แบบฟอร์ มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ด้ าน นวัตกรรม
ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเรื่ อง

ศ.คลินิก ทญ. ปิ ยารัตน์ อภิวฒ
ั นกุล คณะวิชา/หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

ชื่อ-สกุล ผู้บนั ทึก

อ.ทพ.สิรวิชฐ์ สถาปนา

บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเรื่ อง
เรื่ องที่เล่า

คณะวิชา/หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
หัวหน้ าสาขาทันตกรรมจัดฟั นo;

นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ “แกะ แปะ ยิ ้ม”

บริ บทหรื อความเป็ นมาของเรื่ องที่เล่า
ปั ญหาที่ผ้ ปู ่ วยทันตกรรมจัดฟั นต้ องพบอยูเ่ สมอ ๆ คือ การระคายเครื่ องของเยื่อบุช่องปากกับเครื่ องมือจัดฟั น ซึง่ ปกติ
ทันตแพทย์จะแนะนาให้ ผ้ ปู ่ วยใช้ ขี ้ผึ ้งมาติดที่เครื่ องมือจัดฟั นบริ เวณที่คมเพื่อลดการระคายเคือง ส่วนมากขี ้ผึ ้งทีใ่ ช้ ในท้ องตลาด
มีลกั ษณะเป็ นแท่งสีขาวขุน่ ผู้ป่วยต้ องแบ่งขี ้ผึ ้งมาปั น้ เป็ นก้ อนก่อนนามาใช้ ซึง่ พบว่าใช้ คอ่ นข้ างยาง โดยเฉพาะเมื่อทิ ้งขี ้ผึ ้งไว้ ใน
ที่ทมี่ ีอณ
ุ หภูมิสงู ทาให้ ขี ้ผึ ้งอ่อนตัวเหนียว และยังเกิดการปนเปื อ้ นได้ ง่าย
ทางกลุม่ นวัตกรรม จึงให้ ความสนใจ และพยายามคิดค้ นรูปแบบใหม่ของการนาขี ้ผึ ้งมาใช้ โดยนาขี ้ผึ ้ง มาหลอมใหม่
แล้ วเติมสีสนั เพื่อเพิ่มความสวยงามน่าใช้ นามาปั น้ เป็ นก้ อนพร้ อมใช้ เคลือบผิวด้ านนอกด้ วยแป้งกล้ วยหิน เพื่อไม่ให้ ความขี ้ผึ ้ง
อ่อนตัว เหนียวเหนอะหนะ บรรจุใหม่ในแผงพร้ อมใช้ ทาให้ งา่ ยต่อการใช้ สะดวกต่อการพกพา เคลือบผิวด้ านนอกด้ วยแป้ง
กล้ วยหิน เพื่อไม่ให้ ความขี ้ผึ ้งอ่อนตัว เหนียวเหนอะหนะได้ ง่าย และลดปั ญหาการปนเปื อ้ น ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการ/ขันตอน
้
หรื อกระบวนการที่ทาให้ งานนันประสบความส
้
าเร็จ
-

การทางานแบบเน้ นการมีสว่ นร่วม โดยให้ นกั เรี ยนในกลุม่ งามนวัตกรรม ช่วยกันคิด เปิ ดโอกาสให้ นาเสนอ ตังแต่
้ การ
เลือกหัวข้ อที่สนใจ

-

มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง เป็ นระยะ ๆ เพื่อมาสรุปการดาเนินงาน ปั ญหา ข้ อจากัด อุปสรรคต่าง ๆ

-

มีการลองผิด ลองถูก ทาให้ ได้ ผลงานที่เหมาะสมมากขึ ้น เช่นในตอนแรก ตังใจจะท
้
าในรูปแบบของลิปสติก แต่พบว่า
ขี ้ผึ ้งมีความเหนียวเกินไป ทาให้ ไขยาก

-

มีการประสานงานนอกคณะ เพื่อขอความรู้ Knowhow ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาแก้ ปัญหา ข้ อจากัดต่าง ๆ

เทคนิคหรื อกลยุทธ์ที่ทาให้ เกิดความสาเร็ จ
-

เน้ นการมีสว่ นร่วม ให้ โอกาสสมาชิกในกลุม่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ

-

มีการติดตาม ประชุมการดาเนินงาน อย่างต่อเนื่อง อย่างน้ อยสัปดาห์ละหนึง่ ครัง้

-

มีความรอบรู้ เป็ นคนช่างสังเกต ส่ามารถประยุกต์นาวิทยาการที่เกี่ยวข้ องมาใช้ ประโยชน์ เช่น การนาแป้งกล้ วยหิน
ซึง่ เป็ นผลผลิตของ ม.รังสิต มาใช้ แก้ ข้อจากัดในด้ านความเหนอะหนะของขี ้ผึ ้งได้

ผู้ที่มีสว่ นร่วมทาให้ เกิดความสาเร็ จ และบทบาทของบุคคลนัน้
-

นักศึกษาทันตแพทย์ในกลุม่ งานนวัตกรรม มีสว่ นร่วมในการประสาน ดาเนินงานต่าง ๆ

-

อาจารย์สาขานวัตกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ

อุปสรรคหรื อปั ญหาในการทางาน และแนวทางในการแก้ ปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว
-

ปั ญหาด้ านเวลา เนื่องจากนักศึกษาทันตแพทย์มีภาระงานทีค่ อ่ นข้ างมาก ทาให้ ต้องบริ หารจัดการเวลาอย่าง
ระมัดระวัง

-

การประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง อาจมีขนตอน
ั้
หรื อต้ องใช้ เวลาที่คอ่ นข้ างมาก

-

กระบวนการผลิตยังอยูใ่ นขันทดลอง
้
ในการผลิตจริ ง อาจต้ องมีการทดสอบความถูกต้ อง ปลอดเชื ้ออีกครัง้ หนึง่

