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Outline 

• ความส าคญัของนวัตกรรมตอ่การดแูลสขุภาพ 

• ฐานความคดิในการสรา้งนวัตกรรม 

• ประสบการณ์ทีผ่า่นมาในการสรา้งนวัตกรรม  

• การถา่ยทอดความรูด้า้นนวัตกรรมดว้ยการสือ่สารดว้ยวธิี

ตา่งๆ เพือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้นการดแูลสขุภาพคนท างาน

และสขุภาพประชาชนทีแ่หลง่มลพษิ 



Do you have these apps on a smartphone? 



Who has a health app on a smartphone? 

https://www.howtorelief.com/healthcare-mobile-apps/ 

• Fitness apps 

• Nutrition apps 

• Medical apps 

• Mental health apps 



Blood Pressure Monitor 

Who has this? 



https://asuevents.asu.edu/content/aed-and-chest-compression-cpr-training 





• แจง้เหต ุโดยมกีารสง่ขอ้มลูสว่นตวัของผูป่้วย 
• ระบพุกิดัทีเ่กดิเหต ุ
• สง่ภาพถา่ยสถานทีเ่กดิเหต ุ
• ระบบคน้หาสถานพยาบาลใกลเ้คยีง 
• เรยีนรูเ้นือ้หาการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 



Air Quality Meter App 

https://abcnews.go.com/International/air-pollution-rising-worlds-poorest-
cities/story?id=39071355 



https://www.honestdocs.co/disease-industrial-occupation 

Sound Meter App 



http://tvs.bectero.com/m/program-
detail.php?pml=29726 

MU Drowsiness Detector 



How does technology 

importance for health? 



Innovations? 



https://image4.slideserve.com/7131522/slide27-n.jpg 

Innovation? 





Which one is correct? 

1. Creative thinking always make 
innovations. 

 

2. Innovations is a product of creativity. 



Innovation: A perspective 

The process of converting novel idea 

or invention into product that adds 

significant value and meet a specific 

need. 



Let’s Think Together !!! 



70% 
Water 

How much water did you 
drink yesterday? 



70% 
Water 

How much water did you 
drink yesterday? 

How can children be motivated to drink 
enough water?  



https://www.youtube.com/watch?v=CbslFjLjOtk 



How to start? 



Pain Points!!! 



Pain Points!!! 

How can children be motivated to drink 
enough water?  

And how can parents stay informed?  







Too much? 
Why? 



My story 
 

Behind the scene  

“developing of iodine test kit” 

 





Starting Point! 

• Severe iodine deficiency results in impaired thyroid hormone 

synthesis and/or thyroid enlargement (goiter) 

• Goiter is much less serious than 

that of lowered intelligence 



เกลอืทะเล เกลอืสนิเธาว ์



ปญัหา: ปรมิาณไอโอดนี
ไมส่ม า่เสมอ 
 
 
 
จะควบคมุคณุภาพอยา่งไร? 



Next 5 steps 

Q1: วธิกีารวัดไอโอดนีในเกลอื ของเดมิมหีรอืไม ่

Q2: วธิกีารทีใ่ชอ้ยูเ่ดมิ ใชห้ลักการอะไร มขีอ้ดอ้ยตรงไหน 

Q3: เราจะแกข้อ้ดอ้ยตรงนัน้ อยา่งไร 

Q4: เราจะใชห้ลักการอะไรท าของใหมข่ึน้มา 

Q5: เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ของใหม…่ใชไ้ดผ้ลด ี(ดกีวา่ของเดมิ) 

 

 







ตอ้งท าใหค้นเห็นและยอมรับวา่ของใหม ่ดกีวา่ของเดมิ 



ไอโอดนีกบัความเชือ่!! 

• มรีสขม (เหมอืนยา) 

• ไมเ่หมาะน ามาใชด้องผัก ดองปลา 



จะเปลีย่นความเชือ่ของชาวบา้น  

หรอืท าใหเ้ขาเขา้ใจ ไดอ้ยา่งไร? 

  ก.บอก  

  ข.ท าใหเ้ห็น  

  ค.ใหท้ าเอง 



Prasitpong, S, Chitaree, R., & Rakkapao, S. (2010). 
Studying the Frictional Force Directions via Bristles, 
Physics Education, 45(6), 602-610 . 

ชดุสาธติแสดงทศิของแรงเสยีดทานผา่นปลายขนแปรง 



Game-based learning related fast-food consumption 



เกมการพยาบาลผูป่้วยเจาะคอ 
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การสือ่สารเพือ่ใหข้อ้มลู  

ผา่นแผน่พับหรอืโปสเตอร ์

เนือ้หามากไป ก็ไมอ่า่น 



Infographic 



การสือ่สารดว้ยคลปิวดิโิอ 

ยาวไป ก็ไมด่ ู



More than 10 Min, 4.4% 

ความยาววดิโีอของฺ Brands ทีม่ยีอดเขา้ชมสงูสดุ  
300 อนัดบัแรก 

Brans on YouTube: The Average Length of Videos 

< 3 Min, 77.3%     3 to 5 Min, 11.5% 

    5 to 10 Min, 6.8% 



การใชภ้าษา ค าศพัทเ์ฉพาะทาง 

ยากไป ก็ไมรู่เ้ร ือ่ง 
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Analogies-bases learning  



คนเป็นเบาหวาน เปรยีบเหมอืนคนอยูใ่นทะเล 

https://www.timeshighereducation.com/the-postdoc-experience-hopes-and-fears 



Diabetes Type 2 



การจะอธบิายการท างานของบางสิง่ 

.......................... 

อะไรทีม่องไมเ่ห็น (Black box) 

ก็ตอ้งท าใหเ้ห็น 



Simple instrument to 
visualize how 

spectrophotometer work 

Jittam, P.* & Ketpichainarong, W. (2011, October 
27-30). A Hand-held device to help students 
understand the spectroscopic principle. Proceeding 
of the 3rd Asian Conference on Education 2011 
(ace2011), Osaka, Japan, pp. 920-930. Available 
online at http://iafor.org/ace_proceedings.html 



Jittivadhna K, Ruenwongsa, P., 

Panijpan, B.  (2009)  Hand-held Model 

of a Sarcomere to Illustrate the 

Sliding Filament Mechanism in 

Muscle Contraction.  Adv Physiol 

Educ. 33, 297-301.   



การคดิสรา้งสรรคแ์ละสรา้งนวตักรรม 

เร ิม่ตน้ไดโ้ดย  

• อยา่มองขา้มสิง่คุน้เคย มองสิง่คุน้เคยใหเ้ป็นเรือ่งแปลก 

• สรา้งเจตคตติอ่สิง่เหลา่นีใ้นทางทีสู่ใ้หไ้ด ้ตอ้งเปลีย่นแปลง 

ตอ้งท าใหด้ขี ึน้ 

• ใชค้าถา 5 ขอ้ 



คาถา 5 ขอ้ 

Q1: ของเดมิมหีรอืไม ่

Q2: ของเดมิ ท างานโดยใชห้ลักการอะไร มขีอ้ดอ้ยตรงไหน 

Q3: เราจะแกข้อ้ดอ้ยตรงนัน้ อยา่งไร 

Q4: เราจะใชห้ลักการอะไรท าของใหมข่ึน้มา 

Q5: เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ของใหม…่ใชไ้ดผ้ลด ี(ดกีวา่ของเดมิ) 

 

 



อยา่หยดุแสวงหานวตักรรม 

อยา่ยอมจ านนตอ่ความลม้เหลว  

ไมอ่ยา่งนัน้ เราจะไมม่วีนัท างานส าเร็จ 
 
 
 

(หวงั เจีย้นหลนิ จากหนังสอื หวงัเจีย้นหลนิ มังกรหมายเลข 1 แหง่โลกอสงัหาฯ) 


