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 ความกาวหนาในวชิาชีพเปนสิง่ท่ีบคุลากรทุกคน
ปรารถนาและการกาวเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ
บคุลากรท่ีปฏิบตังิานสังกัดมหาวิทยาลัยทกุแหงจําเปนตอง
นําเสนอผลงานทางวิชาการใหถูกตองตามระเบียบและขอ
บังคับตามที่มหาวิทยาลัยนั้นกําหนด ซึ่งอาจมีแนวทางการ
ปฏิบัติและระเบียบที่เก่ียวของที่แตกตางกันบางแตสิ่งที่มี
ความคลายคลึงกันตามหลักการสากล คือ การนําผลงาน
ทางวชิาการมาใชในการขอตาํแหนง ซึง่ลกัษณะของผลงาน
แตละประเภทท่ีใชเสนอขอตําแหนง ไดแก งานวิจัย 
บทความทางวิชาการ ตํารา หนังสือ คูมือ งานเชิงวิเคราะห 
งานเชิงสังเคราะห งานแปล เอกสารประกอบการบรรยาย 
แตยังมีผลงานอีกลักษณะหน่ึงที่มีความนาสนใจและอาจมี
ความแตกตางจากผลงานประเภทอ่ืน เรียกวาผลงานใน
ลักษณะอื่น คือ นวัตกรรม หรือ สิ่งประดิษฐ 
 ในปจจบุนัผลงานทางวิชาการประเภทนีเ้ปนท่ีได
รบัการสนบัสนุนสงเสรมิใหเกิดข้ึนเปนอยางมาก โดยผลงาน
ประเภทนี้เร่ิมมาจากแนวความคิดพื้นฐานที่ตองการแกไข
ปญหาจากการที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจํา ไดแก 
นวัตกรรมดานกระบวนการโดยนําแนวคิดทางการบริหาร 
หรือ แนวคิดในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมา

ประยุกตใชในการปรับปรงุกระบวนการทํางานภายในหนวย
งานและสงผลใหงานประจํามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สวน
นวัตกรรมดานการประดิษฐหรือการสรางใหเกิดอุปกรณ

หรือเคร่ืองมือบางอยางเพื่อใหเกิดความปลอดภัย รวมถึง
การเพิม่ความสะดวกในการปฏบิตังิาน หรอืการนาํส่ิงทีม่ใีช

อยูเดมิมาปรับปรุงใหดยีิง่ขึน้จนนําไปสูการพัฒนา หลกัการ
ดังกลาว คือ การประดิษฐนวัตกรรมจากการทํางานประจํา 
โดยแนวความคิด เร่ือง การพัฒนางานประจําสามารถนํามา

ใชเปนผลงานทางวชิาการและสามารถนาํไปเปนผลงานทีใ่ช
เสนอขอตําแหนงสูงขึ้นได

 ผลงานประเภทนวตักรรม หรอื สิง่ประดษิฐ กลุม
ตําแหนงที่ใชผลงานประเภทน้ีขอตําแหนงทางวิชาการ 
ไดแก  กลุมตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ เชน แพทย พยาบาล
วิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย  นักรังสีการแพทย  เภสัชกร 
ไปจนถึงผูชวยพยาบาล  เนื่องจากบุคลากรในกลุมน้ีตอง
ปฏบิตังิานโดยตรงกับผูปวยทาํใหตองมคีวามรอบรูดานการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพของตน อีกทั้งตองติดตาม
ประเมินความเสี่ยงตางๆ ตลอดจนระมัดระวังและปองกัน
การเกิดภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวยในขณะเขา
รับการรักษา และเปนผูที่ไดเห็นวิวัฒนาการดานการรักษา
และเคร่ืองมือที่จําเปนตองใชกับผูปวยซ่ึงสวนใหญตองนํา
เขาจากตางประเทศและมีราคาแพง จึงเปนแนวคิดใหเกิด
การพัฒนาสิ่งประดิษฐขึ้นโดยมุงเนนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร ลดคาใช
จายใหแกผูปวย ลดอุบตักิารณความเส่ียงและการเกิดภาวะ

แทรกซอนที่มีโอกาสเกิดในผูปวยที่เขารับบริการทางดาน
สุขภาพ โดยสรุป คือ นวัตกรรมที่ถูกนํามาใชขอเลื่อน
ตําแหนงสวนใหญที่ประดิษฐขึ้นเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติงานโดยเนนเรื่องความปลอดภัยตลอดจนตอบ
สนองตอความตองการของผูปวยและสังคมหรือองคกร 
 การสรางนวัตกรรมน้ันตองเร่ิมจากเขาใจในหลัก
การและวิธีคิด การมองปญหาท่ีเกิดขึ้นในงานประจําที่
ปฏิบัติอยูและมีความตองการแกไขปญหาอยางจริงจัง การ
คนหาทีมผูประดิษฐที่มีอุดมการณพัฒนางาน การทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของรวมท้ังการสืบคนเพ่ือหาตัวอยางหรือ

วิวัฒนาการของนวัตกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาตอยอด
การประดิษฐสิ่งของหรือคิดคนออกแบบใหเกิดนวัตกรรม
ชิ้นใหม มีวางแผนการดําเนินการทดลอง การนําผลการ
ทดลองใชมาปรับปรุงและพัฒนาหรือตอยอดจากส่ิงเดิมๆ 
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นิยามท่ีไดกลาวถึงผลงานนวัตกรรมพอสังเขปซ่ึงสามารถ
สรุปสิง่ทีเ่รยีกวา นวตักรรม ไดแก  สิง่ประดิษฐทีส่รางสรรค
ขึ้น เชน การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสรรค
สิง่มชีวีติพันธใหม วคัซีน สิง่กอสราง โปรแกรมคอมพิวเตอร 
ผลงานดานศลิปะหรอืสารานุกรม ผลงานดานดนตร ีรวมถงึ 
งานแปลจากตัวงานตนแบบทีไ่ดอนุญาตจากเจาของลขิสทิธิ์
ทีเ่ปนงานวรรณกรรม งานดานปรชัญา ประวตัศิาสตร หรอื
วทิยาการสาขาอืน่บางสาขาทีม่คีวามสาํคญัและทรงคณุคา
ในสาขาวิชานั้น
 สวนรูปแบบของการนําเสนอนวัตกรรม อาจนํา
เสนอไดหลายรูปแบบท้ังที่เปนรูปเลม แถบเสียง สื่อ
อิเล็กทรอนิกส หรือ สื่อ Multimedia เปนตน โดยการนํา
เสนอเปนผลงานเพ่ือใชขอตําแหนงนั้นตองมีคําอธิบาย/
ชี้แจง โดยชัดเจนประกอบผลงานน้ัน เพื่อชี้ใหเห็นเปนผล
งานท่ีทําใหเกิดจากการพัฒนาและความกาวหนาทาง
วิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอ
สาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายๆสาขาวิชาไดอยางไรและในแง
ใดบาง
 สําหรับบทความ เรื่อง นวัตกรรมและความ
กาวหนาในวิชาชีพ ผูเขยีนจะขออธบิายตัง้แตแนวคิดจดุเริม่
ตนในการสรางวธิคีดิสูกระบวนการพฒันาสิง่ทีม่อียู ไปสูการ
ประดษิฐ การศกึษาเปรยีบเทยีบ พฒันา ปรบัปรงุนวตักรรม
ทีส่รางข้ึนและขอพงึระวัง รวมถึงการใชประโยชน ตวัอยาง
ของนวัตกรรม หรือ สิ่งประดิษฐ ที่สะทอนใหเห็นถึงความ
ตั้งใจในการคิดเพื่อเปนประโยชนในการปฏิบัติงานและ
สามารถนํามาเปนผลงานที่ใชขอตําแหนงสูงขึ้นไดสําเร็จ
 ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับลงวันท่ี 22 ธันวาคม 
2553 กําหนดคํานิยาม ผลงานในลักษณะอ่ืนไววา “หมาย
ถึง สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค หรือผลงานดานศิลปะ 
ตกแตง ซอมบํารุง ซึ่งมิใชมีลักษณะเปนเอกสาร หนังสือ 

คูมือ หรืองานวิจัย โดยผลงานที่เสนอจะตองประกอบดวย
บทวิเคราะหที่อธิบายและชี้ใหเห็นวางานดังกลาวเปน
ประโยชนและนําไปสูการปรับปรุงพัฒนางานหรือแกไข
ปญหาในงาน ทั้งนี้ ผลงานดังกลาวตองเปนผลงานที่ผาน
การพิสูจนหรือมีหลักฐานท่ีแสดงถึงคุณคาของผลงานนั้น”

กระบวนการสรางสรรคนวตักรรมเพือ่ความกาวหนา
ในวิชาชีพ
 กลยุทธในกระบวนการสรางสรรคนวตักรรมและ
การนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆท่ีทําใหเกิดความ
กาวหนาในงานมีขั้นตอนดังนี้
 1. ความคดิเชงิสรางสรรค (Creative thinking)

  ผูที่สามารถประดิษฐนวัตกรรมไดนั้นสวน
มากมักมีคุณสมบัติเดนหลายดาน เชน การคิดนอกกรอบ 
ความพยายามสูง ชางสังเกต กลาซักถามและแลกเปล่ียน
ความคดิเหน็ ตลอดจนสามารถประยกุต หรอื บรูณาการทัง้
ศาสตรและศิลปเขาดวยกัน เพ่ือแกไขปญหาท่ีพบในขณะ
ปฏิบัติงานโดยไมยอทอตออุปสรรคจนเกิดนวัตกรรมที่มา
จากการหาวิธีปรับปรุงคุณภาพงาน มีความรอบรูดานการ
คนควาจากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบสําหรับ
เปนขอมลูการออกแบบนวตักรรม หรอื สถานการณปญหา 
หากนวตักรรมทีค่ดิไมใชเรือ่งใหมและมผีูเคยประดษิฐทาํมา
กอนสามารถนํามาดัดแปลงและทําใหมได 
  สิ่งสําคัญของความคิดสรางสรรคที่ดีควรมี
การแลกเปลีย่นประสบการณกบัผูรวมงาน การระดมสมอง 
การพูดคุยซักถามจากผูมีความรูหรือผูมีประสบการณ เพื่อ
หาโอกาสพัฒนาและนํามาใชสําหรับการวางแผนปรับปรุง
แกไขจนเกิดเปนนวัตกรรมการตอยอดใหมีความเหมาะสม
กบับรบิทของแตละหนวยงานหรอืองคการ แตหากความคิด
สรางสรรคที่แตกตางไปจากเดิมอาจนําไปสูนวัตกรรมชิ้น
ใหมไดจากการทาํงานเปนทีมเพราะหลายองคการท่ีประสบ
ความสําเร็จสวนใหญลวนใหความสําคัญกับการใหอิสระ

ดานการคิดสรางสรรคของบุคลากร
 2. การประเมินความเปนไปไดของนวตักรรม 
(Possibility)
  การประเมินความเปนไปไดของนวัตกรรม
เปนส่ิงสาํคัญมากสาํหรบัการพฒันางานประจาํใหออกมาใน

รปูแบบของนวตักรรมหรอืส่ิงประดษิฐ ขัน้แรกอาจเริม่จาก
พิจารณาความตองการนวัตกรรมจากส่ิงที่มีอยู สิ่งที่ใชอยู 
วาจําเปนหรือไมอยางไร จะมีความซํ้าซอนหรือไม หาก

ประดิษฐชิ้นใหมแลว มีความแตกตางจากเดิมไมมากนักจะ
คุมทุนการคิดหรือประดิษฐหรือไมอยางไร โดยทั่วไปควร
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ศึกษาเปรียบเทียบในเรื่อง งบประมาณ วัสดุ การใช
ประโยชน การลดระยะเวลาการปฏิบัติ สถานที่ผลิต ความ
ยากงายที่จะใชงาน เปนตน
  หรือจะเริ่มประดิษฐนวัตกรรมที่สนใจและ
คิดวาจะชวยในการแกไขสถานการณปญหาท่ีเกิดในการ
ปฏิบัติงาน โดยนํานวัตกรรมน้ันเขาสูกระบวนการเทียบ
สมรรถนะ (Benchmarking process) เพื่อวิเคราะหและ
เปรี ยบ เที ยบ กับผลิตภัณฑที่ มี จํ าหน ายทั่ ว ไปหรือ
กระบวนการท่ีมใีชในปจจบุนั โดยตองคนหาท้ังจดุออนและ
จุดแข็ง เปรียบเทียบขอเดนขอดอยของนวัตกรรมหรือผล
งานชิน้นัน้เพ่ือนาํจดุดอยทีพ่บมาใชสาํหรบัปรบัปรงุและปด
ชองวางของนวัตกรรมช้ินนั้น ซึ่งนวัตกรรมสวนใหญที่ผู
ประดิษฐสรางขึ้นนั้นมาจากประสบการณ การเขาอบรม
หรอืการประชมุ และผลติภณัฑทีม่อียูในทองตลาด เปนตน 
  นอกจากนี้ปจจัยของความเปนไปไดของ
นวัตกรรมอีกประการมาจากการสรางแรงจูงใจในการ
สรางสรรคนวตักรรมทัง้ดานนโยบายและการสนบัสนนุของ
ทีมผูบริหาร ซึ่งปญหาสําคัญของนักประดิษฐสวนใหญนั้น
เปนเร่ืองของการจัดทาํสิง่ประดิษฐ  แตหากผูบรหิารชวยสง
เสรมิโดยใหความสําคญัในการชวยการจัดทีมผูเช่ียวชาญมา
ใหคําปรึกษาเรื่องการประดิษฐเพื่อใหความชวยเหลือดาน
การคดิและการปรบัปรงุนวัตกรรมจะยิง่เพิม่ความเปนไปได
ของผลงาน และผลงานที่ประดิษฐออกมามีความถูกตอง
และปลอดภัยในการใชงานมากขึ้น  เชน  นวัตกรรมที่มี
ความซบัซอนดานกลไก หรอื นวตักรรมทีต่องมกีารใชไฟฟา
เขามาเก่ียวของซ่ึงควรตองอยูภายใตการดูแลของผูทีม่คีวาม
เชี่ยวชาญเฉพาะดานจึงจะทําใหเกิดความปลอดภัยและได
รบัการยอมรับในผลงานสิง่ประดษิฐจากผูปฏบิตังิานไดงาย
กวา 
  และ ปญหาอีกประการของผูประดิษฐ คือ 

ปจจัยดานแหลงประดิษฐรวมท้ังงบประมาณเพ่ือนําไป
ประดิษฐกอนนําไปใชทําการทดลองในสถานการณจริงก็
เปนปญหาที่ทําใหผูประดิษฐหลายทานหนักใจอยูไมนอย 
เพราะเพยีงคดิไดแตหากขาดแหลงสนบัสนนุดานการจดัทาํ
และแหลงเงินทุนทุกอยางก็อาจเปนเพียงแคความคิด

สรางสรรคเทานั้น ดังนั้นควรมีการประเมินจากความ

ตองการนวตักรรมการมสีวนไดสวนเสยีกบัการใชนวตักรรม
ที่ประดิษฐ เพิ่มที่ปรึกษาดานการประดิษฐ ชองทางการจัด
ทาํสิง่ประดิษฐ ตลอดจนแหลงทนุทีส่นบัสนุน ซึง่ทีก่ลาวมา
ขางตนลวนแตเปนปจจัยความสําเร็จของนวัตกรรมการ
ประดิษฐทั้งสิ้น

3.  กระบวนการพัฒนา (Development) 
  กลยุทธสําคัญของข้ันพัฒนานวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐในกระบวนการนี้ คือ การนําปญหาและการใช
นวัตกรรมท่ีสรางข้ึนเขาสูกระบวนการวงจรคุณภาพ คือ 
PDSA
  P = Plan การวางแผนในการปรับปรุงหรือ
การแกไขปญหา 
  D = Do การประดษิฐและการนาํนวตักรรม
มาใชสําหรับแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
  S (C) = Study (Check) การศึกษาผลลัพธ
ที่เกิดจากการใชนวัตกรรมเพ่ือตรวจสอบผลของการแกไข
ปญหาจากนวัตกรรมหากปฏิบตัติามแผนและยังไมสามารถ
แกไขปญหาตามท่ีตั้งสมมติฐานหรือวัตถุประสงคไวคณะผู
ประดิษฐจําเปนตองศึกษาขอมูลหรือทบทวนวรรณกรรม
เพิ่มและตรวจหาสาเหตุที่ทําใหนวัตกรรมไมประสบความ
สําเร็จเพื่อปรับแผนหรือวางแผนการแกไขปญหาใหมและ
นํานวัตกรรมท่ีผานการดําเนินการแกไขแลวเขาสูวงจร
คุณภาพใหมอีกครั้ง 
  A = Act สรุปผลโครงการเปนขั้นตอน
สดุทายของวงจรคุณภาพหลังจากทีมผูประดษิฐหลังดาํเนนิ

การปรับปรุงกระบวนการขางตนจนเกิดเปนแนวทางการ
ปฏิบัติ หรือกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน แตหาก
พบปญหาในขณะปฏิบัติงานก็อาจทําใหเกิดกระบวนการ

พัฒนาอีกครั้ง
  ซึง่ 4 ขัน้ตอนทีก่ลาวมาขางตนเปนเครือ่งมอื
ในการพฒันาคณุภาพงานอยางเปนระบบและตอเนือ่งมาใช
รวมกับระเบียบวิจัยในการจัดทําโครงการ หรือ ดําเนิน
โครงการนํารองใหมีความสอดคลองประเด็นของปญหาท่ี
เกิดขึ้น ซึ่งทีมผูประดิษฐตองรวมกันกําหนดวัตถุประสงค
ของโครงการ วางแผนขั้นตอนการดําเนินการโดยใช

กระบวนการเปรียบเทียบจากสาระความสําคัญของการ
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พัฒนาตั้งแตสภาพกอนดําเนินการและหลังดําเนินการให
ตรงกับวัตถุประสงคซึ่งนํามาสูการระบุตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
(Key Performance Indicators: KPI) 
  หากการประเมนิผลจากตวัชีว้ดัความสาํเรจ็
ภายหลังดําเนินการมีมากกวา 1 ครั้ง ตองเปรียบเทียบผล
การดําเนินการทุกครั้ งจึงจะแสดงให เห็นขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาเชิงกระบวนการเพื่อการปรับปรุง
นวัตกรรมตนแบบท่ีอาจพบขอบกพรองไดในขณะปฏิบัติ
งานและคนหาแนวทางการแกไขปญหาทีเ่หมาะสม โดยทัว่ไป
อาจตองมีการปรับแผนการดําเนินงาน กําหนดแผนสํารอง 
และตองมีการปรังปรุงอยางตอเน่ืองจึงจะเปนกระบวนการ
พัฒนานวัตกรรมอยางแทจริง

4. การนํานวัตกรรมไปใชและการเผยแพร
นวัตกรรมเพื่อนําไปสูวงจรคุณภาพ
  การสรางนวตักรรมหรือสิง่ประดษิฐนัน้ หลัง
จากท่ีผานกระบวนการผลิต การทดลองใชงานและไดนาํไป
ใชจริงแลวนั้น เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือควรนํานวตักรรม
ทีป่ระดิษฐขึน้เขารบัการรับรองคุณภาพของผลงานโดยอาจ
สงผลงานเขาประกวดในการประชมุวิชาการของงานพฒันา
คุณภาพงาน ซึ่งจัดวาเปนการเผยแพรผลงานชองทางหน่ึง 
นอกจากนีผ้ลงานทีผ่านเวทเีหลาน้ีจะไดรบัคาํแนะนาํดีๆ  ที่
เปนประโยชนจากบคุลากรทีท่าํงานดานการพฒันาคณุภาพ
งานซ่ึงบุคลากรกลุมนี้จะมีความเชี่ยวชาญในดานการ
ประเมินผลโครงการใหมีความสอดคลองกับนวัตกรรมที่
ประดษิฐขึน้ หากผลงานนวัตกรรมทีส่งเขาประกวดมคีวาม
โดดเดนและไดรบัรางวลัจะไดรบัคดัเลอืกใหนาํเสนอผลงาน
บนเวทีและไดนําขอมูลที่สงเขาประกวดเผยแพรไวในคลัง

ความรูทีแ่สดงผลงานในระบบสารสนเทศขององคการ หรอื 
รางวัลชมเชยก็ไดรับโอกาสใหนําเสนอในรูปแบบของ
โปสเตอรซึ่งเปนโอกาสพัฒนาเพราะนักประดิษฐอาจได

พบปะสงัสรรคกบักลุมนกัประดษิฐทีม่อีดุมคตแิละหัวใจนกั
พัฒนาทั้งนวัตกรรมเชิงกระบวนการหรือนวัตกรรมสิ่ง
ประดิษฐ และในโอกาสนี้อาจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณซึ่งอาจเปนแนวคิดในการกําหนดการแกไข
ปญหาครั้งใหมได ตลอดจนไดรับคําแนะนําจากกลุมผู
บริหารที่ใหความสนใจในกิจกรรมนี้เพราะกิจกรรมการ

ดําเนินการของผูบริหารในงานพัฒนาคุณภาพงานจะเปด
โอกาสใหทมีผูประดษิฐไดนาํเสนอผลงานกบัทมีผูบรหิารจงึ
มีโอกาสไดรับคําแนะนําเพ่ิมเติมในสวนท่ีผลงานนวัตกรรม
เหลาน้ันยังพัฒนาไมครบถวน

5. การนําผลงานนวัตกรรมมาใชสําหรับขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 
  การไดรับรางวัลใดรางวัลหนึ่ ง ในการ
ประกวดเปนเพียงการรับรองคุณภาพผลงานนั้นวาเปนผล
งานที่มีคุณคาและชวยปรับปรุงคุณภาพหรือแกไขปญหาที่
เกิดจากงานประจํา ไดแก การลดระยะเวลา การเพ่ิมคณุคา 
การลดการสูญเปลา ทีส่าํคญัการสําหรับสาขาวิชาชีพเฉพาะ
คือปองกันภาวะแทรกซอนและความปลอดภัยของผูปวยที่
เขารับการบริการ ตลอดจนเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา
ภายในองคการเปนกลุมผูปฏิบัติงานและกลุมลูกคา
ภายนอกเปนกลุมผูปวยหรอืญาตทิีม่ารับบรกิารสุขภาพ ซึง่
การไดรบัรางวลัจากเวทกีจิกรรมตางๆ เชน จากงานพฒันา
คุณภาพงาน อาจยังไมเพียงพอสําหรับการยื่นเสนอผลงาน
เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ เพราะโดยปกติของการนําผล
งานนวัตกรรมมาเปนผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการน้ัน
ไมสามารถนําชิ้นงานหรือสิ่งของที่ประดิษฐมาสงคณะ
กรรมการเพ่ือพิจารณาได  ซึ่งผูเขียนมีกลยุทธในการนํา
เสนอผลงาน 2 ประเด็น ทั้งการเสนอผลงานแบบเอกสาร 
หรือการเสนอผลงานที่ผานการตีพิมพลงในวารสารทาง
วิชาการ ซึ่งขั้นตอนการทําใหประสบความสําเร็จมีดังนี้
  1. การยื่นเสนอผลงานแบบเอกสาร
ผูขอตาํแหนงควรรวบรวมเอกสารใหเปนหมวดหมูอยูในรปู
เลมโดยมทีัง้คาํนํา สารบญัเนือ้หา และ สารบญัรูปภาพเพือ่

บอกพิกัดเนื้อหาสําคัญใหผูพิจารณาผลงานหรือผูอานเกิด
ความสะดวกและงายในการคนหาสวนตางๆ ภายในเอกสาร 
และตองมีการอางอิงแหลงที่มาของเน้ือหาอยางถูกตอง ซึ่ง

ภายในเอกสารควรมีเน้ือหาสําคัญที่ประกอบดวย 
   1.1  ความเปนมาและความสําคัญ
ของปญหาหรือหลักการและเหตุผล สวนน้ีตองแสดงให

เห็นถึงสาเหตุการเกิดปญหาและวิธีการแกไขปญหาท่ีเปน
แนววิธีปฏิบัติเดิมในหนวยงานที่นําไปสูการแกไขเปน
นวตักรรม อาจยกประเดน็เปรยีบเทยีบใหเห็นถงึคณุคาแหง
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นวัตกรรมที่ประดิษฐขึ้นท้ังดานการลดกระบวนการการ
ปฏบิตังิานงานของบุคลากร และทีส่าํคญัดานผลลัพธทีเ่กิด
ขึ้นกับผูปวย เชน ความปลอดภัยจากภาวะแทรกซอน การ
ลดความเสี่ยง หรือการลดคาใชจายใหแกผูปวยจากการ
เปรียบเทียบราคาของส่ิงประดิษฐกบัการซ้ือสิง่ทีม่อียูในทอง
ตลาด สาํหรบัดานคาใชจายหากเปรยีบเทยีบรายบุคคลการ
สูญเสียคาใชจายของผูปวยอาจเปนเพียงจํานวนท่ีเล็กนอย
ควรนําเสนอเปนผลรวมรายจายของผูปวยกรณีเดียวกันทั้ง
ปงบประมาณจงึจะแสดงใหเหน็ความชดัเจนดานความแตก
ตางมากยิ่งขึ้น
   1.2  การกําหนดวัตถุประสงค ผูขอ
ผลงานควรกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินโครงการใหมี
ความชัดเจนใหสอดคลองกับประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นและ
จากผลของการใชนวัตกรรม ไดแก ดานการลดการใช
ทรัพยากรบุคคล  การลดกระบวนการ ขั้นตอน หรือระยะ
เวลา และการลดคาใชจายใหแกผูปวยหรือหนวยงาน หรือ
ลดความเส่ียง เปนตน
   1.3  การประดิษฐผลงาน ขั้นตอนน้ี
บอกหรือแสดงใหผูอานเห็นอยางเปนรูปธรรมของอุปกรณ
ทีถ่กูนาํมาใชและองคความรูหรอืการประยุกตทีแ่สดงวิธกีาร
อยางละเอียด (know-how) เพ่ือถายทอดใหผูอื่นและ
สามารถปฏิบัติตามได
   1.4  การดํา เนินการ  ขั้นตอนนี้
เปนการเปรียบเทียบสภาพปญหาเปนขั้นตอนอยางเปน
ระบบจากสภาพการปฏิบัติงานกอนและหลังการนํา
นวัตกรรมไปใชวามีการเปล่ียนแปลงอยางไร ซึ่งเปนการ

แสดงใหผูพิจารณาเห็นถึงศักยภาพของความชํานาญเรื่อง
การปฏบิตังิานในสายวชิาชพีของผูขอตาํแหนงนอกจากการ
วิเคราะหปญหาและการปองกันความเส่ียงทั้งตอผูปฏิบัติ
งานและผูปวยจากการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม และควร

นาํเสนอการเปรยีบเทยีบอยางเปนรปูธรรมใหเหน็ถงึจดุเดน
ของนวัตกรรมที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
   1.5  การวดัผลสาํเรจ็ของนวตักรรม
การแสดงผลลัพธด านความสํา เ ร็จที่ เกิดขึ้ น ท้ั งตอ
กระบวนการการปฏิงานหรือผูปวยจากการใชนวตักรรม ซึง่

เปนการตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ

เพราะตัวช้ีวัดที่ดีตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่
กําหนดและการวดัผลตองสามารถทําซํ้าไดและการเปรียบ
เทียบเปนหนวยที่สามารถวัดหรือนับได เชน รอยละ นาที 
บาท คน กโิลกรัม หรอื ครัง้ เปนตน นอกจากน้ีตวัชีว้ดัความ
สาํเร็จทีค่วรเสนอการวัดผลดานความพึงพอใจของผูปฏบิตัิ
งานที่ใชนวัตกรรมเพ่ือแสดงถึงความไมมีอคติหรือความ
ลําเอยีงของผูประดษิฐนวตักรรม ซึง่เปนการสะทอนปญหา
ใหผูพิจารณาผลงานเห็นคุณคาของผลงานโดยมิไดเกิดจาก
ความลําเอียงหรือความคิดเห็นจากผูประดิษฐเพียงดาน
เดียว 
   1.6 การประเมินผล ขั้นตอนน้ีเปน
มาตรการควบคุมคุณภาพของส่ิงประดิษฐ ซึง่ทมีผูประดษิฐ
นวัตกรรมควรมีการติดตามประเมินผลการใชงานในชวง 3 
เดือนแรกอาจประเมินทกุเดือน และติดตามทุก 3 เดือนจน
ครบ 1 ป  หลังจากนั้นอาจใชเปนการสุมสํารวจโดยการ
สอบถามปญหาการใชงานกบัผูทีเ่กีย่วของ เชน แพทย และ 
พยาบาลผูใชงาน เพื่อประเมิน ควบคุม และปองกันปญหา
จากการใชงาน แตหากไดรบัรายงานปญหาทีเ่กดิขึน้ระหวาง
การใชงานตองมีการประชุมระดมสมองของทีมผูประดิษฐ
และเขาสูกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพใหมอีกครั้ง
   1.7  การประเมินโอกาสพัฒนาของ
สิ่งประดิษฐ ขั้นตอนน้ีเปนการวิเคราะหปญหาอยางเปน
ระบบเพือ่คนหาจดุดอยหรอืขอบกพรองสวนใดทีต่องพฒันา
หรือปรับปรุงในเร่ืองใดบาง รวมถึงนําผลการศึกษาและ
ประเด็นดานความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานที่ ได ใช

นวัตกรรม หรือนําความตองการของผูปฏิบัติงาน ผูปวยมา
ใชปรบัปรงุหรอืควบคมุความบกพรองและหาโอกาสพฒันา
นวัตกรรมตอยอดในครั้งตอไป หรืออาจนําผลงานเร่ืองเดิม

มาปรบัปรุงใหดยีิง่ขึน้หรอืในสวนทีเ่ปนขอดอยกส็ามารถนาํ
มาพัฒนาเพ่ิมเติมได

2.  การยื่นเสนอผลงานนวัตกรรมตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการ สําหรับผูขอตําแหนงในสายวิชาชีพ
เฉพาะสวนใหญมกัสงักดัอยูในชมรมหรือสมาคมทีเ่กีย่วของ
กับวิชาชีพ จึงมักทําใหมีชองทางในการนําเสนอนวัตกรรม
ในรูปแบบของบทความและการตีพิมพในวารสารทาง

วชิาการก็จดัเปนการเผยแพรผลงานออกสูวงการผูประกอบ
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วชิาชพีเดยีวกนั ซึง่หากการเผยแพรนวตักรรมนัน้สงตพีมิพ
ในวารสารระดับชาติก็ยอมแสดงถึงการเผยแพรออกสู
สาธารณชนที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น เพราะการลงตีพิมพใน
วารสารท่ัวไปและวารสารระดับชาติสวนใหญตองผานคณะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคัดกรองบทความท่ี
ตองมีคุณภาพทั้งในแงความถูกตองของเนื้อหา และ การ
อางอิงในบรรณานุกรมท่ีถูกตอง ซึ่งรูปแบบการเขียนตอง
กระชบัไดใจความในแตละหวัขอตามแบบของแตละวารสาร
ที่กําหนดสวนใหญมีหลักการเดียวกัน การดําเนินการที่มี
ความสอดคลองกับระเบียบวิธีวิจัยซึ่งสวนใหญแสดงผลใน
รปูของตาราง มกีารอภิปรายและการสรุปผลการดําเนินการ
ใหสอดคลองตามวัตถุประสงค และอาจเพ่ิมเติมไดในสวน
ของขอจํากัด โอกาสพัฒนา หรือขอเสนอแนะใหกับ
ผูตองการนําไปพัฒนาตอไป
  ที่กลาวมาน้ีเปนกลยุทธในการนํามาปฏิบัติ
เพ่ือนําผลงานมาใชเสนอขอตําแหนงและเพื่อใหไดรับการ
ประเมินและผานตามเกณฑที่กําหนดจึงตองการนําเสนอ
แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และกลยุทธสําคัญที่ตองมีการ
วางแผนเพ่ือใหบคุลากรทีส่นใจขอตาํแหนงทางวชิาการเกดิ
แรงบันดาลใจและนําผลงานนวัตกรรมที่ประดิษฐขึ้นใช
สําหรับการขอตําแหนง หรือเปนแนวทางใหแกผูที่ลังเลใจ
ในการนําผลงานนวัตกรรมมีความมั่นใจและมีทิศทางการ
ดําเนินการ

5.  ปญหาและขอพึ งระ วัง เ ก่ียวกับการ
ประดิษฐนวัตกรรม 
 การคิด หรือ ประดิษฐนวัตกรรม ควรเริ่มจาก

คนควา ศกึษา กอนทีจ่ะคดิวามผีูใดเคยประดษิฐมากอนหรอืไม
หากมีผูเคยประดิษฐมากอนตองทําการขออนุญาตเจาของ
ลขิสทิธิก์อนทีจ่ะดาํเนนิผลติใหมในลกัษณะการตอยอด และ 
ใหคํานึงถึงการทําซํ้า การดัดแปลงและการลอกเลียนแบบ 

เพ่ือปองกันฟองรองทางกฎหมายตอไป
  การสรางนวัตกรรมหรือสิ่ งประดิษฐที่
เกี่ยวของกับการใชงานในรางกายมนุษยหรือสัตวทดลอง
ตองขออนุญาตเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว
ทดลองเนือ่งจากตองคาํนงึถงึความปลอดภยัเปนอนัดบัหนึง่ 

และการประดิษฐนวัตกรรมลักษณะดังกลาวตองไดรับการ

รับรองจากผูเช่ียวชาญเฉพาะดานที่เกี่ยวของ  เชน แพทย 
นักเทคนิคการแพทย วิศวกร ซึ่งผูที่จะใหคําปรึกษาไดควร
จะตองมใีบประกอบวชิาชพีทีถ่กูตองตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
เพือ่เปนทีย่อมรับ ความถูกตองตามหลักกฎหมาย ตลอดจน
ความปลอดภัยตอผูปวยและผูปฏิบัติงาน
  -  การนํานวัตกรรมท่ีไดประดิษฐขึ้นไปใช
จริง กอนนําไปใชควรทําความช้ีแจงกับผูที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบตังิาน ใหเขาใจถึงวธิแีละขัน้ตอนการใชงาน การดแูละ
รักษา ตลอดจนขอพึงระวังตางๆ ที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม
ชิ้นนั้น 

6.  ตวัอยางผลงานนวัตกรรมท่ีใชยืน่เสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
  ในสวนนีจ้ะขอยกตวัอยางรปูแบบนวตักรรม
ทางดานการพยาบาลที่เปนสวนหนึ่งของการใชเปนผลงาน
ในการเสนอขอตําแหนงสายพยาบาลท่ีผานการประเมินแลว 
เพือ่เปนแนวทางหรือเปนการจุดประกายความคิดรเิริม่ใหผู
สนใจและตองการสรางนวัตกรรม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
  ตัวอยางที่ 1 :  นวัตกรรมการประดิษฐชุด
คลุมฐานรองถาดเครื่องมือรามาธิบดีชนิดใชแลวทิ้งใน
หัตถการผาตัดผูปวยติดเช้ือ ของนางสาวรัตนา เพิ่มเพ็ชร 
และ นางศรีสุวรรณ ชูกิจ ตําแหนงพยาบาล (ผูชํานาญการ
พิเศษ) สังกัดงานการพยาบาลผาตัด หองผาตัดสูติศาสตร 
- นรีเวชวิทยา ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล 

 1. แนวคิดในการประดิษฐ 
   เริ่มจากการศึกษาสภาพปญหาการ

ปฏิบัติงานจากการสัมผัสกับเครื่องผาที่มีการปนเปอนเชื้อ
โรคติดตอทางโลหิตและสารคัดหล่ังถอืเปนความเส่ียงในการ
ปฏิบัติงานมาก ซึ่งเชื้อโรคสามารถแพรกระจายเช้ือไปสูผู

ปฏิบัติงานที่เขามาสัมผัสได เนื่องจากหลังการผาตัดเคร่ือง
ผาทีใ่ชตองผานกระบวนการหลายข้ันตอนเพ่ือนาํกลับมาใช
ใหมนั้นเปนกระบวนการท่ีมีความเส่ียงตอผูปฏิบัติงานที่

เกีย่วของ เชน พยาบาลผาตดั พนักงานทาํความสะอาด และ
พนกังานหองผา ทางเลือกในการใชอปุกรณสาํหรบัทดแทน
เคร่ืองผาชนิดตางๆ สําหรับผูปวยโรคติดตอทางโลหิตและ
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สารคดัหลัง่ทีต่องทาํหตัถการผาตดั (Surgical procedure) 
ไดแก การใชชุด Universal drape pack ชนิดใชครั้งเดียว 
(Disposable) ตองนาํเขาจากตางประเทศจําหนายรวมเปน
ชุดใหญมีราคาสูงชุดละ 1,980 บาท แตทางหนวยงานหอง
ผาตัดไดนําชุดคลุมหนาทอง Ramathibodi disposable 
abdominal drapes ซึ่งจดสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัย
มหิดลมาใชเนื่องจากมีราคาถูกกวามากมีตนทุนเพียง 600 
บาท แตเนื่องจากขอจํากัดในการใชชุดคลุมหนาทองที่เนน

ในสวนที่ตองสัมผัสกับตัวผูปวยโดยตรง แตยังขาดในสวน
ของผาคลุมโตะผาตัดและชุดคลุมฐานรองถาดเคร่ืองมือ
ผาตัดชนิดใชครั้งเดียว (mayo cover) ทําใหยังตองใชชุด
เคร่ืองผาอยู คณะผูประดิษฐจึงมีความสนใจในสวนของชดุ
คลุมฐานรองถาดเครื่องมือเนื่องจากบริเวณน้ีจะมีการปน
เปอนโลหติและสารคดัหล่ังของผูปวยโดยตรงจากเครือ่งมือ
ที่ใชในการผาตัด 

  2.  ขั้นตอนการประดิษฐ 

 2” 

1”  

 

 

 27”x36” 2  

2” 

-
 

  Ethylene oxide 

8” 

9”  

  3.  จุดเดนของสิ่งประดิษฐ
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  4.  การเปรียบเทียบสภาพกอนและหลังการดําเนินการ

  

  5.  แนวคิดในการตรวจสอบและพัฒนา
สิ่งประดิษฐ ตามแนวคิดตามกระบวนการวงจรคุณภาพ 
PDSA 
   Plan วิเคราะหปญหาความเสี่ยงของ
บุคลากรจากการปนเปอนและแพรกระจายเชื้อที่มาจาก
โลหติและสารคัดหลัง่จากกระบวนการทํางานของบุคลากร
หองผาตัดและงานบริการผา ซึ่งมีผลตอการเพิ่มตนทุนของ
โรงพยาบาลในการทําความสะอาดผาเปอนติดเชื้อ และคา
ใชจายที่เพิ่มขึ้นของผูปวยติดเชื้อโลหิตและสารคัดหล่ังที่
ตองเขารบัการผาตดั โดยทีมผูประดิษฐระดมสมองวางแผน
การปรับปรุงแกไขปญหาวงจรกิจกรรมเดิมท่ีเคยปฏิบัติ
   Do หาอุปกรณ ประดิษฐถุงรองถาด
เครื่องมือรามาธิบดีชนิดใชแลวทิ้งในหัตถการผาตัดผูปวย
ติดเชื้อเพ่ือแกไขปญหาขางตน 
   Study (check) นาํสิง่ประดษิฐถงุรอง

ถาดเคร่ืองมือชนิดใชแลวทิ้งทดลองใชในหองผาตัด

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2555 – 30 
กันยายน 2555 ในผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวามีโรคติดตอ
ทางโลหิตและสารคัดหลั่ง จํานวน 19 ราย พบวาชุดคลุม
ฐานรองถาดเครื่องมือผาตัดชนิดใชแลวทิ้งท่ีประดิษฐขึ้น

สามารถแกปญหาหรือขอบกพรองที่พบซ่ึงผลการดําเนิน
การพบวา
   1.  ลดความเสีย่งในการจดัการกบัชดุ
คลุมฐานรองถาดเคร่ืองมือผาตัดที่ทําจากผาที่มีการปน
เปอนเชื้อเปน 0 %  

   2.  ลดวงรอบการทาํงานของบคุลากร
หองผาและหองผาตดัของบคุลากรในการนาํกลบัมาใชใหม 
ซึ่งกระบวนการเดิมหากตองนํามาใชใหมใชเวลา 120 นาที 
แตกระบวนการใหมใชแลวทิ้งใชระยะเลาในการกําจัดขยะ

ภายในโรงพยาบาลเพียง 10 นาที 
   3.  ลดจาํนวนผาทีใ่ชคลมุฐานรองถาด
เคร่ืองมือการปฏิบัติเดิมใชผา 1,100 กรัม แตกระบวนการ
ใหมไมตองใชผาคลุมฐานรองถาดเครื่องมือชนิดใชแลวทิ้ง
จงึชวยลดคาใชจายในสวนของการทาํความสะอาดใหแกโรง
พยาบาล และลดตนทุนคาใชจายใหกับผูปวยติดเชื้อที่เขา
รับการผาตัดลดลงไดถึง 1,360 บาท (ตนทุนการประดิษฐ
ถุงละ 20 บาท เม่ือใชกับชุดคลุมหนาทอง Ramathibodi 
disposable abdominal drapes ราคา 600 บาท รวม
เปนเงิน 620 บาท ในขณะที่ชุดคลุมฐานรองถาดเคร่ืองมือ
ชนิดใชครั้งเดียวที่มาจากตางประเทศในชุด Universal 

drape pack ราคา 1,980 บาท) 
   4.  ผลการประเมินกลุมบุคลากรผู
ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจการใชนวัตกรรมรอยละ 95 
    Act ใชถุงรองถาดเคร่ืองมือ

รามาธบิดชีนดิใชแลวทิง้ในหัตถการผาตดัผูปวยติดเชือ้ทาง

โลหิตและสารคัดหล่ัง ตัง้แต เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึง
ปจจุบัน
  6. การนําเสนอผลงาน ผลงานนวัตกรรม

ชิ้นนี้ทีมผูประดิษฐไดมีการนําเสนอผลงานไดรับรางวัล
ชมเชย 2 รางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพ (CQI) ของโรง
พยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ 20 ประจําป 2556 และการ
ประชุมวิชาการ และประชุมใหญสามัญประจําป 2557 
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  ตัวอยางท่ี 2  :  นวัตกรรมการประดิษฐถุง
เก็บชิ้นเนื้อรามาธิบดีสําหรับกอนเนื้องอกของรังไขในการ
ผาตดัสองกลอง ของนาง นงนาจ แกวใจ และ นางสาวรตันา 
เพิ่มเพ็ชร ตําแหนงพยาบาล (ผูชํานาญการพิเศษ) สังกัด
งานการพยาบาลผาตดั หองผาตดัสตูศิาสตร – นรเีวชวทิยา 

ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  1. แนวคิดในการประดิษฐ 
   จากปญหาในการปฏิบัติงานในขณะ
ใหการพยาบาลขณะผูปวย นรีเวชท่ีตองเขารับการผาตัด
สองกลองท่ีมีสาเหตุจากการมีกอนเน้ืองอกหรือถุงนํ้าที่
บริเวณรังไข ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมการแตกของ
กอนท่ีรังไขที่เปนมะเร็งก็จะทําใหระยะของโรคมีการ
เปล่ียนแปลงมีการแพรกระจายของเซลลมะเร็งไปยังอวัยวะ
อื่นซึ่งมีผลทางดานการรักษาและการใหยาเคมีบําบัดอยาง
มาก หากเน้ืองอกเปนประเภท Dermoid cyst ภายในรังไข
กจ็ะประกอบไปดวยไขมัน เสนผม กระดูกและฟน หรือเน้ือ
งอกเปนประเภท Chocolate cyst ซึ่งภายในกอนอาจมี
ลกัษณะหนืดขนสนีํา้ตาลเขมคลายช็อกโกแลต หากเกิดการ
ปนเปอนภายในชองทองก็จะมีผลตอระยะเวลาการดม
ยาสลบและระยะผาตดั นอกจากนีย้งัมผีลตอคาใชจายของ
ผูปวยดานการรักษาขณะเขารับการผาตัด 
   สําหรับแนวการปฏิบัติแบบเดิมใชถุง
การเก็บชิน้เน้ือตามแนวคิดการประดิษฐของ นางเพียรจิตต 
ภูมิสิริกุล ซึ่งสามารถลดคาใชจายในการใชอุปกรณเก็บชิ้น
เนือ้ (endobag) ทีต่องนาํเขาจากตางประเทศทีม่รีาคาแพง 
แตจากการปฏิบัติงานพบปญหาการสื่อสารระหวาง
พยาบาลผาตดักับสตูแิพทยผูทาํผาตดัเก่ียวกับขนาดของถุง

เก็บช้ินเน้ือท่ีระบุขนาดเปนดานกวางและดานยาวเปนนิ้ว
แตแพทยบอกขนาดของกอนเปนเซนติเมตร อาจทําใหเกิด

ความสับสนในขณะเรียกใชงานของศัลยแพทยและพยาบาล 
ผลลัพธที่เกิดขึ้นทําใหศัลยแพทยตองใชถุงในขนาดที่ไม
เหมาะสมของถุงเก็บชิ้นเน้ือกับกอนเน้ืองอกรังไข 
   นอกจากนี้ยังพบการไมคงร ูปของปาก
ถุง ดึงรูดปดปากถุงยาก การกีดขวางการใชพื้นที่ในการ
ผาตัด การแกไขจุดบกพรองที่พบและพัฒนามาเปนถุงเก็บ
ช้ินเน้ืออีกรูปแบบโดยทําการจําลองกอนเน้ืองอกเพื่อหา
ขนาดที่เหมาะสมและเปลี่ยนการเรียกขนาดกวางและยาว
ของถงุมาระบเุปนขนาดของกอนเนือ้งอกแทนเพือ่ลดปญหา
ในการสื่อสาร และเปลี่ยนวัสดุที่ใชควบคุมการปดปากถุง
แบบเดิมเปนเชือกชนิดตางๆ ไดแก Silk และ Cord tape 
มาใชเปน Swist tie ที่เปนลวดออนหุมพลาสติกเพื่อแก
ปญหาเร่ืองการไมคงรูปของปากถุงทําใหนํากอนเน้ืองอก
บรรจุลงในถุงไดงายขึ้น และอุปกรณชิ้นนี้ยังชวยมิใหเกิด
การพันกันจนทําใหเกิดเปนปมเชือก นอกจากนี้ยังลด
อปุสรรคตอการใชพืน้ทีใ่นการผาตดัจากการดงึยดึเสนเชอืก
ไวกับผนังหนาทองขณะทําผาตัด

 2. ขั้นตอนการประดิษฐ 
   2.2.1 จําลองขนาดของกอนเนื้องอก
หรือถุงนํ้าที่บริเวณรังไข โดยการใสนํ้าลงในลูกโปงและวัด
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
   2.2.2 กําหนดขนาดของถุงพลาสติก
ชนิดทนความรอนมีขนาดที่เหมาะสม นํากอนจําลองใสถุง
ขนาดตางๆ เพือ่หาขนาดทีเ่หมาะสมระหวางถงุรอนทีใ่ชกบั
ถุงนํ้าหรือกอนที่บริเวณรังไข สําหรับทําเปนถุงรองรับทํา

เปนถงุรองรบัถงุน้ําหรอืกอนทีบ่รเิวณรงัไขในชองทอง และ
ใชกําหนดการเรียกช่ือถุงตามขนาดของกอนท้ังหมด 4 
ขนาด ไดแก 5, 7, 10 และ 15 เซนติเมตร 
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  3.  แนวคิดในการตรวจสอบและพัฒนา
สิ่งประดิษฐ ผูประดิษฐใชแนวคิดในกระบวนการวงจร
คุณภาพ PDSA
   Plan  :  ตรวจสอบสภาพปญหาและ
สถานการณในการปฏิบัติงานพี่พบปญหาดานการสื่อสาร
เกี่ยวกับขนาดของถุง ถุงแบบเดิมท่ีใชปากถุงที่ใชควบคุม
การปดทําจากเชือกชนิดตางๆ ทั้ง silk และ cord tape 
ซึ่งมีปญหาเกิดการพันกันอาจทําใหเกิดเปนปม และพ้ืนที่
ในการผาตดัคอนขางแคบและจาํกดัการใชเชือกดงึไวกบัผนงั

หนาทองขณะทําผาตดัทําใหเกดิความไมสะดวกของแพทย
ในขณะผาตัด ซึ่งอาจนําไปสูการใชถุงเก็บชิ้นเนื้อท่ีตองสั่ง
นาํเขาจากตางประเทศและมรีาคาสงู 1,500-2,500 บาท/ชิน้

โดยวางแผนการปรับปรุงแกไขวงจรกิจกรรมเดิมที่เคย
ปฏิบัติโดยการวางแผนการดําเนินการและปรับปรุงสู
แนวปฏิบัติใหม

   Do   :  จําลองลูกโปงใหมีขนาดของ
กอนที่พบบอยหนวยเปนเซนติเมตรเพ่ือกําหนดขนาดของ
ถุงรอนที่ใชในการประดิษฐ คนหาวัสดุที่ใชควบคุมการปด

ของปากถุงใหมดวยเสนลวดออนหุมดวยพลาสตกิซึง่จะชวย
ลดการดึงเชือกไวที่ผนังชองทองเพิ่มพื้นที่ในการทําผาตัด
ของแพทยและยงัชวยจัดใหปากถงุคงรปูจงึชวยใหเกดิความ
งายตอการนาํกอนเน้ืองอกหรอืถุงนํา้ใสลงในถงุเกบ็ชิน้เนือ้ 
เพื่อประดิษฐถุงเก็บช้ินเน้ือที่ชวยลดคาใชจายดานอุปกรณ
การแพทยที่มีราคาแพงใหแกผูปวย 
   Study (check)  :  ดําเนินการ
ทดลองใชงานในผูปวยทีเ่ขารบัการผาตดัถงุนํา้และเนือ้งอก
ที่รังไขโดยการสองกลองต้ังแต 2 สิงหาคม 2553 – 13 
ตุลาคม 2553 พบวาสูตินรีแพทยผูใชงานจํานวน 8 ทาน มี
ความพงึพอใจดานการระบขุนาดทีช่ดัเจนทําใหการสือ่สาร
มีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความสะดวก
ในการใชงานมากกวาถุงเก็บชิ้นเน้ือแบบเกา 
   Act  :  นําถุงเก็บชิ้นเน้ือรามาธิบดี
สําหรับกอนเนื้องอกของรังไขในการผาตัดสองกลองที่มี
ประดิษฐขึน้เปนทางเลือกในการเก็บชิน้เน้ือใหแกสตูแิพทย 
ตั้งแต เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 จนถึงปจจุบัน

 ถุงเก็บชิ้นเนื้อกอนดําเนินการ การทดลองเพ่ือจําลองขนาดของกอน ถุงเก็บชิ้นเน้ือหลังดําเนินการ
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   การนําเสนอผลงาน ผลงานนวตักรรม

ชิ้นนี้ทีมผูประดิษฐไดมีการนําเสนอผลงานในงานมหกรรม
คณุภาพ (CQI) ของโรงพยาบาลรามาธบิด ีครัง้ที ่18 ประจาํ
ป 2554 ซึ่งผลงานไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 หลัง
จากนั้นเผยแพร ผลงานนวัตกรรมโดยการสงเปนบทความ
ตีพิมพในวารสารชมรมพยาบาลหองผาตัดซึ่งผลงานเปน
ของ นงนาจ แกวใจ และรัตนา เพิ่มเพ็ชร. การประดิษฐถุง
เก็บชิ้นเนื้อรามาธิบดีสําหรับกอนเนื้องอกของรังไขในการ
ผาตัดสองกลอง. วารสารสมาคมพยาบาลหองผาตัดแหง
ประเทศไทย. 2553; 3(2): 37-43. (มีสวนรวมรอยละ ๕๐)
   ผลงานในลกัษณะอืน่ จะตองเปนผล
งานท่ีสะทอนใหเห็นถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค มีบท
วิเคราะหผลงานอธิบายชี้ใหเห็นวาใชหลักการ ทฤษฎี 
แนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําผลงาน 
และมีขอควรระวังขอสังเกตในการทําผลงานดังกลาว ผล
งานน้ันเปนทีย่อมรับในเชิงวชิาการ คอืมีการเผยแพร ไดรบั
รางวลัหรอืไดรบัการคดัเลอืกใหนาํเสนอผลงานในวาระและ
โอกาสตาง ๆ เปนตน

สรุป
 การสนับสนุนบคุลากรในมหาวิทยาลัยใหเปนนกั
คิดหรือนักประดิษฐเปนวัฒนธรรมขององคการท่ีดี เพราะ
ทุกองคการสุขภาพมุงเนนระบบบริการท่ีดีมีการประกัน
คณุภาพการใหบริการมุงเนนท่ีความปลอดภัยและความพึง
พอใจของผูปวยเปนสําคัญ นวัตกรรมเปนเพียงวิธีการหนึ่ง

ในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานซึ่งความสําเร็จของ

นวัตกรรมนั้นมิไดเกิดจากการประดิษฐแตเพียงอยางเดียว 
แตควรทําใหเกิดกระบวนการท่ีตอเนื่อง เพราะหลายครั้งที่
การสรางนวัตกรรมเพียงเพื่อตอบสนองความตองการของ
กลุมผูประดิษฐเทานั้น แตหากไมเปนที่ตองการของกลุมผู

ปฏิบัติงานแมไดรับรางวัลที่ยิ่งใหญเทาใด อาจไมทําใหเกดิ
ความภาคภูมิใจไดเทากับนวัตกรรมท่ีกลุมผูปฏิบัติเรียกใช
ทกุคร้ังและมีปรมิาณความตองการใชงานเพ่ิมขึน้ ตลอดจน

มีความปลอดภัยสูงและสามารถลดภาวะแทรกซอนหรือ
ความทุกขทรมานใหแกผูปวยจึงจะเปนรางวัลของผู
ประดิษฐอยางแทจริง
  การใชผลงานนวัตกรรมสําหรับยื่นขอตําแหนง

ทางวิชาการเพื่อใหเกิดความกาวหนาในวิชาชีพถือเปนการ
สรางขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงานท่ีผูบริหารควรใหการ
สนับสนุน เพราะบุคลากรทุกคนเปนฟนเฟองท่ีมีคุณคาแก
องคการ แมเปนบุคลากรในตําแหนงเล็ก หากชวยกันคิด 
ชวยกันทํา นอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพตัวบุคลากรดาน
การคิดหรอืการประดษิฐอยางมอีสิระและมกีารแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผลของทีมผูปฏิบัติงานนอกจาก
เปนการหลอหลอมใหบุคลากรในหนวยงานมีความสามัคคี
ในการสรางสรรคผลงานคุณภาพท่ียังประโยชนสูงสุดแกผู
ปวย และยังทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกับ
องคการซ่ึงมีสวนชวยองคการใหขับเคล่ือนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเจริญเติบโตอยางม่ันคงแข็งแรง 
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