
แบบฟอร์มที ่3 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน (Tacit K. to Explicit K.) 
เรื่อง ปัจจัยการดําเนินงานด้านชันสตูรให้ประสบผลสําเร็จ 

(กรณีเลือกเครือ่งมือการถอดความรู้จากตัวคน) 
 

1. ผู้รู้  
ช่ือผู้รู้: นายสุรนอง ใหญ่สูงเนิน  (พ่ีอ๊อด) 
ตําแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส กลุ่มชันสูตรโรคและวิจัย 
ภูมิลําเนา:  218 หมู่ 12 หมู่บ้านทุ่งทะเลร่วมใจ ตําบลหัวทะเล  
 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
มือถือ: 085 9475775  E-mail: suranong5@yahoo.com 
งานอดิเรก: ปลูกต้นไม้ ทําสวน งานจิตอาสา 
คติประจําใจ: ซื่อสัตย์ สจุริต คิดดี มีสติ 

2. ผู้ถอดความรู้  (รายชื่อและตําแหน่งของผู้ถอดความรู้) 
(1) นางนิตยา  ศรีเมืองแก้ว เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 
(2) นางสาวกีรยา  ศรีตะวัน นักเทคนิคการแพทย์   
(3) นายแพทย์ปฏิพันธ์ เสริมศักด์ิ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
(4) นายสุพุฒิ  ป่ินนิกร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
(5) นายอมร  ถกลจิตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
(6) นายสําราญ  คลากระโทก เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน 
(7) นางสุรัสวดี  ต้ังสุภาชัย  นักวิชาการเผยแพร่ 
(8) นางอินท์ฉัตร  สุขเกษม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
(9) นางสาวนันท์นภัส  สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(10) นางสาวพัชรภร  คอนจํานงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

 

3. ชื่อหัวข้อความรู้ : “ปัจจัยการดําเนนิงานด้านชนัสูตรให้ประสบผลสาํเร็จ” 
 

4. ประโยชน์ของความรู ้(ความรู้ของหัวข้อเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง) 
(1) เพื่อนําไปเป็นรูปแบบใช้ในการดําเนินงานต่อไป 
(2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

5. เนื้อหาและสาระสาํคญัของความรู้ (ตามหัวข้อความรู้) เขียนบรรยายอธิบายสาระสําคัญของการดําเนินงาน
ตามหัวข้อความรู้ ซึ่งระบุถึง 

 5.1 ขอบเขต/ ที่มา/ ทําไมถึงทํา 
(1) การตรวจทางห้องปฏิบัติการมีความสําคัญอย่างยิ่งในการวินิจฉัยโรค จะต้องมีความถูกต้อง

แม่นยํา ทั้งเทคนิคการตรวจและเครื่องมือ ต้องมีมาตรฐาน 
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(2) การให้บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการจะมีความน่าเชื่อถือได้ ต้องมีหน่วยงานหรือองค์กร
มารับรองคุณภาพ 

(3) งานชันสูตรโรคและวิจัย จึงดําเนินงานระบบประกันคุณภาพมาตรฐานทางป้องปฏิบัติการจาก
สภาเทคนิคการแพทย ์

 5.2 ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
(1) ศึกษามาตรฐานของสภาเทคนิคการแพทย์ (Check List) 
(2) ศึกษาดูงาน สคร.7 
(3) คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน ได้แก่ คณะทํางานผู้จัดการวิชาการและผู้จัดการคุณภาพ 
(4) จัดทําเอกสารคุณภาพ (10 หมวด 100 ข้อ) แบ่งผู้รับผิดชอบรายหมวด และพัฒนาให้ได้คุณภาพ 
(5) สอบเทียบเครื่องมือ (ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ จัดหาเพิ่มเติม) 
(6) หา Auditor และ Internal Audit (โรงพยาบาลด่านขุนทด) 
(7) เตรียมเอกสารรอรับการตรวจประเมิน 
(8) แก้ไขภายใน 60 วัน 

 5.3 ใช้เครื่องมือหรือวัสดุอปุกรณ์อะไร 
(1) QMM : การจัดการคุณภาพ (Quality Manager Management) 
(2) QM : คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) 
(3) QP : ระเบียบปฏิบัติ (Quality Procedure) (WP) 
(4) WI : คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
(5) SD : Supporting Document 
(6) OM : Operating Manual 
(7) FM : Form 
(8) DCC : Document Control Centre 
(9) CF : Card File 
(10) มาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2555 

 5.4 เทคนคิ วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลบัที่ทําให้งานดังกล่าวประสบความสําเร็จ 
(1) ระเบียบปฏิบัติใช้ในการปฏิบัติงาน 
(2) ปฏิบัติให้รวดเร็ว ตรงเวลา 
(3) มีที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 
(4) พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

 5.5 ปัญหา/ อปุสรรคทีพ่บ  
   เครื่องมือ 

(1) งบประมาณเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือ 
(2) เครื่องมือเก่า ชํารุด 
(3) ต้องมีการปรับงบในการซื้อเครื่องมือ 
(4) ขอสนับสนุนจากสํานักวัณโรค เขตบริการสขุภาพ 
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อาคารสถานที่ 
(1) อาคารสถานที่เก่า ต้องปรับโครงสร้างของห้องแยกคัดเชื้อ ซึ่งไม่มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
บุคลากร 
(1) บุคลากรไม่มีประสบการณ์ด้านการทําระบบคุณภาพมาก่อน จึงต้องศึกษาข้อมูลและสอบถามจากผู้รู ้
(2) ทีมบุคลากรเขา้ใจไม่ตรงกัน จึงต้องมีการปรึกษาหารือกัน และทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

ตลอดเวลา 
 5.6 ข้อคิด ข้อเสนอแนะ (ทีเ่ก่ียวข้องกับหวัข้อความรูน้ี้) 

(1) นโยบายของกรมควบคุมโรค และทศิทางของผู้บริหารมีความสําคัญต่องานชันสูตร เพราะการ
ดําเนินงานที่มีทิศทางไม่ชัดเจน อาจเป็นอุปสรรคได้ 

(2) การต่อห้องชันสูตร ต้องใช้งบลงทุนสูง ผู้บรหิารควรจัดหางบประมาณมาสนับสนุน 
(3) ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถถ่ายทอดให้แก่บุคลากรใหมไ่ด้ 

 

6. วิธีการนาํความรู้ไปใช ้ถ้าจะนําหัวข้อความรู้นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรนําไปใช้ในรูปแบบใด เช่น นาํไปสู่
การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน, ทําเป็นคลิปวีดีโอ, ฝึกปฏิบัติ ฯลฯ 

(1) นําความรู้ไปใช้กับงานด้านคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ (เพื่อขอรับรองทุกระยะเวลา 3 ปี) 
(2) ให้มีการทบทวน ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

7. ผู้เรียนรู้ (ระบุคุณสมบัติที่พึงมีของผู้เรียนรู้) 
(1) นางนิตยา  ศรีเมืองแก้ว ตําแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 
(2) นางสาวกีรยา  ศรีตะวัน ตําแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์   

  คุณสมบัติที่พึงมีของผู้เรียนรู ้
(1) เป็นวิชาชีพเฉพาะและผ่านการอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องมาก่อน 
(2) มีความรับผิดชอบ และความอุตสาหะ (ถ่ายระดับลงใน PMS รายบุคคล) 
(3) สามารถบริหารจัดการได้ เช่น การประสานงาน การเบิกจ่ายวัสดุ 

 

8. ประสบการณท์ี่ประทบัใจ (บรรยายถึงเหตุการณ์หรือสิ่งทีป่ระทับใจในการทํางาน โดยบอกเหตุผลทีท่ําให้
ประทับใจด้วย) 

  การดําเนินงาน ขอให้ประเมินระบบประกันคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ประสบผลสําเร็จภายใน
เวลา 1 ปี 
 

9. ข้อคิด  (บอกขอ้คิดหรือคติประจําใจของผู้รู)้ 
  ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมมือ ร่วมใจ ดําเนินการในระบบมาตรฐานให้มคีวามต่อเนื่อง และพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา 
 

☺☺☺☺☺ 
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ภาพกิจกรรมการถอดบทเรยีนผู้รู/้ ผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ สคร.5 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 

 

  
 

  
 

  
 

  


