
รองศาสตราจารย ์ดร. จิณพิชญช์า มะมม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์





1. นวตักรรมผลผลิต (Product innovation) 
: ยา เวชภณัฑ ์เทคโนโลยใีหม่ๆ ส่ิงประดิษฐ ์หรือ

ความรู้ใหม่ ท่ีน ามาใชใ้นการตรวจรักษาหรือควบคุมโรค 



2. นวตักรรมกระบวนการ (Process innovation) 
: เคร่ืองมือท่ีช่วยในการวางแผน การบริหารจดัการ และ

ขบัเคล่ือนการด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
: กระบวนการจดัการจ าหน่ายผูป่้วย



3.นวตักรรมการบริการ (Service model innovation) 
: การพฒันาระบบการใหบ้ริการท่ีท าใหผู้รั้บบริการ

สะดวกมากข้ึน ใชเ้วลานอ้ยลง
:คลินิกแบบ One stop service การสร้างเครือข่ายการ

บริการในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้



1. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล 
2. เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดปัจจัยเส่ียงหรือ

จดัการความเส่ียง



2. เพื่อสร้างความรู้ใหม่ในการใหบ้ริการพยาบาล
3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือลดการใช้เทคโนโลยขีัน้สูง เพือ่แกปั้ญหา
งบประมาณ ก าลงัคน และภาระงาน
4. เพื่อประสานความร่วมมือกบัสหสาขาวิชาชีพท่ีหลากหลาย
5. เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจและการมีคณุค่าของวิชาชีพ



1) เพื่อการคิดคน้วิธีการพยาบาลแนวใหม่ ท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะใชง้านไดจ้ริง 
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ และมีผลลพัธ์ทางการพยาบาลท่ีดี 
2) เพื่อใหมี้ระบบในการประเมินกระบวนการและผลลพัธ์ก่อนและหลงัการ
เปล่ียนแปลง

“ความจ าเป็นของการสร้างนวตักรรมทางการพยาบาล” 



3) เพ่ือใหมี้การบริการท่ีใชส่ิ้งประดิษฐม์าช่วยในการใหบ้ริการ 
4)ส่งเสริมการใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการใหบ้ริการ 
5) กระตุน้ใหมี้การปรับเปล่ียน ปรับปรุง ดดัแปลง ต่อยอดจากส่ิงท่ีมี
อยูเ่ดิม 



ตอ้งเกิดจากการสงัเกต เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังาน เพื่อ
น ามาปรับปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน
ครอบคลุมในดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การ

รักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

วธีิคดิในการสร้างนวตักรรมการพยาบาล
เพ่ือการบริการด้านสุขภาพ





มีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงาน/โรงพยาบาล/ตน้สงักดั 
ค านึงถึงความต้องการและให้ความส าคัญกบัโรงพยาบาล/ตน้สังกดั 
เห็นความจ าเป็น และความส าคัญของนวตักรรม
มีความสามารถและความต้ังใจมุ่งมั่นในการปฏิบติังานในลกัษณะ

ผสมผสานและการท างานเป็นทีม



บริหารจดัการ ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
สามารถถ่ายทอดความรู้ / ค  าแนะน า แก่บุคลากรทุกระดบั
มีความสามารถในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ท่ีเป็นความตอ้งการของ

กลุ่มทั้งหมด



มีความรู้ความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา
ศึกษาค้นคว้าไดด้ว้ยตนเอง ช่วยตนเอง และพ่ึงตนเองได้
มีทกัษะในการติดต่อส่ือสารท่ีดี
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ดา้นนวตักรรม



1. ท าความรู้จกัตวัเอง ความรับผิดชอบ ลกัษณะงาน
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ของการพฒันานวตักรรมใหช้ดัเจน 

เช่น กลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรัง กลุ่มเส่ียง กลุ่มผูสู้งอายุ





• Innovation is the act of conservative thinking, grouping 
knowledge, skills, attitude into new original & rational ideas. 

• The generation of new ideas or application of existing ideas to 
a new situation resulting in improvement in organization 

• Innovation is the action of introducing a new method, idea or 
product



2. คิดคน้แนวทางการพฒันานวตักรรม
การศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล
การจดักระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ขอ้มูล
การจดักระบวนการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง
สนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายการดูแลสุขภาพ





3. พฒันาศกัยภาพของบุคลากรสุขภาพ และการเปิดโอกาส
ใหบุ้คลากรอ่ืนๆ ไดมี้ส่วนร่วมในการคิดคน้และพฒันา
นวตักรรม เป็นตน้ 





ในนโยบายชาติ “Thailand 4.0”
พยาบาล...ท าอะไรไดบ้า้ง



ในสงัคมผูสู้งอายุ
พยาบาล...ท าอะไรไดบ้า้ง



ในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21
พยาบาล...ท าอะไรไดบ้า้ง





การพฒันางานวิจยัและนวตักรรม
ในสถาบนัการศึกษา

ผูรั้บผดิชอบสอนในหวัขอ้ การพยาบาลผูป่้วยท่ีมีแผล
รายวชิาการพยาบาลพื้นฐาน
ส่ือการสอน........



ส่ือการสอน.....















การพยาบาลผูป่้วยท่ีมีปัญหาการขบัถ่าย.....













อนุสิทธิบตัร



ในบทบาทความเป็นพยาบาล และการเป็น APN









The 2014 Guideline on Prevention and Treatment for Pressure Ulcers: 
Clinical Practice Guideline.

•Elevate the head of the bed no more than 60 degrees.

•Elevate the patients’ knees no more than 45 degrees



The 2014 Guideline on Prevention and Treatment for Pressure 
Ulcers: Clinical Practice Guideline.

•Repositioning using the 30 tilt, two or three hourly



















https://www.youtube.com/watch?v=btY6laKjgLw

https://www.youtube.com/watch?v=btY6laKjgLw
















• การพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วยสูงอายโุดยใชเ้ตียงพลิกตะแคงตวัระบบ
ไฟฟ้าเพื่อป้องกนัการเกิดแผลกดทบัซ ้าในชุมชน (หวัหนา้โครงการ) โดย
ไดรั้บทุนวิจยัจากคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (ทุนมุ่งเป้า) ประจ าปี 
๒๕๕๙ 

• ผลลพัธ์และผลผลติทีไ่ด้ (Output and Outcome) 
• Innovation: เตียงพลิกตะแคงตวัระบบไฟฟ้า
• Publication: Mamom,J. (2018). Caring quality Development for 

bedridden patients using innovative repositioning bed to prevent 
pressure ulcer in the community. (Submitting Manuscript in The Aging 
International Journal.



ผลของการใชแ้อปพริเคชัน่ค  านวนพลงังานและอาหารต่อวนัเพื่อส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในผูป่้วยท่ีมีแผลกดทบั โดยไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยัจากกองทุน
วิจยัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ผลลพัธ์และผลผลติทีไ่ด้ (Output and Outcome) 

• Innovation: แอปพริเคชัน่ค  านวนพลงังานและอาหารต่อวนั
• Publication: ประกายเพชร วินยัประเสริฐ และ จิณพิชญช์า มะมม. (2562). 

การพฒันาแอปพริเคชัน่ช่วยค านวนอาหารท่ีจ าเป็นต่อวนั (NuTu-App) เพื่อ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการในผูป่้วยท่ีมีแผลกดทบั. Thai Science and 
Technology Journal, 27(3), in press.



• เร่ือง การพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใชเ้ตียงพลิก
ตะแคงตวัและความพึงพอใจของญาติผูดู้แล(หวัหนา้โครงการ) โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนทุนวิจยัจากกองทุนวิจยัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ 

• ผลลพัธ์และผลผลติที่ได้ (Output and Outcome) 
Innovation: เตียงพลิกตะแคงตวัแบบมือหมุน (อยูร่ะหวา่งขั้นตอนประกาศสิทธิบตัร)
Publication: Mamom,J. (2015). The Effect of Using Innovative Repositioning Bed with a 
Mattress to Prevent Pressure Ulcers in Patients with Stroke. Paper presented at the annual 
Conference of the 1st International Conference on the Economy, Society, the Environment, 
and Health under International Cooperation in the Greater Mekong Sub-region, 
Pratumthani, Thailand, 23-24 July 2015.



เร่ือง การสร้างเตียงพลิกตะแคงตวัแบบตั้งพื้นโดยใชมื้อยก (หวัหนา้โครงการ) 
โดยไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยัจากกองทุนวิจยัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ผลลพัธ์และผลผลติทีไ่ด้ (Output and Outcome) 

Innovation: เตียงพลิกตะแคงตวัแบบมือหมุน (อยูร่ะหวา่งขั้นตอน
ประกาศสิทธิบตัร)

Publication: จิณพิชญช์า มะมม. (๒๕๕๘). การพฒันานวตักรรมเตียง
พลิกตะแคงตวัเพื่อป้องกนัการเกิดแผลกดทบั. วารสารสภาการพยาบาล, ๓๐(๔): 
๘๓-๙๔.



เร่ือง ผลของการใชรู้ปแบบการดูแลแผลกดทบัแบบต่อเน่ืองต่อการส่งเสริม
การหายของแผล ภาวะโภชนาการ และอตัราการติดเช้ือในผูป่้วยสูงอายุ
(หวัหนา้โครงการ) โดยไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยัจากกองทุนวิจยั
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ผลลพัธ์และผลผลติทีไ่ด้ (Output and Outcome) 

Innovation: โปรแกรมการดูแลแผลกดทบัแบบต่อเน่ือง (ลิขสิทธ์ิ)
Publication: Mamom, J. (2017). The effects of a community-

based discharge-planning model for continuing pressure ulcer care on 
wound healing rates, nutritional status, and infection rates of elderly 
patients in Thailand. Songklanakarin Journal of Science & Technology, 39 
(3), 341-346. (Quartile 2)



เร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพ่ือการส่งเสริมทศันคติเชิงจริยธรรมใน
รายวชิาปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีมีการวจิยัเป็นฐาน (หวัหนา้โครงการ) โดยไดรั้บการสนบัสนุน
ทุนวจิยัจากกองทุนวิจยัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ผลลพัธ์และผลผลติที่ได้ (Output and Outcome) 

Innovation: รูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพ่ือการส่งเสริมทศันคติเชิง
จริยธรรม (ลิขสิทธ์ิ)

Publication: จิณพิชญช์า มะมมและปริญญา แร่ทอง. (๒๕๕๗). ผลของรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนในรายวิชา ปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายตุ่อทศันคติเชิง
จริยธรรม ของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี๒๕(๕):๑-๑๑.



อนุสิทธิบัตร
1. หุ่นจ าลองแผลกดทบั เลขท่ี 11094 เลขท่ีค าขอ 1403001335 วนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 โดยกรม

ทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทย
2. หุ่นจ าลองท่อปัสสาวะเทียมชนิดมีสายระบาย  เลขท่ี 11097 เลขท่ีค าขอ 1403001338 วนัท่ี 

15 ตุลาคม 2557 โดยกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทย
3. หุ่นจ าลองท่อปัสสาวะเทียม เลขท่ี 11096 เลขท่ีค าขอ 1403001337 วนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 

โดยกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทย
4. หุ่นจ าลองทวารเทียม เลขท่ี 11095 เลขท่ีค าขอ 1403001336 วนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 โดยกรม

ทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทย
5. เส้ือส าหรับใส่ตรวจภาพรังสีเตา้นม เลขท่ี 11092 เลขท่ีค าขอ 1503000084 วนัท่ี 26 

มกราคม 2558 โดยกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทย
6. เตียงพลิกตะแคงตวัระบบไฟฟ้าพร้อมราวจบั เลขท่ี 11214 เลขท่ีค าขอ 1503001020 วนัท่ี 

26 กุมพาพนัธ์ 2559 โดยกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทย
7. เบาะนอนแปดส่วน เลขท่ี 13850 เลขท่ีค าขอ 1503000796 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558 โดย

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทย



อยูร่ะหวา่งด าเนินการขอจดสิทธิบัตร

1. เตียงพลิกตะแคงตวัระบบมือหมุน 
2. เบาะนอนพลิกตะแคงตวัปรับเปล่ียนท่าทาง



การได้รับรางวลั/ประกาศเกยีรติคุณ รางวลัระดบัชาติ
1. รางวลัพยาบาลดเีด่น สาขาวจิัยและนวตักรรม ประจ าปี 2562 จากสมาคมพยาบาล

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2. รางวลัเชิดชูเกยีรตนัิกวจิัย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2562
3. รางวลัเชิดชูเกยีรตนัิกวจิัย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2561
4. โล่ห์รางวลัผู้สร้างช่ือเสียงให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประจ าปี 2560
5. รางวลัเชิดชูเกยีรตนัิกวจิัย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2559
6. โล่ห์รางวลัผู้สร้างช่ือเสียงให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประจ าปี 2559
7. รางวลัเชิดชูเกยีรตนัิกวจิัย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2558
8. รางวลั Best Innovation Award จากผลงานเตียงพลิกตะแคงตวัระบบไฟฟ้า “The 

1st International Symposium on Health Innovation and Nursing Research 2 0 1 7”



รางวลัระดับนานาชาติ
1. รางวลัเกยีรตยิศส่ิงประดษิฐ์ (Honor of Invention) จาก World Invention Intellectual 

Property Association (WIIPA) จาก ประเทศไตห้วนั จากผลงานหุ่นจ าลองทวารเทียม 
(Colostomy Model) จากการประกวดงาน 2014 Taipei International Invention Show 
& Technomart

2. รางวลัเกยีรติคุณประกาศ (Honorable Mention Award) จาก Award Committee 
Chair of 2014 INST Taipei จาก ประเทศไตห้วนั จากผลงานหุ่นจ าลองแผลกดทบั 
(Pressure ulcer Model) จากการประกวดงาน 2014 Taipei International Invention 
Show & Technomart

3. รางวลัเหรียญทองพเิศษ (Gold Medal Special Award) จากผลงานหุ่นจ าลองแผลกด
ทบั (Pressure ulcer Model) จาก Agri-Green Invention ประเทศกาตาร์ จากการ
ประกวดงาน 2014 Taipei International Invention Show & Technomart



รางวลัระดบันานาชาต ิ(ต่อ)
4. รางวลัเหรียญทอง (Gold Medal Award) จากผลงานเตียงพลิกตะแคงตวั 

(Manual repositioning bed) จากการประกวดนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ ระดบั
นานาชาติ ประจ าปี 2557 “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014” 
ระหวา่งวนัท่ี 27-30 พฤศจิกายน2557 ท่ีกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยสมาคม
ส่งเสริมส่ิงประดิษฐข์องเกาหลี (Korea Invention Promotion Association : 
KIPA)

5. รางวลั Special Award จาก ผลงานเตียงพลิกตะแคงตวั (Manual repositioning 
bed) จากประเทศมาเลเซีย จากประกวดนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ ระดบันานาชาติ
ประจ าปี 2557 “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014” ระหวา่ง
วนัท่ี 27-30 พฤศจิกายน 2557 ท่ี กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยสมาคม
ส่งเสริมส่ิงประดิษฐข์องเกาหลี (Korea Invention Promotion Association: 
KIPA)



6. รางวลัเหรียญทอง (Gold Medal Award) จากผลงานเตียงพลิกตะแคงตวัระบบ
ไฟฟ้าจากการประกวดนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ ระดบันานาชาติ ประจ าปี 2558 
“43th International Exhibitions of Inventions of Geneva 2016” ระหวา่งวนัท่ี 15-
19 เมษายน 2558 ท่ี กรุงเจนีวา สมาพนัธรัฐสวสิ

7. รางวลัพเิศษ (Special Award) จากประเทศไตห้วนั ในดา้นการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและครอบครัวจากผลงานเตียงพลิกตะแคงตวัระบบไฟฟ้าจากการประกวดน
วตักรรส่ิงประดิษฐ์ ระดบันานาชาติ ประจ าปี 2558 “43th International 
Exhibitions of Inventions of Geneva” ระหวา่งวนัท่ี 15-19 เมษายน 2558 ท่ีกรุง
เจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส



8. รางวลัเหรียญทอง (Gold Medal Award) จากผลงานเบาะนอนช่วยพลิก
ตะแคงตวัจากการประกวดนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ ระดบันานาชาติ 
ประจ าปี 2558 “26th International Invention & Innovation Exhibition: 
ITEX 2015” ระหวา่งวนัท่ี 21-23 พฤษภาคม 2558 ท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย

9. รางวลัพเิศษ (Special Award) จากประเทศโปแลนด ์ในดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิตและครอบครัวจากผลงานเบาะนอนช่วยพลิกตะแคงตวัจากการ
ประกวดนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ ระดบันานาชาติ ประจ าปี 2558 “26th

International Invention & Innovation Exhibition: ITEX 2015” ระหวา่ง
วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม 2558 ท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

10. รางวลัเหรียญทอง (Gold Medal Award) จากผลงานเตียงพลิกตะแคงตวั 
(JM-bed) จากงาน “2015 Kaohsiung Invention Design and 
Expo:KIDE2015” 



11. รางวลั Leading Innovation Award ประเทศมาเลเซีย จาก จากผลงาน
เตียงพลิกตะแคงตวั (JM-bed) จากงาน “2015 Kaohsiung Invention 
Design and Expo:KIDE2015”

12. รางวลั Diploma of Excellence ประเทศโรมาเนีย จาก จากผลงานเตียง
พลิกตะแคงตวั (JM-bed) จากงาน “2015 Kaohsiung Invention Design 
and Expo:KIDE2015”

13. รางวลัเหรียญทองแดง (Bronze Medal Award) จากผลงานเคร่ืองมือ
ในการปรับอตัราความเร็วของสารน ้าทางหลอดเลือดด า จากประกวด
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ ระดบันานาชาติประจ าปี 2558 “26th

International Invention & Innovation Exhibition: ITEX 2015” 
ระหวา่งวนัท่ี 21-23 พฤษภาคม 2558 ท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย



14. รางวลัพเิศษ (Special Award) จากประเทศฮ่องกง จากผลงานเคร่ืองมือในการ
ปรับอตัราความเร็วของสารน ้าทางหลอดเลือดด า จากประกวดนวตักรรม
ส่ิงประดิษฐ์ ระดบันานาชาติประจ าปี 2558 “26th International Invention & 
Innovation Exhibition: ITEX 2015” ระหวา่งวนัท่ี 21-23 พฤษภาคม 2558 ท่ีกรุง
กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

15. รางวลัเหรียญทองแดง (Bronze Medal Award) จาก Award Committee Chair of 
2014 INST Taipei จากผลงานหุ่นจ าลองทวารเทียม (Colostomy Model) จากการ
ประกวดงาน 2014 Taipei International Invention Show & Technomart โดย
หน่วยส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของประเทศไตห้วนั (the Taiwan External 
Trade Development Council (TAITRA)



16. รางวลัพเิศษ (Special Award) จาก Korea Invention Association (KIA) 
จากผลงานหุ่นจ าลองทวารเทียม (Colostomy Model) จากการประกวดงาน
2014 Taipei International Invention Show & Technomart โดยหน่วย
ส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของประเทศไตห้วนั (the Taiwan External Trade 
Development Council (TAITRA)

17. รางวลัเหรียญทองแดง (Bronze Medal Award) จากผลงานเส้ือส าหรับใส่
ตรวจภาพรังสีเตา้นม (Shirts for Mammogram) จากการประกวดนวตักรรม
ส่ิงประดิษฐ์ ระดบันานาชาติ ประจ าปี 2557 “Seoul International Invention 
Fair (SIIF) 2014” ระหวา่งวนัท่ี 27-30 พฤศจิกายน 2557 ท่ีกรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี โดยสมาคมส่งเสริมส่ิงประดิษฐข์องเกาหลี (Korea
Invention Promotion Association : KIPA)



18.รางวลัเหรียญทอง (Gold Medal Award) จากผลงาน Smart repositioning bed V.4 
จากงาน “The 8th World Inventions Olympics (WICO) in 2019 ณ กรุงโซล ประเทศ
เกาหลี” 
19.รางวลัเหรียญทอง (Gold Medal Award) จากผลงาน Smart repositioning Mattress 
จากงาน “The 8th World Inventions Olympics (WICO) in 2019 ณ กรุงโซล ประเทศ
เกาหลี” 
20.รางวลัเหรียญพเิศษ (Special Award) จากประเทศเวยีตนาม จากผลงาน Smart 
repositioning Mattress จากงาน “The 8th World Inventions Olympics (WICO) in 
2019 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี” 






