
สรุปผลการถอดบทเรียน 

หัวข้อความรู้ทีจ่ะถ่ายทอด   : 

เร่ือง การเป็นนักวชิาการและหัวหน้าทีด่ี 
คุณสมบัตทิี่พงึมีของผู้เรียนรู้ 

ข้อมูลผู้เกษยีณอายุราชการ 

ประวตักิารดาํรงตาํแหน่งที่สําคญั 

    ผู้เรียนรู้/ ผู้รับการถ่ายถอดความรู้  

การเข้าอบรม / PLC / การพฒันาตนเอง 

  

(1) เป็นนักวชิาการสาธารณสุข   

(2) มีความสนใจทีจ่ะพฒันาตนเอง ในตําแหน่งเช่ียวชาญ 

   

 

ปี พ.ศ. 2563    ตําแหน่ง  นักวชิาการสาธารณสุข เช่ียวชาญ   สคร. 9 นครราชสีมา 

 ปี พ.ศ. 2555       ตําแหน่ง    นักวชิาการสาธารณสุข ชํานาญการพเิศษ 

หน. ศูนย์โรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม  สคร.10 อุบลราชธานี 

 ปี พ.ศ. 2553     ตําแหน่ง    นักวชิาการสาธารณสุข ชํานาญการพเิศษ 

                               หน. กลุ่มพฒันาวชิาการ  สคร.7 อุบลราชธานี 

ปี พ.ศ. 2551   ตําแหน่ง    นักวชิาการสาธารณสุข ชํานาญการพเิศษ 

หน. กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม  สคร.7 อุบลราชธานี 

ปี พ.ศ. 2546   ตําแหน่ง    นักวชิาการสาธารณสุข  8 

หน. กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม  สคร.7 อุบลราชธานี 

 

 

 

อายุ 60 ปี  

ช่ือ-สกุล นางสาว ศศินัดดา สุวรรณโณ   ช่ือเล่น  ปุ๊ กป๊ิก   

สัญชาติ ไทย เช่ือชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 

ทีอ่ยู่ 55/44 ม.12 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  

งานอดิเรก  อ่านหนังสือ ดูหนังเน้นแนวสืบสวนสอบสวน 

ต่างประเทศ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม 

คติประจําใจ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นทีพ่ึง่แห่งตน  

 

(1) นายอภิรัตน์  โสกาํปัง    นกัวชิาการสาธารณสุข ชาํนาญการพิเศษ 

(2) นางญาดา  โตอุตชนม ์  นกัวชิาการสาธารณสุข  ชาํนาญการพิเศษ 

(3) นางเปรมปรีด์ิ  ชวนะนรเศรษฐ ์  นกัวชิาการสาธารณสุข  ชาํนาญการพิเศษ 

(4) นางรัฏฐรินีย ์ ธนเศรษฐ  นกัวชิาการสาธารณสุข ชาํนาญการพิเศษ  

(5) นางสมร  นุ่งผอ่ง นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

(6) นางปาริชาติ   จิตกลาง  พยาบาลวชิาชีพปฏิบติัการ 

(7) นางสาวกรรณิกา  บวัทะเล  นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ 

 

ประโยชน์ของความรู้  

          มีแนวทางในการพฒันาตนเองเพื่อการเป็นนกัวชิาการ 

    และหวัหนา้ท่ีดี 

เนือ้หา และสาระสําคญัของความรู้  

  ห ลั ง จ บ ป ริ ญ ญ า ต รี  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ บั ณ ฑิ ต  ( พ ย า บ า ล ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต (พิษวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ทนัทีโดยไม่ได้

เร่ิมทาํงาน ขณะรอสอบวิทยานิพนธ์ พ่ีร่วมสาขา ชักชวนมาสัมภาษณ์สายงาน

ขาดแคลนของกองอาชีวอนามยั  ไดรั้บการคดัเลือกและบรรจุเป็นขา้ราชการคร้ัง

แรกท่ี กองอาชีวอนามยั กรมอนามยั ณ ขณะนั้นบุคลากรในสายงานอาชีวอนามยั 

มีเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางและมีจาํนวนไม่มาก แต่ละปี มีผูจ้บการศึกษา      

สาขาน้ี จากคณะสาธารณสุขฯ มหิดล ประมาณ 10 คน ในมุมมองสายงานอ่ืน            

อาชีวอนามยัเป็นงานท่ีไม่ง่าย ประกอบดว้ยองคค์วามรู้พหุสาขา สาํหรับตวัเอง

มองวา่งานน้ีทา้ทาย  ใช้จินตนาการสูงและมีหลากมิติ  ความรับผิดชอบเม่ือแรก

ทาํงาน เป็นการเฝ้าระวงัทางส่ิงแวดลอ้ม ทาํงานภาคอุตสาหกรรมท่ีมีปัจจยัเส่ียง

ด้านสารเคมี และ เป็นหลักสําหรับงานศึกษาวิจัย รวมถึงการพิจารณา

โครงการวิจยัอาชีวอนามยั ของจงัหวดัทัว่ประเทศ       ในรูปแบบคณะกรรมการ

วิจยัและประเมินผล (กวป.) ของกองฯ ต่อมารับภารกิจเพ่ิมเติมเป็นหน่ึงในคณะผู้

นิเทศฯ ระดบักองและกรม ดูแลกลุ่มงานอาชีวอนามยั ศูนยอ์นามยัส่ิงแวดลอ้ม 

เขต ทัว่ประเทศ  ระหว่างน้ี สามารถสอบชิงทุนไปต่างประเทศเพ่ือฝึกอบรมท่ี

ประเทศญ่ีปุ่ น 2 คร้ัง ในหลกัสูตร Occupational and Environmental Health และ 

หลกัสูตร Industrial Pollution Control Research มาถึง ปี 2543 ได้รับการ

คดัเลือกจากคณะกรรมการกรมฯ ให้มารับตาํแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอาชีว 

อนามยั ศูนยอ์นามยัส่ิงแวดล้อม เขต 10 จงัหวดัอุบลราชธานี กรมอนามยั เป็น

คร้ังแรกท่ีรับภารกิจของการเป็นหัวหน้าในหน่วยงานส่วนกลางท่ีตั้ งอยู่ใน

ภูมิภาค ปี 2546 มีการปฏิรูประบบราชการ   ถูกปรับยา้ยมาสํานักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 7 จงัหวดัอุบลราชธานี กรมควบคุมโรค ในตาํแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม

โรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของกรม และ 

สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคในแต่ละช่วงเวลาต่อมา ไดรั้บภารกิจเป็นหัวหน้า

กลุ่มพฒันาวิชาการและหวัหนา้ศูนยโ์รคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม 

จน ปี 2563 ไดรั้บการช้ีตวัจากกรม ให้มาดาํรงตาํแหน่ง นกัวิชาการสาธารณสุข

เช่ียวชาญ สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา นอกจากน้ี 

ระหว่างอยู่ สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 10 จงัหวดัอุบลราชธานี ได้ศึกษา

เพ่ิมเติมระดบั ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม) 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี อีกดว้ย 

 



ประสบการณ์ทีป่ระทบัใจหรือภาคภูมใิจ 

•  มีจิตสาํนึกท่ีดี  มีคุณธรรม  ยนืหยดัในหลกัการและกระทาํในส่ิง

ท่ีถูกตอ้ง 

• พฒันาตวัเองสมํ่าเสมอ ไม่เป็นนํ้ าลน้แกว้  เคารพตวัเองและให้

เกียรติเพ่ือนร่วมงาน 

• อดทนต่อการเปล่ียนแปลง  มีพลงัและกาํลงัใจเสมอ  ยนืหยดัได้

เม่ือเผชิญปัญหาอุปสรรคและพร้อมจะแกไ้ข 

• มีความคิดใหม่ในการแกปั้ญหา  เรียนรู้  ปรับปรุง   

• เพ่ือนท่ีดีคือของขวญั  เพ่ือนร่วมงานคือ ลอตเตอร่ี 

  หลกัที่ใช้ในการทํางาน  

       รู้หนา้ท่ี  มีความรับผิดชอบ  แสวงหาโอกาสอยา่งสมํ่าเสมอ 

หลกัในการใช้ชีวติ  

  สาํหรับเหตุผลของการทาํงานศึกษาวิจยัอยา่งสมํ่าเสมอ มาจากความชอบ  

มีความอยากรู้ ยิ่งทาํยิ่งแตกฉาน และมีผูช่้วยเก็บขอ้มูลหลายคน แต่หัวหน้าหรือ

ผูเ้ขียนโครงการมีไม่มาก เม่ือเป็นหัวหน้ากลุ่ม จึงใช้งานวิจยัเป็นเคร่ืองมือสาํหรับ 

การพฒันาศกัยภาพน้องทุกคน - การสร้างทีม –การสอนงาน - ฝึกทกัษะการใช้

เคร่ืองมือ - การประสานหน่วยงาน – การทาํชุมชน และช่วยนอ้งในกลุ่มให้มีผลงาน

วิชาการจากงานโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม หรืองานอาชีวอนามยั

ทุกปี  โดยเราตอ้งตรวจ – กาํกบัติดตามผลงานตลอดกระบวนการ  พฒันาให้น้องแต่

ละคนมีผลงานวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 เร่ือง  สําหรับตวัเอง เร่ืองสําคญั คือ การ

เลือกคนมาทาํงานดว้ย  ตอ้งมีจริตตรงกนัเสมอกนั  ไดแ้ก่  นิสยั ซ่ือสตัย ์ความอดทน  

ยืดหยุ่น  แข็งแกร่ง  ฉลาด  แหลมคม  และการยอมรับซ่ึงกันและกัน  เป็นต้น  

ในขณะท่ีเจา้นายอาจจะเป็นทั้งขวญักาํลงัใจ หรือ เป็นบทเรียนให้เราสร้างพลงัชีวิต  

ยกระดบัจิตวิญญาณ เรียนรู้วิธีการอยู่ในปากงูได้อย่างเป็นสุขและปลอดภยั  ส่วน

ลูกน้องท่ีดี  คือ ลมใตปี้ก เป็นพ้ืนท่ีปลอดภยัและสร้างความมัน่คงสง่างามให้งาน  

ลูกน้องท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิตํ่า เป็นปัญหาลบัสมองสาํหรับหัวหน้าว่าเราจะเพ่ิม

คุณค่าของเขาดว้ยวิธีไหน และ อยา่งไร เพ่ิมเติมอีกประเด็นสาํหรับการเป็นหัวหน้า 

คือ ต้องมีทกัษะในเร่ืองของการสรุปงานให้กระชับ ชัดเจน เช่ือมโยงทุกงานเข้า

ด้วยกัน ช้ีแนวทางและกรอบการทาํงานได้  ตอ้งสร้างและพฒันาทายาทรุ่นน้อง 

เขา้ใจบริบทของคนต่างรุ่น (generation) เสียสละเวลาส่วนตวัในการตรวจและแกไ้ข

งานแมจ้ะเป็นเวลานอกราชการก็ตาม  ไม่กดดนั  ไม่เลือกปฏิบติั  ส่วนงานท่ีเก่ียวกบั

การบริหารจดัการตามระเบียบอ่ืนๆ ตอ้งศึกษาเอง เช่น ระเบียบการเงิน  ระเบียบ

พสัดุ  หากอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจ  ให้ปรึกษาผูรู้้ หน่วยงานรับผิดชอบ

ส่วนกลาง เรียนรู้ เขา้ใจระเบียบท่ีมี   การแกไ้ขตลอดเวลา      

   การสร้างทีม ตอ้งทาํงานแบบมี buddy นอกเหนือจากงานภาคสนามแลว้ 

การสร้างทีมอีกวิธี คือ ภารกิจร่วมของกลุ่ม เช่น การจดัประชุม การประเมินเพ่ือ

รับรองผลตามมาตรฐาน การเยีย่มเสริมพลงั การสอบสวน ฯลฯ ในแต่ละคร้ัง ทุกคน

ตอ้งมาช่วยกนั  ประชุมแบ่งงานรับผิดชอบ  มีการสรุปผล เล่าสู่กนัฟังให้มากท่ีสุด

เท่าท่ีสามารถทาํได ้

ความรู้ที่ได้นั้น สามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้ดงันี ้ 

    -  เป็นขอ้คิดสาํหรับหวัหนา้งาน  หวัหนา้กลุ่มในการพฒันาตนเอง 

 เทคนิค วธีิคิด วธีิการ กลยุทธ์ เคลด็ลบัทีท่าํให้งานดังกล่าว

ประสบความสําเร็จ  
การเป็นนักวชิาการที่ด ี

  1. ยดึถือและเคารพหลกัการตนเอง  ให้เกียรติและรับฟังขอ้คิดมุมมองของผูอ่ื้น  

  2. รู้ - ทาํ - เขา้ใจและเกาะติดภารกิจท่ีรับผิดชอบให้ดีท่ีสุด แยกกระพ้ี และแก่นของ

งานให้ได ้ทาํภารกิจรับผิดชอบทุกกระบวนงานให้ไดด้ว้ยตวัเองครบวงจร 

การเป็นหัวหน้าที่ด ี

 1. ลูกนอ้งทุกคนมีค่า บทบาทหวัหนา้ คือ เพ่ิมคุณค่าให้พวกเขาตามแต่ตน้ทุนของ

แต่ละคน สร้างผูท้าํงานท่ีมีความรู้ หลกัการ ความซ่ือสตัย ์กลา้คิด กลา้ทาํ พอเพียง 

ไม่เห็นแก่ตวั และ จิตสาธารณะ 

2. การสร้างความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัของนอ้งในกลุ่ม 

3. ลูกนอ้งท่ีดีเป็นลมใตปี้ก พ้ืนท่ีปลอดภยั และแรงบนัดาลใจในการทาํงาน 

 

 

 

• สร้างทีมงานใหเ้ขม้แขง็  สร้างระบบ สร้างเครือข่าย  

• ใหค้วามรัก ความสามคัคี  อยา่แตกแยก ใหโ้อกาส ใหอ้ภยั 

• ทาํงานตามบทบาทอยา่งเตม็ท่ี 

• ส่ือสารอยา่งทัว่ถึง และเป็นกลัยาณมิตร 

ข้อคดิอยากฝาก  

สรุปผลการถอดบทเรียน (ต่อ) 

• การไดรั้บการคดัเลือกและช้ีตวั ใหป้ระเมินระดบั นกัวิชาการสาธารณสุข 8 และ 

นกัวิชาการสาธารณสุข เช่ียวชาญ เป็นการพิจารณาคดัเลือกของ คณะกรรมการฯ 

กรมอนามยั และ กรมควบคุมโรค โดยตรง 

• การสอบชิงทุน ต่างประเทศ ทั้ ง 2 คร้ัง ได้เป็นลําดับท่ี 1ทาํคะแนนได้สูง  

มากกว่า 80 % โดยฝึกฝนภาษาองักฤษด้วยตวัเองล้วนๆ ไม่ได้เรียนพิเศษจาก

สถาบนั 

• การไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรสาํหรับการประชุมระดบัประเทศ และ เป็น

คณะกรรมการร่วมจดัทาํคู่มือ หลกัสูตร ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นอาชีวอนามยั ของกอง

โรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม  
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