
แนวทางการจัดทําบทสรปุการเรียนรู/้ สรปุรายงานการถอดบทเรียน 
(Executive Summary) 

******************************************** 
สรุปรายงานการถอดบทเรียน 

“การพัฒนาระบบคณุภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ” 
 

รายชื่อทีมจัดการความรู ้  
๑. ทีมจัดการความรู้และผู้ร่วมกระบวนการถอดบทเรียน 

(๑) นายอภิรัตน์  โสกําปัง   ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ                    
กลุ่มงาน ศูนยอ้์างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง 

(๒) นายเสวียน  คาํหอม   ตําแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ 
กลุ่มงาน งานชันสูตรโรคและวิจัย 

(๓) นางกัลยาณี  จันธิมา   ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ                      
กลุ่มงาน งานวัณโรคและศูนยเ์ด็กเล็ก 

(๔) นายสุรนอง  ใหญ่สูงเนิน   ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส                        
กลุ่มงาน งานชันสูตรโรคและวิจัย 

(๕) นายดอกรัก  ฤทธ์ิจีน   ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส                      
กลุ่มงาน ศูนยอ้์างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง 

(๖) นางสาวนที  ชาวนา  ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                   
กลุ่มงาน ศูนยอ้์างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง 

(๗) นายสําราญ  คลากระโทก   ตําแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน     
กลุ่มงาน งานชันสูตรโรคและวิจัย 

(๘) นางระพีพร  ทรัพย์สุริยะกลุ  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน    
กลุ่มงาน งานชันสูตรโรคและวิจัย 

(๙) นางสาวปิยะพร  มนต์ชาตรี   ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                           
กลุ่มงาน งานวัณโรคและศูนยเ์ด็กเล็ก 

(๑๐) นางสาวราตรี  ต้ังรัตนกมลกุล  ตําแหน่ง เจา้พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน  
กลุ่มงาน งานชันสูตรโรคและวิจัย 

(๑๑) นางนรีนันท์  ภูบุญศรี   ตําแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน     
กลุ่มงาน งานชันสูตรโรคและวิจัย 

(๑๒) นางนิตยา  ศรีเมืองแก้ว   ตําแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน     
กลุ่มงาน งานชันสูตรโรคและวิจัย 

(๑๓) นายวศิน  เทพเนาว์   ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                     
กลุ่มงาน ศูนยอ้์างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง 
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(๑๔)  นายปรเมศร์  เวือนประโคน  ตําแหน่ง นักกีฏวิทยา                        
กลุ่มงาน ศูนยอ้์างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง 

(๑๕)  นางสาวปาริฉัตร  เสาสูง   ตําแหน่ง นักกีฏวิทยา                        
กลุ่มงาน ศูนยอ้์างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง 

(๑๖)   นางสาววิรัชยา  คงถาวร   ตําแหน่ง นักกีฏวิทยา                                               
กลุ่มงาน ศูนยอ้์างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง 

(๑๗)  นางสาวชลิดา  ศรีอินทร ์    ตําแหน่ง นักกีฏวิทยา       
กลุ่มงาน ศูนยอ้์างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง 

(๑๘)  นางสาวกรณ์ทอง  เวียงแก้ว  ตําแหน่ง นกักีฏวิทยา               
กลุ่มงาน ศูนยอ้์างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง 

(๑๙)  นางสาวนงลักษ์  ดวงเนตร   ตําแหน่ง นักกีฏวิทยา               
กลุ่มงาน ศูนยอ้์างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง 

๒. ทีมสรุปรายงานการถอดบทเรียน 
(๑) นายสุรนอง  ใหญ่สูงเนิน   ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส             

กลุ่มงาน งานชันสูตรโรคและวิจัย 
(๒) นายวศิน  เทพเนาว์    ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ             

กลุ่มงาน ศูนยอ้์างอิงด้านโรคติดต่อนาํโดยแมลง 
(๓) นางสาววิรัชยา  คงถาวร   ตําแหน่ง นักกีฏวิทยา 

กลุ่มงาน ศูนยอ้์างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง 
(๔) นางนิตยา  ศรีเมืองแก้ว   ตําแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาสาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 

กลุ่มงาน งานชันสูตรโรคและวิจัย 
 
เหตุผล/ ความเป็นมา  

 จากวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรค เป็นองค์กรชั้นนําระดับนานาชาติที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อ
ปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการภายในปี ๒๕๖๓ งานชันสูตรโรค
และวิจัย งานศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง งานวัณโรคและศูนย์เด็กเล็ก สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  ได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานทางห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน โดยนําหลักการ
จัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ตอบประเด็นใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงและมาตรฐานวิชาการ 
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของชาติที่ได้มาตรฐาน นําไปสู่การพัฒนาให้หน่วยงานบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรค 
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โครงการและบริบทของโครงการ  
 งานชันสูตรโรคและวิจัย งานศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง งานวัณโรคและศูนย์เด็กเล็ก 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  มีภารกิจส่วนหนึ่งในการให้บริการด้านวิชาการ ตรวจ
วินิจฉัย และการประเมินคุณภาพการตรวจสไลด์ในห้องปฏิบัติการ การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการจึงมีความสําคัญ เพื่อให้การบริการดังกล่าวมีความถูกต้อง เที่ยงตรง มีมาตรฐานระดับสากล
เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจให้กับเครือข่ายผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิจนถึง
ระดับทุติยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ เป็นต้น จึงได้ร่วมกัน
พัฒนามาตรฐานทางห้องปฏิบัติการให้ผ่านมาตรฐานสากล  
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านวัณโรค และกีฏวิทยา  

 

ผลผลิต 
 สรุปบทเรียนการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ จํานวน ๑ ฉบับ 
 

เป้าหมาย 
๑. แนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา 
๒. การรักษาสภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation : LA) ด้านวัณโรค  

 

ผลการดําเนนิงาน  
 ๑. ทบทวนความรู้ตามโจทย์ที่ได้รับมาและแต่งต้ังคณะทํางานในการดําเนินการ 
 ๒. จัดทําแผนการจัดการความรู้ (Action Plan) โดยใช้แนวทางการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน 
(Knowledge Management Process : KMP) 
  ๒.๑ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานต้นแบบของกรมควบคุมโรค ได้แก่
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง และหน่วยงานที่ผ่านการประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านมาลาเรียที่ศูนย์
ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๑ กาญจนบุรี เพื่อสกัดเอาความรู้ แนวทางการทํางานที่มีมาตรฐานมา
ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ (วันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 
  ๒.๒ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) เป็นเวทีที่จัด
ให้แต่ละคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเป็นเวทีการติดตามผลการดําเนินการในแต่ละครั้งที่มีการ
นําเอาข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
  ๒.๓ การปฏิบัติตามข้อสรุปจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากนั้นนําข้อค้นพบ ปัญหา และ
อุปสรรค ไปแชร์ในเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๒.๔ ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอผู้บริหาร (วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
 ๓. สรุปบทเรียนผลการดําเนินการ นําบทเรียนที่ได้เสนอผู้บริหาร และจัดส่งกลุ่มพัฒนาองค์กรเพื่อ
จัดเก็บองค์ความรู้ 
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ปัญหา/อุปสรรค  
 ๑. ปัญหาด้านเวลาของแต่ละกลุ่มงานที่ไม่ตรงกัน บางครั้งทําให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แก้ไขโดยการจัดตารางการทํางานของกลุ่มงานระบุวันเวลาไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน  
 ๒. ปัญหาด้านแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเริ่มต้นโครงการ ไม่มีหลักเกณฑ์เฉพาะและจะ
ดําเนินการไปทิศทางใด เนื่องจากในแต่ละห้องปฏิบัติการมีความแตกต่างกัน จึงแก้ไขโดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพิ่มเติมจากแผนงาน ทบทวนประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมา แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และหา
ข้อสรุปร่วมกัน 
 
บทสรปุการเรยีนรู้  
๑. การกําหนดโจทย์และการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (Action Plan)  

งานชันสูตรโรคและวิจัย งานศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง และงานวัณโรคและศูนย์เด็กเล็ก 
ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และได้มีความเห็นว่าระบบมาตรฐานของ
ห้องปฏิบัติการเป็นเรื่องที่น่าจะดําเนินการ จึงได้มีมติที่จะดําเนินการ “การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน
ทางห้องปฏิบัติการ” โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process: KMP) 
๗ ขั้นตอนมาใช้  
๒. การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 
๒.๑ การศึกษาดูงานเพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์ด้านการพฒันาศูนยค์วามเป็นเลศิโรคติดต่อนํา
โดยแมลง 

- การเรียนรู้ถึงหลักการ แนวทาง วิธีการดําเนินการ และติดตามประเมินผลการจัดการพาหะนําโรค
แบบผสมผสาน IVM และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินงานระหว่างองค์กร 

- แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการกีฏวิทยาให้ได้มาตรฐาน ศึกษารูปแบบ เครื่องมืออุปกรณ์ 
เทคนิค วิธีการดําเนินการ การควบคุมคุณภาพ และประสบการณ์การดําเนินงานด้านห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา
ตามมาตรฐานสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนๆ คือ ห้องเลี้ยงแมลงพาหะนําโรค ห้อง
พิพิธภัณฑ์แมลงห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง  ห้องทดสอบสารเคมี การจัดการในการปฏิบัติงาน และการจัดการด้าน
บุคลากร เป็นต้น 

- การศึกษาดูงานที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๔.๑ กาญจนบุรี เป็นการศึกษาการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕:๒๐๐๗ เพื่อนํามา
พัฒนาห้องกีฏวิทยา โดยการถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนา การศึกษาขั้นตอนการทํางาน แนวคิด และ
ประสบการณ์จากเริ่มต้นการพัฒนาสู่การได้รับมาตรฐานดังกล่าว  
 

 
 
 
 

 

ภาพที่ ๑ การศึกษาดงูานพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศโรคติดต่อนําโดยแมลง 
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๒.๒ การประชุมถอดบทเรียนการแลกเปลีย่นเรียนรู ้
 -ห้องปฏิบัติการงานชันสูตรโรคและวิจัยตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory 
Accreditation: LA)  

เนื่องจากงานชันสูตรโรคและวิจัยนั้นเป็นแหล่งอ้างอิงและให้บริการการตรวจกับโรงพยาบาลเครือข่าย
ประมาณ ๘๐ กว่าโรงพยาบาลดังนั้นเราจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในคุณภาพนั้นๆ
ด้วย งานชันสูตรโรคและวิจัยเลือกที่จะดําเนินการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์  ปี ๒๕๕๑ 
เพราะว่าเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วประเทศ สําหรับห้องปฏิบัติการที่มีการให้บริการผู้ป่วย  อีกทั้งมีข้อกําหนด ที่น้อย
กว่ามาตรฐาน ISO ๑๕๑๘๙ รับรองคุณภาพ ๓ ปี และค่าใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าด้วย ผลจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นํามาสู่การตั้งข้อกําหนดและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อรักษาสภาพตามแนวทางมาตรฐาน LA 
 - การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา สู่มาตรฐานองค์การ
มาตรฐานสากล (International Standardization and Organization: ISO) 
 เนื่องจากห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ไม่มีแนวทางหรือมาตรฐานการรับรองที่ชัดเจน จากการนําการจัดการ
ความรู้มาใช้นําไปสู่แนวทางขั้นตอนการพัฒนาและเกิดแผนงานโครงการการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ปี ๒๕๕๘ (มาตรฐาน ISO) โดยความร่วมมือร่วมกันระหว่างงานชันสูตรและวิจัยรับบทเป็น
พี่เลี้ยง ส่วนศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลงเป็นผู้ปฏิบัติ ได้ร่วมกันประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม (Check 
List) วางแผนการพัฒนาห้องปฏิบัติการกีฏวิทยาร่วมกัน ดังตารางที่ ๑    และ ๒ 
 

ตารางที่ ๑ ตัวอย่างการประเมินตนเอง (Check List) ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยาของสํานักงานป้องกันควบคมุโรคที่ ๕ 
เปรียบเทียบกับห้องปฏิบัตกิารกีฏวิทยาของสํานักโรคติดตอ่นําโดยแมลง 

ดําเนินการตาม
มาตรฐาน ประเด็นแลกเปลี่ยน 

ได้ ไม่ได้ 
สิ่งที่จะต้องทําเรง่ดว่น/สิ่งที่จะตอ้งพฒันา 

ด้านโครงสร้าง     
โครงสร้างห้องเลี้ยงและ
ห้องปฏิบัติการ 

  ๑.โครงสร้างอาคารห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองชํารุดไม่สามารถใช้งานได้ 
๒. โครงสร้างเดิมมันเก่ามากแล้ว อาจจําเป็นให้มีการรื้อปรับปรุงทั้งในส่วนของหลังคา ฝ้า
เพดาน และอาจปรับปรุงพื้นอาคารกรณีชํารุดในบางจุด  

การแยกสัดส่วนการปฏิบัติงาน   ไม่มี 
ประตู   ควรเพิ่มประตูอีกหนึ่งชั้น และติดมุ้งลวดทุกประตู ป้องกันยุงบินเข้า/ออก  
ด้านห้องเลี้ยงลูกน้ํา    
มุ้งครอบถาดเลี้ยงลูกน้ํา   จะต้องมีมุ้งครอบแต่ละถาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของยุงในแต่ละสายพันธุ์ โดยอาจจะ

ดัดแปลงเป็นแบบผ้ามุ้งยึดรัดขอบถาดหรือฟิวเจอร์บอร์ด วางบนขอบถาด 
ชนิดของยุงที่เลี้ยง   อนาคตเมื่อเปิด AEC อาจพบการเกิดโรคติดต่อนําโดยแมลงเพิ่มมากขึ้น อาจจําเป็นต้อง

เลี้ยงยุงก้นปล่อง ยุงรําคาญ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เฝ้าระวังโรค 
วิธีการเล้ียงเพิ่มปริมาณ   ไม่มี 
ด้านห้องเลี้ยงตัวเต็มวัย    
ชั้นสําหรับวางของ   ไม่มี 
กรงเลี้ยงยุงลาย   ไม่มี 
อุปกรณ์สําหรับวางไข ่   ใส่น้ําให้เป็นสัดส่วน โดยใส่น้ําปริมาณ 3/4 ของถ้วย เพื่อเหลือพื้นที่ให้ยุงเกาะในการวางไข่ 

เหนือผิวน้ํา 
วิธีการเล้ียงเพิ่มปริมาณ   ไม่มี 
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ตารางที่ ๑ ตัวอย่างการประเมินตนเอง (Check List) ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยาของสํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ ๕ เปรียบเทียบกับห้องปฏิบัติการกีฏวิทยาของสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง (ต่อ) 

ดําเนินการ 
(ตามมาตรฐาน) ประเด็นแลกเปลี่ยน 
ได้ ไม่ได้ 

สิ่งที่จะต้องทําเรง่ดว่น/สิ่งที่จะตอ้งพฒันา 

ด้านห้องทดสอบเคมี    
อุปกรณ์ทดสอบ   จัดหาทดแทนหรือรอการสนับสนุนอุปกรณ์จากสํานักแมลงฯทดแทนอุปกรณ์ที่ชํารุด 
ชั้นวางของ และตู้เก็บของ   ทําการซ่อมแซมในส่วนของตู้ที่เลื่อนไม่ได้ หรือจัดหาทดแทน 
วิธีการทดสอบ   ไม่มี 
การจัดการยุงหลังจากเสร็จส้ินการ
ทดสอบ 

  ไม่มี 

ด้านการจัดการและบุคลากร    
อุณหภูมิภายในและ
เครื่องปรับอากาศ 

  ๑. ขนาด btuมีความเหมาะสมแล้ว(มีการสํารวจตั้งแต่ตอนติดต้ัง) 
๒. แนะนําให้มีการบันทึกอุณหภูมิ ในช่วงเวลาปกติ (ทั้งตอนเปิดแอร์ และไม่เปิดแอร์ ) 
๓. เรื่องเวลาการเปิดปิดเคร่ืองปรับอากาศ (ใช้แนวทางของสํานัก) 

ระบบระบายน้ํา   ทําระบบระบายน้ําในห้องที่จําเป็น เช่น ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง 
การบันทึกข้อมูลการเลี้ยงแมลงใน
ขั้นตอนต่างๆ 

 
 

 ควรมีการบันทึกการเลี้ยงแมลงให้ละเอียด และครบถ้วน 

จํานวนบุคลากรประจําและทักษะ
ความรู้ ความชํานาญและการใส่ใจ
ในการปฏิบัติงาน 

 
 

 ไม่มี 

 

ตารางที่ ๒ แผนปฏิบัติงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการกีฎวิทยา 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ศึกษาข้อกําหนดในมาตรฐาน  ISO ๑๗๐๒๕                          

ศึกษาดูงานที่กรมวิทย์ (ห้องปฏิบัติการกีฎวิทยา)                         

จัดทําเอกสารคุณภาพ  (Quality Documents)                         

สอบเทียบเครื่องมือ (Calibration)                         

ตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) และแก้ไข
โอกาสพัฒนา 

                        

ส่งเอกสารประกอบการประเมินให้สํานักมาตรฐานฯ                         

รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
๑๗๐๒๕ 

                        

แก้ไขโอกาสพัฒนาและจัดส่งเอกสารหลักฐานให้
คณะกรรมการฯ 

                        

ประกาศผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕                         
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ภาพที่ ๒ การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และการสรุปบทเรียน 
 

(๑) จุดแข็งในการปฏิบัติงาน  
(๑.๑) ผู้บริหารในหน่วยงานให้ความสําคัญสนับสนุนให้มีการทําการจัดการความรู้ และงบประมาณ 

 (๑.๒) ความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จ ทั้งในส่วนของการประสานงาน และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
 (๑.๓) การแบ่งหน้าที่บทบาทในการดําเนินการในแต่ละกิจกรรม มี focal point ที่ชัดเจน 
 (๑.๔) มีผู้มีประสบการณ์การทํางานในการพัฒนา Lab มาตรฐาน (งานชันสูตรโรคและวิจัย) ช่วย
แชร์ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 (๑.๕) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั้ง ต้องมีการนําบทเรียนของการประชุมครั้งก่อนมาทบทวนทํา
ให้เกิดความเชื่อมโยงนําไปสู่การปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนที่ชัดเจน 

(๑.๖) มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลายครั้ง ทําให้เกิดความเข้าใจในตัวเนื้องานเพิ่มมาก
ขึ้น เกิดการกระตุ้นของผู้ปฏิบัติ และเห็นทิศทางในการพัฒนามากยิ่งขึ้น 

(๑.๗) การปรับกิจกรรมใน action plan ให้มีความยืดหยุ่นช่วยให้เกิดการเรียนที่เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
เช่น มีเพิ่มการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อยแต่ละห้องปฏิบัติการ ก่อนการนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป็นต้น  

(๑.๘) ใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้จํานวนหลายชนิด ได้แก่ การศึกษาดูงาน ชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) การถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ให้กับกลุ่มผู้เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทําแบบประเมินตนเอง 
(Check List) การถอดบทเรียนจนสามารถสกัดประสบการณ์และความรู้  

(๒) จุดอ่อนปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
(๒.๑) ปัญหาด้านเวลาของแต่ละกลุ่มงานที่ไม่ตรงกัน บางครั้งทําให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
(๒.๒) ปัญหาด้านแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเริ่มต้นโครงการ ไม่รู้จะดําเนินการไป

ทิศทางใด เนื่องจากในแต่ละห้องปฏิบัติการมีความแตกต่างกันมาก 
(๒ .๓ )  ปัญหาด้านโครงสร้างอาคารที่ ชํารุด และขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการพัฒนา

ห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากลดังที่ต้ังไว้  
(๓) สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 
 (๓.๑) การพัฒนาตนเองการเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อนํามาแชร์และพัฒนาห้องปฏิบัติการของกลุ่ม
งาน 
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 (๓.๒) การทํางานเป็นทีม และความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานที่เกิดขึ้นเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จ 
 (๓.๓) เรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้มาใช้ประโยชน์กับงานประจํา 
(๔) ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

 (๔.๑) การรักษาสถานภาพห้องปฏิบัติการงานชันสูตรโรคและวิจัยตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (LA) ต่อเนื่องหลังจากผ่านการตรวจรับรองแล้ว 
 (๔.๒) การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา เกิดแผนงานโครงการ “การ
พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ปี ๒๕๕๘” นําไปสู่มาตรฐานองค์การ
มาตรฐานสากล (ISO) โดยความร่วมมือร่วมกันระหว่างงานชันสูตรและวิจัยรับบทเป็นพี่เลี้ยง ส่วนศูนย์อ้างอิง
ด้านโรคติดต่อนําโดยแมลงเป็นผู้ปฏิบัติ และได้วางแนวทางการดําเนินการร่วมกัน โดยจะขอรับการตรวจ
รับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

(๕) สิ่งที่ดีอยู่แล้วและควรทําต่อไป 
 (๕.๑) การทํางานเป็นทีม และความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานที่เกิดขึ้นเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จ 
 (๕.๒) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแชร์องค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้รู้กับผู้เรียนรู้
รูปแบบพ่ีสอนงานน้อง 
 (๕.๓) ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร 
 (๕.๕) การพัฒนา การเตรียมความพร้อม และปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานสากลคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (LA) ด้านวัณโรค อย่างเคร่งครัด  
 (๕.๖) การใฝ่หาองค์ความรู้อยู่สม่ําเสมอเพื่อนํามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแชร์องค์ความรู้ของ
บุคลากร 
 (๕.๗) ความจริงใจของพี่ผู้มีประสบการณ์ (งานชันสูตรและวิจัย) ในการผลักดันให้น้อง (ศูนย์อ้างอิง
ด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง) ดําเนินการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา 
(๖) สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 (๖.๑) เนื่องจากภาระงานของแต่ละกลุ่มงานมีค่อนข้างมาก เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีจํากัด 
ควรหาเวลาเพิ่มเติมเพื่อสร้างโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการติดตาม
การดําเนินงานไปพร้อมกัน 
 (๖.๒) การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการกลุ่มงานชันสูตรและวิจัย กรณีปรับเปลี่ยนข้อปฏิบัติ
ที่อยู่นอกเหนือมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LA) ปี ๒๕๕๑ 
 (๖.๓) การพัฒนาตนเองทั้งด้านโครงสร้างอาคาร วัสดุอุปกรณ์ และการบริหาจัดการให้องปฏิบัติการ
กีฏวิทยา เพื่อปรับปรุงตามแนวทางมาตรฐานสากล (ISO) เพื่อขอรับการประเมินต่อไป 
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