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ค าน า 
 

 งานอนามัย กองบริการกลาง เป็นหน่วยงานที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่นิสิตและบุคลากร ทั้งเจ็บป่วย
ด้วยโรคทั่วไป และอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและอุบัติเหตุจราจรมารับบริการที่งานอนามัย
เป็นจ านวนมาก โดยหลักของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อต้องการบรรเทาอาการปวดจากอาการกล้ามเนื้อและข้อ
อักเสบในระยะเฉียบพลัน ช่วง 24 - 48 ชั่วโมงแรกหลังได้รับบาดเจ็บ คือการประคบด้วยความเย็นเพ่ือลดอาการ
ปวดและบวม นอกจากนี้ การประคบเย็นยังสามารถใช้ได้กับการเจ็บป่วย เช่น ปวดศีรษะหรือมีไข้สูง ปวดฟัน แผล
น้ าร้อนหรือไฟลวกที่ไม่รุนแรง ข้อเคล็ด บาดเจ็บหลังการเล่นกีฬา แมลงสัตว์กัดต่อย ช่วยห้ามเลือดและยังใช้เพ่ือ
ท าให้สดชื่นผ่อนคลายความเครียด  แต่เนื่องจากเจลใช้ประคบเย็นที่ใช้อยู่ในหน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินปัจจุบันมี
จ านวนไม่เพียงพอ ประกอบกับผู้รับบริการมีจ านวนมากขึ้น และเกิดการสูญหายในระหว่างการส่งต่อการรักษา อีก
ทั้งราคาแผ่นเจลมาตรฐานส าเร็จรูปทั่วไปที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดราคาค่อนข้างสูง ชิ้นละประมาณ 150 – 200 
บาท ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อจ านวนมาก งานอนามัยจึงได้คิดที่จะท าเจลประคบเย็นขึ้นเองอย่างง่าย 
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน                                                                 
          จากเหตุผลข้างต้นคณะกรรมการจัดการความรู้งานอนามัย กองบริการกลาง จึงระดมสมองปรึกษาหารือ 
และได้ตกลงท าเจลเย็นแบบประหยัดขึ้นมาใช้งานดังกล่าว เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการและช่วยประหยัด
งบประมาณของมหาวิทยาลัยไดอี้กทางหนึ่ง 
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บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 
การประคบร้อนและประคบเย็น เป็นศาสตร์ทางเลือกที่ได้รับการยอมรับอย่างเผยแพร่ในการน ามาใช้ดูแล

และบ าบัดทางการพยาบาล โดยการประคบเย็นน ามาใช้เพ่ือลดไข้ ลดปวด ลดบวม และห้ามเลือด ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้
ส าหรับการประคบร้อน - เย็นที่นิยมใช้โดยทั่วไปคือ แผ่นเจลส าเร็จรูป ซึ่งมีข้อดี คือ สามารถน ามาใช้ได้ทั้งการ
ประคบร้อนและเย็น แต่มีข้อจ ากัดเรื่องราคาสูง และมีสารประกอบในกลุ่มเอทิลีน ไกลคอล (Ethylene Glycol) 
หรือโพรไพลีน ไกลคอล (Propylene Glycol) ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรงได้ หากรับประทานเข้า
ไป เช่น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ความดันสูง และอาจเกิดภาวะไตวายได้ เป็นต้น (นริชชญา 
หาดแก้ว และปราณี ธีรโสภณ, 2558) ปัจจุบันการประคบเย็นมีความส าคัญในการบรรเทาความเจ็บปวด เพ่ิม
ความสุขสบายให้กับผู้ป่วย ทั้งยังมีผลต่อการลดการอักเสบ อ่อนล้าของกล้ามเนื้อและผิวหนังอีกด้วย ในปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประคบเย็นที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  (ฐนิตา 
ทวีธรรมเจริญ และสุมาลี แสงมณี, 2549) 

งานอนามัย กองบริการกลาง ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการด้าน
สาธารณสุข เพ่ือดูแลสุขภาพและป้องกันโรค แก่นิสิต บุคลากร และครอบครัว  มีจ านวนผู้รับบริการของหน่วย
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินที่จ าเป็นต้องประคบเย็นมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น จากการเกิดอุบัติเหตุ พลัดตก หกล้ม ต่างๆ แต่
เนื่องจากเจลใช้ประคบเย็นที่ใช้อยู่ในหน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินปัจจุบันมีจ านวนไม่เพียงพอ ประกอบกับผู้รับบริการมี
จ านวนมากขึ้น และเกิดการสูญหายในระหว่างการส่งต่อการรักษา อีกท้ังราคาแผ่นเจลมาตรฐานส าเร็จรูปทั่วไปที่มี
จ าหน่ายในท้องตลาดราคาค่อนข้างสูง 

ดังนั้น งานอนามัยจึงได้คิดค้นการท าเจลประคบเย็นขึ้น เพ่ือให้สามารถน าไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนในการซื้อเจลประคบเย็น และจัดท าคู่มือการท าเจล 
ประคบเย็นด้วยตนเองเพ่ือลดอาการปวดและบวมเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

           
 
 
 
 
 
 
 



~ 2 ~ 
 

 
เจลประคบเย็นที่ใช้งานอยู่ 
ก่อนจะมีการจัดการความรู้ 

เจลประคบเย็นที่มีจ าหน่ายท่ัวไป 

 

 
 

เป้าหมายและจุดประสงค์ 
1. เป้าหมาย  

1.1 การบริหารจัดการความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยาด้วยการใช้ความเย็นประคบที่มีประสิทธิภาพในการลด
อาการปวดและบวมได้ดี โดยเฉพาะการบาดเจ็บของข้อ กล้ามเนื้อ จากอุบัติเหตุและการเล่นกีฬา   

1.2 มีเจลประคบเย็นเพียงพอต่อการใช้งาน 
2. จุดประสงค์ 

2.1 เพ่ือท าเจลประคบเย็นด้วยตนเอง สะดวกต่อการใช้ในการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บของข้อ 
กล้ามเนื้อ จากอุบัติเหตุและการเล่นกีฬา 

2.2 ลดการใช้ยาแก้ปวด 
2.3 ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเจลประคบเย็น    
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ ต่อคน งาน ทรัพยากร และองค์กร 

 1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ต่อคน 
  1. 1   การได้รับความร่วมมือสนับสนุนในการด าเนินงานจากบุคลากรทุกคน  ท าให้เกิดการเรียนรู้
ในการท างานร่วมกัน 
  1.2 กการได้แสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาการท างาน จนสามารถคิดค้นการประดิษฐ์เจลประคบเย็นได้ 

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ต่องาน 
  2.1 มีเจลประคบเย็นใช้งานอย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ เพราะสามารถผลิต
ขึ้นเองได้  

 2 .2 มีเจลขนาดที่เหมาะสมตามความต้องการ สะดวกต่อการใช้ในการปฐมพยาบาล  อาการ
บาดเจ็บของข้อ กล้ามเนื้อ จากอุบัติเหตุ และการเล่นกีฬา 

 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน สามารถลดอาการปวดได้โดยไม่ต้องใช้ยา 
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ต่อทรัพยากรและองค์กร 

  3.1 ประหยัดงบประมาณ ลดต้นทุนในการซื้อเจลประคบเย็น เพราะสามารถผลิตขึ้นเองได้ 
 3.2 ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ สร้างความผูกพันที่ดีต่อองค์กร  

 3.3 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา 
 

รูปแบบหรือโมเดลที่ใช้ในการจัดการความรู้ของส่วนงาน           
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กระบวนการด าเนินงานจัดการความรู้  
 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  แผนการด าเนินการจัดการความรู้ 

กิจกรรม/กระบวนการจัดการความรู้ 2560 2561 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. วางแผน จัดประชุมคณะกรรมการ
ก าหนดรูปแบบ วิธกีาร ตัวชี้วัด ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ เสนอขออนุมัติโครงการ 

            1KM 

2. หน่วยงานแต่งตั้งคณะท างาน และ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

            1KM 

3. กระบวนการด าเนินงานจัดการความรู้ 
ตั้งแต่รวบรวมความรู้ น ามาแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

            จัดระบบความรู้  

4. การถอดและจัดเก็บองค์ความรู้ทีส่ าคัญ
โดยวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ การจัดเวทีเสวนา
ทางวชิาการ การจัดท าคู่มือ ฯลฯ 

            ได้อุปกรณ์เพื่อน ามาทดลอง
ใช้ คือ เจลประคบเย็น 

5. สรุปผลการด าเนินงานโครงการจัดการ
ความรู้ 

            ได้อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้งาน
ได้จริง ผู้รับบริการพึงพอใจ 
คู่มือการปฏิบัติงาน 1 ฉบับ 

1. ก าหนดประเดน็ความรู้โดยคณะกรรมการของหน่วยงาน 

3. รวบรวมความรู้ น ามาแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู ้

2. แต่งตั้งคณะท างานและก าหนดกลุม่เป้าหมาย 

4. จัดท าอุปกรณ์เพือ่น ามาทดลองใช้ 

5. น าผลการทดลองใชม้าวิเคราะหก์ารจดัการความรู ้
สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จรงิ  

 

Identification 
Knowledge 

Capture 
knowledge 

Take Advantage 
& Share 

knowledge  
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วิธีการ แนวทาง กระบวนการด าเนินงานจัดการความรู้   
งานอนามัย กองบริการกลาง เมื่อได้รับนโยบายให้มีการด าเนินงานการจัดการความรู้  1  งาน  1  KM จึงได้

เริ่มจัดการประชุมภายในหน่วยงาน ร่วมกันในการค้นหาประเด็นความรู้ ที่ตรงกับภารกิจหลักของหน่วยงาน เพ่ือ
ปรับปรุงการท างานให้ได้มาตรฐาน มีการบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้น าแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการ
ความรู้ ( Knowledge Management Process) มาประยุกต์ใช้ ซึ่ง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1. Identification Knowledge  ซึ่งเป็นกระบวนการในการค้นหาประเด็นความรู้ที่จะมา
จัดการความรู้ หรือระบปุระเด็นปัญหาส าคัญที่ต้องการแก้ไข ที่มาจากบุคลากรงานอนามัย ผ่านการประชุมภายใน
หน่วยงาน โดยวิธีการ ดังนี้ 

1.1 Brainstorming    (การระดมสมอง  ) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิด
ต่างๆ  ออกมา ว่าควรจะด าเนินการจัดการความรู้เรื่องอะไร แต่ละหน่วยบริการมีปัญหาด้านการให้บริการหรือไม่ 
ทั้งนี้ ควรเป็นเรื่องที่จ าเป็นและมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด  

เนื่องจากงานอนามัย เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลเรื่องสุขภาพ การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ซึ่งในกรณี
อุบัติเหตุและฉุกเฉินนั้น วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ การประคบเย็นเพ่ือลดอาการปวดและบวม แต่เนื่องจาก
เจลประคบเย็นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของหน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินมีไม่เพียงพอ ประกอบกับผู้รับบริการมีจ านวนมากขึ้น 
เกิดการสูญหายในระหว่างส่งต่อการรักษา อีกทั้งราคาแผ่นเจลประคบเย็นมาตรฐานส าเร็จรูปทั่วไปที่จ าหน่ายใน
ท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง ประมาณชิ้นละ 150 - 200 บาท ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อจ านวนมาก  

1. 2  Fish-Bone Diagram  (แผงผังก้างปลา)  แสดงความสัมพันธ์ของสาเหตุการเกิดปัญหา ดังนี้ 
 

 
 

 
1.  
 

 
 
 
จากการค้นหาปัญหาต่างๆ งานอนามัยได้มีการประชุมภายในหน่วยงานในช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 

2560 เกี่ยวกับการจัดการความรู้ จึงคิดที่จะท าเจลประคบเย็นขึ้นเองอย่างง่าย เพ่ือให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานขึ้น 

เจลประคบเย็น  

ไม่เพียงพอต่อการใช้

ปัญหา และ

อุปสรรค 

 

เจลประคบเย็น  

สูญหายระหว่างการใช้

เจลประคบเย็น  

มีราคาแพง 

ผู้รับบริการมากขึ้น 

 

ไม่มีงบประมาณในการ

จัดซื้อเจลประคบเย็น 
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ขั้นตอนที่ 2. Capture knowledge (การจัดเก็บความรู้( เมื่อได้ประเด็นปัญหาว่าต้องการจัดท าเจล 
ประคบเย็นให้เพียงพอต่อการน ามาใช้ในการปฐมพยาบาลเพ่ือลดอาการปวดและบวม ส าหรับผู้รับบริการที่มาด้วย
อาการบาดเจ็บของข้อ กล้ามเนื้อ จากอุบัติเหตุและการเล่นกีฬา โดยไม่ต้องรับประทานยาแก้ปวดมากเกินความ
จ าเป็น และประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ จึงได้ด าเนินการจัดท า OPL  (One Piont Lesson) โดย
สามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้ ได้แก่  

2.1 ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล )Tacit Knowledge( จากการประชุมภายในหน่วยงาน ได้ให้บุคลากร
แต่ละคนได้แสดงความคิดเห็น พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ที่เคยได้พบเจอจากการใช้เจลประคบ
เย็นแบบต่างๆ ของบุคลากรแต่ละบุคคล หรือการได้ออกไปศึกษาดูงานที่หน่วยงานภายนอกหรือโรงพยาบาล
ใกล้เคียงว่ามีการใช้เจลประคบเย็นแบบใด จัดหาอย่างไร มีการคิดค้นท าเจลประคบเย็นหรือไม่ อย่างไร  

2.2 ความรู้ชัดแจ้ง )Explicit Knowledge ( โดยภายในกลุ่มคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ ได้
ลองสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆและทาง internet ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์   2561  ถึง การได้มาซึ่งวัสดุ
ที่เหมาะสมเป็นเจล และวิธีการที่สามารถผลิตเจลประคบเย็นอย่างง่าย ได้ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของวัสดุ
ที่จะน ามาจัดท าเป็นเจลประคบเย็น ดังนี้ 

ชนิดของวัสดุท าเจล ข้อดี ข้อเสีย 
ดินวิทยาศาสตร์ 

 

สามารถดูดซบัน้ าด ี 1. ราคาแพง  
2. มีการระเหยเมื่อเวลาผ่านไป 
3. เนื้อเจลค่อนข้างแข็ง 

เจลว่านหางจระเข้ 

 

1. เป็นวัสดุธรรมชาติ 
2. สามารถรับประทานได้ 

1. เนื้อเจลเหลวไม่อยู่ตัว 
2. วิธีท ายุ่งยากกวา่จะได้เนื้อเจล 
3. อายุการใช้งานไม่แน่นอน 

วุ้น/เจลาติน 

 

1. การดูดซับน้ า 5-10  เท่า 
2. สามารถรับประทานได้ 

1. ราคาแพง 
2. วิธีท ายุ่งยากต้องใช้ความร้อน 
3. เนื้อเจลไม่คงที่ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ า 

เจลจากผ้าอ้อมส าเร็จรูป 

 

1. การดูดซับน้ า 30 เท่า 
2. หาซื้อง่าย  
3. เนื้อเจลปริมาณมาก เกาะตัวได้ดี 

ไม่สามารถรับประทานได้ 
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จากการแลกเปลี่ยนวิธีการต่างๆ ที่สืบค้นพบ ตลอดจนประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ว่าควรเลือกวัสดุที่
หาได้ง่าย วิธีการผลิตสามารถท าได้จริง ไม่ยุ่งยาก และราคาไม่แพง จึ งร่วมกันสรุปว่า จัดท าเจลประคบเย็นจาก
ผ้าอ้อมส าเร็จรูปที่ยังไม่ได้ใช้งาน ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียว ซึ่งเป็นสีที่มองแล้วสบายตา  และน ามาบรรจุใส่ถุงยา
ขนาดต่างๆ ก่อนที่จะน าไปทดลองใช้กับผู้รับบริการของหน่วยปฐมพยาบาล โดยได้ผลิตในเดือนมีนาคม - เมษายน 
2561 

จากการทดลองใช้ในแต่ละครั้งพบปัญหาต่างๆ จึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของการผลิตเพ่ือให้
ได้เจลประคบเย็นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ดังนี้  

 

ปัญหา คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 การแก้ไขปัญหา 

1. ถุงบางเกินไป ไม่แข็งแรง 
ขาดง่าย  

 - - - เปลี่ยนจากถุงร้อนมาเป็นถุงซบิ
ใส่ยา 

2. มีน้ ารั่วซึมออกจากปากถุง    - ใช้เคร่ืองซีลความร้อน ซีลที่ 
บริเวณปากถุงซิปอีกชัน้หนึ่ง 

3. ผิวสัมผสัของถุงแข็งเกินไป มี
ขอบมุมที่แหลม 

  - - เปลี่ยนจากถุงซิบใส่ยาที่เนื้อหนา 
เป็นถุงซิบส าหรับถนอมอาหารที่
ผิวสัมผสันุ่มกว่า และขอบมุมไม่
แหลม 

4. สีทีผ่สมออกมาเข้มเกินไปดู
น่ากลัว 

   - ใช้ปริมาณสผีสมอาหารน้อยลง 

5. เนื้อเจลไหลมาอยู่รวมกัน
เนื่องจากมีอากาศมากระหว่าง
การบรรจุ 

  - - รีดเนื้อเจลให้พอเหมาะ ไล่
อากาศออกให้หมด ก่อนท าการ
ปิดถุงซิปล็อค 

 
  

เจลบรรจุใส่ถุงร้อน 
ถุงซิปมีน้ ารั่วซึม 
มีสีเข้มเกินไป 

 เจลที่บรรจุในถุงซิปใส่ยา 
ซีลปากถุงแล้วไม่รั่วซึม 
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ขั้นตอนที่ 3. Take Advantage & Share knowledge (การน าไปใช้ประโยชน์ และแบ่งปันความรู้ )  
3. 1   Community of Practice หลังจากได้ผลิตเจลประคบเย็นและได้น าไปทดลองหลายครั้ง จน

พัฒนาให้เป็นเจลที่มีประสิทธิภาพในการเก็บความเย็นได้ดี เนื้อเจลหนาแน่นเหมาะสม ไม่มีการรั่วซึมของน้ า ถุงซิป
มีผิวสัมผัสที่ดี ไม่มีขอบแข็งมากเกินไป เพื่อไปทดสอบการใช้งานจริงภายในหน่วยปฐมพยาบาลในเดือน เมษายน - 
พฤษภาคม 2561 และได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และประเมินผลการจัดท าเจลประคบ
เย็นในเดือนมิถุนายน 2561  

3. 2   Operation guideline เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ จึงรวบรวมผลการ

ด าเนินงานแล้วจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 1 ฉบับ เพ่ือเป็นคลังความรู้ของหน่วยงาน และเผยแพร่ความรู้ผ่าน 

website ของกองบริการกลาง เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่สนใจ สามารถน าไปท าเจลประคบเย็นส าหรับ

การดูแลกรณีอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา อีกท้ังยังสามารถเผยแพร่ อบรม ให้หน่วยงาน หรือบุคคล

ที่สนใจศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
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วิธีการด าเนินงาน   

วิธีด าเนินการ รูปภาพประกอบ 
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเจลประคบเย็น มีดังนี้  

1.1 ผ้าอ้อมส าเร็จรูปที่ยังไม่ได้ใช้งาน จ านวน 1 
ชิ้น   

1.2 สีผสมอาหาร จ านวน 2 ซอง 
1.3 น้ าสะอาด จ านวน 2 ลิตร 
1.4 ซองบรรจุยา (ถุงซิป) ขนาดต่างๆ  

2. ขั้นตอนการท าเจลประคบเย็น 
2.1 น าสีผสมอาหารละลายน้ า   
2.2 เทน้ าที่ผสมสีแล้วลงไปในผ้าอ้อมส าเร็จรูปให้

ทั่ว 
2.3 แกะเยื่อกระดาษที่ห่อผ้าอ้อมส าเร็จรูปออก  
2.4 น าเอาเจลที่อยู่ภายในออกมาบรรจุใส่ถุงซิปที่

เตรียมไว้ให้เต็มพอดี ไล่อากาศออก ปิดปากถุงซิปให้
แน่น  

2.5 น าถุงเจลเย็นที่บรรจุเจลเรียบร้อยไปปิดปาก
ถุงซิปอีก 1 ครั้งด้วยเครื่องปิดปากถุงด้วยความร้อน 
เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เจลไหลซึมออกมาภายนอก
ถุง 
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วิธีการใช้เจลประคบเย็นเพื่อลดอาการปวดและบวม    
1. น าถุงเจลส าหรับประคบเย็นทีไ่ดแ้ช่ในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งแล้วออกมาจากตู้เย็น  
2. ใช้ผ้าห่อไว้ไม่ให้ถุงเย็นสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง  
3. ประคบบริเวณที่บาดเจ็บ ครั้งละ 10 - 20 นาทีหยุดประคบ 5 นาที (ไม่ควรใช้เวลานานกว่านี้ และไม่

ควรวางที่เดียวนานเกินไป จะเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อได้) ท าซ้ าทุกๆ 2 ชั่วโมง ใน 24 ชั่วโมงแรก หรือเมื่อผิวหนัง
กลับสู่อุณหภูมิปกติ เพ่ือลดอาการปวดและบวม  

4. ควรให้บริเวณบาดเจ็บอยู่นิ่งๆ และยกสูงกว่าระดับหัวใจ ไม่ควรนวด คลึง บริเวณที่บาดเจ็บ เพราะจะ
ท าให้มีเลือดออกและบวมมากขึ้น  

5. เมื่ออาการดีข้ึน หลังจากนั้น 2 - 3 วัน จึงค่อยประคบร้อน เพ่ือลดรอยฟกช้ า  
ข้อควรระวังในการประคบเย็น  

1. ไม่ควรประคบเย็นในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการรับความรู้สึก  
2. ไม่ควรประคบเย็นในบริเวณท่ีเลือดไปเลี้ยงไม่พอเพียง  
3. ไม่ควรประคบเย็นในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร  
4. ไม่ควรประคบเย็นในผู้ป่วยที่มีปฏิกิริยาไวต่อความเย็น เช่น มีเม็ดเลือดแตก แพ้ความเย็น ทนความเย็น

ไม่ได้ เส้นประสาทอักเสบ จากความเย็น เป็นต้น 
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ผลการด าเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ 
จากการจัดการความรู้ (Knowledge Management) น ามาซึ่งเจลประคบเย็นที่ผลิตขึ้นเอง เกิดจากการ

คิดค้นของบุคลากรงานอนามัย กองบริการกลาง สามารถน ามาใช้ในการปฐมพยาบาลกับผู้ที่มารับบริการภายใน

หน่วยอุบัติเหตุ–ฉุกเฉิน งานอนามัย กองบริการกลาง เพ่ือลดอาการบาดเจ็บของข้อ กล้ามเนื้อ จากอุบัติเหตุและ

การเล่นกีฬา พลัดตกหกล้ม และถูกของร้อน  ซึ่งเจลประคบเย็นมีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดและบวมได้ดี

เหมือนกับเจลมาตรฐานที่จ าหน่ายตามท้องตลาด  โดยให้ผู้รับบริการท าการประเมินความเจ็บปวดก่อนและหลังใช้

เจลประคบเย็น (Pain score) ด้วยเครื่องมือ  Wong – Baker Faces  Rating scale พบว่า มีอาการปวดและบวม

ลดลง มีค่าเฉลี่ย 4  .66 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถเก็บความเย็นวัดอุณหภูมิ หลังแช่เย็น 3 ชั่วโมงได้ 4.5 /6 

องศาเซลเซียส และเมื่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องในระยะเวลา 1 ชั่วโมงอุณหภูมิของเจลเปลี่ยนเป็น 13.5 /14.6 องศา

เซลเซียส แสดงว่าเจลประคบเย็นที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นสามารถรักษาความเย็นได้นานกว่า เนื่องจากเนื้อเจลที่บรรจุมี

ความหนาแน่นมากกว่า อีกทั้ง ยังมีข้อดีในเรื่องของขนาดการบรรจุที่สามารถเลือกบรรจุได้ตามความต้องการและ

เหมาะสมกับอวัยวะต่างๆ ที่จะประคบมากกว่า และเมื่อน าให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจการใช้เจลประคบ

เย็นที่ผลิตขึ้น พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อเจลประคบเย็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 

4.61  

 
เปรียบเทียบการเก็บความเย็น เจลมาตรฐานที่มีจ าหน่วยทั่วไป เจลที่ผลิตจากผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
หลังแช่เย็น 3 ชั่วโมง 

  
เมื่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องในระยะเวลา 
1 ชั่วโมง 

  
 
ด้านประสิทธิภาพ  สรุปได้ว่าเจลประคบเย็นที่ท าขึ้นเองสามารถเก็บความเย็นได้ดีกว่าเจลมาตรฐาน และ

หลังจากผู้รับบริการได้ใช้เจลประคบเย็น พบว่าสามารถลดอาการปวดและบวมได้จริงตามวัตถุประสงค์ และลด
ค่าใช้จ่าย โดยปัจจุบันไม่ต้องซื้อเจลประคบเย็นแล้ว 
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ด้านประสิทธิผล   การที่หน่วยงานสามารถผลิตเจลประคบเย็นขึ้นใช้เอง ราคาไม่แพง เป็นการลดต้นทุน 
ประหยัดงบประมาณ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

งบประมาณในการด าเนินงาน 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์
1. ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  1 ชิ้น      15  บาท 
2. สีผสมอาหาร ซองละ 2 บาท จ านวน 2 ซอง    4  บาท 
3. ถุงซิป ขนาด  12 x 17 ซม . จ านวน 7 ถุง       7  บาท 
4. ค่าเย็บปากถุงซิปโดยเครื่อง ถุงละ 1 บาท              7 บาท  

รวมเป็นเงิน    33 บาท 
คิดเป็นราคาต้นทุนต่อหน่วย คือ 33/7 = 4.71 บาทต่อช้ิน 
เมื่อเปรียบเทียบการใช้งบประมาณ เพื่อให้มีเจลประคบเย็นหมุนเวียนเพียงพอต่อการใช้งาน จ าเป็นต้องใช้

เจลประคบเย็นภายในหน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน การออกหน่วยปฐมพยาบาลต่างๆ และส าหรับกิจกรรมด้านการกีฬา 

โดยรวมจ านวน 50 อันต่อปี 

- ถ้าซื้อเจลส าเร็จรูปตามท้องตลาด อันละ 150 บาท จะต้องใช้งบประมาณ 150x50 = 7,500 บาท 

- เจลที่ผลิตขึ้นเอง โดยเฉลี่ย อันละ 5 บาท จะต้องใช้งบประมาณ 5x50 = 250 บาท 

ดังนั้น สามารถประหยัดงบประมาณไปได้ปีละ 7,250 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 13 ~ 
 

ความพึงพอใจต่อการใช้เจลประคบเย็น 
จากผู้ทดลองใช้แล้วตอบแบบสอบถาม จ านวน 15 คน ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(n = 15) 

หัวข้อที่ประเมิน จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
3 
12 

 
20 
80 

อายุ 
     น้อยกว่า 18 ป ี
     18 - 23 ปี 
     23 - 28 ปี 
     มากกว่า 28 ปีขึ้นไป 

 
0 
10 
1 
4 

 
0 

66.67 
6.66 
26.67 

สถานภาพ 
     นิสิต 
     บุคลากร 

 
11 
4 

 
73.33 
26.67 

สังกัด/คณะ 
     ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
     ประมง 
     เกษตร ก าแพงแสน 
     ศวท. 
     ส านักงานวทิยาเขตก าแพงแสน 

 
1 
1 
5 
5 
3 

 
6.66 
6.66 
33.34 
33.34 

20 
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ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ 
(n = 15) 

หัวข้อที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ด้านขนาด รูปแบบ และความแข็งแรงทนทาน 

1.1 ขนาดพอดี สะดวกต่อการใช้งาน 
1.2 รูปแบบของเจประคบน่าใช้งาน 
1.3 ลักษณะถุงบรรจุแข็งแรง ไม่เปื่อยยุ่ยขาดง่าย 
1.4 สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานไดใ้นชีวิตประจ าวนั 

4.38 
4.30 
4.30 
4.38 
4.53 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
2. ด้านประสิทธิภาพในการใช้ประคบ** 

2.1 เจลประคบเย็นสามารถคงความเย็นไดน้าน 
2.2 เจลประคบเย็นสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได ้
2.3 เจลประคบเย็นสามารถน ากลับมาใชง้านได้อีก 
2.4 เจลประคบเย็นไม่ท าให้ระคายเคืองผิวหนัง** 

4.55 
4.53 
4.30 
4.61 
4.76 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

3. ด้านความพึงพอใจต่อการใช้เจลที่ประดษิฐ์ขึ้น 
3.1 ท่านต้องการใช้เจลประคบเย็นนี้อีกในคร้ังต่อไป 
3.2 ควรท าเจลประคบเย็นรูปแบบนี้ให้ผู้รับบริการใช้ 
3.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อเจประคบเย็นนีโ้ดยภาพรวม 

4.53 
4.38 
4.61 
4.61 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ                                                                                                                    

 จากผลการประเมิน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพในการใช้ประคบมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ เจลประคบเย็นไม่ท าให้ระคายเคืองผิวหนัง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.76 และมีความพึงพอใจต่อเจประคบเย็นนี้โดยภาพรวม, เจลประคบเย็นสามารถน ากลับมาใช้งานได้อีก 
และควรท าเจลประคบเย็นรูปแบบนี้ให้ผู้รับบริการใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 

จะเห็นได้ว่าเจลประคบเย็นที่ประดิษฐ์ขึ้นยังสามารถลดอาการปวดและบวมได้จริง และสามารถเก็บรักษา
ความเย็นได้ดกีว่าเจลประคบมาตรฐานส าเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป แต่ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือลดขอบมุม และวัสดุที่ใช้บรรจุที่หนาแน่นไม่รั่วซึม ตลอดจน
สีสันที่สวยงามน่าใช้ ผลิตรูปแบบให้เหมาะสมกับต าแหน่งบริเวณประคบแต่ละจุด และวัสดุห่อหุ้มท่ีสวยงามต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับขนาดของเจลประคบเย็น เพ่ือบรรเทาอาการเจ็บปวดตามจุดต่างๆ โดยพัฒนาเจลประคบเย็น

ให้มีขนาด น้ าหนัก และรูปร่างที่เหมาะสมกับอวัยวะที่น าไปประคบ 
2. ควรพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกของเจลประคบเย็น เนื่องจากการประดิษฐ์เจลประคบเย็นที่ใส่สีผสม

อาหาร มีสีเข้ม อาจท าให้ผู้รับบริการไม่กล้าน าไปใช้งาน 
3. ควรพัฒนาถุงผ้าส าหรับใส่ก่อนน าเจลไปประคบเย็น เพ่ือไม่ให้เจลสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง 
4. ควรพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น สามารถแปะติดผิวหนังได้เลย ง่ายต่อการจับ 

การถือ  
5. (อยู่ระหว่างด าเนินการ) ควรมีการจัดท าบรรจุภัณฑ์ที่ระบุหน่วยงานเจ้าของนวัตกรรมเจลประคบเย็น 
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)ภาคผนวก( 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

เร่ือง การท าเจลประคบเย็นด้วยตนเอง ส าหรับลดอาการปวดและบวม 
 

แบบสอบถามนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้เจลประคบเย็นที่ผลิตขึ้นโดยงานอนามัย กองบริการ
กลาง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่     1ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง    เขียนเคร่ืองหมาย    ลงใน    หน้าข้อความตามความเปน็จริง 

เพศ  ชาย   หญิง 

อาย ุ  ≤ 18ปี    18 – 2 3 ปี    2 3  – 2 8 ป ี   ≥ 2 8 ปีขึ้นไป 

สถานภาพ  นิสิต   บุคลากร 
สังกัด /คณะ  .................................................................... 

ตอนที่    2การประเมินความพึงพอใจ 
ค าชี้แจง   เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ  

หัวขอ้ประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านขนาด รูปแบบ และความแข็งแรงทนทาน 
1. ขนาดพอดี สะดวกต่อการใช้งาน      
2. รูปแบบของเจลประคบน่าใช้งาน      
3. ลักษณะถุงบรรจุแข็งแรง ไม่เปื่อยยุ่ยขาดง่าย      
4. สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้ในชีวติประจ าวัน      

ด้านประสิทธิภาพในการใช้ประคบ 
1. เจลประคบเย็นสามารถคงความเย็นไดน้าน      
2. เจลประคบเย็นสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้      
3. เจลประคบเย็นสามารถน ากลับมาใชง้านได้อีก      
4. เจลประคบเย็นไม่ท าให้ระคายเคืองผิวหนัง      

ด้านความพึงพอใจต่อการใช้เจลที่ประดิษฐ์ขึ้น 
1. ท่านต้องการใช้เจลประคบเย็นนี้อีกในครั้งต่อไป      
2. ควรท าเจลประคบเย็นรูปแบบนี้ให้ผู้รับบริการใช้      
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อเจลประคบเย็นนี้โดยภาพรวม      
 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

** ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม หนึ่งความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเราต่อไป** 
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แบบประเมินอาการปวดและบวม ก่อนและหลังการใช้เจลประคบเย็น 
งานอนามัย กองบริการกลาง 

 
ค าชี้แจง   กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ล้อมรอบตัวเลขที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด 

ก่อนใช้เจลประคบเย็น 

 

 
 

หลังใช้เจลประคบเย็น 
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รายชื่อคณะท างานการจัดการความรู ้
งานอนามัย   กองบริการกลาง 

 
 ผู้อ านวยการกองบริการกลาง  )ที่ปรึกษา(    
 นางสาวพิมผกา  ไชยยาเลิศ  ประธานคณะท างาน     
 นางธาวิตา  เนตรเอี่ยมภูมิ   คณะท างาน       
 นางสาวอาภรณ์  ชื่นประไพ  คณะท างานและเลขานุการ  

 


