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1. บทสรุปของผู้บรหิาร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีนโยบายในการ

ยกระดับคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยคณะฯ มีภารกิจหลักหลายด้านทั้งการผลิตบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นที่พึ่งของสังคมทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งการบริหารจัดการภายในหน่วยงานที่ผ่านมา มีการบูรณาการของงานทุกด้านเพื่อให้ลูกค้า 
อันได้แก่นักศึกษาและสังคมได้รับคุณค่าสูงสุดของการด ารงอยู่ของมหาวิทยาลัย อันจะน ามาซึ่งผลตอบแทน 
ในระยะยาวต่อองค์กรในการเป็นที่ยอมรับและการเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษา รวมถึงการเลือกใช้
บริการด้านต่างๆ จากประชาชนในสังคม โดยที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มีการพัฒนาองค์กรและกระบวนการท างานด้วยเครื่องมือคุณภาพต่างๆ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ 
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) จนผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติระดับ EdPEx200 ในปี 2562 
ซึ่งองค์กรยังมีความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะวิกฤตการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 ก็ตาม 

การท าความสะอาดมือด้วยวิธีการล้างมือด้วยน ้ากับสบู่หรือน ้ายาฆ่าเชื้อ หรือการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ
สามารถลดเชื้อจุลินทรีย์บนมือซึ่งเป็นสาเหตุในการติดต่อของโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (สถาบันบ าราศนราดูร, 
2551 และ Larson, 1995; Boyce and Pittet, 2002; WHO, 2007) ดังนั้นการใช้แอลกอฮอล์ถูมือโดยที่ 
ไม่ต้องใช้น ้าล้างออกเป็นวิธีการที่ช่วยลดเวลาในการล้างมือด้วยสบู่และน ้าสะอาดลงได้มาก และถูกเลือกใช้ 
ในการท าความสะอาดมือของบุคลากรในโรงพยาบาลและบุคคลทั่วไปเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มี
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งช่วงแรกที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประเทศไทย
ประสบกับปัญหาแอลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเชื้อโรคบนผิวมือมีราคาสูงขึ้นและหาซื้อได้ยาก โดยเฉพาะในจังหวัด



                                                                                                                                                                                  

3 
  

ปัตตานีที่มีความห่างไกลจากเมืองหลวงของประเทศ และมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียที่มีการแพร่ระบาด
อย่างหนัก ส่งผลให้ความต้องการใช้แอลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่แอลกอฮอล์ขาดตลาด 
ผู้บริหารคณะฯ จึงมีแนวคิดในการท างานเพื่อให้นักศึกษาและสังคมมีความปลอดภัยตามระบบ TQM และ 
การใช้เครื่องมือคุณภาพในการแก้ไขปัญหา โดยการผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคใช้เองภายในคณะ 
และได้สั ่งการให้ทีมงานนักวิจัยศึกษาค้นคว้า พัฒนา และทดลองผลิตแอลกอฮอล์ขึ ้นเอง ในช่วงเดือน 
มีนาคม 2563 เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคบนผิวมือ เช็ดล้างพื้นที่ภายในอาคาร รวมถึงพื้นผิว อุปกรณ์ทุกอย่างที่นักศึกษา
และบุคลากรต้องสัมผัสอย่างทั่วถึง ซึ่งจากการที่สารก่อเจลขาดตลาด และการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ 
ส่งผลท าให้ผิวมือแห้ง ทีมงานจึงคิดค้นสูตรแอลกอฮอล์เหลวล้างมือที ่มีส่วนผสมของสารบ ารุงผิวอย่าง 
ว่านหางจระเข้ เนื่องจากเป็นพืชสมุนไพรที่หาง่าย ราคาไม่แพง และนิยมปลูกตามบ้าน  เมื่อการพัฒนาและ
ทดลองผลิตสามารถใช้ได้ผลดีในระยะเวลาอันรวดเร็วบนพื้นฐานการใช้เครื่องมือคุณภาพ PDCA และไคเซ็น 
จึงด าเนินการเพิ่มการผลิตให้ได้ปริมาณมากขึ้น มีการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค การประเมินความ
พึงพอใจจากผู้ใช้จริง ปรับปรุงและพัฒนาสูตรรวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแอลกอฮอล์ 
ฆ่าเชื้อโรคบนผิวมือ จนสามารถยื่นขออนุสิทธิบัตรของสูตรและได้รับการคุ้มครองนวัตกรรมดังกล่าวในเวลา
ต่อมา เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าหลักซึ ่งก็คือนักศึกษา รวมถึงเป็นที ่พึ ่งของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
ที่มีความคาดหวังในการพึ่งพาความรู้และทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ผลจากการท างานอย่างจริงจังและรวดเร็วผ่านระบบ PDCA และไคเซ็น ท าให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อยอดความรู้สู่การเผยแพร่สู่สาธารณชน ทั้งการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในคณะฯ จ านวน 
10 ครั้ง การอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และค่ายทหารรวมจ านวน 4 ครั้ง 
มีการเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะ “ข่าวภาคใต้ชายแดน” และ Facebook LIVE ของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 
มียอดการรับชมไม่น้อยกว่า 7,400 ครั้ง ยอดการแชร์ 234 ครั้ง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กรและชุมชน 
ในจังหวัด รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สืบค้นข่าวสารความรู้ในเรื่องการผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือใช้เอง  

ส่วนการผลิตเพื่อใช้ในการลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายใน 
คณะรวมไม่น้อยกว่า 1,135 คน (นักศึกษาจ านวน 860 คนและบุคลากรจ านวน 275 คน) ตลอดการ 
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระยะเวลา 1 ปีครึ่งที่ผ่านมา รวมทั้งการผลิตเพื่อแจกจ่ายไปยังชุมชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ศูนย์กักกันโรคจังหวัดปัตตานี (Local Quarantine) วัด มัสยิด ค่ายทหาร งานวิ่ง 
มินิมาราธอนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั ้งแต่ปี 2563 มาจนถึงปัจจุบัน 
รวมทั้งหมดจ านวน 15 ชุมชน นับเป็นการผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื ้อโรคเพื่อแจกจ่ายไปแล้วทั้งสิ ้นปริมาณ 
1,137,330 ซีซี ซึ่งหากค านวณค่าใช้จ่ายในการซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือที่วางจ าหน่ายตามท้องตลาดเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเองในปริมาณที่เท่ากัน พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายจาก 657,376 บาท เหลือเพียง 
77,000 บาท หรอืลดลง 88% ซึ่งจะเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม คือการบริจาค
แอลกอฮอล์ล้างมือให้ชุมชนเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเกิดกระบวนการอบรมให้ความรู้ 
แก่ประชาชนที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อการผลิตใช้ในครัวเรือนหรือเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดเล็ก 
นอกจากนี้ยังมีชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนการปลูกว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสอีกจ านวนไม่น้อยกว่า 
5 แห่ง เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคบนผิวมือสูตรคณะ วทท. ม.อ. ปัตตานี ส่งผลให้เกิดความ
ยั ่งยืนต่อสังคมตามวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที ่ว ่า “ประโยชน์ของเพื ่อนมนุษย์ 
เป็นกิจที่หนึ่ง” 
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2. ขอ้มูลเกีย่วกับหนว่ยงาน 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ เริ่มก่อตั้งที่ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี เมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยภาคใต้” (University of Southern Thailand) 
ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2510 มหาวทิยาลัยภาคใต้ได้รับพระราชทานชื่อว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” 
(Prince of Songkla University) ตามพระนามฐานันดรศักดิ์สมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช 
กรมหลวงสงขลานครินทร์ และเมื ่อวันที ่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2511 ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2511 มหาวิทยาลัย 
จึงก าหนดให้วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2511 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย จากนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จึงจัดตั้งวิทยาเขตต่างๆ รวม 5 วิทยาเขต ได้แก่ ปัตตานี หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี ตรังและภูเก็ต เพื่อเป็น
สถานที่แห่งการเรียนรู้ของบัณฑิตและท าหน้าที่รับใช้สังคมทั่วทั้งภาคใต้มาจนถึงปัจจุบัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก่อตั ้งขึ ้น 
ในปีพ.ศ. 2521 เนื ่องจากความต้องการพัฒนาวิทยาเขตปัตตานีให้เป็นวิทยาเขตที่สมบูรณ์ กล่าวคือ 
ให้มีคณะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการพัฒนาภาคใต้ตอนล่าง เพื่อส่งเสริม 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของชาติเพิ่มจาก 2 คณะที่มีอยู่เดิม
คือคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดตั้ง “คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์” ข้ึน 
          ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรของภาคใต้ และสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ในปี พ.ศ. 2524 จึงได้เปล่ียนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คณะกรรมการได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ถือเป็นคณะล าดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนในสาขาวิชาระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร สาขาวิชาระดับ
ปริญญาโท 7 หลักสูตร และสาขาวิชาระดับปริญญาตรีจ านวน 9 หลักสูตรที ่สามารถผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมมาแล้วกว่า 36 ปี 

 

วัฒนธรรมองค์กร ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) 
วิสัยทัศน ์ เป็นเลิศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนยี 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ค่านิยม ที่บุคลากรคณะ วทท. ยึดถือปฏิบัติ คือ SAT 
S : Service to student stakeholders and society ให้บริการแก่นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม 
A : Advancement in teaching research and innovation ก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน วิจัย และนวัตกรรม 
T : Team spirit for success and sustainability ทีมสปิริตสู่ความส าเร็จและยั่งยืน 
พันธกิจ  1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 

  2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ 
  3. บริการวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร 

 โครงสร้างองค์กรและหน่วยงานภายใน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงาน 
เนื่องจากการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในส่วนงานประเภทนโยบายและบริหาร ประเภทวิชาการ และประเภท
อ านวยการและสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563  โดยมีโครงสร้างองค์กร ดังรูปที่ 1 
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รูปที ่1 โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานภายใน 

รางวลัและประกาศนียบตัร  
 - รางวัลเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติระดับ EdPEx200 ประจ าปี 2562 
 -   รางวัลจากการประกวดโครงการ Thailand Kaizen Award 2014 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) รางวัล Golden Award ประเภท Kaizen for Office และรางวัล Bronze Award ประเภท 
Kaizen Suggestion System 

- รางวัลจากโครงการ PSU Innovation มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี 2563 
รางวัลดีเด่น ผลงานเรื ่อง “ระบบแสงยูว ีฆ่าเชื ้อโรคในห้องบริการลูกค้า” และรางวัลดีมาก ผลงานเรื ่อง 
“แอลกอฮอล์ล้างมือสูตรคณะ วทท. ม.อ. ปัตตาน”ี 

3. การเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวังของ “ลูกค้ากระบวนการทีน่ าเสนอ” 
ลูกค้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีอยู่ 2 กลุ่มหลัก คือนักศึกษาและสังคม โดยสังคมในที่นี้ 

มีหลายระดับ กล่าวคือสังคมระดับครอบครัวของนักศึกษาที่ เข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่จะได้ผลลัพธ์เป็นความภูมิใจในตัวของบัณฑิตและชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีขึ้นภายหลังบัณฑิต
ส าเร็จการศึกษา สังคมรอบมหาวิทยาลัยที่มีความใกล้ชิดเกี่ยวพันในเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะประชาชน 
ในภาคใต้ที่มีสิทธิ์มีส่วนในการใช้บริการองค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และสังคมวงกว้างระดับประเทศและระดับสากลที่มีความคาดหวังและต้องการ 
ให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งศูนย์รวมขององค์ความรู้ การวิจัย การพัฒนาความรู้ในระดับสูง เพื่อตอบโจทย์ 
ความต้องการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยตามศักยภาพและเครื่องมือที่องค์กรมี  
ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ส่งผลให้องค์กรได้เรียนรู้ความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้าทั้งกลุ่มนักศึกษาและสังคม ดังตารางที่ 1 

http://www.inct.sat.psu.ac.th/images/stories/pisipong_work/PowerPointAlcohol2020.pdf
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ตารางที่ 1 ความคาดหวังและวิธีการประเมินตามกลุ่มลูกค้าของโครงการการผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคสูตร 
คณะ วทท. ม.อ.ปัตตาน ี

กลุม่ลกูค้า ความคาดหวงั/ความตอ้งการ วิธกีารประเมิน 
นักศึกษาและบุคลากร
ภายในคณะ วทท. 

การใช้ช ีว ิตการเรียนและการท างานในรั ้ว
มหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัยจากการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ตลอดระยะเวลา
ท ี ่ม ีการระบาดในประเทศไทย โดยมีส ิ ่ ง
สนับสนุนอย่างเพียงพอ ทันการณ์และทั่วถึง 

- สอบถามความต ้องการของ
นักศึกษา 
- การประชุมระดมความคิดเห็น
ผ ่านท ี ่ประช ุมบ ุคลากร และท ี่
ประชุมทีมบริหารขององค์กร 

ชุมชมรอบมหาวิทยาลัย การใช้บริการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที ่มีประโยชน์ทั ้งในสถานการณ์ปกติ
และสถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรค 
COVID-19 

- การลงพื้นที่ของผู้บริหารเพื่อ
พบปะพูดคุยกับผู ้น าชุมชน ผ่าน
โครงการบร ิการว ิชาการต่างๆ 
ของคณะฯ 

สังคมระดับประเทศ องค์ความรู ้ที ่ตอบสนองความต้องการและ
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคม 

- ข้อมูลการประเมินจากกระบวน 
การประกันคุณภาพ EdPEx200 

4. กระบวนการและวิธปีฏบิตัิในอดตี 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย 

เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจึงได้ออกมาตรการและประกาศจ านวนหลายฉบับเพื่อควบคุม 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในระดับคณะ เพื ่อน านโยบายของมหาวิทยาลัยมาเผยแพร่ ปฏิบัติ และแก้ไขสถานการณ์
เช่นเดียวกัน โดยทางผู้บริหารคณะฯ ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะฯ เป็นหน่วยงานกลางในการจัดหา 
สิ่งสนับสนุนเพื ่อการระงับและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทั ้งหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ 
ฆ่าเชื้อโรค เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และการปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัยในระดับคณะอย่างจริงจัง 
โดยในช่วงเวลาดังกล่าวแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในการล้างท าความสะอาดภายในตัวอาคาร โต๊ะท างาน 
ลูกบิดประตู พื้นที่ท างานต่างๆ รวมทั้งแอลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเชื้อโรคบนมือและวัตถุดิบส าหรับใช้ผลิตเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือมีราคาสูงขึ้นและหาซื้อได้ยาก เนื่องจากความต้องการใช้มีเพิ่มมากขึ้น โดยกระบวนการและ
วิธีปฏิบัติดั้งเดิมในการจัดหาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคคือการสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตหรือจัดจ าหน่าย แต่ในช่วง
สถานการณ์ที่โรค COVID-19 มีความรุนแรง พบว่าวัตถุดิบและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคชนิดต่างๆ มีราคาสูงขึ้น
และใช้ระยะเวลาสั่งซื้อยาวนานถึง 14 วัน ดังนั้นผู้บริหารขององค์กรจึงมีค าส่ังตรงมายังหน่วยงานที่มีศักยภาพ
ในการคิดและผลิตแอลกอฮอล์เหลวฆ่าเชื้อโรคบนผิวมือในทันที โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้วางแผน ก ากับ ควบคุมกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน ทั้งการวางแผน 
ด าเนินงาน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนา ทีมงานใช้เครื่องมือคุณภาพ PDCA คือ วางแผน-ลงมือท า-
ตรวจสอบ-ปรับปรุงและไคเซ็นในการท างานดงัแสดงตัวอย่างในรูปที่ 2 
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รูปที ่2 การใช้วงจร PDCA (Plan-Do-Check-Action) ในการพัฒนากระบวนการท างาน 

5. กระบวนการและวิธปีฏบิตัิที่ไดป้รบัปรงุใหม่ 
 จากกระบวนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายในองค์กรด้วยการจัดหาแอลกอฮอล์
จากผู้จ าหน่ายมาสู่การบริหารจัดการเพื่อการวิจัย พัฒนา และผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคได้เองภายในองค์กร 
เริ่มต้นจากวิสัยทัศน์และความต้ังใจจริงของผู้บริหารที่มีค าสั่งให้ทีมนักวิจัยคิดและพัฒนา เพื่อผลิตแอลกอฮอล์
เหลวฆ่าเชื้อโรคบนผิวมืออย่างรวดเร็วและเพียงพอในสถานการณ์วิกฤต โดยทีมงานท างานประสานกับทุกฝ่าย
ภายในองค์กร ดังรูปที่ 3 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3 กระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรร่วมกับผู้บริหาร นักวิจัย ส านักงานคณะ ชุมชนภายนอก 
และชุมชนผู้ปลูกว่านหางจระเข้ 

 

คณะกรรมการด าเนนิงานเพือ่
ปอ้งกนัและเฝา้ระวงัการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 

 คณะ วทท.  

ทมีนักวทิยาศาสตร ์พัฒนาและ
ผลติแอลกอฮอลส์ตูรคณะ วทท. 

ส านกังานคณะ 
วทท. 

 

ก าหนดแผนงาน นโยบาย 
สั่งการให้มีการศึกษาวิจัย ผลิตทันที 

- วิจัยพัฒนาสูตร 
- ทดลองผลิต 
- ทดสอบประสิทธิภาพ
และประเมินความพึง
พอใจ 
 

- รับการฝึกอบรม เพื่อ
ระดมก าลังในการผลิตเพื่อ
แจกจ่ายไปให้หน่วยงาน
และชุมชน 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

สนับสนุนการปลูกว่าน
ฯ 
 

ชมุชนรอบ ม.อ. 

ชมุชนผูป้ลกูวา่นหางจระเข้ 
 

สะท้อนและประเมิน   
ผลการใช้งาน 

อบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน 
 

การค้นหาสาเหตุ/พบปัญหา 

วางแผนการแก้ปญัหา (P) 

ลงมือแก้ปัญหา/ท าไคเซ็น (D) 

ตรวจสอบผลการท างาน (C) 

ปรับปรุงแก้ไข (A) 

ปรับกระบวนการผลิตให้ง่ายขึ้น 

จัดท าสื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น 

ชาวบา้นไมเ่ข้าใจ สาเหต ุวัตถดุิบบางอยา่งขาดตลาด 

พัฒนาสูตรใหม่ 

ทดสอบและปรับสูตร 
ให้ฆ่าเชื้อโรคได้ดีขึ้น 

ปรับปรุง ปรับปรุง 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

1 
2 



                                                                                                                                                                                  

9 
  

 กระบวนการท างานของโครงการตามขั้นตอน PDCA ตลอดระยะเวลา 1.5 ปีมาจนถึงปัจจุบัน 
ผ่านการวางแผนการท างาน ประชุมทีมงานผู้บริหาร ประชุมทีมงานย่อย การศึกษาค้นคว้า วิ จัย ปรับปรุง
พัฒนาสูตรแอลกอฮอล์ การติดต่อประสานงานกับชุมชน การทดลองผลิตจาก scale ห้องปฏิบัติการ 
สู่การผลิต scale ที่ใหญ่ขึ้น การส่งต่อความรู้สูก่ารอบรมกระบวนการผลิตให้แก่บุคลากรส านักงานที่มีศักยภาพ
ในการผลิตแอลกอฮอล์จ านวนมาก เมื่อมีความมั่นใจในสูตรและประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์เหลวและ
แอลกอฮอล์เจลที ่พ ัฒนาขึ ้น จึงเริ ่มมีการผลิตเพื ่อแจกจ่ายในชุมชน น าไปสู ่การอบรมให้ความรู ้ แก่
บุคคลภายนอกในระดับต่างๆ และมีการขมวดปมองค์ความรู้ให้กลายเป็นนวัตกรรมด้วยการยื่นขอสิทธิบัตร
เพื่อการคุ้มครองสูตรและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งการด าเนินงานในการผลิตและพัฒนาแอลกอฮอล์
เหลวฆ่าเชื้อโรคบนผิวมือสูตรคณะ วทท. สู่ชุมชนทั้งกระบวนการได้แสดงตามขั้นตอน PDCA และ Timeline 
ในการท างาน ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที ่2 การด าเนินงานในการผลิตและพัฒนาแอลกอฮอล์เหลวฆ่าเชื้อโรคบนผิวมือสูตรคณะ วทท. สู่ชมุชน 

ล าดบั การด าเนนิงาน กระบวนการ วนัที ่
1 ผู ้บร ิหารคณะฯ ประช ุม วางแผน และออกมาตรการป้องก ัน 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
สั ่งการลงมาสู่ทีมผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื ้อโรค โดยมีการประเมิน 
ความพร้อมและความเป็นไปได้ในการผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื ้อโรค 
ใช้เอง สืบราคาวัตถุดิบ สั ่งซื ้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ ค านวณปริมาณ 
หาสถานที่ผลิต และบุคลากรที่ใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค 

P 1-5 
มีนาคม 2563 

2 ทีมผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเขียนแผนงานเพื่อเสนอผู้บริหารคณะฯ 
ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อการศึกษา
และพัฒนาสูตร 

P 3-5 
มีนาคม 2563 

3 จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ สถานที่ ตัวบุคลากรที่มีทักษะเพื่อทดลองผลิต
ในระดับห้องปฏิบัติการ โดยมีสูตรการผลิตครั้งแรกดังรูปที่ 4 

D 6-10 
มีนาคม 2563 

4 ประเมินลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสูตร 

C+A 8-10 
มีนาคม 2563 

5 การผลิต Scale ใหญ่ ครั้งที่ 1 เพื่อใช้ในส านักงานคณะฯ และอบรม
ให้ความรู ้เรื ่องการผลิตแอลกอฮอล์เหลวล้างมือฆ่าเชื ้อโรคสูตร 
ว่านหางจระเข้ให้แก่บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (รูปที่ 5) 

D 11 
มีนาคม 2563 

6 เก็บข้อมูลความพึงพอใจและค าแนะน าจากผู้ใช้แอลกอฮอล์เหลว 
ล้างมือฆ่าเชื ้อโรคสูตรว่านหางจระเข้ท ี ่ผลิตขึ ้นโดยการพูดคุย
สัมภาษณ ์

C 11-15 
มีนาคม 2563 

7 วางแผนการยื่นขอสิทธิบัตร เพื่อการคุ้มครองสูตรแอลกอฮอล์เหลว 
ล้างมือฆ่าเชื้อโรคที่พัฒนาข้ึน 

P 12 
มีนาคม 2563 

8 สืบค้นสิทธิบัตร ค้นคว้าเอกสารอ้างอิงต่างๆ เพื ่อยกร่างค าขอ
สิทธิบัตร 

D 12-15 
มีนาคม 2563 
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ล าดบั การด าเนนิงาน กระบวนการ วนัที ่
9 เผยแพร่ให้ความรู้การผลิตแอลกอฮอล์เหลวล้างมือผ่านสื่อสาธารณะ 

“ข่าวภาคใต้ชายแดน” ให้ประชาชนทั่วไปสามารถผลิตได้เองที่บ้าน 
โดยแสดงขั้นตอนการผลิตอย่างง่ายให้ประชาชนสามารถน าไปท าได้
เอง (รูปที่ 6) 

เผยแพร่ 14 
มีนาคม 2563 

10 ยื่นค าขอสิทธิบัตรผ่านศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

D 16 
มีนาคม 2563 

11 สรุปข้อมูลการผลิตและการใช้แอลกอฮอล์เหลวล้างมือฆ่าเชื ้อโรค 
จากการผลิตครั้งที่ 1 เพื่อปรับปรุงแก้ไขสูตรพร้อมวางแผนการผลิต 
ครั้งที่ 2 (Check and Action) 

C+A+P 16-17 
มีนาคม 63 

12 การผลิตแอลกอฮอล์เหลวล้างมือครั้งที่ 2 ณ อาคารพรีคลินิก เพื่อตั้ง
ประจ าทุกทางเข้าออกอาคาร ห้องน ้า ห้องส านักงาน และจุดส าคัญ
ทุกจุดภายในคณะฯ (รูปที่ 7) 

D 19 
มีนาคม 2563 

13 การผลิตแอลกอฮอล์เหลวล้างมือ ครั้งที่ 3 เพื่อใช้ภายในคณะฯ 
(รูปที่ 7) 

D 1 
เมษายน 2563 

14 ปรับปรุงพัฒนาสูตรแอลกอฮอล์ “เจล” A 20 
เมษายน 2563 

15 การผลิตครั้งที่ 4 ผลิต “เจล” แอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อแจกจ่ายไปยัง
ศูนย์กักกัน (Local Quarantine) ส าหรับผู้ที ่เฝ้าระวังและสังเกต
อาการจากโรค COVID-19 ประจ าจังหวัดปัตตานี 

D 5 
พฤษภาคม 2563 

16 การผลิตครั้งที่ 5 ผลิต “เจล” แอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อแจกจ่ายไปยัง
ศาลาละหมาด วิทยาเขตปัตตานี 

D 17 
พฤษภาคม 2563 

17 การผลิตครั้งที่ 6 ผลิต “เจล” แอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อใช้ภายในคณะฯ D 19 
พฤษภาคม 2563 

18 น างานพัฒนาไปใช้ประโยชน์ โดยการอบรมให้ความรู ้ในการผลิต
แอลกอฮอล์เหลวฆ่าเชื ้อโรคให้แก่ทหาร ณ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง 
จ.ปัตตานี (รูปที่ 8) 

เผยแพร่ 20 
พฤษภาคม 2563 

19 ได้รับเลขที่ค าขอและเอกสารเลขที่ค าขอสิทธิบัตรเลขที่ 2003001038 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ สูตรแอลกอฮอล์เหลวล้างมือฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสม
ของว่านหางจระเข ้(รูปที่ 9) 

- 26 
พฤษภาคม 2563 

20 ศูนย์ทร ัพย ์ส ินทางปัญญา อ ุทยานวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เผยแพร ่อนุส ิทธิบ ัตรโดยการส ัมภาษณ์ผ ่าน 
การถ่ายทอดสด (Facebook LIVE) ภายใต้หัวข้อ "แอลกอฮอล์เหลว
ล้างมือที่ช่วยฆ่าเชื้อแล้วยังบ ารุงมืออีกด้วย" (รูปที่ 10) 

เผยแพร่ 29 
พฤษภาคม 2563 

21 ประเมินความพึงพอใจผู ้ใช ้แอลกอฮอล์ล ้างมือสูตรคณะ วทท. 
ผ่านระบบออนไลน์ 

C มิถุนายน-
กรกฎาคม 2563 
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ล าดบั การด าเนนิงาน กระบวนการ วนัที ่
22 มอบแอลกอฮอล์ฆ ่าเช ื ้อโรคบนผิวมือสูตรคณะ วทท. ให้แก่ 

ศูนย์กักกันและเฝ้าระวัง (Local Quarantine) มัสยิด และชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย (รูปที่ 11) 

D มิถุนายน-
สิงหาคม 2563 

23 วิจัยทดสอบประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์เหลวที่ทางคณะฯ ผลิต
ข้ึนในห้องปฏิบัติการ 

C กรกฎาคม 2563 

24 ปรับปรุงสูตรแอลกอฮอล์ครั้งใหญ่ (Major development) ครั้งที ่1 A กรกฎาคม 2563 
25 การผลิตครั้งที ่ 7 เพื่อใช้เป็นของที่ระลึกให้แก่ผู ้บริจาคโลหิตใน

โครงการ 35 ปี วทท. และบริจาคให้ชุมชน 
D 13 

กรกฎาคม 2563 
26 วิจัยทดสอบประสิทธภิาพของแอลกอฮอล์เหลวครั้งที่ 2 C กรกฎาคม 2563 
27 น าข ้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจและการวิจัยทดสอบ 

มาปรับปรุงพัฒนาการผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคบนมือครั้งที่ 3 
A สิงหาคม 2563 

28 รายงานข้อมูลภาพรวมการผลิตและการแจกจ่ายสู่ชุมชนให้ผู้บริหาร
ทราบ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในการเตรียมรับมือในการแพร่ระบาด
รอบที่ 2 (Check and Action) 

C+A กันยายน 2563 

29 การผลิตครั้งที่ 8 เพื่อใช้ภายในคณะฯ และแจกจ่ายไปยังหน่วยงาน
รอบมหาวิทยาลัย 

D ธันวาคม 2563 

30 พัฒนาสูตรสู่การใช้ว่านหางจระเข้สดแทนการใช้เจลว่านหางจระเข้
ส าเร็จรูป โดยการสนับสนุนชุมชนบ้านแม่ตีนะ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
ในการปลูกว่านหางจระเข้แบบอินทรีย์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต 

D ธันวาคม 2563-
ปัจจุบัน 

31 การผลิตครั้งที่ 9 เพื่อแจกจ่ายไปยังมัสยิด วัด และโรงเรียนรอบ
มหาวิทยาลัย 

D มกราคม 2564 

32 ผู ้บร ิหารลงพ ื ้นท ี ่พบประชาชนในโรงเร ียน ม ัส ย ิด และว ัด 
ที่ตั ้งอยู่รอบมหาวิทยาลัย เพื่อสอบถามสถานการณ์และแจกจ่าย
แอลกอฮอล์ 

D มกราคม 2564 

33 การผลิตครั ้งที ่ 10-14 เดือนละ 1 ครั ้ง เพื ่อใช้ภายในคณะฯ 
(รูปที่ 12) 

D กุมภาพันธ์ – 
มิถุนายน 2564 

34 เผยแพร่องค์ความรู ้ผ่านสื ่อต่างๆ และท าเป็นเอกสารแจกให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

D เมษายน 2563 – 
ปัจจุบัน 

35 วิเคราะห์และสรุปแนวทางในการผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื ้อโรค 
และสร้างองค์ความรู ้แก่ช ุมชน เพื ่อรับมือกับการแพร่ระบาด 
ของโรค COVID-19 อย่างยั่งยืน 

C+A มกราคม 2564 

36 การผลิตแอลกอฮอล์เจลเพื ่อแจกจ่ายไปยังประชาชนในต าบล 
บาราโหม อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตามโครงการ 1 ต าบล 
1 มหาวิทยาลัย (รูปที่ 13) 

D พฤษภาคม 2564 
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ล าดบั การด าเนนิงาน กระบวนการ วนัที ่
37 การอบรมให้ความรู้การผลิตแอลกอฮอล์เหลวล้างมือฆ่าเชื้อโรค

ให้แก่ชุมชนอาเนาะรู อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตามโครงการ 
1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (รูปที่ 14) 

D พฤษภาคม 
2564 

38 การผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื ้อโรคเพื่อบริจาคแก่ศูนย์กักกันโรค
จังหวัดปัตตานี (Local Quarantine) ตามการแพร่ระบาด 
ของโรค COVID-19 ระลอกที่ 3 (รูปที่ 15) 

D พฤษภาคม 
2564 

39 การอบรมให้ความรู้การผลิตแอลกอฮอล์เหลวล้างมือฆ่าเชื้อโรค
ให้แก่ตัวแทนชุมชนต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี ตามโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย ณ ส านัก 
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
(รูปที่ 14) 

D มิถุนายน 2564 

40 การประเมินผลการให้ความรู ้แก่ชุมชนหลังการอบรมการผลิต
แอลกอฮอล์เหลวล้างมือฆ่าเชื้อโรคสู่ชุมชนอาเนาะรู อ าเภอเมือง 
และชุมชนต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบุร ี จังหวัดปัตตานี 
(Check and Action) 

C+A มิถุนายน 2564 

ทั้งนี้ ตัวอย่างเนื้อหาการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตแอลกอฮอล์เหลวฆ่าเชื้อโรคที่ประชาชนสามารถ
เข้าใจและท าได้เองภายในครัวเรือน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ปั่นวุ้นว่านหางจระเข้ให้ละเอียด กรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบาง จากนั้นชั่งน ้าหนัก 1.0 ขีด (หรือใช้เจลว่านหาง
จระเข้ส าเร็จรูปก็ได)้ ใส่ลงในภาชนะสะอาดที่หาได้ภายในบ้าน เช่น เหยือกน ้า หม้อ ก่อนจะเติมน ้าดื่มสะอาดโดยตวง
ด้วยแก้วหรือภาชนะตวงท าอาหาร/ขนมที่มีภายในบ้าน ปริมาตร 130 ซีซี คนให้เข้ากัน 

2) ชั่งกลีเซอรีน 0.2 ขีด ลงในภาชนะใบที่ 2 จากนั้นเติมเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ลงไป 100 ซีซี คนให้เข้ากัน และเทลง
ในภาชนะจากข้อที่ 1) 

3) เติมเอทิลแอลกอฮอล์ 95% เพิ่มอีก 690 ซีซี คนให้เข้ากัน จะได้แอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคปริมาตรรวมประมาณ 
1,000 ซีซี 

หมายเหต:ุ  
- แอลกอฮอล์ 95% สามารถซื้อได้จาก องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โทร 09 1890 6677, 0 3854 1004-5 
- กลีเซอรีนเกรดเครื่องส าอาง ซื้อได้จากร้านวัสดุเคมีภัณฑ์ ร้านเบเกอรี่ หรือร้านค้าออนไลน์ เช่น LAZADA 

Shopee  
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รูปที ่4 เอกสารต้นฉบับการผลิตแอลกอฮอล์เหลวสูตรแรกก่อนการปรับปรุงพัฒนาสูตร 

 
รูปที ่5 การผลิตและอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตแอลกอฮอล์เหลว ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี 

 
รูปที ่6 การเผยแพร่ให้ความรู้การผลิตแอลกอฮอล์เหลวผ่านสื่อสาธารณะ “ข่าวภาคใต้ชายแดน” 

ให้ประชาชนสามารถผลิตได้เองที่บ้าน 
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รูปที ่7 การผลิตแอลกอฮอล์เหลวฆ่าเชื้อโรคบนผิวมือ โดยบุคลากรในส านักงานคณะฯ  

ที่ได้รับการอบรมกระบวนการผลิตมาแล้ว เพื่อใช้ภายในคณะฯ 

    
รูปที ่8 การอบรมให้ความรู้ในการผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้แก่ทหาร ณ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 

 
รูปที ่9 อนุสิทธิตามค าขอเลขที่ 2003001038 

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ สูตรแอลกอฮอล์เหลวล้างมือฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ 

 
รูปที ่10 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่อนุสิทธิบัตร โดยศูนย์ทรัพย์สินปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. 



                                                                                                                                                                                  

15 
  

 
รปูที ่11 การมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคบนผิวมือสูตรคณะ วทท. 

ให้แก่ศูนย์กักกันและเฝ้าระวัง (Local Quarantine) มัสยิด วัด และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

 
รูปที ่12 การผลิตครั้งที่ 10-14 เพื่อใช้ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
รูปที ่13 การผลิตแอลกอฮอล์เจลเพื่อแจกจ่ายไปยังประชาชนใน ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี 

 
รูปที ่14 การอบรมให้ความรู้การผลิตแอลกอฮอล์เหลวล้างมือฆ่าเชื้อโรค ให้แก่ชุมชนอาเนาะรู และชุมชนต าบลเตราะบอน 

 
รูปที ่15 มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้แก่ศูนย์กักกันโรคจังหวัดปัตตานี (Local Quarantine) 

ตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกที่ 3 
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งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนนิงาน  
เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ราคาปี๊บละ 1,200 บาท จ านวน 50 ปี๊บ    60,000 บาท 
สารเคมี (กลีเซอรีน ว่านหางจระเข้ เจลว่านหางจระเข้ สีผสมอาหาร คาร์โบพอล แพนธนีอล ฯ)  11,000 บาท 

  ขวดบรรจุและสติ๊กเกอร์          6,000 บาท 
  (งบประมาณไม่รวมค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์ที่คณะ วทท. มีอยู่แล้ว)  รวม 77,000 บาท 

จากกระบวนการด าเนินงานทั้งหมดท าให้องค์กรพบวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยมทั้งการการพัฒนากระบวนการ
อย่างเป็นระบบที่บูรณาการทั้งการบริหารจัดการ การพัฒนางานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ และการให้บริการ
สู่ชุมชนซึ่งกระบวนการทั้งหมดมีผู้บริหารเป็นผู้ริเริ ่มสั่งการและมีส่วนร่วมกับบุคลากรในองค์กรเพื่อสร้าง 
วิธีปฏิบัติที่มุ ่งเน้นคุณภาพและผลประโยชน์ของนักศึกษา บุคลากรและชุมชน โดยการใช้หลักการ Kaizen 
และ PDCA เพื่อพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในสภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้อย่าง
รวดเร็วเหมาะสม 

6. การวดัและวเิคราะห์คณุภาพผลของการท างาน และประโยชนท์ี่ไดร้ับ 
 1) การวัดและวิเคราะห์ผลลัพธ์ในการผลิต แจกบริจาคสู่ชุมชน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
   ผลลัพธ์ที่แสดงถึงจ านวนแอลกอฮอล์ที่ผลิตขึ ้นเอง การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื ้อ  
แบบส าเร็จรูปจากผู้ขายภายนอก การลดระยะเวลารอคอยในการสั่งซื้อ แสดงดังตารางที่ 3 และผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณที่เกี่ยวกับการน าไปใช้บริการชุมชนทั้งการให้บุคลากรและนักศึกษา หน่วยงานชุ มชน การอบรม 
ให้ความรู้และการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อแสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 3 ผลลัพธ์เชิงปริมาณในแง่ของปริมาณผลิตภัณฑ์ ต้นทุน และระยะเวลา 

ปรมิาณแอลกอฮอล ์
ทีผ่ลติได ้

ค่าใช้จ่ายจากการซือ้แอลกอฮอลส์ าเรจ็รูป 
(เทยีบกบัแอลกอฮอลเ์จลทีว่างจ าหนา่ยในทอ้งตลาด  
ขนาด 500 ซซี ีราคา 289 บาท ราคา ณ ตน้ป ี2563) 

ระยะเวลารอคอยการสั่งซื้อ
แอลกอฮอล ์

ล้างมือในชว่งที่ขาดตลาด 
1,137,330 ซีซี ลดงบประมาณจาก 657,376 บาท 

เหลือ 77,000 บาท (ประหยดังบประมาณได ้88 %) 
ลดจาก 14 วัน เหลือ 1 วัน 

ตารางที่ 4 ผลลัพธ์เชิงปริมาณในแง่ของการน าไปใช้บริการสู่ชุมชน 

จ านวนนกัศึกษาและ
บคุลากรภายในคณะฯ 

ทีใ่ชแ้อลกอฮอล์ 

จ านวนหน่วยงาน
ภายนอกและชมุชน 
ทีไ่ด้รบัการแจกจา่ย 

การใหค้วามรู ้
เชงิปฏบิัตกิารแก่บคุลากร

ภายในและภายนอก 

การเผยแพรใ่หค้วามรู้ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์

นักศึกษา 860 คน 
บุคลากร 275 คน 

ตลอดระยะเวลา 1.5 ป ี

12 ชุมชน* ภายใน 10 ครั้ง 
ภายนอก 4 ครั้ง 

จ านวน 2 แหล่ง 
- ยอดการรับชม 7,400 ครั้ง 
- ยอดการแชร์ 234 ครั้ง 
- อนุสิทธิบัตร 1 ใบ 

หมายเหต:ุ * ชุมชน คือ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โรงเรียน มัสยิด วัด ค่ายทหาร ศูนย์กักกันโรคประจ าจังหวัด  
และงานวิ่งมาราธอนของจังหวัด 

 

 



                                                                                                                                                                                  

17 
  

2) การวัดและวิเคราะห์ในเชิงการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพของแอลกอฮอลฆ์า่เชือ้โรคบนมอืสตูรคณะ วทท. 
    วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

    1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคของแอลกอฮอล์ 75% ส าหรับล้างมือแบบเหลวและแบบเจล 
    2. เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแอลกอฮอล์เหลวและแอลกอฮอล์เจลในการฆ่าเชื้อโรคบนมือ 
    วิธีการ 
     ท าการเก็บตัวอย่างเชื้อบนฝ่ามือของอาสาสมัครด้วยวิธีการ Swab (ดังแสดงให้เห็นในรูปที่ 16) 
โดยให้อาสาสมัครล้างมือให้สะอาด รอให้มือแห้ง หยดสารละลายที่มีส่วนผสมของเชื้อโรคปริมาตร 3 มิลลิลิตร
ลงบนฝ่ามือ ถูมือให้สารละลายเชื้อโรคกระจายทั่วฝ่ามือ รอให้มือแห้งจึงเก็บตัวอย่างเชื้อ (Positive control) 
จากนั้นให้อาสาสมัครล้างมือให้สะอาด รอให้มือแห้งจึงหยดสารละลายเชื้อโรคปริมาตร 3 มิลลิลิตรลงบน 
ฝ่ามือ ถูมือให้สารละลายเชื้อโรคกระจายทั่วฝ่ามือ รอให้มือแห้ง จากนั้นหยดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคชนิดเหลว 
ในปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ถูมือให้แอลกอฮอล์แห้งจึงเก็บตัวอย่างเชื้อ จากนั้นให้อาสาสมัครล้างมือ รอให้มือแห้ง 
หยดสารละลายเชื ้ออีกครั ้งหยดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื ้อโรคชนิดเหลวบนฝ่ามือที่หยดสารละลายเชื ้อโรคแล้ว 
โดยเพิ่มปริมาตรที่ใช้เป็น 1 มิลลิลิตร และเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคชนิดเจลปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร
และ 1 มิลลิลิตรแล้วน าไปเพาะเล้ียงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง ตรวจสอบ
การเจริญของเชื้อในเพลทเมื่อครบก าหนดเวลา (รูปที่ 18) รวมถึงการเจริญของเชื้อโรคผ่านการส่องด้วย 
การเรืองแสงที่ 455 nm (รูปที่ 17) 

      

 

 

 

 

รูปที ่16 การเก็บตัวอย่างเชื้อบนฝ่ามือ
ของอาสาสมัครด้วยวิธีการ Swab 

รูปที ่17 การตรวจสอบเชื้อโรคที่ปรากฎบนฝ่ามือ 
ทั้งก่อนและหลังการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เหลว 75% 

ผ่านการส่องด้วยการเรืองแสงที่ 455 nm 
(A และ B) เชื้อโรคที่ปรากฎก่อนการล้างมือด้วย

แอลกอฮอล์เหลว 75% 
(C และ D) เชื้อโรคที่ปรากฎหลังการล้างมือด้วย

แอลกอฮอล์เหลว 75% 
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รูปที ่18 แสดงประสิทธิภาพการก าจัดเชื้อโรคบนฝ่ามือของอาสาสมัครก่อนและหลัง 

การใชแ้อลกอฮอล์ล้างมือแล้วน ามาบ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง 
(A) เพลทที่ไม่มีการเพาะเชื้อลงไป (Negative control) 
(B) เพลทที่มีการเพาะเชื้อจากฝ่ามืออาสาสมัครโดยไม่มีการใช้แอลกอฮอล์ (Positive control) 
(C) เพลทที่มีการเพาะเชื้อจากฝ่ามืออาสาสมัครที่ใช้แอลกอฮอล์แบบเจลปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร 
(D) เพลทที่มีการเพาะเชื้อจากฝ่ามืออาสาสมัครที่ใช้แอลกอฮอล์แบบเจลปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
(E) เพลทที่มีการเพาะเชื้อจากฝ่ามืออาสาสมัครที่ใช้แอลกอฮอล์แบบเหลวปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร 
(F) เพลทที่มีการเพาะเชื้อจากฝ่ามืออาสาสมัครที่ใช้แอลกอฮอล์แบบเหลวปริมาตร 1 มิลลิลิตร 

สรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์ล้างมือ 
  1. ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคบนฝ่ามือของแอลกอฮอล์ขึ้นอยู่กับปริมาณของแอลกอฮอล์ที่ใช้ 
 2. ผลการตรวจสอบเชื้อโรคที่ปรากฎบนฝ่ามือด้วยการส่องเรืองแสงที่ 455 nm พบว่าการล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคสามารถลดปริมาณเชื้อโรคบนฝ่ามือได้ (ดังแสดงให้เห็นในรูปที่ 17A-17D) 
 3. แอลกอฮอล์ที ่ปริมาตร 1 มิลลิลิตรสามารถฆ่าเชื ้อโรคได้มากกว่าที ่ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร 
ในแอลกอฮอล์ทั ้งสองชนิด (ดังแสดงให้เห็นในรูปที ่ 18C-18F) เนื ่องจากปริมาณแอลกอฮอล์ที ่เพิ ่มขึ ้น 
จะสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้เพิ่มขึ้น 
 4. ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคบนฝ่ามือของแอลกอฮอล์ 75% ที่ปริมาณการใช้เท่ากัน (1 มิลลิลิตร) 
พบว่าแอลกอฮอล์ชนิดเหลวดีกว่าชนิดเจล (ดังแสดงให้เห็นในรูปที่ 18D และ 18F) เนื่องจากแอลกอฮอล์ชนิด
เหลวมีความสามารถในการซึมผ่านสู่ผนังเซลล์ของเชื้อโรคได้รวดเร็วกว่าแอลกอฮอล์ชนิดเจล จึงส่งผลให้
แอลกอฮอล์ชนิดเหลวสามารถยับยั้งการเจริญและกระจายตัวของเชื้อโรคได้ดีกว่าแอลกอฮอล์ชนิดเจล  
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3) การวัดและวิเคราะห์ความพึงพอใจ  
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอลกอฮอล์ฆ่าเชื ้อโรคบนมือแบบเหลวและแบบเ จล 

ผ่านระบบออนไลน์ แสดงดังรูปที่ 19 

 
รูปที ่19 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือสูตรคณะ วทท. 

ประโยชนท์ีไ่ดร้ับ 
1. ชุมชนภายนอก (สังคม) 

1.1 ประชาชนทั่วไปและชุมชนสามารถเรียนรู้กระบวนการท าแอลกอฮอล์เหลวฆ่าเชื้อโรคง่ายๆ ได้
ด้วยตนเองเกิดการผลิตใช้เองได้ภายในครัวเรือน 

1.2 ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้รับการแจกจ่ายแอลกอฮอล์ 
ฆ่าเชื้อโรค 

1.3 ชุมชนผู้ปลูกว่านหางจระเข้ในจังหวัดปัตตานีสามารถขายว่านหางจระเข้ได้เพิ่มขึ้น สร้างรายได้
แก่กลุ่มเกษตรกร 

2. ชุมชนภายใน ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มนักศึกษา
และบุคลากรภายในคณะ วทท. จากการใชแ้อลกอฮอล์เหลวที่ผลิตขึ้นเองภายในคณะฯ 

3. องค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีโอกาสให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย เกิดการร่วมแรงผูกพันของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคม รวมทั้งเกิด
การต่อยอดการสร้างรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์  

4. บุคลากรผู้พัฒนา เกิดองค์ความรู ้ใหม่ มีโอกาสในการจัดการความรู ้และถ่ายทอดองค์ความรู้  
ด้านการผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค เกิดผลงานวิจัยและผลงานเชิงพัฒนา และมีความสุขในการท างาน  
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7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความยั่งยนื 
 ปัจจ ัยท ี ่ท  าให ้กระบวนการบร ิการว ิชาการส ู ่ช ุมชนเร ื ่อง “แอลกอฮอล์ฆ ่าเช ื ้อโรคบนผ ิวม ือ 
สูตรคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน มีดังนี ้
  1. ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญกับการพัฒนากระบวนการท างาน ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศ  
ของการท างานเพื่อเป้าหมายและผลลัพธ์ที่สามารถใช้งานได้จริง   
  2. บุคลากรมีศักยภาพและความพร้อมในการท างาน ให้ความร่วมมือในการท างาน มีความรับผิดชอบ 
มุ่งมั่นและตั้งใจท างานในรูปแบบบูรณาการงานร่วมกันอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
  3. การบูรณาการท างานด้วยเครื่องมือคุณภาพ PDCA ตามรูปแบบกระบวนการของทีคิวเอ็ม (TQM) 
โดยผนวกทั ้งการท างานตามระบบสายบังคับบัญชาที ่ผู ้บริหารให้ความส าคัญ มีการศึกษาวิจัยจนเกิด  
องค์ความรู ้สู ่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการบริหารจัดการและการท างานที่เป็นระบบโดยมีเป้าหมายสูงสุด  
คือประโยชน์ต่อชุมชนระดับมหาวิทยาลัยและระดับสังคมภายนอก  
  อนึ ่ง การท างานของเรายังไม่สิ ้นสุด เรายังคงพัฒนาสูตรแอลกอฮอล์ฆ่าเชื ้อโรคอย่างจริงจัง 
ในห้องปฏิบัติการ เกษตรกรหลายหมู่บ้านก าลังปลูกต้นว่านหางจระเข้พันธุ์บาบาเดนซิสเพื่อจ าหน่ายให้แก่
มหาวิทยาลัย องค์กรยังคงคืนผลก าไรสู่สังคมด้วยการผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแจกจ่าย
ไปยังหน่วยงานและประชาชนที่มีความต้องการใช้งานท่ามกลางวิกฤตการณ์ของประเทศ การถ่ายทอด 
องค์ความรู้สู่ชุมชนยังคงด าเนินอยู่อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งการผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคสูตรอนุสิทธิบัตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อการพาณิชย์ก าลังเริ ่มต้นขึ้น เพื่อมุ่งหวังจะน าผลก าไรจากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับมาใช้เพื่อการบริการสู่สังคมให้มากยิ่งขึ้น 
  จากกระบวนการต่างๆ ข้างต้นที่ยังคงด าเนินอยู่ทุกวันเป็นดั่งวงล้อของ PDCA ถือเป็นเครื่องยืนยัน 
ได้อีกทางหนึ ่งว่าสิ ่งที ่เราด าเนินการมาทั ้งหมดมีคุณค่าและมีความมั่นคง เพื ่อมุ ่งหวังให้มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งพึ่งพาของสังคมได้ในทุกมิติ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอ้ย่างยั่งยืนตลอดไป 

8. ปญัหา อปุสรรค และแนวทางในการแกไ้ข 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ใช้เครื่องมือ

คุณภาพในการท างานคือ PDCA ท าให้เกิดการวางแผน มีกระบวนการปรับปรุงพัฒนาการท างาน ตรวจสอบ 
ประเมินผลและน าผลการประเมินไปสู่การพัฒนาในขั้นต่อๆ ไป ซึ่ งจากการท างานมาตลอดระยะเวลาเกือบ 
2 ปี มีปัญหาหรืออุปสรรคที่รอการแกไ้ข ดังนี ้

ปญัหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ 
ผ ่านช ่องทางส ื ่อสาธารณะต่างๆ ท  าให้
ประชาชนที ่มีความเดือดร้อนหรือต้องการ 
ใช้ประโยชน์เข้าไม่ถึงการบริการขององค์กร 

วางแผน และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 
สื่อสาธารณะต่างๆ ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เช่น Facebook 
เวบไซต์ ฐานข้อมูล ไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด  

9. ความท้าทายต่อไป 
การด าเนินงานให้ครบถ้วนทุกมิติที่สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโครงการ เพื่อให้สามารถเป็น

ต้นแบบของการแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์จริงแก่ชุมชน รวมทั้งการถอดบทเรียน
และถ่ายทอดรูปแบบการท างานให้ส่วนงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาได้น าไปปฏิบัติใช้  
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เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการท างานจริงๆ ให้แก่บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มี
ศักยภาพและความค านึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หนึ่ง สมดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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