
เจ้าของแนวคดินวัตกรรม.จัดท า..น าเสนอ 
โดย......นายภาณุพงศ์ สุวรรณพงษ์ 
เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข ช านาญงาน 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเด่นชัย 
อ าเภอเด่นชัย   จังหวัดแพร่ 

 นวัตกรรม/สิ่งประดษิฐ์ 

 ไม่กลัวเข็มต าด้วย..DENTAL NEEDLE REMOVER                                               

HANDY  



คืออะไร? 

เคร่ืองมือที่ช่วยในการ
ถอดปลดเขม็ที่ใช้ฉีด
ยาชาที่ใช้ในหน่วยงาน
ทันตกรรมที่มีลักษณะ
ข้อต่อเขม็เป็นเกลียว
และปลอกเขม็เป็น
เหล่ียมมีลักษณะที่
แตกต่างจากเขม็ฉีด
ยาทั่วไป 

ไม่กลัวเข็มต าด้วย..DENTAL NEEDLE REMOVER HANDY ? 
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 ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย  



 หลักการท างานของนวัตกรรม 

เม่ือดันปลายปลอกเขม็เข้าในช่องรูหกเหล่ียม กจ็ะโอบรัดปลอกเขม็
พอดี สามารถออกแรงบดิหมุนให้เขม็หลุดจาก cartridge syringe 

ได้ และตัวก้านกระบอกsyring lrrigate กท็ าหน้าที่ดันปลอกเขม็ให้
หลุดออก  



   วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนานวัตกรรม ไม่
กลัวเข็มต าด้วยdental 

needle remover handy 

2. ศึกษาประสิทธิผลการใช้
นวัตกรรมdental needle 

remover handy 

 



 จากประสบการณ์การ
ท างานและมีความรู้ในทาง
ช่างจงึได้เร่ิมทดลองท าจาก
วัสดุเหลือใช้จากงานช่าง 
มาคดิค้นพฒันาเป็น
เคร่ืองมือที่สามารถใช้ถอด
ปลดเข็มหมุนเกลียวออก
จากcartridge syringe ได้
อย่างง่าย สะดวกและ
ปลอดภยั รวมทัง้การท า
สิ่งประดษิฐ์กใ็ช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่หาง่ายโดยทั่วไป 
ด้วยในราคาที่ไม่แพง  
 



! ผู้ปฏบัิตงิานปลดเข็มฉีดยา
ชาแบบหมุนเกลียวด้วยมือ
โดยตรงต้องใช้ความ
ระมัดระวัง สัมผัสปลอกเข็ม
โดยตรง และเม่ือถอดออกมา
จากตัว cartridge syringe 
จะมีส่วนแหลมคมที่ไม่อยู่ใน
ปลอกเข็มโผล่อยู่ ก่อนน าไป
ทิง้ใส่กล่องเกบ็เข็ม  

 

! ผู้ปฏบัิตงิานถอดปลดเข็มฉีดยาชา
แบบหมุนเกลียวด้วยเคร่ืองมือ
สิ่งประดษิฐ์  dental needle 

remover handy  ได้อย่างง่าย 
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

 

หลังมีและใช้นวัตกรรม 

ก่อนใช้นวัตกรรม 
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-ศึกษา ค้นคว้า จาก
ส่ืออนิเตอร์เน็ต 
-จัดหา/วัสดุในการ
จัดท านวัตกรรม 
-จัดเตรียมเคร่ืองมือ 
 

 . สว่านไฟฟ้าพร้อมดอกสว่าน ขนาด7 มม. 
 . เล่ือยตัดท่อ พี วี ซี. 
 . ตะไบสามเหล่ียมขนาดเลก็ 
 . หัวเจาะ ตัดและแต่งชิน้งาน  
   (ใช้เคร่ืองกรอแลปและหัวกรอแลปทันตกรรม) 

การด าเนินงานพัฒนานวัตกรรม 



วัสดุอุปกรณ์ 

@ฝาปิดท่อ พวีีซี.แบบสวมปิด 
ขนาด ½ นิว้ เจาะรูตรงกลางฝา 
ขนาด7มม. แต่งด้วยตะไบเป็นทรง
หกเหล่ียม         จ านวน 1ตัว 
@กระบอก syring lrrigate 

singleuse ขนาด 20 มล. เจาะ
ตัดแต่งปลายกระบอก  
จ านวน 1 อัน 
@ข้อต่อตรงลด พวีีซี. ขนาด 1 
นิว้ลด ½ นิว้ จ านวน1 ตัว                        
@ท่อพวีีซี. ขนาด 1 นิว้, ½ นิว้
3/8 นิว้ ยาวประมาณ 2 นิว้        
จ านวน 3 ชิน้ 
  



 ประกอบอุปกรณ์ ตัด แต่งชิ้นงาน ส่ิงประดษิฐ์ 

ฝาปิดท่อพีวีซี. 

สวมเข้ากับกระบอกsyring lrrigate 

สวมเข้ากับข้อลดที่เจาะ ตัดแต่ง ไว้แล้ว 

  innovation:dental needle remover  handy 



1.อุปกรณ์ พีวีซี.ราคาประมาณ 20 บาท 
2.Syring lrrigate 20 ml. 1อัน ราคาประมาณ  
20 บาท  

฿.เคร่ืองมือถอดเขม็ฉีดยาชาแบบหมุนเกลียวทีมี
ผู้ผลิตจ าหน่าย ราคาต่อเคร่ือง 2,000

-
3,000 

บาท 

40บาท 

฿.งบประมาณ dental needle remover handy  1 ตัว 



ประชุมชีแ้จง เทคนิค วิธีการใช้ผลงานนวัตกรรมอย่างถูกต้อง 
 



1.ถอดกระบอกยาชา 

ขัน้ตอนการใช้งานนวัตกรรม 



2.ใช้มือที่ถนัดจบักระบอกสิ่งประดษิฐ์ ดงึก้านดันกระบอกถอยออกมาประมาณ1
นิว้ และจับให้ขนานกับพืน้กึ่งกลางล าตัว ใช้มืออีกข้างจับ cartridge syringe

ให้ส่วนปลายปลอกเข็มชีเ้ป็นแนวเดียวกับปลายกระบอกสิ่งประดษิฐ์ 
 



3.ใช้มือที่จับcartridge syringeดันปลายปลอกเข็มเข้าไปในช่อง 
รูหกเหล่ียมของกระบอกสิ่งประดษิฐ์พอแน่น และจบัไว้ให้พอแน่น 



4.ใช้มือที่จับตัวกระบอกสิ่งประดษิฐ์ หมุนเกลียวออกประมาณ8-10 รอบ ดงึ
ถอยมือที่จับcartridge syring และมือข้างที่จบัสิ่งประดษิฐ์ออกจากกัน 

  



5.จับสิ่งประดษิฐ์ ซึ่งมีเข็ม
ที่ถูกถอดคาอยู่ในกระบอก 
ถือให้ตรงเป็นแนวเดียว 
กับช่องกล่องทิง้เข็ม ใช้มือ
กดก้านกระบอกดันให้เข็ม
หลุดลง 
 





 
                ผลของการใช้นวัตกรรม 
     Dental needle remover handy  

   กลุ่มที่ใช้นวัตกรรม 
           (21คน) 

    จ ำนวนคน(ร้อยละ) 

รูปลักษณ์นวัตกรรม                          มำกท่ีสดุ 
                                                               มำก 
                                                               พอใช้ 
                                                               น้อย 

         80% 

        20% 
          - 
          - 

ประโยชน์การใช้งาน                         มำกท่ีสดุ 
                                                               มำก 
                                                               พอใช้ 
                                                               น้อย 

        100% 
           - 
           - 
           - 

ความรู้สึกปลอดภัยเม่ือใช้งาน            มำกท่ีสดุ 
                                                              มำก 
                                                              พอใช้ 
                                                              น้อย 

         90% 
         10% 
           - 
           - 

ความพงึพอใจต่อผลงานนวัตกรรม     มำกท่ีสดุ 
                                                              มำก 
                                                              พอใช้ 
                                                              น้อย 
 

         90% 
         10% 
           - 
           - 

   กลุ่มที่ใช้นวัตกรรม 21 คน 

.กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข  
รพร.เด่นชัย   
จ านวน11 คน 
.ผู้ปฏบัิตงิานทันตก
รรมใน รพ.สต.4 
แห่ง  จ านวน 8 คน 
.ทันตแพทย์คลินิก
เอกชน 2 คน 

ระยะเวลา
ทดสอบ

ประเมินผล 
พฤษภาคม-
กันยายน 
2556 



การทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม 

 .จากการตดิตามประเมินผลการปฏบิัต ิ
ผลลัพธ์ความพงึพอใจของการใช้ผลงาน 
สรุปว่า นวัตกรรมสิ่งประดษิฐ์ dental 

needle remover handy เป็น
นวัตกรรมที่ใช้งานง่าย สามารถพกพา
น าไปใช้งานออกหน่วยนอกสถานที่ได้
อย่างสะดวก และเพิ่มความปลอดภยัของ
ผู้ปฏบิัตงิานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 
มีประโยชน์ต่อการท างาน ลดความเสี่ยง
ถูกเขม็ทิ่มต า จากการถอดปลดเขม็ฉีดยา
แบบหมุนเกลียว โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่พงึ
พอใจและพยายามใช้งานในการท างาน
ประจ าวัน 
 



ผลส าเร็จของนวัตกรรม 

เป็นเคร่ืองมือทีสามารถใช้ถอดปลดเขม็ฉีดยาแบบหมุนเกลียว ทัง้ในและนอก
คลินิกทันตกรรม อย่างสะดวก ปลอดภัยและมีประสทิธิภาพ  
  



การขยายผลนวัตกรรม 
มีผู้สนใจขอค าแนะน าและส่ังให้ผลติ
น าไปใช้ในหน่วยงานแล้วทัง้
โรงพยาบาลศูนย์ รพ.ใมหาวทิยาลัย 
รพ.จังหวัด รพ.ชุมชน ศูนย์อนามัย  
รพ.สต. หลายแห่งกระจายไปทั่ว
ประเทศ  

 
การน าหลักกลศาสตร์มาใช้ในงานทาง
คลนิิก ใช่เร่ืองไกลตัว แต่ผู้ปฏบัิตต้ิอง
เข้าใจวธีิการท างานที่แท้จริง โดย
สามารถหาวัสดุที่หาง่ายในพื่นที่ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัย ลด
ค่าใช้จ่ายได้จริง อย่างเหมาะสมกับ

บริบทของราชการ 

บทเรียนที่ได้รับ 



  การใช้ความรู้พืน้ฐานของช่างไฟฟ้าที่ได้
เรียนมา ประยุกต์กับงานทนัตกรรมที่เป็น
หน้างานปัจจุบัน อย่างสร้างสรรค์ สามารถ
พัฒนางานในต าแหน่งใหม่ให้ดีขึน้ และเพิ่ม
ความปลอดภยัให้กับบุคลากร ทัง้นีต้้องใส่
ใจกับปัญหาขององค์กรและมีจนิตนาการ
การต่อยอดจงึจะเกดิการพฒันางาน
นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเน่ือง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 



 หวัหน้าหน่วยงานเปิดโอกาสทางความคิดในการพัฒนา
งานอย่างต่อเน่ือง หน่วยงานสนับสนุนเวลาในการพัฒนา
นวัตกรรม และบุคลากรในหน่วยงานช่วยชีแ้นะ ปรับปรุง
นวัตกรรมให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก  

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร 
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 konnara2009@hotmail.com  tel.089-8500772 
         Facebook::Panupong  Suwanapong 

   ..ขอบคุณ..ก าลังใจและค าชีแ้นะจากคณะทนัตแพทย์          
และผู้ร่วมงานทุกท่าน...........สวัสดีครับ   



รางวัลชนะเลศิ การน าเสนอผลงาน oral presentation 



 
 รายช่ือผู้ใช้นวัตกรรม dental needle remover handy 

 




