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สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ 
“การพัฒนาศูนย์เรยีนรู้ด้านกีฏวิทยา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง ป ี2560” 

 
ผู้สรุปบทเรียน :  1.  นางจงรัก   ประทุมทอง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

2.  นางสาวปาริฉัตร เสาสูง  นักกีฏวิทยา 
3.  นางสาวพัชรินทร์ เกษขจร   นักกีฏวิทยา 
4. นายพรศักดิ์  ศรีนาคา  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 

ผู้เรียนรู ้: 1. นายวรวิทย์  กันภัย  พนักงานทดลองพาหะนําโรค 
           2. นายปัญญา  คงมะกล่ํา  พนักงานทดลองพาหะนําโรค 
           3. นายภุชงค์   ประสพหมู่  พนักงานทดลองพาหะนําโรค  
 ศูนย์ควบคมุโรคตดิตอ่นําโดยแมลงที ่9.4 ปากช่อง (ศตม.ที่ 9.4 ปากช่อง)  
 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9 นครราชสีมา) 
 

หลกัการและเหตุผล : 
ปัจจุบันโรคติดต่อนําโดยแมลง เช่น โรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนําโรค ยังเป็นปัญหาสําหรับ

ประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงจําเป็นต้องมีการป้องกันควบคุมโรคเพ่ือไม่ให้
เกิดการแพร่ระบาด วิธีท่ีดีที่สุดคือ การกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง โดยใช้วิธีการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน 
(Integrated Vector Management: IVM) แต่ในความเป็นจริงการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงยังไม่ประสบผลสําเร็จ
เท่าที่ควร ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการใช้สารเคมีในการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อนําโดยแมลง ซึ่งส่งผลกระทบ
ทางด้านระบบนิเวศวิทยาและส่งผลให้ยุงพาหะนําโรคต้านต่อสารเคมี ทําให้ไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้ 
จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง สํานักงานป้องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ใน
การเฝ้าระวังโรคติดต่อนําโดยแมลง ศึกษาด้านกีฏวิทยา เฝ้าระวังพาหะนําโรค พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพ่นสารเคมีกําจัดแมลง พัฒนาศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการดําเนินงาน การ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และด้านวิชาการโรคติดต่อนําโดยแมลง ให้กับหน่วยงานเครือข่ายและประชาชน โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการทดสอบสารเคมีในการกําจัดยุงพาหะนําโรคเป็นประจํา ดังน้ัน ศูนย์ควบคุม
โรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านกีฏวิทยา เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
ทางวิชาการให้กับหน่วยงานเครือข่ายที่อยู่ในพ้ืนที่ และประเมินผลการดําเนินงานด้านการควบคุมโรค หาแนวทางการ
แก้ไขให้สามารถป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยับย้ังการแพร่ระบาดของโรค โดยมีห้องเลี้ยงยุง เพ่ือใช้
ทดสอบสารเคมี และคิดค้นนวัตกรรมที่ใช้ในการควบคุมยุงพาหะนําโรค เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของหน่วยงาน
เครือข่ายและประชาชน ในการควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม 
 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนด้านกีฏวิทยา ที่ไดม้าตรฐาน 
2. เพ่ือให้มรูีปแบบ/ แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนด้านกีฏวิทยา 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฏวิทยาไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลักวชิาการ 
4. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมลูอ้างอิง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดตอ่นําโดยแมลง 
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กระบวนการ ขั้นตอนในการดําเนินงาน : 
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านกฏีวิทยา ศูนย์ควบคุมโรคตดิตอ่นําโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง ปี 2560 มี

กระบวนการดาํเนินงาน 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
1. วางแผนการจัดการความรู้  
ศตม.ท่ี 9.4 ปากช่อง ไดท้บทวนคณะทํางานจัดการความรู้ (KM Team) ปี 2560 และประชุมคณะทํางาน

การจัดการความรู้ ศตม.ที ่ 9.4 ปากช่อง เมื่อวันที ่ 13 ธันวาคม 2559 
ณ ห้องประชุมศตม.ที่ 9.4 ปากช่อง เพ่ือวิเคราะห์จดุอ่อน จดุแข็ง 
ปัญหา และโอกาสในการปฏิบัติงานด้านกีฏวิทยา โดยใช้หลักการ 4 M 
ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดอุุปกรณ ์ (Material) และวิธี
ปฏิบัติงาน (Method) ซึ่งค้นพบปัญหาที่สําคัญ ดังน้ี  

1) ขาดบุคลากรทีจ่ะดําเนินงานด้านกีฏวิทยา และบุคลากร
ยังขาดความชาํนาญงานด้านกีฏวิทยา   

2) ขาดงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา และงบดําเนินงานด้านกีฏวิทยา 
3) ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นตอ่การดําเนินงานด้านกีฏวิทยา 
4) ยังไม่มีแนวทางหรือวิธีปฏิบัติงานด้านกีฏวิทยา สําหรับเจ้าหน้าท่ีกีฏวิทยาของศตม. เพ่ือนําไปใช้เป็น

แนวทางในการดําเนินงานร่วมกัน  
 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

1) คัดเลอืกและพัฒนาบุคลากรที่จะดําเนินงานด้านกีฏวิทยา โดยการเรียนรู้จากศตม.ที่ 9.2 บุรีรัมย์  
2) สํารวจสถานที ่ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เดิม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านกีฏวิทยา 
3) กําหนดอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จําเป็นเพ่ิมเตมิ สําหรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านกีฏวิทยา 
4) ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ด้านกีฏวิทยา 
5) จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกีฏวิทยา  
 

ศตม.ที่ 9.4 ปากช่อง จึงได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เรื่อง “การพฒันาศนูย์เรียนรู้
ด้านกีฏวทิยา” ข้ึน ตามประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 พัฒนานวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน และวิชาการ เฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ โดยมีการเสนอหัวข้อความรู้และแผนการจัดการความรู้ ในการประชมุ
คณะทํางานจัดการความรู้ สคร.9 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2559 ณ หอ้งประชุมชั้น 1 สคร.9 และเสนอผูอ้ํานวยการ 
สคร.9 ลงนาม ในแผนการจัดการความรู้ของศตม.ที่ 9.4 ปากช่อง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
 

2. ศึกษาองคค์วามรูแ้ละพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีด้านกีฏวทิยา 
  มีการสํารวจความพร้อมด้านบุคลากร ทรพัยากรพื้นฐานของศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา และดําเนินการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกีฏวิทยา ดังน้ี  

2.1 ด้านบุคลากร (Man) 
ได้กําหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนยเ์รียนรู้ด้านกีฏวิทยา ประกอบด้วย นักวชิาการสาธารณสุข 

นักกีฏวิทยา และพนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนําโรค โดยมีการคดัเลอืกเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานดา้นกีฏวิทยา โดยยึด
ตามตําแหน่งเป็นหลักก่อนคือ พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนําโรค มีการศึกษาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ด้านกีฏวิทยา โดยจัดประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกีฏวิทยา เมื่อวันที ่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ 
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ห้องปฏิบัติการทางกีฏวิทยา ศตม.ที ่ 9.2 บุรีรัมย์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานทางดา้นกีฏวิทยาของทุกศตม. ทั้ง 4 
แห่งในพ้ืนที่ ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านกีฏวิทยาเพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้กีฏวิทยา และจัดทํา
แนวทางปฏิบัติงานด้านกีฏวิทยาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานที่ถูกตอ้งตามมาตรฐาน โดยมีผู้ใหค้วามรู้ด้านกีฏวิทยาจาก 
ศตม.ที่ 9.2 บุรีรัมย์ และผู้เรยีนรู้คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกีฏวิทยา จากศตม.ที่ 9.1 - 9.4 รวม 13 คน เน้ือหา
ความรู้ประกอบด้วย ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ ทดสอบความรู้ด้านกีฏวิทยาก่อน-หลัง วัสดแุละอุปกรณ์ที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน การเลี้ยงแมลงพาหะนําโรค การเก็บตัวอย่างลูกนํ้ายุงลาย การเลี้ยงลูกนํ้าและเพ่ิมปริมาณ
ลูกนํ้ายุงลาย การเลี้ยงยุงลายตัวเต็มวัย และการทดสอบความไวต่อสารเคมี ซึ่งผู้เรียนรู้มีความรู้เพ่ิมข้ึน จากผลการ
ทดสอบความรู้หลังการประชมุร้อยละ 94 สูงกว่าก่อนการประชุมรอ้ยละ 58 พบว่า ผู้เรียนรู้เห็นว่าการแลกเปลีย่น
เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใชใ้นการปฏิบัติงานได ้
 

   
 

    
 

    
 

 

การเพ่ิมพูนทักษะ 
ไม่มีอะไรดีไปกว่า.. 

“การฝึกฝน” 
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2.2 ด้านงบประมาณ (Money)  
จากการประชมุ KM Team พบว่า ยังขาดงบประมาณในการ

ปรับปรุงซ่อมแซม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา และงบดําเนินงานด้านกีฏ
วิทยา ดังน้ัน KM Team จึงได้นําเสนอข้อมลูใหผู้้บริหารรับทราบ ในเวที
ประชมุศตม.ที ่ 9.4 ปากชอ่ง วันท่ี 6 มกราคม 2560 เพ่ือของบประมาณ
สนับสนุนมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกีฏวิทยาให้เป็นศูนย์เรียนรู้กีฏวิทยา ซึ่ง
เดิมเป็นหอ้งทาํงานของนคม.ที่ 9.4.1 ปากช่อง จึงได้ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมเป็น
ศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยาด้วย โดยบรูณาการกับงบดําเนินงานของศตม.ที่ 9.4 ปากช่อง ปี 2560 ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือใช้ในการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา จํานวน 20,000 บาท 

 

2.3 ด้านวัสดอุปุกรณ์ในการดาํเนินงาน (Material)  
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านกีฏวิทยา ศตม.ท่ี 

9.2 บุรีรัมย์ ได้รับคําแนะนําในการจัดเตรียมวัสดอุุปกรณ์ที่จําเป็นตอ่การ
ปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา ซึ่งหัวหน้าศตม.ที ่ 9.4 ปากชอ่ง ได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด้านกีฏวิทยา สํารวจวัสดุอุปกรณ์เดิมท่ีจําเป็นตอ้งใช้
ในการปฏิบัติงานด้านกีฏวิทยา และอุปกรณ์ที่ยังไม่มี ดงัตารางที่ 1 โดยยึด
หลักการ “นําของที่มีแลว้มาปรับปรุงตกแต่ง ทําให้มีคณุค่า เกิดประโยชน์ 
มีสิทธิภาพและคุ้มทุนมากทีสุ่ด” 

 

ภาพ: ก่อนปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา 

   
 
ภาพ: ดําเนินการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา 
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ภาพ: หลังปรบัปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา 

        
 
ตารางที่ 1 วัสดอุุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา 
  

วัสดอุุปกรณ์ รูปภาพ 
ความพร้อม 

หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี

1. ชั้นสําหรับวางถาด
เลี้ยงลูกนํ้า 

  มีจํานวน 1 อนั แต่ความสูงยัง
ไม่ได้มาตรฐาน (ควรสูง 50 ซม.) 
และยังไม่เพียงพอ  
*ยังไม่เพียงพอ ตอ้งจัดหาเพ่ิม 1 
อัน 

2. ถาดสําหรับเลี้ยง
ลูกนํ้า (Dropper) 
 

  มีจํานวน 10 อนั 

3. ทีด่ดูลูกนํ้า 
(Dropper) 
   

  มีจํานวน 15 อนั 
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วัสดอุุปกรณ์ รูปภาพ 
ความพร้อม 

หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี

4. กระชอนชอ้น
ลูกนํ้า ขนาดเลก็ 
  

  มีจํานวน 6 อนั 

5. กระชอนชอ้น
ลูกนํ้า ขนาดใหญ ่

  มีจํานวน 6 อนั 

6. อาหารลูกนํ้า 
(อาหารสุกรเลก็) 

  มีจํานวนครึ่งกิโลกรัม ซึ่งสามารถ
ใช้ได้นาน 

7. ถังเก็บนํ้าสํารอง   มีจํานวน 2 อนั 

8. เหยอืกตวงนํ้า
ขนาด 1000 
มิลลลิิตร 

  มีจํานวน 1 เหยือก 

9. เคร่ืองวัดอณุหภูมิ
และความชื้น 

  มีจํานวน 2 เครื่อง 

10. ชั้นสําหรับวาง
กรงเลี้ยงยุง  
 

  ไม่ม ี 
จึงวางกรงเลี้ยงยุงไว้ด้านบนชั้น
เลี้ยงลูกนํ้า ซึ่งตอ้งจัดหาจํานวน 
1 อัน 
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วัสดอุุปกรณ์ รูปภาพ 
ความพร้อม 

หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี

11. กรงเล้ียงยุงลาย 
ขนาด 30 x 30 x 30 
ซม. (ใช้เป็นกรง
สําหรับขยายพันธ์ุยุง 
1,000-1,500 ตัว) 

  มีจํานวน 4 อนั 

12. กรงเล้ียงยุงลาย 
ขนาด 18 x 18 x 18 
ซม. (ใช้เป็นกรง
ทดสอบสารเคมีกําจัด
ยุง 250-500 ตัว) 
 

  มีจํานวน 5 อนั 

13. อาหารเลี้ยงยุง
ตัวเต็มวัย (วิตามิน B)  
 

  มีจํานวน 24 ขวด  
(เปลี่ยนทุก 2 วัน ใช้ประมาณ
เดือนละ 3 ขวด) 

14. บีกเกอร์ขนาด 
50 มิลลลิติร 
 

  มีจํานวน 20 อนั 

15. ถ้วยดินเผา ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่
เกิน 10 ซม. 
 

  มีจํานวน 10 อนั  
*ยังไม่เพียงพอ ตอ้งหาเพ่ิมอกี 
10 อัน 

16. แบบบันทกึการ
ปฏิบัติ งานการเลี้ยง
ลูกนํ้ายุงลาย 

  มีจํานวน 20 ชดุ (1 ฉบับ ใช้
ประมาณ 3 วัน) 
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วัสดอุุปกรณ์ รูปภาพ 
ความพร้อม 

หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี

17. อ่างล้างอปุกรณ์   ไม่มี  
ควรจัดหาอ่างล้างอุปกรณ์ 1 ชดุ 

18. หนูตะเภา (เพ่ือให้
เลือดยุง) 

  มีจํานวน 9 ตัว 

19. อาหารหนูตะเภา 
ได้แก่ หญ้าขน และ
อาหารสุนัข 

 
 

  - หญ้าขน 3 กิโลกรัมตอ่วัน  
- อาหารสุนัข เดอืนละ 10 
กิโลกรัม ให้เป็นอาหารเสริม 
หรือกรณีที่ไมม่ีหญ้า 

20. กรงเล้ียงหนู
ตะเภา 

  มีจํานวน 1 กรง แตม่ีขนาดเลก็ 
ควรจัดหากรงขนาดใหญ่ และมี
หลังคา (กรงสุนัข) 

 
2.4 ด้านวิธีปฏิบัติงาน (Method) 

ปัจจุบันยังไม่มีแนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา สําหรับเจ้าหน้าที่ ศตม.ทั้ง 4 
แห่ง จากประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงและการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกับศตม.ที ่9.2 บุรีรัมย์ จึงไดจ้ัดทํา “มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การเลี้ยงยุงลายระยะลูกน้าํ และการเลี้ยงยุงลายระยะตัวเต็มวัย” ข้ึน  
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3. จัดทําคู่มือ/แนวทางเพ่ือใช้ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวทิยา 
มีการประชุมและจัดทํา “มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การเลีย้งยุงลายระยะลูกน้ํา และการเลี้ยง

ยุงลายระยะตัวเต็มวัย” ตามมาตรฐานของการจัดทํามาตรฐานการปฏบัิติงาน (SOP) จัดส่งให้ผู้เชีย่วชาญตรวจสอบ 
เสนอผูอ้ํานวยการ สคร.9 ลงนาม และเผยแพร่ให้กับ ศตม. ทั้ง 4 แห่งในพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตอ่ไป 
 

4. ทบทวนผลการดําเนินงาน 
มีการประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกีฏวิทยา ศตม.ที่ 9.4 ปากช่อง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง

ประชุมศตม.ที่ 9.4 ปากช่อง เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา พบว่า มีการปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดําเนินงาน และการแก้ไขปัญหาที่พบ 

 

   
 

5. สรุปบทเรียนและเผยแพรค่วามรู ้ 
มีการประชุมสรุปบทเรียนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา ปี 2560 โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกีฏวิทยา 

KM Team ศตม.ท่ี 9.4 ปากช่อง และกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 (KM Team สคร.9) เมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ณ 
ห้องประชุมศตม.ที่ 9.4 ปากช่อง ซึ่งมีสรุปผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้เร่ือง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ดา้นกีฏ
วิทยา ปี 2560 ดังตารางที่ 2   

 

ตารางที่ 2 สรปุผลการดําเนินงานการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา ปี 2560 

กิจกรรมดําเนนิงานตามแผนจัดการความรู้ ผลการดําเนนิงาน 
1. ประชมุคณะกรรมการจัดการความรู้ ศตม.ท่ี 9.4 

ปากช่อง และจัดทําแผนการจัดการความรู้ 
มีการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ ศตม.9.4 เมือ่
วันที่ 13 ธ.ค.2559 และจัดทําแผนการจัดการความรู้ 
เสนอผูอ้ํานวยการ สคร.9 ลงนามเม่ือวันที ่20 ธ.ค.2559 

2. ศึกษาองค์ความรู้ด้านกีฏวิทยา โดยการพัฒนา มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์เรียนรู้กีฏ
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กิจกรรมดําเนนิงานตามแผนจัดการความรู้ ผลการดําเนนิงาน 
ศักยภาพเจ้าหน้าที่กีฏวิทยา จากศตม.ที ่9.2 เพ่ือนํา
ข้อมลูไปปรับใช้ในการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้กีฏ
วิทยา 

วิทยา วันท่ี 3 ก.พ.2560 ณ ศตม.ที ่9.2 บุรีรัมย์ 

3. จัดทําคู่มือ/แนวทางการดําเนินงานการศูนย์เรียนรู้
กีฏวิทยา 

มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation 
Procedure: SOP) เร่ือง “การเลี้ยงยุงลายระยะลูกนํ้า 
และการเล้ียงยงุลายระยะตัวเต็มวัย”  

4. ทบทวนผลการดําเนินงานตามแนวทางการ
ดําเนินงานการศูนย์เรียนรู้กีฏวิทยา 

มีการประชุมทบทวนการดําเนินงาน และสรุปบทเรียน
การดําเนินงาน เมื่อวันที ่4 พ.ค.2560 ณ ศตม.ที่ 9.4 
ปากช่อง 

5. สรุปบทเรียน และเผยแพร่ความรู้ นําเสนอการจดัการความรู้เร่ือง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ด้านกีฏวิทยา ปี 2560 ในการประชุมนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ผลงานคุณภาพ สคร.9 (Show & 
Share) เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2560 เผยแพร่ทางเว็บไซต์
สคร.9 และระบบคลังความรู้ กรมควบคุมโรค 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process:  KMP) และ

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process: CMP) ของการจัดการความรู้เรื่อง 
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา ปี 2560 ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง KMP และ CMP ของการจัดการความรู้เรื่อง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา 

CMP 
KMP 

1. การเตรียมการ
และปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 

2. การส่ือสาร 3. กระบวนการ
และเครื่องมือ 

4. การฝึกอบรม
และการเรียนรู้้ 

5. การวัดผล 6. การยกย่อง
ชมเชยและ
การให้รางวัล 

1. การบ่งช้ีความรู้       
2. การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

      

3. การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ 

      

4. การประมวลและ
กล่ันกรองความรู้ 

      

5. การเข้าถึงความรู้      
6. การแบ่งปันความรู้      
7. การเรียนรู้      

 
มีการนําเสนอเผยแพร่การจัดการความรู้เร่ือง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา ปี 2560 ในการประชุม

นําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพ สคร.9 (Show & Share) วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 สคร.9 และมีการพัฒนาปรับปรุงสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ตามแนวทางการสรุปบทเรียนที่มีคุณภาพ ที่
กรมควบคุมโรคกําหนด 
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ได้นําสรุปบทเรียนการจัดการความรู้เผยแพร่ที่เว็บไซต์ สคร.9 (http://odpc9.ddc.moph.go.th/ หรือ
http://www.odpc9.org/) หัวข้อ “KM คลังความรู้” (http://www.odpc9.org/KM/index.html) และเผยแพร่ที่
ระบบคลังความรู้ กรมควบคุมโรค (http://iremdb2.ddc.moph.go.th/) 
 
ความรู้ทีไ่ด้จากการดําเนินงาน :  

1. ห้องปฏิบัติการเลี้ยงยุงมีสภาพร้อน (ประมาณ 32 องสาเซลเซียส) อุณหภูมิความร้อนของห้องเลี้ยงยุง ทํา
ให้ยุงและการวางไข่เป็นไปเร็วกว่าวงจรชีวิตของยุง ทําให้การเลี้ยงยุงไม่เป็นไปตามทฤษฎี จึงมีข้อเสนอให้กั้นกระจก
และติดแอร์ เพ่ือควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม (ประมาณ 25-27 องศาเซลเซียส)  

2. มาตรฐานการวางถาดเล้ียงลูกนํ้า ควรแยกห้องกับการวางกรงเลี้ยงยุง ซึ่งศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา ศตม.ที่ 
9.4 ปากช่อง ยังไม่มีพ้ืนท่ีในการแยกห้อง และไม่มีชั้นสําหรับวางกรงเลี้ยงยุง จึงแก้ไขโดยวางกรงเลี้ยงยุงไว้ด้านบน
ของชั้นเลี้ยงลูกนํ้า หากไม่พอต้องจัดหาที่วางบนชั้นไม้ และใช้ตะแกรงหรือผ้าคลุมถาดเลี้ยงลูกนํ้า เพ่ือไม่ให้ยุงไปไข่ได้ 

3. ควรขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นตามลําดับ ได้แก่ (1) ก้ันกระจก (2) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(3) อ่างล้างอุปกรณ์ (4) ชั้นสําหรับวางกรงเลี้ยงยุง (5) ชั้นสําหรับวางถาดเลี้ยงลูกนํ้า (6) กรงเลี้ยงหนู (7) ถ้วยดินเผา 
โดยมอบหมายให้งานพัสดุช่วยดําเนินการจัดหา และเสนอผู้บริหารพิจารณา รวมทั้งวางแผนเสนอของบประมาณในปี 
2561 (งบสนับสนุนทรัพยากร ศตม.9.4 ปากช่อง) ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใช้บ่อย ได้แก่ อาหารเลี้ยงลูกนํ้า 
อาหารเลี้ยงยุง อาหารเลี้ยงหนูตะเภา เป็นต้น 

4. การเลี้ยงยุงเป็นงานที่เริ่มเรียนรู้ใหม่ จึงใช้วิธีการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่พบหน้างาน และเรียนรู้จากผู้รู้
ที่มีประสบการณ์จากศตม.ท่ี 9.2 บุรีรัมย์ 

5. การดําเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา จะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ในการทํางาน เช่น 
กรงเลี้ยงยุงพับได้ สิ่งประดิษฐ์ในการกําจัดลูกนํ้ายุงลายหรือการป้องกันยุง เป็นต้น 
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ภาพ: ห้องปฏิบัติการเลี้ยงยุงมีสภาพร้อน 32 องสาเซลเซียส ทําให้ยุงฟักตัวน้อยและมวีงจรชีวิตสั้นลง 

  
 
ภาพ: ชั้นสําหรบัวางถาดเลี้ยงลูกนํ้าและกรงเลี้ยงยุง มีขนาดไม่เหมาะสม 

  
 
การนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม :  

1. บุคลากรได้ความรู้ใหม่ในการเลี้ยงยุง เพ่ือใชใ้นการทดสอบสารเคมี  
2. จัดนิทรรศการร่วมกับอําเภอย้ิม ใหค้วามรู้เรื่องโรค และการป้องกันควบคุมโรคตดิตอ่นําโดยแมลง 
3. ใชใ้นการทดสอบสารเคม ีตามโครงการเฝ้าระวังความต้านทานสารเคมขีองยุงลาย 
4. ใช้ศึกษาหาปัจจัยที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เกิด Second Generation  
5. เป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นแหลง่เรียนรู้ให้กับหน่วยงานเครือข่ายและประชาชนในการป้องกันควบคุม

โรคตดิตอ่นําโดยแมลง เช่น พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการความรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ โมเดลบ้าน เป็นต้น  
6. มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา ศตม.ที่ 9.4 ปากชอ่ง อย่างตอ่เน่ือง โดยศตม.ท่ี 9.2 บุรีรัมย์ ชว่ย

ประเมินมาตรฐานเบ้ืองต้น 
7. ใช้เป็นรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา ของศตม.อื่นๆ 
  

ปัจจัยความสําเร็จ :  
1. การสนับสนุนของผู้บริหาร ทั้งด้านนโยบายและงบประมาณ 
2. มีแหล่งเรียนรู้ ศตม.ที่ 9.2 บุรีรัมย์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดําเนินงาน ศตม.ท้ัง 4 แห่งในพ้ืนที่  
3. มีทีมที่มีประสบการณ์ด้านกีฏวิทยา ทบทวนการดําเนินงานเป็นระยะ และมีการถอดบทเรียน 

 
ปัญหาอุปสรรค และข้อพึงระวัง :   

1. เน่ืองจากในแตล่ะ ศตม. ไม่มห้ีองสําหรับเลีย้งยุง ทําให้นักกีฏวิทยาไม่ได้เลี้ยงยุงเอง จึงมีประสบการณ์ใน
การทํางานน้อย ไม่เกิดความเชี่ยวชาญ ถ้านักกีฏวิทยาจากต่างศตม. เดนิทางมาเล้ียงยุงที่ห้องปฏิบัตกิารทางกีฏวิทยา 
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ที่จังหวัดนครราชสีมา จะทําให้เสียเวลา มีการแก้ไขคือ ศตม. ต่างๆ สามารถนํารูปแบบ/แนวทางไปใช้ในการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยาได้ 

2. แนวทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในช่วงเร่ิมต้น ยังไม่รูจ้ะดําเนินการไปทิศทางใด เน่ืองจากในแตล่ะศตม. 
ยังไม่มีห้องปฏิบัติการทางกีฏวิทยา มีการแก้ไขคือ เรียนรู้จากหน่วยงานต้นแบบคอื ศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา ศตม.ที่ 
9.2 บุรีรัมย์ และเป็นที่ปรึกษาตลอดการดําเนินงาน 

3. ยังไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการสร้างห้องปฏิบัติการทางกีฏวิทยา มีการแก้ไขคือ ใช้วิธีการดดัแปลง 
ปรับปรุง ประยุกต์ใช้วัสดอุุปกรณ์ หอ้งปฏิบัติงานที่มีอยู่เดิม และจดัทําแผนเสนอของบประมาณต่อไป 

4. ข้อพึงระวัง ได้แก่ การควบคุมยุงไม่ให้ออกจากห้องเลี้ยงยุง การเฝ้าระวังไม่ให้มีการพ่นสารเคมีกําจัดยุง
บริเวณใกล้เคียง หรือต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการพ่นสารเคมี เพ่ือไมใ่ห้ยุงที่เลี้ยงไว้ตาย และดูแลรักษาความสะอาดใน
การเลี้ยงหนูตะเภาและนํ้าทิง้ที่เกิดจากศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา รวมทั้งการดําเนินงานให้ไดต้ามมาตรฐานการ
ดําเนินงาน/คู่มือแนวทาง ดว้ย  
 
บทสรุปการเรียนรูแ้ละข้อเสนอแนะ :   

1. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา จะตอ้งดําเนินการไดต้ามมาตรฐาน หรือตามคําแนะนํา หรือมีแหล่ง
อ้างอิง เช่น โครงสร้างอาคารตอ้งมีความม่ันคงแข็งแรง สี ความเรียบ ขนาด ความสูงของพ้ืน ฝ้าเพดาน ผนัง การแบ่ง
พ้ืนที่ใชส้อย ประตู เป็นตน้ และการพัฒนาโครงสร้างอาคารท่ีชํารุด ควรเร่งดําเนินการเนื่องจากเป็นองค์ประกอบ
สําคัญของการเล้ียงยุงและทดสอบสารเคม ี

2. อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา ควรมีการสอบเทียบมาตรฐานเป็นประจํา และ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น เชน่ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ที่จําเป็นตอ้งใช้ในหอ้งปฏิบัติการ 

3. บุคลากรตอ้งมคีวามรู้ จํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ มผีู้ดําเนินการทีช่ัดเจน เช่น ฝ่ายบริหาร ฝา่ย
วิชาการ ฝ่ายเอกสาร เป็นตน้ ควรมีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนการทํางานของแต่ละ ศตม.ทุกปี เพ่ือพูดคุยถึงการทํางาน 
ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขปัญหา 

4. ระบบความปลอดภัยการควบคุมการเข้า-ออกเชื้อหรือแมลงพาหะ การออกข้อปฏิบัติเพ่ือกันการกระจาย
ของเชือ้หรอืแมลง ระบบการป้องกันตนเอง ชุดและเคร่ืองมือป้องกัน  

5. การควบคุมคุณภาพ ควรมีผู้ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตามคู่มอื แนวทางตามมาตรฐาน การควบคุม
อุณหภูมใินหอ้งปฏิบัติการ  
 
การพัฒนาต่อยอดในอนาคต : 

1. พัฒนาองค์ความรู้ใหมแ่ละเทคนิคการเลี้ยงยุงจนครบวงจรชีวิต เพ่ือใช้เป็นแนวทางเดียวกันทุก ศตม. 
2. สร้างความรู้ใหม่และเทคนคิการทดสอบสารเคมี การพ่นสารเคมี เพ่ือใช้เป็นแนวทางเดียวกันทุก ศตม. 
3. นําข้อมูลความรู้ไปเผยแพร่ใหค้วามรู้แก่ประชาชนหรือหน่วยงานอื่น 
4. การพัฒนาผลงานทางวิชาการ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม คู่มือ ร่วมกันทั้ง 4 ศตม. 

 
นายพรศักดิ์ ศรีนาคา สรุป/พิมพ์ 

นายเดชาธร วงศ์หิรัญ, นางสาวนันท์นภัส สขุใจ ตรวจทาน 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 

 


