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บทคัดย่อผลงาน 

ประเภท  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
ชื่อเร่ือง  นวัตกรรม Mini Disaster Respond Emergency Light System 
ผู้น าเสนอ  นายเทวินทร์  มานะกิจเจริญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 
นวัตกรรม Mini Disaster Respond Emergency Light System 

เทวินทร์  มานะกิจเจริญ 
Mini Disaster Respond Emergency Light System เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาจาก   ชุดส่องสว่างรับ

ภัยพิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คือ สามารถน าไปใช้
ปฏิบัติงานนอกสถานพยาบาลได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งบ ารุงรักษาง่าย ภายใต้ต้นทุนการผลิตที่ลดลง ใช้ระยะเวลา
พัฒนานวัตกรรม 5 เดือน (มกราคมถึงพฤษภาคม 2559)  

ผลการพัฒนาพบว่า Mini Disaster Respond Emergency Light System ออกแบบให้สามารถประยุกต์ใช้งาน
ได้พร้อมกัน 6 ประเภท คือ 1) โคมไฟส่องสว่างจากไฟ ๒๒๐ โวลต์ 2) โคมไฟส่องสว่างจากแบตเตอร์ร่ี ๑๒ โวลต์ 3) 
ไฟส่องสว่างติดหมวกนิรภัย 4) ไฟไซเรน 5. วิทยุสื่อสาร และ 6) เสื้อกั๊กติดไฟ LED โดยใช้แหล่งพลังงานจาก
แบตเตอร่ี Lithium Polymer อุปกรณ์ทั้งหมดบรรจุอยู่ในกระเป๋าเป้ น้ าหนักรวม 3.5 กิโลกรัม ต้นทุนการผลิต 4,500 
บาท จากการน าไปใช้งานพบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติ ร้อยละ 92.22  
 บทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนานวัตกรรม คือ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาหาความรู้ ลงมือ
ปฏิบัติ และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เป็นทักษะส าคัญที่ช่วยเกิดการพัฒนาระบบได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โอกาสพัฒนา
ต่อเน่ือง คือ จะน า Mini Disaster Respond Emergency Light System มาใช้งานร่วมกับ Eagle eyes (โดรนติด
กล้อง) เพื่อเสริมประสิทธิภาพเมื่อออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ทั้งการปฏิบัติงานในสถานที่ไม่มีแสงสว่าง การ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน และการวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในพื้นที่อันตรายต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 
ค าส าคัญ ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติ 
 

 
 

                                                 
 พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลตากใบ 
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ผลงานวิชาการ  ประเภท นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
1.ชื่อผลงาน : นวัตกรรม Mini Disaster Respond Emergency Light System 
2.ชื่อผู้น าเสนอ นายเทวินทร์   มานะกิจเจริญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 081-8972013 
3.ท่ีมาของปัญหา 
 บทบาทของงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน คือ การออก
ปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งในและนอกสถานพยาบาล  ทั้งสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว คลื่นใต้น้ า และภัยพิบัติที่เกิดจากผลการกระท าของมนุษย์ เช่น ภัยจาก
อุบัติเหตุทางคมนาคม ภัยจากการก่อสร้าง ภัยที่เกิดจากจลาจล ภัยจากการก่อการร้าย โดยเฉพาะภัยจากการก่อการ
ร้าย ซึ่งในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์จากสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึง
จ าเป็นต้องเตรียมพร้อมส าหรับออกปฏิบัติงานนอกสถานพยาบาลอยู่ตลอดเวลา ส าหรับโรงพยาบาลตากใบ ในช่วง
ปีงบประมาณ  2556-2558 พบว่าในพื้นที่อ าเภอตากใบ มีแนวโน้มที่โรงพยาบาลและทีมกู้ภัยฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้นอกสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก 1,136 คร้ัง ในปี  2556 เป็น 1,192 และ 1,256 คร้ัง ใน
ปี 2557 และ 2558 ตามล าดับ (รายงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลตากใบ, 255 9) ปัญหาหนึ่งที่พบ
ระหว่างออกปฏิบัติงานนอกสถานพยาบาล โดยเฉพาะในเวลากลางคืน คือ ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวกเน่ืองจากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องใช้ไฟฉายส่องสว่าง และต้องใช้มือจับ ก่อให้เกิดความไม่
สะดวกระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือในบางกรณีจ าเป็นต้องใช้บุคลากรอีกหนึ่งคนคอยช่วยเหลือในการใช้ไฟฉาย
ส่องสว่าง ท าให้สูญเสียอัตราก าลังขณะปฏิบัติงาน และสูญเสียงบประมาณที่ใช้จัดซื้อถ่านไฟฉายที่เสื่อมสภาพ
และต้องเปลี่ยนทุก 2 เดือน ขณะเดียวกันหากต้องการใช้แสงสว่างอย่างเพียงพอ ก็จ าเป็นต้องใช้โคมไฟส่องสว่าง 
ซึ่งมีข้อจ ากัดด้านคุณสมบัติทั้งขนาดที่ใหญ่ เคลื่อนย้ายไม่สะดวก การบ ารุงรักษากรณีหลอดไฟช ารุด จ าเป็นต้อง
สั่งซื้อจากบริษัทด้วยงบประมาณค่อนข้างสูง 
 เพื่อให้การจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกสถานพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลตากใบ จึงได้พัฒนาชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติขึ้นมาตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และลด
ต้นทุนในการจัดซื้อและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของโรงพยาบาลตากใบ โดยชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติ ถูกออกแบบให้
สามารถประยุกต์ใช้เป็นชุดส่องสว่างได้ ๔ ประเภท คือ 1) โคมไฟส่องสว่างจากไฟ ๒๒๐ โวลต์ 2) โคมไฟส่อง
สว่างจากแบตเตอร์ร่ี ๑๒ โวลต์ 3) ไฟส่องสว่างติดหมวกนิรภัย และ 4) ไฟไซเรน ใช้เวลาในการประกอบชุด
อุปกรณ์ไม่เกิน ๑ นาที โดยอุปกรณ์ทั้งหมดถูกจัดเก็บ และยึดติดไม่ให้มีการเคลื่อนไหว ภายในกระเป๋าเดินทางไฟ
เบอร์มีล้อเลื่อน ๔ ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายและใช้งานได้สะดวก ไม่ต้องใช้มือจับ และใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้
กระแสไฟฟ้า เหมาะส าหรับออกไปใช้งานนอกสถานพยาบาลในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ  
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อย่างไรก็ตามจากการน าไปใช้ปฏิบัติงานจริงระยะหนึ่ง ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งานว่ามีความไม่
สะดวกในการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่พื้นราบ ถ้าต้องยกมีน้ าหนักมาก  ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาต่อ
ยอดชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติ ให้มีความสะดวกในการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเพิ่มขึ้นต่อไป 
4.วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.เป้าหมาย 

มีชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติที่พัฒนาขึ้นใหม่ส าหรับใช้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินนอกสถานพยาบาล 
 
6.ตัวชี้วัด 
 1. ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติสามารถประยุกต์ใช้ท างานภาคสนามได้เพิ่มขึ้น 
 2. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานโคมไฟหัตถการรีไซเคิลมากกว่าร้อยละ 85 
7.ระยะเวลา 

ด าเนินการพัฒนาชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติต้ังแต่เดือนมกราคม 2559  - พฤษภาคม 2559วิธี/ 
8.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 การด าเนินการคร้ังนี้ เป็นการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ใน 2ประเด็น คือ 
ประสิทธิภาพการท างาน และต้นทุนของชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติทั้งสองรุ่น นอกจากนี้ยังศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ให้บริการชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติ  
 เคร่ืองมือในการศึกษา ได้แก่ แบบสรุปผลการใช้งานชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติทั้ง 2 รุ่น และ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติ  
 ส าหรับขั้นตอนในการจัดท า Mini Disaster Respond Emergency Light System สรุปได้ดังนี้ 
 1. ศึกษาระบบการท างานของ Mini Disaster Respond Emergency Light System และประเมินความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานขณะออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกสถานพยาบาล 
 2. ออกแบบระบบการท างานของ Mini Disaster Respond Emergency Light System 

3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับประกอบ Mini Disaster Respond Emergency Light System 
  3.1 โคมไฟ LED 12 โวลต์           3.7  แบตเตอร่ี Lithium Polymer 4 ก้อน 
  3.2 ไฟไซเรน LED 12 โวลต์                3.8 เสื้อกั๊กสะท้อนแสงติดไฟ LED 12   โวลต์ 
  3.3 ขาตั้งโคมไฟ LED  12  โวลต์          3.9 น๊อตยึดโคมไฟ LED 12  โวลต์ 
  3.4 ขาตั้งไฟไซเรน LED  12  โวลต์       3.10 ลวดรูปตัว S 
  3.5 หมวกนิรภัย                        3.11 วิทยุสื่อสาร 
  3.6 ไฟฉายคาดศีรษะ                         3.12 กระเป๋าเป ้
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                                      ภาพ 1                  ภาพ 2 

ภาพ 1-2 Mini Disaster Respond Emergency Light System 
 4. ขั้นตอนการติดต้ัง Mini Disaster Respond Emergency Light System 

4.1 ไฟส่องสว่างติดหมวกนิรภัย 
1)  น าไฟฉายคาดศีรษะติดกับตีนตุ๊กแกหน้าหมวกนิรภัย 
 

               
                 
                
 
 
 
 
                                           ภาพ 3        ภาพ 4 
 

ภาพ 3-4 ไฟส่องสว่างติดหมวกนิรภัย 
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 4.2 เสื้อกั๊กสะท้อนแสงติดไฟ LED 12 โวลต์ 
1) เสียบแจ็คแบตเตอร่ีเข้ากับแจ็คของไฟ LED 12 โวลต์ 
 

 
 

 

 

 

 

         ภาพ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ภาพ 6 

                                 ภาพ 5-6 เสื้อกั๊กสะท้อนแสงติดไฟ LED 12 โวลต์ 
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4.3 ชุดโคมไฟหัตถการ LED ใช้กับแบตเตอร่ี 12 โวลต์ 

1) ปลดตัวล็อคขาตั้งปล่อยขาตั้งโคมไฟออก และดึงตัวยึดขาตั้งโคมไฟให้กางออก 

                                  
 

 

 

 

 

 

                                ภาพ 7           ภาพ 8  

2) น าโคมไฟ LED มาติดต้ังบนขาตั้งโคมไฟแล้วขันน๊อตให้แน่น และน าแจ็คของแบตเตอร่ีมาเสียบเข้า

กับแจ็คของโคมไฟ LED 

 

 

                                

 

 

                                ภาพ 9                                                                 ภาพ 10 

      
 
 
 
 
 
                                                                ภาพ 11 
        ภาพ 7-11 ชุดโคมไฟหัตถการ LED ใช้กับแบตเตอร่ี 12 โวลต์ 
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4.4 ชุดโคมไฟหัตถการ LED ใช้กับไฟ 220 โวลต์ 
 1 ) ในกรณีที่ใช้กับไฟ 220 โวลต์ ให้น าแจ็คของโคมไฟมาเสียบเข้ากับ หม้อแปลงไฟฟ้า แล้ว

น าปลั๊กไปเสียบกับไฟ 220 โวลต์ 

กรณีใช้ในพื้นที่ซึ่งไม่สะดวกส าหรับใช้ขาตั้ง สามารถประกอบเข้ากับลวดตัว S แล้วสามารถน าไปแขวนกับ

กระจกมองหลัง ขอบประตู ส่วนประกอบต่างๆของรถ 

 

                                  
 
 
 
 
                                           ภาพ 12          ภาพ 13 

              ภาพ 12-13 ชุดโคมไฟหัตถการ LED ใช้กับแบตเตอร่ี 220 โวลต์ 
4.5 ชุดติดตั้งไฟไซเรน 

 1) ปลดตัวล็อคขาตั้งปล่อยขาตั้งโคมไฟออก จากนั้นดึงตัวยึดขาตั้งโคมไฟให้กางออก 

 

                

 

 

 

 

 

                              ภาพ 14       ภาพ 1 5 
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 2) น าไฟไซเรนมาประกอบด้านบนของขาตั้ง ยึดติดกับตีนตุ๊กแกให้แน่น  จากนั้นน าแจ็คของ
แบตเตอร่ีมาเสียบเข้ากับแจ็คของไฟไซเรน 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ภาพ 16       ภาพ 1 7 

ภาพ 14-17 ชุดติดตั้งไฟไซเรน 
 
9.ผลการด าเนินงาน 
 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ 2 ประเด็น คือ ประสิทธิภาพการใช้งาน และความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 

1. ประสิทธิภาพการใช้งาน 
จากการศึกษาคุณสมบัติของชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติกับ Mini Disaster Respond Emergency Light 

System สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติในแต่ละด้าน ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติกับรุ่นที่สอง 
 

คุณสมบัต ิ ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัต ิ Mini Disaster Respond Emergency 
Light System 

1. น้ าหนักรวม 13 กิโลกรัม 3.5 กิโลกรัม 
2. ขนาด 
(กว้าง × สูง × หนา)  

42 × 63 × 24 ซม. 30 × 43 × 18 ซม. 

3. บรรจุภัณฑ ์ บรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทางแบบมี
ล้อเลื่อน มีความเสี่ยงที่อุปกรณ์ที่บรรจุ
ภายในเลื่อนหลุดจากต าแหน่งที่เก็บ ท า
ให้เกิดความเสียหายได ้

บรรจุอยู่ในกระเป๋าเป้สะพาย มีความ
เสี่ยงที่อุปกรณ์ที่บรรจุภายในเลื่อนหลุด
จากต าแหน่งที่เก็บน้อยกว่า โอกาสที่
อุปกรณ์จะเสียหายลดลง  

4. การติดตั้งเคร่ืองมือ
บนรถพยาบาล
ฉุกเฉิน 

มีน้ าหนักมาก มีขนาดใหญ่ ไม่สะดวกใน
การน าไปติดต้ัง หรือเคลื่อนย้าย ขณะอยู่
ในรถฉุกเฉิน  

มีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา สามารถท าที่
แขวนติดต้ังในรถฉุกเฉินได้ง่ายและ
สะดวก 

5. ระยะเวลาใน 
การผลิต 

ระยะเวลาในการผลิตบรรจุภัณฑ์ใช้เวลา
ในการผลิต 3 วัน 

ระยะเวลาในการผลิตบรรจุภัณฑ ์ใช้เวลา
ในการผลิต 1 วัน 

6. คุณสมบัติการ 
ใช้งาน 

สามารถน ามาประกอบเพื่อใช้งานได้ 4 
ประเภท คือ 
1. โคมไฟส่องสว่างจากไฟ ๒๒๐ โวลต์ 
2. โคมไฟส่องสว่างจากแบตเตอร่ี ๑๒ 
โวลต์ 
3. ไฟส่องสว่างติดหมวกนิรภัย 
4. ไฟไซเรน 
 

สามารถน ามาประกอบเพื่อใช้งานได้ 6 
ประเภท คือ 
1. โคมไฟส่องสว่างจากไฟ ๒๒๐ โวลต์ 
2. โคมไฟส่องสว่างจากแบตเตอร่ี ๑๒ 
โวลต์ 
3. ไฟส่องสว่างติดหมวกนิรภัย 
4. ไฟไซเรน 
5. วิทยุสื่อสาร 
6. เสื้อกั๊กติดไฟ LED (เสื้อสะท้อนแสง)  

7. ข้อจ ากัด ไม่สามารถประกอบเพื่อน ามาใช้งานได้
ทุกประเภทพร้อมกัน 

สามารถประกอบเพื่อน ามาใช้งานได้ทุก
ประเภทพร้อมกัน 

8. ต้นทุนการผลิต 6,500 บาท 4,500 บาท 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

คุณสมบัต ิ ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัต ิ Mini Disaster Respond  
Emergency Light System 

9. แหล่งพลังงาน - ใช้แบตเตอร่ีของรถจักรยานยนต์ เป็น
แหล่งพลังงานเพียงแหล่งเดียว 
มีน้ าหนัก 1.7 กิโลกรัม ไม่สามารถ
น ามาใช้กับอุปกรณ์ทุกอย่าง 
พร้อมกันได้ทั้ง 2 ระบบ (โคมไฟส่อง
สว่าง และไฟไซเรน) 
- เมื่อแบตเตอร่ีหมดจะต้องน าไปบรรจุ
พลังงานที่ร้านซึ่งมีหม้อแปลงไฟ ท าให้
ไม่สะดวกต่อการวางแผนใช้งาน 

- ใช้แบตเตอร่ี Lithium Polymer จ านวน 
4 ก้อน มีน้ าหนักรวมกัน 300 กรัม 
สามารถน าไปใช้กับอุปกรณ์ทุกอย่างได้
พร้อมกัน เพราะอุปกรณ์แต่ละชิ้นใช้
แบตเตอร่ีอย่างละก้อน 
- เมื่อแบตเตอร่ี  Lithium Polymer หมด 
สามารถน ามาบรรจุพลังงานได้ด้วย
ตนเอง 

10. การน าเคร่ืองมือ
ไปใช้ปฏิบัติงาน 

เหมาะสมกับพื้นที่ราบเรียบ ไม่เหมาะกับ
การน าไปใช้ในพื้นที่ซึ่งลุ่ม ๆ ดอน ๆ 
และไม่เหมาะกับการน าไปใช้ในอาคาร
สูง เพราะต้องใช้วิธีการยก 

สามารถน าไปใช้ได้ทุกพื้นที่ ไม่มี
ข้อจ ากัด เพราะสามารถสะพายไปได้ทุก
แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               ภาพ 16 เปรียบเทียบขนาดชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติกับ 
                    Mini Disaster Respond Emergency Light System 
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                     ภาพ 17                    ภาพ 18 
 ภาพ 17-18  เปรียบเทียบการติดต้ังอุปกรณ์ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติกับ 
  Mini Disaster Respond Emergency Light System ในรถพยาบาลฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
                    ภาพ 19                        ภาพ 20 
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                       ภาพ 21                   ภาพ 22 
 ภาพ 19-22  การน า Mini Disaster Respond Emergency Light System  
    ไปใช้ปฏิบัติการนอกพื้นที่ 
2. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 30 คน คือ พยาบาลวิชาชีพ 28 คน และ เจ้าพนักงานเวช

กิจฉุกเฉิน 2 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.22 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจด้านกายภาพ ในระดับมากที่สุดในข้อภาพรวมของชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติมีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติมีความสวยงาม และชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติออกแบบได้ลงตัว 
เหมาะกับการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 80 ร้อยละ 93 และ   ร้อยละ 90 ตามล าดับ  

ด้านลักษณะการใช้งาน ในระดับมากที่สุดในข้อชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ชุด
ส่องสว่างรับภัยพิบัติสามารถน าไปใช้งานนอกสถานที่ได้ ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติสามารถประยุกต์ใช้กับงานอื่น 
ๆ ได้  คิดเป็นร้อยละ 83 ร้อยละ ๑๐๐ และร้อยละ 83 ตามล าดับ  

ด้านการบ ารุงรักษา ในระดับมากที่สุดในข้อ การออกแบบชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติง่ายต่อการเก็บรักษา  
วัสดุที่น ามาสร้างหาได้ง่ายและราคาถูก  ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติง่ายต่อการบ ารุงรักษา  คิดเป็น   ร้อยละ 73 ทั้งหมด 
เมื่อชิ้นส่วนใดช ารุดสามารถซ่อมแซมและเปลี่ยนได้ ร้อยละ 100  

ด้านความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน ในระดับมากที่สุดในข้อชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติมีความสะดวกต่อ
การน าไปปฏิบัติงาน  คิดเป็นร้อยละ 73 ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติสามารถลดขั้นตอนการท างาน  คิดเป็นร้อยละ 80 
ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติช่วยลดการใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ขนย้าย และชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติมีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 90 และชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติสามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์  คิดเป็นร้อยละ 100 
ดังตาราง  
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ตาราง 1 ความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติ Mini Disaster Respond Emergency Light System  

ความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติ 
ระดับความพึงพอใจ (n = ๓๐) 

ค่า 
เฉลี่ย 

แปลผล มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ด้านกายภาพ        
1.1 ภาพรวมของชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติมีความคงทน 7 93 0 0 0 4.07 มาก 
1.2 ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 80 20 0 0 0 4.8 มากที่สุด 
1.3 การออกแบบและช้ินส่วนชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติแข็งแรง 10 50 40 0 0 3.7 มาก 
1.4 ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติมีความสวยงาม 93 7 0 0 0 4.93 มากที่สุด 
1.5 ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติออกแบบได้ลงตัว เหมาะกับการใช้งาน 90 10 0 0 0 4.9 มากที่สุด 
2. ลักษณะการใช้งาน        
2.1 ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติมีขั้นตอนการเตรียมปฏิบัติงานน้อย 30 20 50 0 0 3.8 มาก 
2.2 ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติสามารถท างานได้นานติดต่อกัน 13 43 44 0 0 3.7 มาก 
2.3 ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก  83 17 0 0 0 4.83 มากที่สุด 
2.4 ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติสามารถน าไปใช้งานนอกสถานที่ได้ 100 0 0 0 0 5 มากที่สุด 
2.5 ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติสามารถประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆ ได ้ 83 17 0 0 0 4.83 มากที่สุด 
3. การบ ารุงรักษา        
3.1 การออกแบบชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติง่ายต่อการเก็บรักษา 73 27 0 0 0 4.73 มากที่สุด 
3.2 วัสดุที่น ามาสร้างหาได้ง่ายและราคาถูก 73 27 0 0 0 4.73 มากที่สุด 
3.3 ช้ินส่วนของชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติหาอะไหล่ได้ง่าย 100 0 0 0 0 5 มากที่สุด 
3.4 เมื่อชิ้นส่วนใดช ารุดสามารถซ่อมแซมและเปลี่ยนได ้ 70 30 0 0 0 4.4 มาก 
3.5 ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติง่ายต่อการบ ารุงรักษา 73 27 0 0 0 4.73 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมด้านการน าไปใช้งาน        
4.1 ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติสามารถลดขั้นตอนการท างาน 80 20 0 0 0 4.8 มากที่สุด 
4.2 ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติมีความสะดวกต่อการน าไปปฏิบัติงาน 73 27 0 0 0 4.73 มากที่สุด 
4.3 ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติช่วยลดการใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ขนย้าย  90 10 0 0 0 4.9 มากที่สุด 
4.4 ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 90 10 0 0 0 4.9 มากที่สุด 
4.5 ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติสามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ 100 0 0 0 0 5 มากที่สุด 

รวม 92.22 % 4.61 มากที่สุด 
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10.ปัญหา อุปสรรค 
 ความรู้เชิงเทคนิคเร่ืองแบตเตอร่ีที่น ามาใช้เป็นแหล่งพลังงาน ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้กับชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติ 
 
11.บทเรียนท่ีได้รับ  

จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาหาความรู้ ลงมือปฏิบัติ และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็นทักษะส าคัญที่
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรจ าเป็นต้องมี เพื่อช่วยให้สามารถคิดนอกกรอบงานประจ า และเกิดการพัฒนาระบบได้อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด 
    
12.โอกาสพัฒนาต่อเนื่อง 

น า Mini Disaster Respond Emergency Light System มาใช้งานร่วมกับ Eagle eyes (โดรนติดกล้อง) เพื่อ
เสริมประสิทธิภาพเมื่อออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ของทีมการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งการปฏิบัติงานในสถานที่ไม่มี
แสงสว่าง และการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน และวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในพื้นที่
อันตรายต่อการปฏิบัติงาน 
  


