


ที่ของปัญหาที่เกดิขึน้ในหน่วยงาน 



 

เพือ่พฒันาประสิทธิภาพกล่องช่วยพนัส าล ีส าหรับใช้ใน
การท าหัตถการด้านการรักษาพยาบาล 

 



การทบทวนนวตักรรมส่ิงประดษิฐ์ที่ผ่านมา 
        ยงัไม่ปรากฏผู้ประยุกต์อุปกรณ์ช่วยพนัไม้ส าล ี

รูปแบบการวจัิย 
        งานวจิยันวตักรรมส่ิงประดษิฐ์ โดยพฒันาอุปกรณ์กล่อง
ช่วยพนัส าล ีจากกล่องเหลาดนิสอแบบตั้งโต๊ะ เพือ่ใช้ในสถาน
บริการสาธารณสุขชุมชนบ้านน า้สอด เร่ิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 
- 30 กนัยายน 2558 
  

 



ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ผลตินวตักรรม 



ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ผลตินวตักรรม 



การน าไปใช้จริง/ ผลส าเร็จของช้ินงาน 



การน าไปใช้จริงในสถานบริการในพืน้ทีอ่ าเภอทุ่งช้าง 



เคร่ืองมือวดัผลงานวจิัย 
    แบบสรุปผลเชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการผลติไม้
พันส าลี ทั้ง 2 วิธี ด้านทุน เวลา ผลงานที่เกิดขึ้นและการ
บาดเจ็บที่ เกิดขึ้นระหว่างการผลิตไม้พันส าลี ,  แบบ
ประเมนิความพงึพอใจของเจ้าหน้าทีผู้่ใช้นวตักรรม 
 



การเกบ็ข้อมูลการวจัิย  แบ่งเป็น 4 ระยะ คอื 

 1) วเิคราะห์ปัจจัย ด้วย swot analysis และค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  

 2) ออกแบบและคิดค้น วธีิการ กลไกในการท างาน 

 3) น าไปใช้จริง 7 สถานบริการ ให้เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขเสนอแนะ              

         ประเมินความพงึพอใจ จ านวน 50 ราย  

      4) ปรับปรุง พฒันา คดิค้นเพิม่เติมใช้วงล้อการพฒันาของเดม่ิง (Plan 
Do Check Act: PDCA) รวมทั้งขอรับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ  

 

สถิติที่ใช้   ความถี่ และร้อยละ 



ผลการศึกษา : โดยใช้ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

ประเภทเคร่ือง
พนัส าลี 

การประเมนิประสิทธิภาพของนวตักรรม 
1. ราคาทุนที่
ใช้(บาท) 

2. อตัราการ
ผลติต่อ 1 นาที 
 (ช้ิน) 

3.อตัราการผลติ
สูงสุดใน 1 วนั 
โดยเจ้าหน้าที่ 
1 คน (ช้ิน) 

4. การบาดเจ็บที่
มือทีเ่กดิขึน้
ระหว่างการผลติ
ใน 1 วนั (คร้ัง) 

1. หมุนด้วยมือ 0 1 420 5 

2. กล่องช่วย 
พนัส าล ี

180 5 2100 0 
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1. ความแข็งแรง ขนาด รูปร่างเหมาะสม 2. ลดการบาดเจ็บจาการท างานได้ 3. มีความสะดวก รวดเร็ว ในการผลิต 4. ราคาประหยดั สามารถผลิตใช้ได้เอง 5. ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในสถาน
บริการ 

ร้อยละ 

ประเด็น 

ระดบัความพงึพอใจของเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขที่ใช้นวตักรรม จ านวน 50 คน 7 สถานบริการ 

ความแขง็แรง ขนาด รูปร่างเหมาะสม (ร้อยละ94) ลดการบาดเจ็บจากการท างานได้ (ร้อยละ 100) 
ความสะดวก รวดเร็ว ในการผลติ (ร้อยละ 100) ราคาประหยดั สามารถผลติได้เอง (ร้อยละ 94)  
ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในสถานบริการ (ร้อยละ 100)  



ประโยชน์ของนวตักรรมต่อผู้รับบริการ 

1) ผู้รับบริการได้ใช้วสัดุทีม่คุีณภาพในการบริการ 

2) เป็นการใช้ภูมปัิญญาจัดการกบัอุปสรรคและปัญหา
อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

 



ประโยชน์ของนวตักรรมต่อหน่วยงาน 
1) เพือ่ลดการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะปฏิบัตงิาน  

2) ลดระยะเวลาปฏิบัตงิาน และให้งานมีคุณภาพมากขึน้ 

3) ลดต้นทุนในการจดัซ้ือไม้พนัส าลสี าเร็จรูป 

4) มีไม้พนัส าลเีพยีงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย 

5) เตมิเตม็คุณภาพบริการ เพือ่พฒันาสู่สถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจ 

6) กระตุ้นให้เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขมีทกัษะพฒันาส่ิงประดษิฐ์ 
 



การน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 
 กลอ่งช่วยพนัส าลี คิดค้นขึน้เพื่อใช้ประโยชน์ในงานสาธารณสขุ 
ขจัดปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ขณะปฏิบตัิงานจริง ท าให้เจ้าหน้าท่ี
ได้รับทักษะเพิ่มมากขึน้ ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เกิดการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลโดยอ้อมต่อการพัฒนาคุณภาพ
บริการด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน และท าให้การพัฒนางาน
สาธารณสขุมีคณุภาพยิ่งขึน้ 

 ปัจจุบันได้มีการขยายสู่สถานบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ ใน  
จงัหวดัน่าน จ านวน 20 สถานบริการ 
 
 



บทเรียนทีไ่ด้รับ  
การประดิษฐ ์การทดลอง น าไปใชไ้ดใ้นระดบัหน่ึง ควรมีการพฒันา
รูปแบบท่ีน่าใชแ้ละเพิ่ม function ใหห้ลากหลายข้ึนและการติดตั้งตอ้ง
เหมาะสมอา้งอิงถึงหลกัการท างานตามหลกัสรีระวิทยาของมนุษย ์ยดึ 
การท างานตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
 
ข้อเสนอแนะ   
การพนัส าลีเป็นเวลานานๆ อาจท าใหร่้างกายอ่อนเพลีย เม่ือยลา้ได ้ควร
ท าการผลิตใหเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการผูป่้วยใน 1 สัปดาห์ และควร
ก าหนดช่วงเวลาในการปฏิบติังานใหเ้หมาะสม 
 



กติติกรรมประกาศ 
 การคดิค้นและประดษิฐ์นวตักรรมช้ินนี ้ประสบผลส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยด ีต้องขอขอบพระคุณท่านทีม่ีส่วนเกีย่วข้องในการ
ประดษิฐ์ คดิค้น และน าเสนอผลงาน ได้แก่ คุณกมล ไชยอามิตร 
สาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง เจ้าหน้าทีส่ถานบริการสาธารณสุข
ชุมชนบ้านน า้สอดทุกท่าน และทมีพฒันาวชิาการส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง ทีใ่ห้การสนับสนุน 

 




