แบบฟอรมการเสนอผลงานเพื่อประกวดรางวัล
สุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู KU-KM Best Practice Awards
*************************************
1. ชื่อผลงาน นวัตกรรมการทําเจลประคบเย็นดวยตนเอง สําหรับลดอาการปวดและบวม
2. ชื่อสวนงาน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน กองบริการกลาง งานอนามัย
3. เปาหมายและจุดประสงค
งานอนามัย กองบริการกลาง สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เปนหนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการดาน
สาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพและปองกันโรค แกนิสติ บุคลากร และครอบครัว มีจํานวนผูรับบริการของหนวย
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินที่จําเปนตองประคบเย็นมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จากการเกิดอุบัติเหตุ พลัดตก หกลม ตางๆ แต
เนื่ อ งจากเจลใช ป ระคบเย็ น ที่ ใ ช อ ยู ใ นหน ว ยอุ บั ติ เ หตุ - ฉุ ก เฉิ น ป จ จุ บั น มี จํ า นวนไม เ พี ย งพอ ประกอบกั บ
ผูรับบริการมีจํานวนมากขึ้น และเกิดการสูญหายในระหวางการสงตอการรักษา อีกทั้งราคาแผนเจลมาตรฐาน
สําเร็จรูปทั่วไปที่มีจําหนายในทองตลาดราคาคอนขางสูง
ดั ง นั้ น งานอนามั ย จึ ง ได คิ ด ค น การทํ า เจลประคบเย็ น ขึ้ น เพื่ อ ให ส ามารถนํ า ไปใช ง านอย า งมี
ประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอตอการใชงาน อีกทั้งเปนการลดตนทุนในการซื้อเจลประคบเย็น และจัดทํา
คูมือการทําเจลประคบเย็นดวยตนเองเพื่อลดอาการปวดและบวมเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
3.1 เปาหมาย
3.1.1 การบริหารจัดการความเจ็บปวดโดยไมใชยาดวยการใชความเย็นประคบที่มีประสิทธิภาพในการ
ลดอาการปวดและบวมไดดี โดยเฉพาะการบาดเจ็บของขอ กลามเนื้อ จากอุบัติเหตุและการเลนกีฬา
3.1.2 มีเจลประคบเย็นเพียงพอตอการใชงาน
3.2 จุดประสงค
3.2.1เพื่อทําเจลประคบเย็นดวยตนเอง สะดวกตอการใชในการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บของขอ
กลามเนื้อ จากอุบัติเหตุและการเลนกีฬา
3.2.2 ลดการใชยาแกปวด
3.2.3 ลดคาใชจายในการซื้อเจลประคบเย็น
4. การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
งานอนามัย กองบริการกลาง สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ไดรับการสนับสนุนจากผูอํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และคณะกรรมการจัดการความรูสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ในการให
คําแนะนําในการดําเนินการจัดการความรูของหนวยงาน ผานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน ไดรับคําแนะนําปรึกษาจากทีมพี่เลี้ยงของคณะกรรมการจัดการความรูสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน รวมถึงการไดรับการสนับสนุนจากผูอํานวยการกองบริการกลาง การติดตามผลการดําเนินงาน
ตลอดจนใหกําลังใจ ดังนี้
4.1 ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มอบนโยบายการจัดการความรูใหแกกองบริการ
กลาง ตามวิสัยทัศนของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ที่วา “บริการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสูองคกรที่
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มีคุณภาพ” โดยใหแตละกองจัดทํา 1 กอง 1 KM ผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน
4.2 ผูอํานวยการกองบริการกลาง ถายทอดนโยบายการดําเนินงานจัดการความรูใหกับหัวหนางาน
ผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองบริการกลาง
4.3 หัวหนางานอนามัยถายทอดนโยบายการดําเนินงานจัดการความรูใหกับผูปฏิบัติงาน ผานการ
ประชุมภายในหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหรวมกันแสดงความคิดเห็นในการกําหนดประเด็นความรูที่สอดคลอง
กับภารกิจหลักและวิสัยทัศนของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน โดยดูจากปญหาในการทํางานและ OPL ที่
ผูปฏิบัติงานแตละคนสงมาในแตละเดือน
4.4 หัวหนางานนําประเด็นความรูที่ได เขาพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกอง
บริการกลาง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และคณะกรรมการจัดการ
ความรูสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตอไป
4.5 เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว จึงเริ่มดําเนินการจัดทําเจลประคบเย็นดวยตนเอง โดยการจัดตั้ง
คณะทํางานภายในงานอนามัย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเสร็จสมบูรณ จนมีผลงาน
ในเชิงประจักษ เปน “นวัตกรรมการทําเจลประคบเย็นดวยตนเอง สําหรับลดอาการปวดและบวม”
แผนภาพแสดงการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ถายทอด
นโยบาย

ผูอํานวยการกองบริการกลาง
หัวหนางานอนามัย

เสนอผลงาน
เพื่อพิจารณา

ผูปฏิบัติงาน

วิธีการ แนวทาง กระบวนการดําเนินงานจัดการความรู
งานอนามัย กองบริการกลาง เมื่อไดรับนโยบายใหมีการดําเนินงานการจัดการความรู 1 งาน 1 KM
จึ งได เ ริ่ มจั ด การประชุ มภายในหน ว ยงาน ร ว มกัน ในการคน หาประเด็น ความรู ที่ ตรงกับ ภารกิจ หลักของ
หนวยงาน เพื่อปรับปรุงการทํางานใหไดมาตรฐาน มีการบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยไดนําแนวคิดเรื่อง
กระบวนการจั ด การความรู (Knowledge Management Process) มาประยุ ก ต ใ ช ซึ่ ง ประกอบด ว ย 3
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. Identification Knowledge ซึ่งเปนกระบวนการในการคนหาประเด็นความรูที่จะมา
จัดการความรู หรือระบุประเด็นปญหาสําคัญที่ตองการแกไข ที่มาจากบุคลากรงานอนามัย ผานการประชุม
ภายในหนวยงาน โดยวิธีการ ดังนี้
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1.1 Brainstorming (การระดมสมอง) เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการเสนอแนวความคิด
ตางๆ ออกมา วาควรจะดําเนินการจัดการความรูเรื่องอะไร แตละหนวยบริการมีปญหาดานการใหบริการ
หรือไม ทั้งนี้ ควรเปนเรื่องที่จําเปนและมีความเปนไปไดมากที่สุด
เนื่องจากงานอนามัย เปนหนวยงานที่ตองดูแลเรื่องสุขภาพ การเจ็บปวย อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ซึ่งในกรณี
อุบัติเหตุและฉุกเฉินนั้น วิธีปฐมพยาบาลเบื้องตน คือ การประคบเย็นเพื่อลดอาการปวดและบวม แตเนื่องจาก
เจลประคบเย็นที่ใชอยูในปจจุบันของหนวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินมีไมเพียงพอ ประกอบกับผูรับบริการมีจํานวนมาก
ขึ้น เกิดการสูญหายในระหวางสงต อการรักษา อีกทั้งราคาแผ นเจลประคบเย็น มาตรฐานสําเร็จ รูปทั่วไปที่
จําหนายในทองตลาดมีราคาคอนขางสูง ประมาณชิ้นละ 150 - 200 บาท ซึ่งตองใชงบประมาณในการจัดซื้อ
จํานวนมาก
1.2 Fish-Bone Diagram (แผงผังกางปลา) แสดงความสัมพันธของสาเหตุการเกิดปญหา ดังนี้
เจลประคบเย็น

ผูรับบริการมากขึ้น

ไมมีงบประมาณในการ
จัดซื้อเจลประคบเย็น

สูญหายระหวางการใช
ปญหา และ
อุปสรรค

เจลประคบเย็น

เจลประคบเย็น

ไมเพียงพอตอการใช

มีราคาแพง

จากการคนหาปญหาตางๆ งานอนามัยไดมีการประชุมภายในหนวยงานในชวงเดือน กรกฎาคม ธัน วาคม 2560 เกี่ ย วกับ การจั ดการความรู จึงคิดที่จ ะทําเจลประคบเย็นขึ้น เองอยางงาย เพื่อใหส ามารถ
นําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีปริมาณเพียงพอตอการใชงาน จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการความรูของหนวยงานขึ้น
ขั้นตอนที่ 2. Capture knowledge (การจัดเก็บความรู) เมื่อไดประเด็นปญหาวาตองการจัดทํา
เจลประคบเย็นใหเพียงพอตอการนํามาใชในการปฐมพยาบาลเพื่อลดอาการปวดและบวม สําหรับผูรับบริการ
ที่มาดวยอาการบาดเจ็บของขอ กลามเนื้อ จากอุบัติเหตุและการเลนกีฬา โดยไมตองรับประทานยาแกปวดมาก
เกินความจําเปน และประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อเวชภัณฑ จึงไดดําเนินการจัดทํา OPL (One Piont
Lesson) โดยสามารถสังเคราะหออกมาเปนองคความรู ไดแก
2.1 ความรู ที่ ฝ ง อยู ใ นตั ว บุ ค คล (Tacit Knowledge) จากการประชุ ม ภายในหน ว ยงาน ได ใ ห
บุคลากรแตละคนไดแสดงความคิดเห็น พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงปนประสบการณที่เคยไดพบเจอจากการ
ใชเจลประคบเย็นแบบตางๆ ของบุคลากรแตละบุคคล หรือการไดออกไปศึกษาดูงานที่หนวยงานภายนอกหรือ
โรงพยาบาลใกลเคียงวามีการใชเจลประคบเย็นแบบใด จัดหาอยางไร มีการคิดคนทําเจลประคบเย็นหรือไม
อยางไร
2.2 ความรูช ัดแจง (Explicit Knowledge) โดยภายในกลุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู
ไดลองสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆและทาง internet ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2561 ถึงการไดมา
ซึ่งวัสดุที่เหมาะสมเปนเจล และวิธีการที่สามารถผลิตเจลประคบเย็นอยางงาย ไดขอมูลเปรียบเทียบความ
แตกตางของวัสดุที่จะนํามาจัดทําเปนเจลประคบเย็น ดังนี้
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ชนิดของวัสดุทําเจล

ขอดี

ขอเสีย

ดินวิทยาศาสตร

สามารถดูดซับน้าํ ดี

1. ราคาแพง
2. มีการระเหยเมื่อเวลาผานไป
3. เนื้อเจลคอนขางแข็ง

เจลวานหางจระเข

1. เปนวัสดุธรรมชาติ
2. สามารถรับประทานได

1. เนื้อเจลเหลวไมอยูตัว
2. วิธีทํายุงยากกวาจะไดเนื้อเจล
3. อายุการใชงานไมแนนอน

วุน/เจลาติน

1. การดูดซับน้ํา 5-10 เทา
2. สามารถรับประทานได

1. ราคาแพง
2. วิธีทํายุงยากตองใชความรอน
3. เนื้อเจลไมคงที่ขึ้นอยูกับปริมาณน้ํา

เจลจากผาออมสําเร็จรูป

1. การดูดซับน้ํา 30 เทา
2. หาซื้องาย
3. เนื้อเจลปริมาณมาก เกาะตัวไดดี

ไมสามารถรับประทานได

จากการแลกเปลี่ยนวิธีการตางๆ ที่สืบคนพบ ตลอดจนประสบการณของแตละบุคคล วาควรเลือกวัสดุ
ที่หาไดงาย วิธีการผลิตสามารถทําไดจริง ไมยุงยาก และราคาไมแพง จึงรวมกันสรุปวา จัดทําเจลประคบเย็น
จากผาออมสําเร็จรูปที่ยังไมไดใชงาน ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียว ซึ่งเปนสีที่มองแลวสบายตา และนํามาบรรจุ
ใสถุงยาขนาดตางๆ กอนที่จะนําไปทดลองใชกับผูรับบริการของหนวยปฐมพยาบาล โดยไดผลิตในเดือนมีนาคม
- เมษายน 2561
จากการทดลองใชในแตละครั้งพบปญหาตางๆ จึงไดมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของการผลิต
เพื่อใหไดเจลประคบเย็นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ดังนี้
ปญหา

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

การแกไขปญหา

1. ถุงบางเกินไป ไมแข็งแรง
ขาดงาย



-

-

-

เปลี่ยนจากถุงรอนมาเปนถุงซิบ
ใสยา

2. มีน้ํารั่วซึมออกจากปากถุง







-

ใชเครื่องซีลความรอน ซีลที่
บริเวณปากถุงซิปอีกชัน้ หนึ่ง

3. ผิวสัมผัสของถุงแข็งเกินไป มี
ขอบมุมที่แหลม





-

-

4. สีที่ผสมออกมาเขมเกินไปดู
นากลัว







-

เปลี่ยนจากถุงซิบใสยาที่เนื้อหนา
เปนถุงซิบสําหรับถนอมอาหารที่
ผิวสัมผัสนุมกวา และขอบมุมไม
แหลม
ใชปริมาณสีผสมอาหารนอยลง

5. เนื้อเจลไหลมาอยูรวมกัน
เนื่องจากมีอากาศมากระหวาง
การบรรจุ





-

-

รีดเนื้อเจลใหพอเหมาะ ไล
อากาศออกใหหมด กอนทําการ
ปดถุงซิปล็อค
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เจลบรรจุใสถุงรอน

ความรู)

ถุงซิปมีน้ํารั่วซึม
มีสีเขมเกินไป

เจลที่บรรจุในถุงซิปใสยา
ซีลปากถุงแลวไมรั่วซึม

ขั้ น ตอนที่ 3. Take Advantage & Share knowledge (การนํ า ไปใช ป ระโยชน และแบ ง ป น

3.1 Community of Practice หลังจากไดผลิตเจลประคบเย็นและไดนําไปทดลองหลายครั้ง จน
พัฒนาใหเปนเจลที่มีประสิทธิภาพในการเก็บความเย็นไดดี เนื้อเจลหนาแนนเหมาะสม ไมมีการรั่วซึมของน้ํา
ถุงซิปมีผิวสัมผัสที่ดี ไมมีขอบแข็งมากเกินไป เพื่อไปทดสอบการใชงานจริงภายในหนวยปฐมพยาบาลในเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2561 และไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และประเมินผลการ
จัดทําเจลประคบเย็นในเดือนมิถุนายน 2561
3.2 Operation guideline เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ จึงรวบรวมผลการ
ดําเนินงานแลวจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน 1 ฉบับ เพื่อเปนคลังความรูของหนวยงาน และเผยแพรความรู
ผาน website ของกองบริการกลาง เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานอื่นๆ ที่สนใจ สามารถนําไปทําเจลประคบเย็น
สําหรับการดูแลกรณีอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา อีกทั้งยังสามารถเผยแพร อบรม ใหหนวยงาน
หรือบุคคลที่สนใจศึกษาไดอยางตอเนื่อง
6. รูปแบบหรือโมเดลที่ใชในการจัดการความรูของสวนงาน
Identification
Knowledge
Brainstorming
Fish-Bone Diagram

Capture
knowledge
One Point Lesson

Take Advantage &
Share knowledge
Community of Practice
Operation guideline

Health Section KM Model
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กระบวนการดําเนินงานจัดการความรู

1. กําหนดประเด็นความรูโดยคณะกรรมการของหนวยงาน
Identification
Knowledge

2. แตงตั้งคณะทํางานและกําหนดกลุมเปาหมาย
3. รวบรวมความรู นํามาแบงปน และแลกเปลีย่ นความรู

Capture
knowledge

4. จัดทําอุปกรณเพื่อนํามาทดลองใช
Take Advantage
& Share
knowledge

5. นําผลการทดลองใชมาวิเคราะหการจัดการความรู
สามารถนํามาปรับใชในการปฏิบัตงิ านไดจริง

7. ผลการดําเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู
จากการจัดการความรู (Knowledge Management) นํามาซึ่งเจลประคบเย็นที่ผลิตขึ้นเอง เกิดจาก
การคิดคนของบุคลากรงานอนามัย กองบริการกลาง สามารถนํามาใชในการปฐมพยาบาลกับผูที่มารับบริการ
ภายในหนวยอุบัติเหตุ–ฉุกเฉิน งานอนามัย กองบริการกลาง เพื่อลดอาการบาดเจ็บของขอ กลามเนื้อ จาก
อุบัติเหตุและการเลนกีฬา พลัดตกหกลม และถูกของรอน ไดผล ดังนี้
เจลประคบเย็นมีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดและบวมไดดีเหมือนกับเจลมาตรฐานที่จําหนาย
ตามทองตลาด โดยใหผูรับบริการทําการประเมินความเจ็บปวดกอนและหลังใชเจลประคบเย็น (Pain score)**
ดวยเครื่องมือ Wong – Baker Faces Rating scale พบวา มีอาการปวดลดลง มีคาเฉลี่ย 4.66

เปรียบเทียบความสามารถเก็บความเย็นวัดอุณหภูมิ หลังแชเย็น 3 ชั่วโมงได 4.5/6 องศาเซลเซียส
และเมื่อทิ้งไวที่อุณหภูมิหองในระยะเวลา 1 ชั่วโมงอุณหภูมิของเจลเปลี่ยนเปน 13.5/14.6 องศาเซลเซียส
แสดงวาเจลประคบเย็นที่ประดิษฐขึ้นนั้นสามารถรักษาความเย็นไดนานกวา เนื่องจากเนื้อเจลที่บรรจุมีความ
หนาแนนมากกวา
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เปรียบเทียบการเก็บความเย็น
หลังแชเย็น 3 ชั่วโมง

เจลมาตรฐานที่มีจําหนวยทั่วไป

เจลที่ผลิตจากผาออมสําเร็จรูป

เมื่อทิ้งไวที่อุณหภูมิหองใน
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

และเมื่อนําใหผูรับบริการประเมินความพึงพอใจการใชเจลประคบเย็นที่ผลิตขึ้น พบวา ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจตอเจลประคบเย็นโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.61 อีกทั้ง ยังมีขอดีในเรื่อง
ของขนาดการบรรจุที่สามารถเลือกบรรจุไดตามความตองการ และเหมาะสมกับอวัยวะตางๆ ที่จะประคบ
มากกวา
ดานประสิทธิภาพ สรุปไดวาเจลประคบเย็นที่ทําขึ้นเองสามารถเก็บความเย็นไดดีกวาเจลมาตรฐาน
และหลังจากผูรับบริการไดใชเจลประคบเย็น พบวาสามารถลดอาการปวดและบวมไดจริงตามวัตถุประสงค**
และลดคาใชจาย โดยปจจุบันไมตองซื้อเจลประคบเย็นแลว
ดานประสิทธิผล การที่หนวยงานสามารถผลิตเจลประคบเย็นขึ้นใชเอง ราคาไมแพง เปนการลด
ตนทุน ประหยัดงบประมาณ ลดคาใชจายในการซื้ออุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน
งบประมาณในการดําเนินงาน
คาวัสดุอุปกรณ
1. ผาออมสําเร็จรูป 1 ชิ้น
15
บาท
2. สีผสมอาหาร ซองละ 2 บาท จํานวน 2 ซอง
4
บาท
3. ถุงซิป ขนาด 12x17 ซม. จํานวน 7 ถุง
7
บาท
4. คาเย็บปากถุงซิปโดยเครื่อง ถุงละ 1 บาท
7
บาท
รวมเปนเงิน
33
บาท
คิดเปนราคาตนทุนตอหนวย คือ 33/7
4.71 บาทตอชิ้น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการใช ง บประมาณ เพื่ อ ให มี เ จลประคบเย็ น หมุ น เวี ย นเพี ย งพอต อ การใช ง าน
จําเปนตองใชเจลประคบเย็นทั้งภายในหนวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน การออกหนวยปฐมพยาบาลตางๆ และสําหรับ
กิจกรรมดานการกีฬา โดยรวม จํานวน 50 อัน ตอป
- ถาซื้อเจลสําเร็จรูปตามทองตลาด อันละ 150 บาท จะตองใชงบประมาณ 150X50 = 7,500 บาท
- ถาผลิตเจลขึ้นเอง โดยเฉลี่ย อันละ 5 บาท จะตองใชงบประมาณจํานวน 5X50 = 250 บาท
ดังนั้น สามารถประหยัดงบประมาณไปไดปละ 7,250 บาท
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ขอเสนอแนะ
1. ควรปรับขนาดของเจลประคบเย็น เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดตามจุดตางๆ โดยพัฒนาเจลประคบ
เย็นใหมีขนาด น้ําหนัก และรูปรางที่เหมาะสมกับอวัยวะที่นําไปประคบ
2. ควรพัฒนารูปลักษณภายนอกของเจลประคบเย็น เนื่องจากการประดิษฐเจลประคบเย็นที่ใสสีผสม
อาหาร มีสีเขม อาจทําใหผูรับบริการไมกลานําไปใชงาน
3. ควรพัฒนาถุงผาสําหรับใสกอนนําเจลไปประคบเย็น เพื่อไมใหเจลสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง
4. ควรพัฒนาบรรจุภัณฑใหสะดวกตอการใชงานมากยิ่งขึ้น สามารถแปะติดผิวหนังไดเลย งายตอการ
จับ การถือ
5. (อยูระหวางดําเนินการ) ควรมีการจัดทําบรรจุภัณฑที่ระบุหนวยงานเจาของนวัตกรรมเจลประคบ
เย็น
8. ประโยชนที่ไดรับจากการจัดการความรู ตอคน งาน ทรัพยากร และองคกร
8.1 ประโยชนที่ไดรับจากการจัดการความรูตอคน
8.1.1 การไดรับความรวมมือสนับสนุนในการดําเนินงานจากบุคลากรทุกคน ทําใหเกิดการ
เรียนรูในการทํางานรวมกัน
8.1.2 การไดแสดงความคิดเห็น ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางนวัตกรรมใหมๆ ในการแกไข
ปญหาการทํางาน จนสามารถคิดคนการประดิษฐเจลประคบเย็นได
8.2 ประโยชนที่ไดรับจากการจัดการความรูตองาน
8.2.1 มีเจลประคบเย็นใชงานอยางเพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ เพราะสามารถ
ผลิตขึ้นเองได
8.2.2 มีเจลขนาดที่เหมาะสมตามความตองการ สะดวกตอการใชในการปฐมพยาบาล อาการ
บาดเจ็บของขอ กลามเนื้อ จากอุบัติเหตุ และการเลนกีฬา
8.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน สามารถลดอาการปวดไดโดยไมตองใชยา
8.3 ประโยชนที่ไดรับจากการจัดการความรูตอทรัพยากรและองคกร
8.3.1 ประหยัดงบประมาณ ลดตนทุนในการซื้อเจลประคบเย็น เพราะสามารถผลิตขึ้นเองได
8.3.2 ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการ สรางความผูกพันที่ดีตอองคกร
8.3.3 เปนองคกรแหงการเรียนรู ในการคิดคนสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆขึ้นมา
9. แหลงรวบรวมความรู/ศูนยกลางความรูของหนวยงาน:
http://kps.ku.ac.th/kpsoffice/v2/index.php/assurace/2018-03-08-04-28-04
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ตัวอยางการใชงานภายในหนวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน งานอนามัย กองบริการกลาง
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10. ปญหา/อุปสรรค และแนวทางการแกไข (ถามี)
ปญหา/อุปสรรค
1. เมื่อมอบหมายงานใหบุคลากร
ในการจัดทําแลวไมสามารถจัดทํา
ได โดยใหเหตุผลวายากเกินไป
2. บุคลากรไมใหความสําคัญตอ
การจัดการความรูในหนวยงาน

แนวทางแกไข
ผูรับผิดชอบ
1. คนหาและวิเคราะหขอมูลในการจัดการความรู หัวหนางานอนามัย
ในประเด็นอื่นๆ ที่คาดวาจะสามารถปฏิบัติไดจริง
1. จัดประชุมภายในหนวยงานเพื่อกระตุนใหมีการ บุคลากรงานอนามัย
ดําเนินงานดานการจัดการความรู

11. รายละเอียดอื่น ๆ (ถามี) เชน วิสัยทัศน กลยุทธ ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูของสวนงานตางๆ
วิสัยทัศนของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน : บริการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสูองคกรที่มี
คุณภาพ
************************************
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