
รายงานความกาวหนาการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) สคร.๕ ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
(รายงานในการประชุมผูบรหิารสคร.๕ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร กลุม/งาน/ศูนย คณะกรรมการ KM ชื่อเร่ือง KM ขั้นตอนดําเนนิการ 
(รอบ ๖ เดือน) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : 
การพัฒนา และรวมมือกับ
เครือขายภาคภีายใน 
ประเทศ และนานาชาติ 
รวมทั้งสนับสนุนพื้นทีใ่น
การดําเนนิงานเฝาระวัง
ปองกันและควบคุมโรค
และภยัสุขภาพอยางมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

กลุมพัฒนาภาคี
เครือขาย 

- ดร.เพลินพิศ สุวรรณ
อําไพ 

ประเมินผลการ
ดําเนินงาน ๔ 
อําเภอตนแบบดาน 
“ขอมูลเขมแข็ง 
แผนงานเขมขน” 

๑. มีผลการจัดการความรู
เร่ืองประเมินผลการ
พัฒนา ๔ อําเภอตนแบบ
คร้ังที่ ๑  

๒. ผลการนิเทศ ๔ อําเภอ
ตนแบบ 

กลุมพัฒนา
วิชาการ 

- คุณวิมลพรรณ กมล
เพ็ชร 
- คุณปรียานุช กล่ินศรี
สุข 

ถอดบทเรียน
กระบวนวจิัย PAR 
บุหร่ี ปที่ ๒ 

๑. รายงานการศกึษาวจิัย 
การพัฒนารูปแบบการ
ปองกันแกไขปญหาบุหร่ี
ในชุมชนบานหนองบัว  
อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ (ป
ที่ ๒) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ :
การพัฒนาเปนศูนยกลาง
นโยบาย มาตรการ 
นวัตกรรม ขอมูลอางอิง 
และมาตรฐานวิชาการเฝา
ระวัง ปองกนั ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพของชาติ ที่
ไดมาตรฐานสากล และ
เปนที่ยอมรับ 

ศูนยอางอิงดาน
โรคติดตอนํา
โดยแมลง 

- คุณดอกรัก ฤทธิ์จีน 
- คุณนที ชาวนา (เพิ่ม) 

บทเรียนการ
พัฒนาศูนยเรียนรู
เครื่องพนสารเคมี 

๑. แจงชื่อเร่ือง กลุมพัฒนา
องคกรตามกําหนด 

๒. สงจนท. เขารวมประชุม
กรรมการ KM ตามกําหนด

๓. แตงตั้งกรรมการ KM ของ
ศูนยอางอิงฯ (๒๐ ก.พ.
๕๕) 

๔. ประชุมกรรมการ KM ของ
ศูนยอางอิงฯ คร้ังที่ ๑ (๙ 
มี.ค.๕๕) เพื่อจัดทํากรอบ
เนื้อหา และแบงงานในการ
คนควารวบรวมขอมูล เพื่อ
การแลกเปลี่ยน  



ประเด็นยุทธศาสตร กลุม/งาน/ศูนย คณะกรรมการ KM ชื่อเร่ือง KM ขั้นตอนดําเนนิการ 
(รอบ ๖ เดือน) 

งานเภสัชกรรม - คุณดวงจนัทร จันทร
เมือง (เพิ่ม)  
- คุณพัชรภร คอนจํานง

การพัฒนาระบบ
บริหารคลัง
เวชภณัฑสนับสนุน
การตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขเขต ๑๔

ใช ADDIE Model ดังนี ้
๑. A: Analysis ถอดบทเรียน

การดําเนนิงาน Logistic  
๒. D: Design ประชุม

คณะกรรมการยา คร้ังที่ ๑ 
๓. D: Development กําหนด

ขอมูลในระบบ และ
รายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงาน 

๖ เดือนหลัง 
๔. I : Implementation  
๕. E: Evaluation 

งานชันสูตร - คุณเสวยีน คาํหอม 
(เพิ่ม) 

การพัฒนารูปแบบ
สไลดขนาด
มาตรฐาน เพื่อใช
ในงานตรวจหา
เชื้อวัณโรค (AFB) 
ดวยกลอง
จุลทรรศน 

๑. คนหาปญหา/สาเหตุ โดย
ทบทวนและวเิคราะห
ขอมูลจากงานประจํา 

๒. พัฒนารูปแบบ หรือ
เครื่องมือเพื่อใชแกปญหา 

๓. นํารูปแบบ หรือเครื่องมือที่
ไดไปศึกษาทดลองกับ
กลุมเปาหมายตาม
กระบวนการทางวิชาการ 

๖ เดือนหลัง 
๔. จัดเก็บขอมูล วิเคราะห

ประเมินผล 
๕. จัดทํารายงาน และเผยแพร 

งานคลินิกโรค
เฉพาะทาง 

 การพัฒนา
มาตรฐานและการ
จัดบริการ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธของ 
สคร.๕ 

๑. จัดทําโครงการพัฒนา
มาตรฐานและการบริการ 
STI 

๒. รายงานการประชุมชี้แจง 
๓. สรุปผลการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ๓ คร้ัง 



ประเด็นยุทธศาสตร กลุม/งาน/ศูนย คณะกรรมการ KM ชื่อเร่ือง KM ขั้นตอนดําเนนิการ 
(รอบ ๖ เดือน) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : 
การสื่อสารสาธารณะและ
ประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
และไดผล เพือ่ปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กลุมสื่อสาร
ความเสี่ยงฯ 

- คุณนยิม ไกรปุย 
- คุณมาณวกิา ยาแกว 

การจัดการความรู
เร่ืองโรคนโยบาย 
๑๐ โรค ของ
บุคลากรกลุม
ส่ือสารความเสี่ยง 

๑. จัดทําโครงการจัดการ
ความรู(KM) เพื่อสราง
นวัตกรรมการสื่อสาร ๑๐ 
โรคตามนโยบาย ป 
๒๕๕๕ 

๒. ประชมุเพื่อกําหนดทิศ
ทางการดําเนนิงาน 

๓. เพลง ๑๐ โรคอันตราย 
 

กลุมระบาดวทิยา
และขาวกรอง 

- คุณสุทธิลักษณ หนู
รอด 
- คุณวีระพงษ เรียบพร 

การสื่อสารผาน
สังคมออนไลน 
(Social Network) 
ในการสนับสนุน
ทีม SRRT เขต
ตรวจราชการ
สาธารณสุขที่ ๑๔ 
(Facebook : SRRT 
เขต ๑๔ นครชยั
บุรินทร) 

๑. รายงานผลการดําเนินงาน 
KM รอบ ๖ เดอืน 
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : 
การเตรียมความพรอม 
และดําเนินการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในสถานการณฉุกเฉิน 
และภยัพิบัติ อยางรวดเร็ว 
ตามความตองการของ
พื้นที่ และได
มาตรฐานสากล 

กลุมปฏิบัติการ
ควบคุมโรคและ
ตอบโตฯ 

- คุณประดิษฐ ทองจุน 
(เพิ่ม)  
- คุณเฉลิมพร เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา 

บทเรียนการ
ดําเนินการตอบโต
อุบัติภัยภาคกลาง ป 
๒๕๕๔ จํานวน ๒ 
ครั้ง 

๑. สรุปบทเรียนการพนเคมี
กําจัดแมลง และพาหะนํา
โรค ในประชมุเชิง
ปฏิบัติการเสริมสราง
ความรู ทักษะ ดานการ
ตอบโตภาวะฉกุเฉินฯ แก
ทีมปฏิบัติการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉิน (ศตม. และ นคม.)  

๒. สรุปบทเรียน การ
ปฏิบัติการควบคุมโรคและ
ตอบโต 



ประเด็นยุทธศาสตร กลุม/งาน/ศูนย คณะกรรมการ KM ชื่อเร่ือง KM ขั้นตอนดําเนนิการ 
(รอบ ๖ เดือน) 

ศตม.๕.๑ ชัยภมูิ - คุณสําอาง เชื้อกูล 
 

ศตม.๕.๒ บุรีรัมย - คุณชาญชัย อาศัยรม 
 

ศตม.๕.๓ สุรินทร - คุณสมพร ปริุโส  
- คุณสุนันทา พันขุนคีรี

ศตม.๕.๔ ปากชอง - คุณจงรัก ประทุมทอง 

โครงการ
พัฒนาการ
ดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรค
ไขเลือดออกเชิง
ระบบในพืน้ทีท่ี่มี
การระบาดซ้ําซาก 
พื้นที่สาธารณสุข
เขต ๑๔ 

๑. เขารวมประชมุครั้งที่ ๑ 
เพื่อพิจารณาจดัทําคูมือใน
การเก็บขอมูล 

๒. เก็บขอมูลในพื้นที่ ๔ แหง 
(๗-๒๘ ก.พ.๕๕) โดยการ
สัมภาษณ และสํารวจหาคา
ดัชนีลูกน้ํายุงลาย 

๓. วิเคราะหผล และสรุป
เตรียมนําเสนอขอมูล (๑๙ 
มี.ค.๕๕) เพื่อเตรียมจัดเวที
คืนขอมูลใหกบัพื้นที ่

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ : 
การติดตามและ
ประเมินผลภาพรวมของ
การเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของประเทศตาม
มาตรฐานสากล 

กลุมแผนงาน
และประเมนิผล 

- คุณพรรณรัตน เปน
สุข 

การพัฒนาแนว
ทางการเฝาระวัง
ปองกันควบคมุ
โรคมือเทาปากใน
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
พื้นที่นํารอง เขต
ตรวจราชการ
สาธารณสุขที่ ๑๔ 

ใช ADDIE Model ดังนี ้
๑. A: Analysis วิเคราะห

สภาพปญหา พฤติกรรม 
๒. D: Design ประชุม

คณะทํางานเพือ่ออกแบบ
กิจกรรม 

๓. D: Development ประชุม
ช้ีแจงทําความเขาใจกับ
ผูบริหารระดับอบต.และผู
มีสวนไดสวนเสียใน
ตําบล 

๔. I : Implementation ให
ความรูและฝกปฏิบัติการ
เฝาระวังปองกนัควบคุม
โรคมือ เทา ปาก , ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู , 
ติดตามผล 

๕. E: Evaluation ประเมินผล
และสรุปรายงาน 



ประเด็นยุทธศาสตร กลุม/งาน/ศูนย คณะกรรมการ KM ชื่อเร่ือง KM ขั้นตอนดําเนนิการ 
(รอบ ๖ เดือน) 

กลุมพัฒนา
องคกร 

- คุณนิ่มนวล ปุณยหทัย
พงศ  
- คุณอินทฉัตร สุข
เกษม (เพิ่ม) 
- คุณนนัทนภสั สุขใจ  
- คุณพรศักดิ์ ศรีนาคา 

รูปแบบการพฒันา
ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ใช ADDIE Model ดังนี ้
๑. A: Analysis = วิเคราะห 

ทบทวนสภาพปญหา  
๒. D: Design = ออกแบบ

หลักเกณฑ วิธีประเมินผล 
และการสื่อสาร 

๓. D: Development = สราง
นวัตกรรม รวม
ดําเนินการกับ สคร.๖,๗ 
โดยผูทรงฯกฤษฎา เปน
ผูใหคําปรึกษา 

๔. I: Implementation = นํา
นวัตกรรมไปใช
ประเมินผล PMS  

๖ เดือนหลัง 
๕. E: Evaluation =

ประเมินผล (ความถูกตอง 
ความเปนธรรม และ
ความพึงพอใจ) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ : 
การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริหารจัดการองคกรและ
บุคลากรใหมขีีดสมรรถนะ
สูงไดมาตรฐานสากล 

กลุมบริหาร
ทั่วไป 

- คุณพัชรา สายอราม  
- คุณสนธยา ฤทธิ์จีน 
- คุณจนัทนา มวงจัน
ทึก 
- คุณสุทิภรณ บรรจง
ปรุ 
- คุณสุชาวด ีภูหมื่นไวย
- คุณสุกัญญา จุลลัง 

การพัฒนาระบบ
รายงานการจาย
เงินเดือน (E-Slip) 

๑. พัฒนาระบบและทดลอง
ใชงาน 

๖ เดือนหลัง 
๒. สํารวจความพงึพอใจ

ของผูใชระบบ  
๓. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual)         
๔. จัดทําบทสรุปการเรียนรู 

(Executive  Summary) 
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