้วยพลาสติกแบบแข็ง และปัญหาเร่ืองการทําลาย
ย่อยสลายเน่ืองจากเป็นพลาสติก นอกจากน้ีในบางกรณี เฝือกพลาสติกหรือเฝือกสังเคราะห์บางชนิดที่เมื่อ
นํามาใช้จะเกิดความร้อนสําหรับแพทย์จบใหม่ทียังไม่มีประสบการณ์อาจทําให้เกิดผิวหนังไหม้ได้2,5 

จากสภาพการณ์ข้างต้น ประกอบกับปัญหาระดับประเทศในเรื่องราคานํ้ายางพาราตกตํ่ามาก จึงได้มี
การนําเฝือกประดิษฐ์จากนํ้ายางพารามาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย ถือเป็นนวัตกรรมที่มีเป็นครั้งแรก ในเชิง
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ พัฒนาก้าวหน้ามากย่ิงขึ้น ความต้องการสมบัติการทนต่อการใช้
งานย่ิงมีมากขึ้น เช่น ต้องการให้มีคณุสมบัติทนต่ออุณหภูมิระดับต่างๆ ทนต่อการเสื่อมอันเน่ืองมาจากสารเคมี
ต่างๆ (เช่น ตัวทําละลาย นํ้ามันต่างๆ สารทําความเย็น เป็นต้น) ทนการยุบตัวในแนวแรงกด ทนแรงดึงได้สูง 
ทนต่อการฉีกขาด1 

รพ. มีแพทย์ 
กระดูก 

จํานวนรวมผู้ป่วยที่ใส่ 
เฝือก SLS, SLC ต่อสัปดาห์ 

ราคา (บาท) 
SLS    SLC 

เฝือกแตกหัก ส่งต่อ 

1 4 20-25 250    500 40-50% 10-20% 
2 0 20 400    500 50% 50% 
3 0 25 450    550 40-50% 60% 
4 0 15 400    600 60-80% 50% 
5 4 30 450    550 50-60% 10% 
6 1 25 350    450 80% 20% 
7 0 15 400    500 60-80% 40% 
8 0 30 400    550 50% 60% 
9 10 50 500    800 60% 0% 
10 0 10 250    350 80% 80% 
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ในการศึกษานีข้ั้นตอนที่ 1 ช่วงทดสอบความเป็นไปได้จากแนวคิดทฤษฎีสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ พบว่า
สามารถสร้างเฝือกจากนํ้ายางพาราได้จริง (ช่วงปี พ.ศ.2558-2559) โดยได้รับทุนวิจัยจาก สถาบันวิจัยแห่งชาติ 
ซึ่งจะเป็นเฝือกยางพาราแบบน่ิม ความแข็งแรงยังไม่เท่ากับเฝือก แต่สามารถนําไปต่อยอดในผู้ป่วยกลุ่มที่พิการ
ทางเท้า ข้อเท้าตก เท้าแปรรูปในผู้ป่วยที่นอนติดเตียงจึงมีการวิจัยต่อเน่ืองมาจนถึงขั้นตอนที่ 2 เป็นระยะ
ทดลองผลิตภัณฑ์ในคลินิก (ช่วงปี พ.ศ.2560-2561) เริ่มทําให้เฝือกยางพารามีความแข็งแรงมากขึ้นลักษณะ
เป็นฝาสีดําห่อหุ้มบริเวณขาด้านหลัง เริ่มมาทดลองใช้ทางคลินิกจนได้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจและในขณะ 
น้ีเป็นขั้นตอนทื่ 3 ระยะผลักดันผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรม (ช่วงปี พ.ศ.2562-2563) ซึง่ขณะน้ีได้ประดิษฐ์มาใน
ลักษณะพร้อมใช้เพ่ือให้เกิดความม่ันใจมากขึ้น สร้างการแข่งขันทางการตลาดได้ เป็นเฝือกลักษณะฝาสั้นที่ขา 
(Short leg Slab) ถือเป็นผลติภัณฑ์ต้นแบบ (prototype) ที่จะเข้าขั้นตอนการนําไปใช้จริง โดยสิ่งประดิษฐ์น้ี
ได้ผ่านขั้นตอนการจดอนุสิทธิบัตรในเรื่องสูตรเคมีของส่วนผสมของน้ํายาง และผ่านขบวนการทางจริยธรรมใน
การวิจัยแล้ว ซึ่งโครงการน้ีจะเป็นการต่อยอด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเฝือกยางพาราต้นแบบ (prototype) ให้เป็น
เฝือกยางพาราเชิงพาณิชย์ และทดสอบคณุสมบัติและขึน้ทะเบียนคุ้มครองเฝือกยางพาราเชิงพาณิชย์ตามการ
ออกแบบใหม่เพ่ือนําสู่การตลาด 
 
เอกสารที่เก่ียวข้อง (Literature Reviews) 

1. วราภรณ์ ขจรไชยกุล. ผลิตภัณฑ์ยาง: กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี, กรุงเทพฯ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552  

2. Gannaway J.K, Hunter J.R: Thermal effects of casting materials. ClinOrthopRelat 
Res 1983; 181:191-195. 

3. Guyton G.P: An analysis of iatrogenic complications from the total contact cast. 
Foot Ankle Int 2005;26:903907. 

4. Halanski, M., Noonan, K.J: Cast and Splint Immobilization: Complications. Journal 
of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. January 2008; 16(1): 30-40. 

5. Lavalette R, Pope M.H., Dickstein H: Setting temperatures of plaster casts: The 
influence of technical variables. J Bone Joint Surg Am 1982; 64: 907911. 

6. Lock T.R., Aronson D.D: Fractures in patients who have myelomeningocele. J 
Bone Joint Surg Am 1989;71: 1153-1157.  

7. Ragnarsson K.T, Sell GH: Lower extremity fractures after spinal cord injury: A 
retrospective study. Arch Phys Med Rehabil 1981;62: 418-423.  

8. Ramadorai, M.A.J., Uma E., Beuchel, M. W., Sangeorzan, B.J: Fracture and 
Dislocations of the Tarsal Navicular. Journal of the American Academy of 
Orthopaedic Surgeons. June 2016; 24(6): 379-389. 

9. Shirley, Eric D., Maguire, K.J., Mantica, A.L: Alternatives to Traditional Cast 
Immobilization in Pediatric Patients. Journal of the American Academy of 
Orthopaedic Surgeons. January 2020; 28(1):e20-e27. 
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10. Sobel M., Lyden J.P: Long bone fracture in a spinal-cord-injured patient: 
Complication of treatment. A case report and review of the literature. J Trauma 
1991;31: 1440-1444.  

 
4. วัตถุประสงค ์

1. พัฒนาปรับปรุงเฝือกยางพาราต้นแบบ (prototype) ให้เป็นเฝือกยางพาราเชิงพาณิชย์ 

2. เพ่ือทดสอบความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของเฝือกยางพาราเชิงพาณิชย์ 

โดยแบ่งเป็น 
วัตถุประสงค์ของโครงการในช่วง 6 เดือนที่ 1 (15 กันยายน 2562 -14 มีนาคม 2563) 

1. เพ่ือเป็นการพัฒนาแบบให้มคีวามทันสมัยและเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันทางการตลาด 
2. จัดทํา mold ให้เบ็ดเสร็จ พรอ้มทั้งการใส่ตราสัญลักษณ์เพ่ือกันการลอกเลียนแบบ 
3. เริ่มมีการผลิตเฝือกและให้เริม่มีการทดลองใช้ก่อนที่จะนําลงสู่การใช้จริง 

วัตถุประสงค์ของโครงการในช่วง 6 เดือนที่ 2 (15 มีนาคม 2563-14 มกราคม 2564 ) 
1. ได้ช้ินงานสําเร็จรูป 
2. ผ่านผลการทดสอบความแข็งแรงของเฝือกยางพารา 
3. ขึ้นทะเบียนคุ้มครองลิขสิทธ์ิทางปัญญา 
4. กําหนดระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิกและการขอจริยธรรม 
5. สร้างภาพลักษณ์เฝือกยางพาราเชิงพาณิชย์ 
6. ให้ผลิตภัณฑ์สามารถเป็นทางเลือกสําหรับแพทย์เมื่อมีข้อบ่งช้ี 
7. พัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ชาติในการเพ่ิมมูลค่าน้ฎายางพารา 

 
ระยะเวลาในการดําเนนิการ 

ในช่วงต้ังแต่วันที่ 15 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564  

5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
1. ได้ช้ินงานสําเร็จรูป 100 % 

2. ขึ้นทะเบียนคุ้มครองลิขสิทธ์ิทางปัญญาได้ 

3. พร้อมในการนําสู่เชิงพาณิชย์ 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู ้   ***(กรุณาระบ)ุ*** 
  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  ประชุมร่วมกันในทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง, ประชุมภาควิชา 
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7. กระบวนการจัดการความรู้  

 

กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
1. สร้างความเข้าใจผ่าน
การประชุมร่วมกันในทุก
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
2. ประชุมภาควิชาฯ 

1. ความเข้าใจและสืบค้นในเรื่องปัญหาต่างๆ 
2. ความชัดเจนของแนวทางปฏิบัติแก้ไขร่วมกัน  

เข้าใจและทบทวนปัญหาต่างๆ 
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

ค้นหาสาเหตุ 1. ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในนวัตกรรม 
2. รูปแบบที่ยังไม่สวยงาม 
3. ขนาดของเฝือกยางพาราท่ียังคับแคบและมี
ขนาดเดียว 
4. ความร้อนขณะใส่และอาการแพ้หรือคันที่อาจ
เกิดขึ้น 

หาบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ
และ brainstrom แสดงความ
คิดเห็น 
 

วิธีการแก้ไข 1. ศึกษาและจดัเตรียมสถานที ่
2. จัดหาบริษทัที่ผ่าน ISO 13485 ในภาคธุรกิจ
เพ่ือผลิตช้ินงาน 
3. ประสานกับบริษัท ร่วมลงทุนในโครงการ 
4. ผลิตช้ินงาน 

จะมีการวิเคราะห์และประเมนิผล
โดยนําเสนอในที่ประชุมภาควิขา 
 

 

 
 
8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ทําให้ประสบความสําเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  

1. ผู้บริหารเข้ามาจัดการโดยตรงและมีความชัดเจนในเรื่องนโยบาย  
2. มีผูร้ับผิดชอบ 
3. มีความเข้าใจปัญหา 
4. มีภาคเอกชนเข้าร่วมดําเนินการ 
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9. นวัตกรรมหรือสิ่งที่ได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 
  คูม่ือ 
  แผ่นพับ 

   โปสเตอร์ 
   โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ เช่น Website ระบุ........................ 
10. ผลจากการดําเนินการทาํกิจกรรม KM  
  1. ได้นวัตกรรมช้ินงาน 
  2. สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ 
11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 
ในเรื่องการวางแผนและการเพ่ิมประสิทธิภาพของนวัตกรรมช้ินงาน 

2. ท่านคดิว่าเรื่องใดที่ไม่บรรล ุ
     เรื่อง การถ่ายทอดและการสื่อสารทางการตลาด 

 
12. ข้อเสนอแนะ 

- 
 

13. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  
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…………………………………………………………………… 
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิยม  ลออปักษิณ) 

                                                                      หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
 


