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1. ชื่อโครงการ: วิธีการจัดท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ 

      ประเภทโครงการ      โครงการใหม่ 

2. หน่วย:  กวค.สกศ. รร.จปร. 

3. ชื่อกลุ่ม/สมาชิกกลุ่ม      

    3.1 ชื่อกลุ่ม:   กองวิศวกรรมเครื่องกล 

    3.2 สมาชิกกลุ่ม                                     

     3.2.1 ผู้จัดท าโครงการ 

ร.อ.ธีรภัทร์  พันธ์กล้า   รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. เบอร์โทร 092-248-1954 

ร.ท.ปริญญา   เกียรติภาชัย   รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. เบอร์โทร 083-446-6099 

ร.ท.วสวัตติ์  เสาวดี    รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. เบอร์โทร 091-706-6891 

3.2.2 ที่ปรึกษาโครงการ (KM Team)  

พ.อ.อโณทัย  สุขแสงพนมรุ้ง  ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. เบอร์โทร 081-875-9469 

4. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีโรคระบาดเกิดขึ้นอยู่เป็นช่วงๆ ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดก็ส่งผลให้ผู้คนเจ็บป่วย
และเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก รวมถึงสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบไปทั่วโลก ถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์โรค
ระบาดร้ายแรงได้เกิดข้ึนทั่วโลก ซึ่งคร่าชีวิตประชากรนับล้านคนรวมถึงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ประกาศล่าสุดให้เป็น “การระบาดใหญ่” (Pandemic) นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมา 
อหิวาตกโรค กาฬโรค โรคฝีดาษ และไข้หวัดใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งในโรคที่สังหารประชากรโลกมากที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ และการระบาดของโรคเหล่านี้ซึ่งลุกลามข้ามพรมแดนไปในหลายประเทศ สามารถนิยามได้
อย่างเหมาะสมว่าเป็นการระบาดใหญ่ หรือ Pandemic โดยเฉพาะโรคฝีดาษ ที่คร่าชีวิตผู้ป่วย 300-500 ล้าน
คนในรอบ 12,000 ปีที่ผ่านมา ส าหรับโรคอีโบลาที่ระบาดหนักเมื่อไม่กี่ปีก่อนและคร่าชีวิตผู้ป่วยหลายพันคน 
จ ากัดวงอยู่แต่ในแถบแอฟริกาตะวันตก ขณะนี้จึงยังถือเป็นโรคระบาดธรรมดา หรือ Epidemic และไม่นับ
รวมอยู่ในรายชื่อโรคระบาดรุนแรงดังต่อไปนี้ 

โควิด-19 (ธ.ค. 2562-ปัจจุบัน) โรคโควิด-19 เริ่มระบาดในจีน ที่เมืองอู่ฮ่ัน ซึ่งมีประชากรกว่า 11 ล้าน

คน หลังจากเก็บตัวอย่างไวรัสจากคนไข้กลุ่มแรกไปวิ เคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จีนและWHOระบุตรงกันว่า 

ไวรัสชนิดนี้คือ “เชื้อไวรัสโคโรน่า” ซึ่งถือเป็นสายพันธุ์ใหม่หลังจากก่อนหน้านี้พบไวรัสโคโรน่ามาแล้ว 6 สาย

พันธุ์ ที่เคยมีการระบาดในมนุษย์ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่ก าลังระบาดจึงเป็นสายพันธุ์ที่ 7 จนขณะนี้ยังไม่มี

  x  
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ใครทราบแน่ชัดถึงแหล่งก าเนิดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ต้นตอโรคโควิด -19 หลังจากเคยมีข้อ

สันนิษฐานว่า ไวรัสชนิดนี้อาจเริ่มติดต่อจากสัตว์ป่ามาสู่คน โดยมีต้นตอของการระบาดจากงูเห่าจีนและงู

สามเหลี่ยมจีนที่น ามาวางจ าหน่ายในตลาดสดอู่ฮ่ัน ซึ่งเป็นสถานที่พบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรก ๆ คณะผู้วิจัยคาดว่างู

อาจเป็นสัตว์ตัวกลางที่ส่งต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเริ่มต้นมาจากค้างคาวแล้วจึงมาสู่คน เนื่องจากงู

พิษที่อยู่ในธรรมชาติล่าค้างคาวในถ้ าเป็นอาหาร แต่ก็ยังคงมีข้อกังขาว่า ไวรัสโคโรน่าปรับตัวให้มีชีวิตอยู่และ

ขยายพันธุ์ในร่างกายของทั้งสัตว์เลือดเย็นและสัตว์เลือดอุ่นได้อย่างไร 

ปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังกว่า 120 ประเทศทั่วโลก 

มีผู้ป่วยรวมกันกว่า 12,155,040 คนและผู้เสียชีวิตอีกกว่า 551,166 คน (นับถึงวันที่ 9 ก.ค.63) ตัวเลขผู้ป่วย

และผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในอเมริกา แต่ขณะนี้ในอเมริกาใต้ก็เกิดการระบาดเข้าขั้นรุนแรง น าโดยบลาซิล ซึ่ง

เป็นประเทศที่มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมากที่สุดนอกอเมริกา 

ไข้หวัดใหญ่ 2009 (2552) เป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่กลุ่ม เอ (เอช1 เอ็น1) ที่มีรายงานพบเชื้อในคนครั้งแรก

เมื่อเดือน เม.ย. 2552 เริ่มแพร่ระบาดในเม็กซิโก และสหรัฐ ก่อนจะแพร่ระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก เชื้อ

สายพันธุ์นี้มีองค์ประกอบพันธุกรรมที่เป็นผลรวมจากไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์ ไข้หวัดนกที่พบในทวีปอเมริกาเหนือ 

และไข้หวัดหมูที่พบในทวีปเอเชีย และยุโรป ท าให้ WHO ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 

2009 เนื่องจากหวั่นวิตกว่า เชื้อเอช1 เอ็น1 อาจจะกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่อันตรายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ยัง

ไม่มีใครทราบว่าเชื้อดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร ที่ไหน และแพร่จากสัตว์มาสู่คนครั้งแรกเมื่อไหร่ และเนื่องด้วย

โรคดังกล่าวสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็ว จึงจัดเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ส าคัญในช่วงเวลานั้น  

ส านักงานควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (ซีดีซี) คาดการณ์ว่า โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 คร่าชีวิตประชากรโลก

รวมกว่า 280,000 คน ส่วนจ านวนผู้เสียชีวิตที่ WHO ยืนยันอาจจะไม่ถึง 20,000 คนทั่วโลก 

ไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง (2511) ซึ่งเกิดจากเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ เอช3 เอ็น2 ถูกพบครั้งแรกในเกาะฮ่องกง

เมื่อเดือน ก.ค. 2511 ก่อนลุกลามไปยังเวียดนามและสิงคโปร์ใน 3 เดือน และขยายวงไปยังอินเดีย ฟิลิปปินส์ 

ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ และสหรัฐ เชื้อไข้หวัดนี้ ซึ่งกลายพันธุ์จากโรคไข้หวัดใหญ่เอเชียที่

ระบาดก่อนหน้าราว 10 ปี เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์น้อยกว่า เมื่อเทียบกับไข้หวัดสเปนและไข้หวัดเอเชีย 

และแม้จะมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างต่ าเพียง 5% แต่ก็ท าให้ประชากรโลกเสียชีวิตไปกว่า 1 ล้านคน ส าหรับ

ในฮ่องกง จุดเริ่มต้นการระบาด มีผู้ป่วยมากถึง 500,000 คน หรือคิดเป็น 15% ของประชากรฮ่องกงในเวลา

นั้น ขณะที่จ านวนผู้เสียชีวิตไม่มากนัก นักวิจัยสันนิษฐานว่า อาจเป็นเพราะร่างกายพลเมืองฮ่องกงมีภูมิคุ้มกัน

จากเมื่อครั้งเจอกับไข้หวัดใหญ่เอเชียระบาด 

ไข้หวัดใหญ่เอเชีย (2499-2501) เป็นการระบาดรุนแรงครั้งใหญ่ของเชื้อไข้หวัดกลุ่มเอ (เอช2 เอ็น2) 

ซึ่งมีต้นก าเนิดจากในจีนเมื่อปี 2499 และมาหยุดระบาดเมื่อปี 2501 ในระยะเวลา 2 ปีนี้เอง ไข้หวัดใหญ่เอเชีย
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ลุกลามจากกลุ่มชาวจีนในมณฑลกุ้ยโจว ไปยังสิงคโปร์ ฮ่องกง และสหรัฐ  ตัวเลขคาดการณ์จ านวนผู้เสียชีวิต

จากโรคไข้หวัดใหญ่นี้ของแต่ละแหล่งแตกต่างกันออกไป บางแหล่งคาดว่าสูงถึง 4 ล้านคน แต่ WHO ยืนยัน

ตัวเลขผู้เสียชีวิตไว้ที่ราว 2 ล้านคนทั่วโลก ในจ านวนนี้เกือบ 70,000 คนอยู่ในสหรัฐประเทศเดียว 

ไข้หวัดใหญ่สเปน (2461) ซึ่งระบาดรุนแรงทั่วโลกระหว่างปี 2461-2463 ถือเป็นหนึ่งในโรคร้ายที่น่า

สะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ เพราะท าให้มีผู้ติดเชื้อราว 1 ใน 3 ของประชากรโลกในยุคนั้น และคร่าชีวิต

ผู้ป่วย 20-50 ล้านคน ในจ านวนผู้ป่วย 500 ล้านคนที่ติดเชื้อในปี 2461 มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ราว 10-20% 

และมีผู้เสียชีวิตมากถึง 25 ล้านคนเฉพาะในช่วง 25 สัปดาห์แรก สิ่งที่ท าให้ไข้หวัดใหญ่สเปนแตกต่างจาก

ไข้หวัดใหญ่อ่ืน ๆ คือกลุ่มผู้เสียชีวิต โดยปกติไข้หวัดใหญ่มักคร่าชีวิตกลุ่มเด็กและคนสูงอายุ หรือผู้ป่วยที่

อ่อนแออยู่แล้วมากกว่ากลุ่มอ่ืน แต่ไข้หวัดใหญ่สเปนเริ่มจากการคร่าชีวิตผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวที่มีสุขภาพแข็งแรง 

ขณะที่กลุ่มเด็กและคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนกว่า กลับเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน และอีกสาเหตุหนึ่งของการติดเชื้อที่

เพ่ิมขึ้นคือ การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยซึ่งอาจจะติดอยู่ตามภาชนะข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะของ

ใช้ที่เป็นสาธารณะ เช่น ลูกบิดจับประตู ราวบันได เป็นต้น ถ้าผู้ที่ไปสัมผัสนั้นได้น าเชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยการลูบ

หน้า ใช้มือหยิบของรับประทานหรือขยี้ตา นั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งในการติดเชื้อได้ 

ดังนั้น กองวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร. ได้มีแนวคิดท าคู่มือวิธีการจัดท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์

แบบเท้าเหยียบ เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาดขั้นพ้ืนฐานให้กับตนเอง อีกทั้งยังช่วยลดการแพร่กระจายของ

เชื้อโรคที่อาจจะมาจากการสัมผัสโดยตรงกับสิ่งของต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และสุขอนามัยที่ดีต่อ

บุคคลากรใน รร.จปร.และผู้ที่สนใจ 

 

5. วัตถุประสงค ์เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

5.1 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ก าลังพล รร.จปร.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างานของกลไกเครื่องกด
เจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ 

2) เพ่ือให้ก าลังพล รร.จปร.สามารถน าคู่มือการจัดสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้า
เหยียบไปเป็นแนวทางจัดสร้างได้ด้วยตนเอง 

3) เพ่ือให้ก าลังพล รร.จปร.ทราบถึงแนวทางการประยุกต์น าของที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ในการ
สร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ 
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5.2 ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

1. จ านวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในรร.จปร รวมถึงผู้ที่สนใจ สามารถเข้าใจถึงหลักการท างานและ

สามารถจดัสรา้งเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบได้ มากกว่าร้อยละ 80 

2. ความพึงพอใจของผู้ที่อ่านคู่มือและได้น าความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปปฏิบัติใช้งานอย่างถูกต้อง

มากกว่าร้อยละ 80 

3. ความพึงพอใจของก าลังพล รร.จปร.ต่อการเผยแพร่ความรู้เรื่องวิธีการจัดท าเครื่องกดเจล

แอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบโดยสามารถโหลดคูมื่อการจัดท าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่าร้อยละ 80 

6. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  

6.1 การหาสาเหตุของปัญหาโดยการใช้เครื่องมือแผนภูมิก้างปลา 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนภูมิก้างปลาแสดงการหาสาเหตุของปัญหา 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยการอธิบายแผนภูมิก้างปลา 

สาเหตุหลัก สาเหตุ 
1. บุคลากร 1.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในการลดการแพร่เชื้อ 

1.2 ขาดความตระหนักในการรักษาความสะอาดของมือ 

2. เครื่องมือ 2.1 ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการลดการสัมผัสเมื่อต้องกด
แอลกอฮอล์ 
2.2 เครื่องมือไม่พร้อมใช้ 

3. กระบวนการ 3.1 ขาดการปฏิบัติในการท าความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง 
3.2 การจับ สัมผัสกับขวดแอลกอฮฮล์ขณะกดเจล 

4. เทคโนโลยี 4.1 ขาดการเผยแพร่ความรู้ 

ขาดการปฏิบัติใน

การท าความ

สะอาดที่ไม่ถูกต้อง

วิธีการ 

ขาดอุปกรณ์เครื่องมือใน

การลดการสัมผัสเมื่อต้อง

กดแอลกอฮอล์ 

การจับ สัมผัสกับขวด

แอลกอฮฮล์ขณะกดเจล 

 

ขาดความรู้ความเขา้ใจใน

การลดการแพร่เชื้อ 

บุคลากร 

เครื่องมือ 

เทคโนโลยี 

กระบวนการ 

ขาดความตระหนกั

ในการรกัษาความ

สะอาดของมอื 

 

เครื่องมือไม่พร้อมใช้ ขาดการเผยแพร่ความรู ้

การแพร่กระจายของ
เช้ือโรคบนมือ ที่เกิด
จากการจับ สัมผัสกบั
สิ่งของต่างๆโดยตรง 
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7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงท่ีได้ด าเนินการ 
 รายละเอียดมาตรการและแนวทางในการแก้ปัญหาจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ดังแสดง
ในตารางท่ี 5  
ตารางท่ี 5 มาตรการและแนวทางในการแก้ปัญหาจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
การก าหนดมาตรการ/แนวทางแก้ปัญหา จากสาเหตุของปัญหา 

สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 
1. บุคลากร  1.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในการลดการ

แพร่เชื้อ 
- การให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ การ

ลดแพร่ เชื้อด้วยการท าความ
สะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
ให้แก่ก าลังพลและผู้ที่สนใจ 

1.2 ขาดความตระหนักในการรักษาความ
สะอาดของมือ 

- การให้ความรู้ และอบรมเชิ ง
ปฏิบัติ ส าหรับการท างานของ 
เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบ
เท้าเหยียบ 

2. เครื่องมือ 
 
 
 
 

2.1 ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการลดการ
สัมผัสเมื่อต้องกดแอลกอฮอล์ 

- จั ดสร้ า ง อุปกรณ์กดแบบเท้ า
เหยียบ เพื่อลดการสัมผัสโดยตรง 

2.2 เครื่องมือไม่พร้อมใช้ - จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร น นิ บั ติ บ า รุ ง
เครื่องมือตามวงรอบและเตรียม
อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนใช้อยู่เสมอ 

3. กระบวนการ 3.1 ขาดการปฏิบัติในการท าความสะอาด
ที่ไม่ถูกต้อง 

- แนะน าขั้ นตอนการท าความ
สะอาดด้วยเครื่องกดแอลกอฮอล์ 

3.2 การจับ สัมผัสกับขวดแอลกอฮฮล์
ขณะกดเจล 

- อบรมให้ความรู้การใช้เครื่องกด
แบบเท้าเหยียบแทนการกดด้วย
มือโดยตรง 

4. เทคโนโลยี  4.1 ขาดการเผยแพร่ความรู้ - เผยแพร่ความรู้จากคู่มือ“เครื่อง
กด เจลแอลกอฮอล์ แบบ เท้ า
เหยียบ”ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ก าลังพล
หรือผู้ที่สนใจ 
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8. ผลลัพธ์การด าเนินการ 
จากการด าเนินโครงการ “คู่มือการสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ” ของกอง

วิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร. ได้มีแนวทางการเก็บรวมรวมข้อมูลหลังการแก้ปัญหา ความพึงพอใจของผู้ที่

น าความรู้การจัดท าเครื่องกดแอลกฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบวิธีการทั้งในด้านคุณภาพและการใช้ประโยชน์มากกว่า 

80%  

ประโยชน์ที่ได้รับ  
 1.ก าลังพล รร.จปร.และผู้ที่สนใจได้รับความรู้และสามารถใช้ประโยชน์จากคู่มือวิธีการจัดท าเครื่องกด
เจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ 
 2. มีคู่มือ“วิธีการจัดท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ”เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสร้าง เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อ รร.จปร. หน่วยทหารใน ทบ. หน่วยงานราชการภายนอกและประชาชนทั่วไป 
 3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมผู้จัดท าโครงการการจัดการความรู้กับผู้ที่สนใจน าไปใช้ประโยชน์ 
ท าให้เกิดความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้และสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด เพ่ือสามารถพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีให้ดียิ่งขึ้นไป 
9. การก าหนดมาตรฐาน 
 9.1 สรุปจัดท าเป็นคู่มือเรื่อง“วิธีการจัดท าเครื่องกดแอลกฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ” 
10. การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะด าเนินการต่อไป 

10.1 พัฒนาคู่มือวิธีการจัดท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบให้มีการท างานของกลไกที่
ครอบคลุมปัญหาต่างๆมากยิ่งขึ้น เช่น ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิเพิ่มเข้าไปเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรอง 

10.2 ขยายผลภายในรร.จปร.โดยจัดการอบรมการใช้คู่มือการปฏิบัติงาน“วิธีการจัดท าเครื่องกดเจล
แอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ”ให้แก่ก าลังพลรร.จปร.ที่เก่ียวข้องนนร.และผู้สนใจทุกหน่วย เพ่ือที่ก าลังพล รร.จปร.
จะได้สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการผลิตเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบของตนเองและภายใน
หน่วยงาน 

 
ลงชื่อ ประธานกลุ่ม : 
                   พ.อ. บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์ 
                      (บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์) 

วันที่ : ……31 ก.ค. 63……. 
 

 
ลงชื่อ ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย:    
                         พ.อ. วีระพงศ์  ตั้นเจริญ                               

                 ( วีระพงศ์  ตั้นเจริญ ) 
                        วันที่ : ……31 ก.ค. 63……. 
 

 
ลงชื่อ ผู้บริหารที่ก ากับดูแล         : พ.อ. มนัส  ธนวานนท์ 
                                                 (มนัส   ธนวานนท์ ) 
                                          วันที่ : ……31 ก.ค. 63…… 

หมายเหตุ : ผู้บริหารที่ก ากับดูแล หมายถึง ผู้บังคับหน่วย , ผู้บริหารจัดการความรู้ของหน่วย



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



 

 
 

 
 

เอกสารการจัดการความรู้ 
เรื่อง 

วิธีการจัดท าเคร่ืองกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยยีบ 

จัดท าเมื่อ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

รายชื่อคณะผู้จัดท า 
 

ร้อยเอก ธีรภัทร์   พันธ์กล้า 
ร้อยโท ปริญญา  เกียรติภาชัย   
ร้อยโท วสวัตต์ิ     เสาวด ี

 

โดย ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
 

 



 

 
 

 

ค ำน ำ 
 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีโรคระบาดเกิดขึ้นอยู่เป็นช่วงๆ ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดก็ส่งผลให้ผู้คนเจ็บป่วยและ

เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก รวมถึงสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบไปทั่วโลก ถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์โรคระบาด

ใหญ่ร้ายแรงทั่วโลก ซึ่งคร่าชีวิตประชากรนับล้านคนรวมถึงการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งองค์การอนามัยโลก 

(WHO) ประกาศล่าสุดให้เป็น “การระบาดใหญ่” (Pandemic) นับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 20 ที่ผ่านมา  

โควิด-19 (ธ.ค. 2562-ปัจจุบัน) โรคโควิด-19 เริ่มระบาดในจีน ที่เมืองอู่ฮ่ัน ซึ่งมีประชากรกว่า 11 ล้านคน 

หลังจากเก็บตัวอย่างไวรัสจากคนไข้กลุ่มแรกไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จีนและWHOระบุตรงกันว่า ไวรัสชนิดนี้

คือ “เชื้อไวรัสโคโรน่า” ซึ่งถือเป็นสายพันธุ์ใหม่หลังจากก่อนหน้านี้พบไวรัสโคโรน่ามาแล้ว 6 สายพันธุ์ ที่เคยมีการ

ระบาดในมนุษย์ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่ก าลังระบาดจึงเป็นสายพันธุ์ที่ 7 จนขณะนี้ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดถึง

แหล่งก าเนิดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ต้นตอโรคโควิด-19 หลังจากเคยมีข้อสันนิษฐานว่า ไวรัสชนิดนี้อาจ

เริ่มติดต่อจากสัตว์ป่ามาสู่คน สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังกว่า 120 ประเทศ

ทั่วโลก มีผู้ป่วยรวมกันกว่า 12,155,040 คนและผู้เสียชีวิตอีกกว่า 551,166 คน (นับถึงวันที่ 9 ก.ค.63) ตัวเลข

ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในอเมริกา แต่ขณะนี้ในอเมริกาใต้กเ็กิดการระบาดเข้าข้ันรุนแรง น าโดยบลาซิล ซึ่ง

เป็นประเทศที่มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมากที่สุดนอกอเมริกาและอีกสาเหตุของการติดเชื้อที่เพ่ิมขึ้นคือ การสัมผัสสาร

คัดหลั่งของผู้ป่วย ซึ่งอาจจะติดอยู่ตามภาชนะข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะของใช้ที่เป็นสารธารณะ เช่น 

ลูกบิดจับประตู ราวบันไดต่างๆ ถ้าผู้สัมผัสนั้นได้น าเชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยการลูบหน้า ใช้มือหยิบของรับประทาน

หรือขยี้ตา นั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งในการติดเชื้อได้ 

ดังนั้น กองวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร. ได้มีแนวคิดท าคู่มือวิธีการจัดท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์

แบบเท้าเหยียบ เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาดขั้นพ้ืนฐานให้กับตนเอง อีกทั้งยังช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อ

โรคที่อาจจะมาจากการสัมผัสโดยตรงกับสิ่งของต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และสุขอนามัยที่ดีต่อบุคคลากรใน 

รร.จปร.และผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 



 

 
 

แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรู้ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ชื่อผลงาน วิธีการจัดท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ 
เจ้าของผลงาน กวค.สกศ. รร.จปร. 
ประเภทของผลงาน ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
 เป็นคู่มือวิธีการจัดท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง  
ลักษณะของผลงาน 
 คู่มือการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. การปฏิบัติงานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน 
 ๒. สามารถท าได้ด้วยตนเอง 
 ๓. คู่มืออธิบายแบบเข้าใจง่ายส าหรับผู้สนใจ ถึงแม้ว่าจะไม่มีทักษะทางด้านนี้ก็ตาม 
  
ความภาคภูมิใจ 

๑. การได้น าความรู้ไปปรับใช้ในสถานะการณ์เมื่อเกิดโรคระบาดต่างๆ คือ สามารถจัดสร้างเครื่อง
กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ 

๒. ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบเพ่ือจะ
สามารถปฏิบัติต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

  
        ตรวจถูกต้อง 
          ร.ท. วสวัตติ์   เสาวดี 
               (วสวัตติ์   เสาวดี) 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

รายละเอียดการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน 

ขั้นที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ  

  

กวค.ฯ ได้ประชุมหารือในเรื่องการคัดเลือกหัวข้อที่จะท าการจัดการความรู้ประจ าปี ๒๕๖๓ 

เรื่อง “วิธีการจัดท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ” 

ขั้นที่ ๒ ส่วนประกอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ 

  

๒.๑ ฐาน 
 

๒.๒ เสา 
 



 

 
 

 

 

๒.๓ ตัวประคองขวด ๒.๔ หัวกดขวดเจล 

 

๒.๕ กลไกการแป้นเหยียบ 
 
 
 



 

 
 

ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนจัดสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ 
 

  
 ๓.๑ ฐาน 
- ตัดเหล็กกล่องขนาด 1x1 นิ้ว ยาว 100 เซนติเมตร - 
จากนั้นตัดเข้าฉากทั้ง 4 ด้าน ยาวด้านละ 25 
เซนติเมตร  และตัดเหล็กขนาด 21 เซนติเมตรเชื่อมตรง
กลางเพ่ือวางเสา 

 ๓.๒ เสา 
- ตัดเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30 
มิลลิเมตร ยาว 80 เซนติเมตร 
- ตัดเหล็กกล่องขนาด 1x1 นิ้ว ยาว 100 เซนติเมตร 

 



 

 
 

  

 ๓.๓ ตัวประคองขวด 
- ตัวประคองขวดใช้เหล็กรูที่มีจ านวนรู 17 รู (ขนาดรู 7 
มิลลิเมตร) หนา 2 มิลลิเมตร ยาว 30 เซนติเมตร กว้าง 
1.7 เซนติเมตร 

 ๓.๔ หัวกด 
หัวกดท าจากเหล็กกล่องผ่าครึ่งขนาด 1x1 นิ้ว ยาว 4 
เซนติเมตร เชื่อมติดกับเหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอก 30 มิลลิเมตร ยาว 3 เซนติเมตร ด้านหลัง
ท าน๊อตล๊อคไว้ส าหรับปรับระดับ 

        
 ๓.๕ กลไกการกด 
- ใช้เหล็กรู 24 รู (รูกลมสลับรูวงรี) หนา 2.3 มิลลิเมตร ยาว 50 เซนติเมตร กว้าง 25 มิลลิเมตร ตัดท าเป็นตัวยึดที่
เสาและฐาน และตัดเหล็กรูยาว 6 นิ้วเพ่ือเป็นคานยกตัวเสาตัวนอก 
- แป้นเหยียบใช้เหล็กแผ่นขนาด 5x10 เซนติเมตร เชื่อมติดกับบานพับแล้ววางลงบนคานกระดก 
 



 

 
 

             

   

          



 

 
 

        

           

       



 

 
 

      

 

    



 

 
 

 

    

    



 

 
 

     

 

     



 

 
 

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการน าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบไปใช้งาน ภายในกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

   

   

   



 

 
 

 

 

 

สามารถ DOWNLOAD เอกสารทั้งหมดผ่าน QR CODE 

 

KM’63 กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 



 

 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
คู่มือการจัดท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. สถานที่ท างาน ...............................................................................................................  
2. เพศ  ชาย        

 หญิง 
3  อายุ ................. ปี     
4. อาชีพ  เกษตร       รับจ้าง   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ      ค้าขาย/ธุรกิจ 

   อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................. 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคู่มือการจัดท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบค าชี้แจง 

โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือโดยมีน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
      ระดับความพึงพอใจ       

              ระดับคะแนน 5  หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
ระดับคะแนน 4  หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดับคะแนน 3  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ระดับคะแนน 2  หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ระดับคะแนน 1  หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.จากคู่มือได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้า
เหยียบ 

     

2. ความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ความรู้เรื่องวิธีการจัดท าเครื่องกดเจล
แอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

     

3. ความพึงพอใจของผู้ที่น าความรู้การจัดท าเครื่องกดแอลกฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ
วิธีการทั้งในด้านคุณภาพและการใช้ประโยชน์ 

     

4. สามารถน าคู่มือวิธีการจัดสร้างไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง       

 



 

 
 

ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับคู่มือวิธีการท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ 

3.1 ปัญหาอุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………… 

3.2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………… 

 
ขอขอบคุณ 

 

 



 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
คู่มือการจัดท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. สถานที่ท างาน ...............................................................................................................  
2. เพศ  ชาย        

 หญิง 
3  อายุ ................. ปี     
4. อาชีพ  เกษตร       รับจ้าง   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ      ค้าขาย/ธุรกิจ 

   อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................. 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคู่มือการจัดท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบค าชี้แจง 

โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือโดยมีน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
      ระดับความพึงพอใจ       

              ระดับคะแนน 5  หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
ระดับคะแนน 4  หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดับคะแนน 3  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ระดับคะแนน 2  หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ระดับคะแนน 1  หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.จากคู่มือได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้า
เหยียบ 

     

2. ความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ความรู้เรื่องวิธีการจัดท าเครื่องกดเจล
แอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

     

3. ความพึงพอใจของผู้ที่น าความรู้การจัดท าเครื่องกดแอลกฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ
วิธีการทั้งในด้านคุณภาพและการใช้ประโยชน์ 

     

4. สามารถน าคู่มือวิธีการจัดสร้างไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง       

 



 

ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับคู่มือวิธีการท าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ 

3.1 ปัญหาอุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………… 

3.2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………… 

 
ขอขอบคุณ 

 

 

 


	วิธีการจัดทำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบ
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