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ชื่ อเรื่ อง เหยียบฉันสักนิด ก่อนทิ้งรักลงถัง (Magic beat box part II )
ชื่ อเจ้ าของผลงาน นายปั ญญา จันทา ตาแหน่ง พนักงานบริ การทันตกรรม
ชื่ อผู้นาเสนอ
นายปัญญา จันทา
สถานทีต่ ิดต่ อกลับ/โทรศัพท์ /โทรสาร มือถือ
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลศรี รัตนะ ตาบลศรี แก้ว อาเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ
โทรศัพท์ 084-0218306 e-mail address : t_saena@hotmail.com
บทนา
การให้บริ การด้านทันตกรรม เป็ นหัตถการที่ตอ้ งใช้กล้ามเนื้อร่ างกายในการทางาน ทั้งตัวผูใ้ ห้บริ การคือทันต
แพทย์และทันตาภิบาล ซึ่ งท่าทางการทางานซ้ า ๆ อาจทาให้เกิดปญหาโรคกล้ามเนื้ อที่เกิดจากการทางาน แต่
ทันตบุคลากรที่มกั พบปั ญหามากที่สุด กลับกลายเป็ นกลุ่มผูช้ ่วยทั้งผูช้ ่วยทันแพทย์และพนักงานบริ การเพราะ
ลักษณะงานเป็ นงานที่ตอ้ งเดินตลอดทั้งวัน รวมถึงในขณะทาหัตถการต้องยืนตลอดเวลา ภาระงานที่สาคัญคือ
การจัดการแยกชนิดขยะจากผูป้ ่ วย เพื่อทิ้งให้ถูกประเภท จะได้กาจัดได้ถูกต้อง เดิมขยะติดเชื้อเป็ นแบบเหยียบถัง
ขนาดเล็ก แต่เมื่อมีการปรับระบบเป็ นแบบทิง้ ขยะที่สามารถเก็บขยะจากภายนอกอาคาร ปริ มาณขยะที่มากขึ้น
ทาให้ตอ้ งเพิ่มจานวนถังขยะติดเชื้ อเพื่อให้เพียงพอกับปริ มาณขยะ การเปิ ดทิ้งขยะติดเชื้อแต่ละครั้งต้องใช้การ
ก้มลงจับมือจับฝาถัง เพื่อเปิ ดฝาขึ้นแล้วจึงทิ้งขยะที่ได้คดั แยกแล้ว โดยเฉลี่ย ผูช้ ่วย 1 คนต้องก้มลงเปิ ดฝาถัง
ประมาณ 30 ครั้งต่อวัน ผช ที่ข้ ึนปฏิบตั ิงานมากสุ ด ต้องก้มทิ้งขยะ เดือนละ ประมาณ 900 ครั้ง ในระยะยาว
ปั ญหาการเจ็บป่ วยจากท่าทางการทางานที่ผดิ หลักการยศาสตร์ จะกลายเป็ นปั ญหาสาคัญของทันตบุคลากรได้
และการใช้มือจับสิ่ งของถือเป็ นการแพร่ กระจายเชื้ อในคลินิกบริ การ ผูเ้ ขียนจึงได้ทาการวิเคราะห์ปัญหา และ
ทบทวนร่ วมกับทีมช่างโรงพยาบาลศรี รัตนะ เพื่อหาวิธีการหรื อเครื่ องมือที่ช่วยลดความเสี่ ยงดังกล่าว เลย
ประยุกต์ใช้หลักระบบรอกและเพลามาช่วยทุ่นแรง จึงออกมาเป็ น ที่เหยียบเปิ ดฝาถัง เกิดเป็ นนวัตกรรม เหยียบ
ฉันสักนิด ก่อนทิ้งรักลงถัง (Magic beat box part II ) เพื่อลดความเสี่ ยงในการแพร่ กระจายเชื้อ และ ลดการ
เจ็บป่ วยจากการทางาน ผลลัพธ์ที่ได้น้ นั ส่ งผลในด้านการปรับปรุ งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการลดการแพร่ กระจาย
เชื้อ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงปรับระบบการทางาน เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ
วิธีการศึกษา/การดาเนินงาน
เป็ นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation Project) เพื่อสร้างความปลอดภัยตามแนวคิด Patient
and Personnel safety โดยมีกระบวนการดังนี้
1. ทบทวน แนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ จาก ความเสี่ ยงและอุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้น
2. ประชุมทีมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กลุ่มงานทันตกรรม และทีมช่างโรงพยาบาล ทบทวนวิชาการ วาง
แนวทางและออกแบบนวัตกรรม
3. ดาเนิ นการตามแผน สร้าง นวัตกรรม เหยียบฉันสักนิ ด ก่อนทิ้งรักลงถัง ทดลองระบบ ประเมินระบบ
ด้วยการทดลองใช้ ปรับปรุ งนวัตกรรมต้นแบบ และการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งาน
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รู ปภาพแสดงการเปลีย่ นแปลง
ระบบเดิม ก่อนใช้ Magic beat box part II

การออกแบบในหน้ ากระดาษ
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การติดตั้งหน้ างาน
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การทดลองใช้ งาน
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ผลการศึกษา
ระบบ Magic beat box part II ตามหลักการและแนวคิด สามารถช่วยลดการแพร่ กระจายเชื้ อและลดการ
เจ็บป่ วยจากการทางานที่ผิดหลัก การยศาสตร์ ได้ แต่เมื่อทาการติดตั้งแล้วลองใช้ พบปั ญหาคือ ความฝื ดจาก
น้ าหนัก ฝาถังที่ มากเกิ นไป รอกที มี ขนาดเล็กและมี หลายอันทาให้ส ายพานยาวเกิ นไป ไม่ส ะดวกในคนที่ มี
น้ าหนักตัวน้อยโดยเฉพาะเพศหญิง จึงมีการปรับโดย ลดน้ าหนักฝาถังลง เปลี่ยนสายพานเป็ นลวดสลิงที่มีขนาด
เล็กลง ปรับแป้ นเหยียบให้กว้างเหยียบง่าย และมีการถ่วงน้ าหนักช่วยลดแรงเหยียบ พบว่า สามารถใช้งานได้ดี
บุคลากรมีความพึงพอใจ สามารถการใช้มือสัมผัส จึงลดโอกาสแพร่ กระจายเชื้ อในคลินิกบริ การ สะดวกต่อ
การทางาน และถูกหลัก การยศาสตร์ เพิ่มความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน ตามแนวคิด 2P safety หมวด Infection
control of SIMPLE ผูร้ ับผลงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100

ตารางที่ 1 : การประเมินความพึงพอใจ ต่อ Magic beat box part II
ประเด็นที่ประเมิน
1. ความง่ายของการใช้งาน
2. ความปลอดภัยในการทางาน
3. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน
4. ความเมื่อยล้าที่เกิดจากการใข้งาน
5. ความพึงพอใจโดยรวม
รวม

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย

คิดเป็ นร้อยละ

2
5
3
3
3
16

40
100
60
60
60

อภิปราย สรุ ป และข้ อเสนอแนะ
นวัตกรรม นี้น่าจะเป็ นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้การทางานมีความปลอดภัยและเอื้อต่อการทางาน โดย
ปั จจัยของความสาเร็ จคือ การทางานเป็ นทีม การวางแผนร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ การทบทวนวิชาการ และการ
ใส่ ใจต่อเพื่อนร่ วมงาน สามารถนามาใช้แทนวิธีการเดิม ได้ท้ งั ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย บุคลากร รวมไปถึ ง
ความสุ ขในการทางานของบุคลากรระดับผูป้ ฎิบตั ิ ส่ งผลให้เกิดผูร้ ับบริ การประทับใจ ผูใ้ ห้บริ การมีความสุ ข

