
ชื่อนวัตกรรม                :   กล่องเตือนใจ   ใส่ใจก่อนทิ้ง 
ผู้น ำเสนอ                    :   นายสาโรจน์    แก้วขุนจบ     เบอร์โทรศัพท์  086 - 2905557 
ประเภทท่ีส่งเข้ำประกวด  :   นวัตกรรม 
สถำนที่ปฏิบัติงำน          :   หน่วยบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม    โรงพยาบาลกรงหรา  จังหวัดพัทลุง  

ที่มำของปัญหำ 
            ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยยังเป็นปัญหาส าคัญของโรงพยาบาลกรงหรา   และมีแนวโน้มจะเป็นปัญหามาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง   สาเหตุการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยมาจากอัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้มารับบริการและปัญหา
การทิ้งขยะไม่ถูกที่ตามประเภทและภาชนะที่เหมาะสม    ผู้มารับบริการไม่แยกขยะตามประเภทก่อนทิ้ง   แม้ว่าจะมี
นโยบายการจัดการกับขยะของโรงพยาบาลที่มีผู้รับผิดชอบหน้าที่ชัดเจน  ทั้งการจัดเก็บ   การแยกขยะ   การ
เคลื่อนย้าย  การก าจัดขยะ  รวมทั้งการติดป้ายเตือนตามจุดต่างๆ    แต่ก็ยังพบปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบงานจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว    และเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างจริงจัง   เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา    โดยการสุ่มเก็บข้อมูล    ในเดือนมกราคม 2562  พบว่า  มีการทิ้งขยะโดยไม่แยกประเภทตาม
ภาชนะที่ก าหนดทุกวัน    ในระยะเวลาดังกล่าว   ดังนี้  ถังขยะสีน้ าเงิน  ทิ้งขยะไม่ถูกต้อง  จ านวน 26 ครั้ง คิดเป็น  
86.66 %   ถังขยะสีเขียว ทิ้งขยะไม่ถูกต้อง จ านวน 30 ครั้ง  คิดเป็น  100 %  ตระแกรงเหล็ก ทิ้งขยะไม่ถูกต้อง  
จ านวน 0  ครั้ง  คิดเป็น  0 %    
  จากปัญหาดังกล่าวผู้รับผิดชอบงาน   จึงได้จัดท านวัตกรรม “ กล่องเตือนใจ  ใส่ใจก่อนทิ้ง ” เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระยะยาว   โดยการให้ผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรงหรา   สามารถ
คัดแยกขยะให้ถูกประเภทตรงตามภาชนะที่ได้ก าหนดก่อนทิ้งทุกครั้ง   สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแยกขยะก่อนทิ้ง    ซึ่งเป็นการลดภาระงานของผู้รับผิดชอบงานด้วย   การจัดการขยะที่ถูกต้อง
เหมาะสมจะสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้    อีกท้ังยังน าเอาวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการรี
ไซเคิล   เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยังยืนต่อไป    

การวเิคราะหส์าเหตุของปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านบุคคล 

- ผู้มารับบริการไมแ่ยกขยะ 

  ตามประเภทและภาชนะท่ี 

  เหมาะสมก่อนทิง้ 

ด้านทรัพยากร 

- สิน้เปลืองงบประมาณในการ 

  จดัการกบัขยะมากขึน้  เน่ือง 

  จากน าหนกัขยะมากขึน้ 

- สญูเสียรายได้จากขยะรีไซเคลิท่ี 

  สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ 

ด้านระบบ 

- ท าให้กระบวนการจดัการ 

  ขยะยุง่ยากซ า้ซ้อนมากขึน้ 

  ต้องแยกขยะใหมก่่อนก าจดั 

  ขึน้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

- มีจดุส าหรับทิง้ขยะแยกประเภทเพียง 3 จดุ คือ  

  1. ระหวา่งอาคารอ านวยการและอาคาร 30 เตียง  

  2. ด้านหน้าอาคารผู้ ป่วยใน  

  3. ด้านข้างอาคารแพทย์แผนไทย 

 



วตัถปุระสงค ์
     1. เพ่ือให้ผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรงหราสามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง 
     2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรงหราเรื่องการคัดแยกขยะ 
     3. เพื่อส่งเสริมใหผู้้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรงหรารู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  
     4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะในหน่วยงานและสถานบริการ 

 
กลุม่เป้าหมาย  
          ผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรงหรา    
 
วธิกีาร/กจิกรรมทีด่ าเนนิงาน 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลการทิ้งขยะของผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรงหรา 
2. ค้นหาปัญหาการทิ้งขยะไม่เหมาะสมและความรู้เรื่องการแยกขยะก่อนทิ้งโดยใช้แบบสอบถามประเมินความรู้ 
3. วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลการประเมินความรู้เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้งของผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานใน 
    โรงพยาบาลกรงหรา 
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดท านวัตกรรม “ กล่องเตือนใจ     ใส่ใจก่อนทิ้ง ” 
5. จัดท านวัตกรรม  “ กล่องเตือนใจ     ใส่ใจก่อนทิ้ง ”   เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถแยกขยะก่อนทิ้งได้ถูกต้อง  
6. จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมทีมผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแนะน าการใช้งานและติดตั้งนวัตกรรม 
7. ท าความเข้าใจกับทีมผู้รับผิดชอบถึงวิธีการใช้และเหตุผลที่ต้องใช้นวัตกรรมและแนวทางการติดตามผลอย่าง 
    ต่อเนื่อง  โดยก าหนดระยะเวลาที่จัดเจน  ติดตามทุกๆ 1 เดือน  เป็นเวลาทั้งหมด 3 เดือน 
8. น านวัตกรรมไปใช้จริงตามจุดที่ก าหนด  และมอบหมายงานผู้รับผิดชอบประจ าจุด  เพ่ือสะดวกต่อการติดตามผล 
9. ติดตามผลหลังใช้นวัตกรรม    เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล    รวมทั้งปัญหาต่างๆ  เพ่ือน ามาพัฒนาต่อไป 
10. ประเมินความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรมโดยผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรงหรา 
 
เครื่องชีว้ดั 
1.  ผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรงหราสามารถแยกขยะก่อนทิ้งได้ถูกต้อง > 80 % 
2.  แบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรม  > 80 % 
3.  อัตราการทิ้งขยะผิดประเภทและผิดภาชนะลดลง > 10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flow Chart แสดงขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ไม่แยกขยะตามประเภทและภาชนะทีเ่หมาะสมกอ่นทิง้ 
2. สิน้เปลอืงงบประมาณในการจดัการกบัขยะมากขึน้    
3. ท าใหก้ระบวนการจดัการขยะยุ่งยากซ า้ซอ้นมากขึน้    
    ตอ้งแยกขยะใหม่กอ่นก าจดั   
4. สูญเสยีรายไดจ้ากขยะรไีซเคลิทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดใ้หม่ 
 

1. แบบตดิตามการคดัแยกขยะกอ่นทิง้ทุกวนัเป็นเวลา 3 เดอืน 

2. แบบประเมนิความรูก้อ่น – หลงัการใชน้วตักรรม ทุก 1 เดอืน  

3. แบบประเมนิความพงึพอใจในการใชน้วตักรรม หลงัใชน้วตักรรม 3 เดอืน 

ผูม้ารบับรกิาร 

ไม่แยกขยะกอ่นทิง้ 

ตดิตาม 

น านวตักรรมไปใชจ้รงิเป็น
ระยะเวลา 3 เดอืน 



ระยะเวลำด ำเนินกำร  
เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ.  2562 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
1.  ผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรงหราสามารถแยกขยะก่อนทิ้งได้ถูกต้อง   84 % 
2.  แบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรม “ กล่องเตือนใจ     ใส่ใจก่อนทิ้ง ” ได้    86 % 
3.  อัตราการทิ้งขยะผิดประเภทและผิดภาชนะลดลง                                                   7 % 
  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
1. ช่วยลดปริมาณขยะลง  เพราะเม่ือแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์   จะเหลือขยะจริงๆ เพื่อน าไปก าจัดน้อยลง 
2. ประหยัดงบประมาณที่ใช้เพื่อการก าจัดขยะ  เมื่อขยะที่ต้องก าจัดลดลง  การใช้งบประมาณในการก าจัดขยะก็ 
    จะลดลงด้วย 
3. ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร   ด้วยการน าวัสดุประเภท Recycle กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่  
    ซึ่งบางอย่างสามารถขายได้ 
4. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง  ช่วยลดการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงลง 
5. เป็นการสร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะในหน่วยบริการ 
6. ผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรงหรามีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมากขึ้น 
 
บทเรยีนทีไ่ดร้บั 
          การแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้งจะเป็นการลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะและลดงบประมาณที่สิ้นเปลืองในการ
ก าจัดขยะได้ 

ปัญหาและอปุสรรค 
 ผู้รับผิดชอบงานมีภาระงานอ่ืนๆ  ไม่มีเวลาในการติดตามผลทุกวันได้ตามเป้าที่ก าหนดไว้ 

โอกาสพฒันาตอ่เนื่อง 
 จัดท ากล่องเตือนใจในงานบริการจุดอ่ืนๆ  เช่น งานผู้ป่วยนอกเป็นตน 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช ้
 

 

 
 

ภำพที่ 1 อุปกรณ์ในกำรประดิษฐ์นวัตกรรม 

1. กล่องพลาสติก    2. ปืนกาว 
3. แผงวงจร    4. ชุดบัดกรี 
5. แบตเตอรี่    6. สายไฟ 
7. สวิตท ์

 
2. วิธีกำรประดิษฐ์ 
   1. เตรียมอุปกรณ์ 
   2. น ากล่องมาเจาะต าแหน่งวางล าโพงเสียง และต าแหน่งติดตั้งเซนเซ่อตรวจจับการเคลื่อนไหว 
   3. ประกอบแผงวงจร 
   4. น าไปติดตั้ง ณ จุดทิ้งขยะ 

                 
 

 



3. งบประมาณท่ีใช้ 
 -  ค่ากล่องพลาสติก                            ราคา   49  บาท 
 - แผงวงจรอิเล็กทรอนิก                            ราคา 599  บาท 
 - แบตเตอรี่                             ราคา 380  บาท 

- สวิตท์  /  สายไฟ    ( ของรีไซเคิล ) 
- ปืนกาว / ชุดบัดกรี  ( ของที่มีอยู่แล้ว ) 
                                                      รวมราคา 1,028 บาท 
 

4. วิธีการใช้งาน 
    1. น าไปติดตั้ง ณ จุดทิ้งขยะแยกประเภท 
    2. เมื่อคนมา ณ จุดทิ้งขยะแยกประเภท เซ็นเซอร์ตรวจจับ จะมีเสียงค าแนะน า  
       “กรุณาแยกขยะก่อนทิ้งด้วยค่ะ     
         ถังขยะสีน้ าเงินส าหรับขยะทั่วไปที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติก  
         ถังขยะสีเขียวส าหรับขยะเปียกและย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร  
         ตะแกรงเหล็ก ส าหรับขยะรีไซเคิลและน ากลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น ขวดพลาสติก  
         ขอบคุณค่ะ” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของนวัตกรรมและผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลลัพธ์
ก่อน

ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

ร้อยละของการทิ้งขยะผิดประเภท      

- ขยะทั่วไป      

- ขยะย่อยสลายได้      

- ขยะรีไซเคิล      

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 80% -    

 
แบบบันทึกปริมาณขยะแยกประเภท 

วัน เดือน ปี ขยะทั่วไป 

(ก.ก.) 

ทิ้งไม่ถูกต้อง 

(ก.ก.) 

ขยะรีไซเคิล 
 (ก.ก.) 

ทิ้งไม่ถูกต้อง
(ก.ก.) 

ขยะย่อยสลายได้ 

(ก.ก.) 

ทิ้งไม่ถูกต้อง 

(ก.ก.) 

       

       

       

       

 
 
 

ปริมาณขยะรวมของโรงพยาบาล 2 อาทิตย์ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2562 – 15 มีนาคม 2562 
วัน เดือน ปี ปริมาณขยะ วัน เดือน ปี ปริมาณขยะ 
4 มี.ค. 2562 41.5 ก.ก. 11 มี.ค. 2562 40 ก.ก. 
5 มี.ค. 2562 38 ก.ก. 12 มี.ค. 2562 20 ก.ก. 
6 มี.ค. 2562 33 ก.ก. 13 มี.ค. 2562 40 ก.ก. 
7 มี.ค. 2562 34 ก.ก. 14 มี.ค. 2562 23 ก.ก. 
8 มี.ค. 2562 25 ก.ก. 15 มี.ค. 2562 20 ก.ก. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


