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บทนํา 
 

ด้วยกรมควบคุมโรคได้กําหนดใหส้ํานักงานปอ้งกนัควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินงานตวัช้ีวัดตามคํา
รับรองการปฏิบติัราชการ ตัวช้ีวดัท่ี 8. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูข้องหน่วยงาน โดยพิจารณาจากความสําเร็จใน
การจัดระบบฐานข้อมูลความรู้ท่ีมีอยู่ในหนว่ยงานเพื่อใสใ่นคลงัความรู้ของกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 

           1) กําหนดคณะทํางานคลังความรู้หน่วยงาน 
           2) คณะทํางานคดัเลือกฐานขอ้มลูความรู้ท่ีมีอยู่ในหนว่ยงาน (อยา่งน้อย 3 เรื่อง) 
          3) คณะทํางานเข้ารับการอบรมเพื่อนําฐานข้อมูลความรู้ใส่ในคลังความรู ้
           4) คณะทํางานดาํเนินการใสฐ่านข้อมูลความรู้ในระบบคลังความรู ้
           5) ทดลองการใช้งานของระบบ/ประเมินความพึงพอใจ มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อใหห้นว่ยงานมีการจัดการความรู้ ตามองคค์วามรู้ท่ีจําเป็นเพื่อสนบัสนนุ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์
ของกรมควบคุมโรคอย่างน้อย 3 เรื่อง โดยหวัขอ้องค์ความรูใ้ห้ยึดตามองคค์วามรู้ท่ีจําเป็นเพื่อสนับสนุน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์
ของกรมควบคุมโรค 
ผลการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน (ระดับ 5) ดังนี้ 

(1) กําหนดคณะทํางานคลังความรู้หน่วยงาน โดยแจ้งชื่อคณะทํางานคลังความรู้ จํานวน 2 คน ได้แก่ นางสาวนันท์น
ภัส สุขใจ และนายจิระเดช พลสวสัด์ิ (หนังสอืท่ี สธ 0412.3/1516 วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2555) และมคีําสัง่กรมควบคุมโรคท่ี 
114/2556 ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาคลังความรู้ด้านการปอ้งกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
กรมควบคุมโรค ซ่ึง สคร.5 ได้แต่งตัง้คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM Team) คําสั่ง สคร.5 ท่ี 34/2556 ลงวันท่ี 27 
ธันวาคม 2555  

(2) คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM Team) สคร.5 และคณะทํางานพฒันาคลังความรู้ด้านการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค คัดเลือกฐานข้อมูลความรู้ท่ีมีอยู่ในหนว่ยงาน ตามเกณฑ์ท่ีสํานกัจัดการความรูก้ําหนด (อย่าง
น้อย 3 เรื่อง) โดยจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สคร.5 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 มีการคดัเลือก
ฐานข้อมลูความรู้ท่ีมีอยู่ในหน่วยงานตามเกณฑ์ท่ีสํานักจัดการความรู้กําหนด จํานวน 4 เรื่อง ได้แก ่

(2.1) บทเรียนตาํบลต้นแบบการดําเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใชห้ลกัการจัดการพาหะนํา 
       โรคแบบผสมผสาน (IVM) 
(2.2) ถอดบทเรยีนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคคอตบีการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะ  
       ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีการระบาดโรคคอตีบเขตพืน้ที่เครือข่ายบรกิารที่ 9   
(2.3) การพัฒนาระบบบรหิารคลงัเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน โดยใช้ระบบ UCHA 
(2.4) ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน ์

 

       



 

มีการประชุมคณะกรรมการการจดัการความรู้ สคร.5 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 เมษายน 2556 เพื่อคัดเลือกขอ้มูลเข้าระบบ
คลังความรู้  

        

   คณะทํางานเข้ารบัการอบรมเพื่อนําฐานขอ้มูลความรู้ใส่ในคลังความรู้ โดยสํานกัจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค ได้
กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําโครงสร้างความรูห้นว่ยงาน (Knowledge Structure) ในวนัท่ี 1-2 เมษายน 2556 
ณ โรงแรมเซน็ทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวดัขอนแก่น ซ่ึงได้ระบุหวัข้อความรู้ จํานวน 50 เรื่อง และเลือกหัวข้อความรู้ท่ี
ต้องดําเนินการจดัการความรู้เรง่ด่วน 1 เรื่องคือ การพ่นสารเคมคีวบคุม DHF  

     

(3) อบรมการใช้งานระบบคลังความรู้ กรมควบคมุโรค ผ่านระบบ VDO Conference วันท่ี 23 เมษายน 2556  

    

มีการประชุมคณะกรรมการการจดัการความรู้ สคร.5 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 เมษายน 2556 เพื่อคัดเลือกขอ้มูลเข้าระบบ
คลังความรู้ และครั้งท่ี 3 วันท่ี 5 สิงหาคม 2556 โดยมีการจําแนกองคค์วามรู้ (แบบฟอร์มท่ี 1) และจดัทําแผนการจัดการความรู ้
KM Action Plan (แบบฟอร์มท่ี 2)  

   



 

สคร.5 ดําเนินการระบุองคค์วามรู้สําคญัของหนว่ยงาน (แบบฟอร์มท่ี 1) จํานวน 61 เรื่อง และคัดเลอืกหัวข้อความรู้
เร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการในปี 2557 อย่างน้อย 5 เรื่อง (แบบฟอร์มท่ี 2) และจดัส่งใหส้ํานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค เมื่อ
วันท่ี 7 สิงหาคม 2556 ดังนี้ 

(1) การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางหอ้งปฏิบัติการ  
(2) ระบบบรหิารคลงัเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน  
(3) การเขียนรายงานพยากรณ์โรค 
(4) การพัฒนาโครงรา่งงานวิจัยให้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 
(5) การพัฒนาโครงสร้างหนว่ยงานให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนบทบาทภารกิจ 

 

4) มีการประชุมพิจารณาข้อมลูเพื่อนําเข้าระบบคลังความรู้ กรมควบคุมโรค และดําเนินการนําข้อมลูความรู้ท่ี
ดําเนินการในป ี 2556 จํานวน 10 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556) ใสร่ะบบคลงัความรูก้รมควบคุมโรค ท่ี 
http://db.kmddc.go.th/  

5) ทดลองการใช้งานของระบบ โดยมีการประชาสัมพันธใ์หใ้ช้งานระบบคลงัความรู้ในการประชุมฯ ทาง Facebook 
และลิงค์ท่ีหน้าเว็บไซตส์คร.5 และเมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 สํานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค ได้ขอความร่วมมือให้มีการ
ประเมินการใช้งานระบบคลงัความรู้กรมควบคุมโรคออนไลน์ ท่ีเว็บไซต์ http://db.kmddc.go.th/ ซ่ึง สคร.5 ได้แจ้งให้ KM 
Team และบคุลากรสคร.5 มีการประเมินการใช้งานระบบคลงัความรู้กรมควบคุมโรคออนไลน ์ ทาง E-Mail และ Facebook 
โดยสคร.5 มีผู้ประเมินการใช้งานระบบคลงัความรู้ จํานวน 32 คน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2556) 

มีการติดตามประเมินผลโดยนําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงานตัวช้ีวดัในการประชุมผู้บริหาร สคร.5 (ทุก 2 เดือน) 
มีการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตวัช้ีวดั (รอบ 6 เดือน, 12 เดือน) เสนอผู้บริหาร และมีการประเมินและรายงานผล
การประเมินการปฏิบติัราชการตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามคาํรับรอง ของหนว่ยงาน และรายงานสรุปผลการ
ปฏิบติัราชการ (SAR Card) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการดาํเนินงานลงในระบบ Estimates รอบ 6 เดือน เมื่อวันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2556 รอบ 9 เดือน เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2556 และรอบ 12 เดือนเมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2556 

 

ปัญหา อปุสรรค 
1. การทําความเข้าใจและการดําเนนิการตามแบบฟอร์มการจัดการความรู้ ได้แก่ แบบฟอร์มท่ี 1 การจําแนกองคค์วามรู้ท่ี

จําเป็นต่อการผลกัดันตามประเดน็ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และแบบฟอร์มท่ี 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action 
Plan) 

2. การทําความเข้าใจและการพิจารณาคัดเลือกฐานข้อมูลความรู้ท่ีมีอยู่ในหนว่ยงาน ตามองค์ความรู้ท่ีจําเป็นเพื่อสนับสนุน 6 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ของกรมควบคุมโรค  

3. การดําเนนิการตามขั้นตอนตัวช้ีวดัไม่ได้กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ทําใหห้น่วยงานไมส่ามารถวางแผนระยะเวลาการ
ดําเนินการได้ เช่น การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบคลังความรู ้

 

ข้อเสนอแนะ 
1. สํานักจัดการความรู้และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัดเป็นระยะ (6, 9, 

12 เดือน) โดยพิจารณาเอกสารหลักฐานจากระบบ Estimates และให้ขอ้เสนอแนะหน่วยงานด้วย 
2. สํานักจัดการความรู้ ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อสือ่สารและการส่งเอกสารต่างๆ ทาง E-Mail และ Facebook ด้วย เพื่อเพิ่ม

ความรวดเร็วในการดําเนนิงาน 
 

นางสาวนันท์นภสั สุขใจ (กรรมการและเลขานุการ KM Team) 
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สรุปบทเรียนการจดัการความรู้ (KM) เรื่อง 
บทเรียนตําบลตน้แบบการดําเนนิงานปอ้งกนัควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลกั 

การจดัการพาหะนาํโรคแบบผสมผสาน (IVM) 
 
คณะทํางาน บคุลากรศนูย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง ศตม. ๕.๑ ชัยภูมิ ศตม. ๕.๒ บุรีรัมย์ ศตม. ๕.๓ สุรินทร์ 
และศตม. ๕.๔ ปากช่อง 
 

สรุปรายงานจัดการความรู้ 
ใช้เวทีการประชุมติดตามงานโรคติดต่อนําโดยแมลง (สัญจร) ครั้งที่ ๑ โครงการพัฒนาอําเภอเข้มแข็ง

ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เสี่ยงสูงเขตสาธารณสุขที่ ๑๔ ปี ๒๕๕๖ โดยบรรจุอยู่ในวาระที่ ๕ การ
จัดการความรู้ (KM) เรื่องบทเรียนตําบลต้นแบบการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลักการ
จัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน ( IVM) มีกระบวนการจัดการความรู้ โดยใช้เครื่องมือ CoP และ 
Summative evaluation ขั้นตอนที่ ๒.๔ ประชุม KM Team เพื่อถอดบทเรียนจากการจัดประชุมหรือติดตาม
ลงสนับสนุนพื้นที่ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง ผลการจัดการความรู้มีดังนี้  

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๑ ชัยภูมิ  
กิจกรรมที่ดําเนินการ  

 ดําเนินการจัดประชุมพัฒนาตําบลต้นแบบ IVM ครบตามเป้าหมายจํานวน ๔ พ้ืนที่ ได้แก่ ตําบลบ้าน
เป้า อําเภอเกษตรสมบูรณ์ ตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว ตําบลเจาทอง อําเภอภักดีชุมพล และ ตําบลห้วยต้อน 
อําเภอเมือง จ.ชัยภูมิ 
 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

๑. พ้ืนที่เป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี และมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง 
๒. มีการเตรียมความพร้อมของทีมโดยการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเนื้อหาโครงการก่อน

ลงจัดประชุมกับพ้ืนที่ 
๓. พ้ืนที่เป้าหมายส่วนใหญ่มีการดําเนินการที่สอดคล้องกับหลัก IVM  
ปัญหาและอุปสรรค 
๑. บางหน่วยงานไม่ให้ความสําคัญหรือให้ความร่วมมือน้อย 
๒. บุคลากรที่เข้ามาร่วมอบรมเป็นบุคลากรภายนอกที่มาจากหลายหน่วยงาน และจํานวนของผู้เข้า

ประชุมที่มากเกินไป ทําให้ควบคุมและการจัดการประชุมหรือกิจกรรมทําได้ยากขึ้น  
 ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๑. จากการจัดประชุมในพื้นที่ทั้ง ๔ แห่ง รูปแบบการดําเนินการจัดประชุมควรเน้นวิธีการที่พาชุมชนมี
ส่วนร่วมโดยการคิดเองทําเอง วิเคราะห์ปัญหาเอง ทําให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหา และจะดําเนินการแก้ไข
เองต่อไป 

๒. โครงการที่ดําเนินการจะประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นถ้าในพื้นที่มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง 
๓. ควรทําความเข้าใจให้ประชาชนรู้บทบาทของตนเองในการควบคุมกําจัดลูกน้ํายุงลาย ซึ่งไม่ใช่

บทบาทของ อสม. 



  2

๔. การประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่และชุมชน  ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และรูปแบบการ
ประสานงานควรเน้นในลักษณะแบบเป็นพี่เป็นน้องกัน นอกเหนือจากรูปแบบการประสานงานแบบเป็น
ทางการ 

๕. การทํา KM ทําให้คนที่มี Tacit Knowledge มาแชร์ให้คนอื่นได้รับประสบการณ์ในการทํางานของ
ตนเอง 

๖. ในระยะเริ่มต้นก่อนการดําเนินงาน ควรใช้หลัก ๔ M (Man, Money, Management, Material) 
มาใช้วิเคราะห์ในการเตรียมความพร้อมของงาน 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๒ บุรีรัมย์  
กิจกรรมที่ดําเนินการ  

 ดําเนินการจัดประชุมพัฒนาตําบลต้นแบบ IVM จํานวน ๒ พ้ืนที่ ได้แก่ ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอนางรอง 
และตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (เหลือตําบลท่าม่วง อําเภอสตึก และตําบลสะแกโพรง 
อําเภอเมือง) 
 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

๑. พ้ืนที่เป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี และมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง 
๒. หน่วยงานในพื้นที่มีความเข้มแข็ง 
๓. บางพื้นที่มีผู้นําชุมชนมาร่วมการประชุม เช่น พระ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น เพื่อโน้มน้าวจิตใจชาวบ้าน 
๔. หน่วยงานในพื้นที่มีกาสนับสนุนงบประมาณร่วมในการจัดการประชุม 
ปัญหาและอุปสรรค 
๑. การผลักดันนําข้อบัญญัติไปใช้ค่อนข้างยาก เนื่องจากบางพื้นที่มีความขัดแย้งในองค์กร  
๒. พ้ืนที่บางตําบลมีขนาดใหญ่ ส่งผลต่อการจัดการทําได้ยากขึ้น 

 ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๑. ทํางานโดยยึดหลักการใช้ ครู ก เป็นสื่อกลางในการเข้าไปประสานงานกับผู้นําชุมชน ทําให้ประสบ
ความสําเร็จได้ง่ายขึ้น 

๒. ใช้วิธีการให้แต่ละหน่วยงานกําหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองแล้วนํามารวมกันและจัดทําแผน ทํา
ให้ง่ายและประหยัดเวลา 

๓. ใช้วิธีการศึกษาคนและชุมชนก่อนการดําเนินการ เช่น แกนนําชุมชน พระ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น 
แล้วให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว โน้มน้าวชุมชนให้ร่วมดําเนินการ 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๓ สุรินทร์  
กิจกรรมที่ดําเนินการ  

 ดําเนินการจัดประชุมพัฒนาตําบลต้นแบบ IVM ครบตามเป้าหมายจํานวน ๖ พ้ืนที่ ได้แก่ ตําบลเทน
มีย์ อําเภอเมือง ตําบลปราสาททนง อําเภอปราสาท ตําบลเมืองลีง อําเภอจอมพระ ตําบลระแงง อําเภอศีขร
ภูมิ ตําบลสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ และตําบลไพรขลา อําเภอชุมพลบุรี 
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 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
๑. พ้ืนที่เป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี  
๒. มีการแบ่งบุคลากรรับผิดชอบในแต่ละอําเภอ และมีการซักซ้อมแผนการ เนื้อหาของโครงการการ

จัดประชุมให้กับผู้รับผิดชอบ และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดประชุม 
๓. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ความสนใจในกิจกรรมดังกล่าว 
๔. หน่วยงานในพื้นที่ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปัญหา 
ปัญหาและอุปสรรค 
๑. การกําหนดวันประชุมค่อนข้างยาก 
๒. การสํารวจ HI-CI บางพื้นที่ไม่ได้ข้อมูลจริง เนื่องจากมีการเตรียมพ้ืนที่ก่อนที่จะลงไปสํารวจ 
๓. ต้องใช้เวลามากพอสมควรในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ปัญหากับชาวบ้าน  
๔. ควรเพิ่มข้อบัญญัติลงไปในแผนด้วย เพื่อจะได้มีผลบังคับใช้และได้รับความร่วมมือมากขึ้น 
๕. บางพื้นที่ผู้นําชุมชนมาไม่ครบ 
๖. เสียเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลนําเข้า เนื่องจากประสบการณ์ทํางานที่ต่างสาขาอาชีพกัน 
๗. หัวหน้าทีม ยังไม่มีความชํานาญในเนื้อหาการประชุมในบางประเด็น ทําให้ต้องใช้เวลาในการ

ทบทวนความเข้าใจ 
 ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๑. ทํางานโดยยึดหลักการใช้ Guideline เดียวกัน เน้นวิธีการซักซ้อมแผนและกิจกรรมแก่บุคลากร 
เพื่อความเข้าใจ ง่ายและสะดวกต่อการจัดการโครงการ 

๒. มีการดึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ทีมงานได้ร่วมกันเรียนรู้เรื่องการจัดการแมลงพาหะนํา
โรคแบบผสมผสาน (IVM) และสามารถนําไปถ่ายทอดสู่ชุมชนได้อย่างเป็นระบบ 

๓. ควรมีการจัดทําข้อมูลนําเข้าก่อนการประชุมเพื่อให้ง่าย และไม่ต้องเสียเวลาให้พ้ืนที่มาคิดวิเคราะห์ 
๔. ใช้กระบวนการเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน ในการวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนคิดร่างแผนงานโครงการ 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๕.๔ ปากช่อง  
กิจกรรมที่ดําเนินการ  

 ดําเนินการจัดประชุมพัฒนาตําบลต้นแบบ IVM จํานวน ๒ พ้ืนที่ ได้แก่ ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอ
เมือง ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง (เหลือตําบลกุดพิมาน อําเภอด่านขุนทด ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิ
มาย และตําบลท่าลาดขาว อําเภอโชคชัย) 
 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

๑. พ้ืนที่เป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี  
๒. แกนนํา/ผู้นําชุมชน/นายก อบต. ให้ความสําคัญกับแนวทางจัดการแมลงพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM)  
๓. หน่วยงานในพื้นที่มีกาสนับสนุนงบประมาณร่วมในการจัดการประชุม 
ปัญหาและอุปสรรค 
๑. การกําหนดวันประชุมค่อนข้างยาก 
๒. การประสานงานระหว่างหน่วยงานยังไม่ชัดเจน 
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๓. เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายหน่วยงานทําให้ กําหนดวันประชุมได้ยาก เนื่องจากเวลาว่าง
ไม่ตรงกัน 

๔. บางตําบลมีขนาดใหญ่มาก และอยากให้ดําเนินการครบทุกหมู่บ้าน ทําให้ขาดงบประมาณในการ
ทํากิจกรรม 

๕. บางชุมชนชาวบ้านมีภารกิจส่วนตัวมาก จึงสามารถจัดประชุมได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น 
เช่น ในช่วงเช้า 

๖. บุคลากรที่เข้ามาร่วมอบรมมีจํานวนมากเกินไป ทําให้ควบคุมและการจัดการประชุมหรือกิจกรรม
ทําได้ยากขึ้น 

๗. ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจไม่ได้เข้าร่วมประชุมทําให้ไม่สามารถตัดสินใจได้ 
 ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๑. จากประสบการณ์ประชุมที่จัดก่อนทําให้สังเกตว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่แค่ช่วงเช้า ในครั้งต่อไปจึง
มีการเชิญคณะกรรมการทํา MOU ในช่วงเช้าก่อนเลย 

๒. มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง แล้วนําบทเรียนดังกล่าวมาปรับใช้ในการ
จัดประชุมครั้งต่อไป  

ในการประสานงานกับพ้ืนที่ควรติดตามงานอย่างต่อเนื่อง  
๓. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะให้ความร่วมมือมากขึ้น ถ้าหากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความเป็นมิตร 

ลักษณะเหมือนเป็นพี่-น้อง ไม่ควรวางตัวแบบเจ้านาย-ลูกน้อง  
๔. บางชุมชนชาวบ้านมีภารกิจส่วนตัวมาก ควรปรับแผนให้มีการกําหนดประเด็นให้กระชับขึ้น 
๕. จากประสบการณ์ประชุมที่จัดก่อนทําให้สังเกตว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่แค่ช่วงเช้า ในครั้งต่อไปจึง

มีการเชิญคณะกรรมการทํา MOU ในช่วงเช้าก่อนเลย 
 
 

นางสาววิรัชยา คงถาวร และนางสาวชลิดา ศรีอินทร์ (ผู้บันทึก) 
นายวศิน เทพเนาว์ (พิมพ์/รายงาน) 
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ภาพกิจกรรมการจัดการความรู ้
บทเรียนตําบลต้นแบบการดําเนินงานป้องกนัควบคมุโรคไขเ้ลือดออก โดยใช้หลกั 

การจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM) 
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สรุปบทเรียนการจดัการความรู้ (KM) เรื่อง 
"การเตรียมความพร้อมและตอบโตภ้าวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

กรณีการระบาดโรคคอตบีเขตพื้นที่เครือข่ายบรกิารที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 " 
 
ความเป็นมาของการถอดบทเรียน 
 
สถานการณ์โรคคอตีบ ปี 2555 

 เดือนพฤษภาคม 2555 เกิดระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศไทย
โดยกระทรวงสาธารณสุขส่ง diphtheria antitoxin (DAT) ไปช่วยเหลือ  สถานการณ์การระบาดของโรคคอ
ตีบไม่มีข้อมูลชัดเจน  คาดว่ายังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง   

 เดือนมิถุนายน 2555 เริ่มพบผู้ป่วยรายแรกที่อําเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  กรมควบคุมโรค
ส่งทีมสํานักระบาด  และทีมสคร.สนับสนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  ลงปฏิบัติการสอบสวน  และ
ควบคุมโรค 

 เดือนกรกฎาคม 2555 พบผู้ป่วยส่วนมากเป็นผู้ใหญ่มีมากขึ้นที่อําเภอด่านซ้าย  และพบ
ผู้ป่วยเพิ่มที่อําเภอผาขาว   

 เดือนสิงหาคม 2556 การระบาดที่อําเภอด่านซ้ายขยายตัวเพิ่มขึ้น  และพบผู้ป่วยรายใหม่
เพิ่มที่อําเภอภูหลวง 

 เดือนกันยายน 2555 การระบาดของโรคที่อําเภอด่านซ้ายชะลอตัว  พบการระบาดใน
โรงเรียนที่อําเภอวังสะพุง  พบผู้ป่วยที่จังหวัดเพชรบูรณ์  และจังหวัดหนองบัวลําภู  วันที่ 26 กันยายน 2555
กรมควบคุมโรคหารือนพ.ไพจิตร  วราชิต  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการฯประชุม VDO 
conference ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจํานวน 26 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ระบาด  และพื้นที่เสี่ยง 

 เดือนตุลาคม 2555  การระบาดในพื้นที่อําเภอวังสะพุงชะลอตัว  เริ่งพบผู้ป่วยที่จังหวัด
อุดรธานี  ผู้ป่วยสงสัยที่จังหวัดสกลนคร  และผู้ป่วยเด็กทารกจากฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 สรุปจํานวนผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556) รวมทั่วประเทศ
จํานวน 43 คน  ดังนี้  จังหวัดเลยจํานวน 26 คน เสียชีวิต 2 คน  จังหวัดเพชรบูรณ์จํานวน 5 คน  
จังหวัดหนองบัวลําภูจํานวน 3 คน  จังหวัดอุดรธานีจํานวน 1 ราย  จังหวัดนครราชสีมาจํานวน 3 ราย  
จังหวัดสุราษฏร์ธานีจํานวน 2 ราย  จังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน 2 รายเสียชีวิต 2 ราย  และจังหวัดสงขลา
จํานวน 1 ราย 

 สรุปจํานวนผู้ป่วยสงสัย และผู้ป่วยยืนยัยโรคคอตีบเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 สรุปได้ดังนี้ 
  จังหวัดชัยภูมิ  พบผู้ป่วยสงสัยจํานวน 10 ราย  ดังนี้ 
  -  ตําบลสระพัง อําเภอบ้านแท่น  จํานวน 1 ราย  
  -  ตําบลทุ่งพระ อําเภอคอนสาร  จํานวน 1 ราย   
  -  อําเภอหนองบัวแดง  จํานวน 2 ราย  (ตําบลหนองแวง 1 ราย และตําบลท่าใหญ่ 1 ราย)  
  -  อําเภอจัตุรัส  จํานวน 1 ราย   
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  -  อําเภอเกษตรสมบูรณ์  จํานวน 1 ราย    
     -  อําเภอเทพสถิต  จํานวน 1 ราย 
     -  อําเภอเมือง  จํานวน  2 ราย  (ตําบลบ้านลาด 1 ราย  ตําบลโพนทอง 1 ราย)    
  -  อําเภอหนองบัวระเหว  จํานวน 1 ราย  
  จังหวัดนครราชสีมา สรุปดังนี้  พบผู้ป่วยยืนยัน   3 ราย  ดังนี้  อําเภอด่านขุนทด อําเภอสี
คิ้ว และอําเภอเทพารักษ์)  พบผู้ป่วยน่าจะเป็น 2 ราย (อําเภอขามสะแกแสง  และอําเภอด่านขุนทด)  และพบ
ผู้ป่วยสงสัย 18 ราย  
  -  อําเภอขามสะแกแสง 1 ราย ผู้ป่วยน่าจะเป็น (เสียชีวิต)  
  -  อําเภอโนนสูง ผู้ป่วยสงสัย 3 ราย  
  -  อําเภอโนนไทย 1 ราย ผู้ป่วยสงสัย  
  -  อําเภอจักราช 1 ราย ผู้ป่วยสงสัย  
  -  อําเภอแก้งสนามนาง ผู้ป่วยสงสัย 3 ราย  
  -  อําเภอคง  ผู้ป่วยสงสัย 1 ราย  
  -  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  ผู้ป่วยสงสัย  1 ราย   
  -  อําเภอลําทะเมนชัย ผู้ป่วยสงสัย 1 ราย   
  -  อําเภอห้วยแถลง ผู้ป่วยสงสัย 1 ราย   
  -  อําเภอด่านขุนทด 2 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย   และผู้ป่วยน่าจะเป็น  1 ราย  
   -  อําเภอเทพารักษ์  ผู้ป่วยยืนยัน  1 ราย 
  -  อําเภอสีคิ้ว  7 ราย  ผู้ป่วยสงสัย  6 ราย  และผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย 
  จังหวัดบุรีรัมย์  พบผู้ป่วยสงสัยจํานวน 2 ราย  ดังนี้ 
  -  อําเภอโนนสุวรรณ  จํานวน 1 ราย  
  -  อําเภอโนนดินแดง  จํานวน 1 ราย  
  จังหวัดสุรินทร์  พบผู้ป่วยสงสัยจํานวน 4 ราย  ดังนี้ 
  -  อําเภอเมือง จํานวน 1 ราย 
  -  อําเภอชุมพลบุรี  จํานวน 1 ราย  
  -  อําเภอท่าตูม  จํานวน 2 ราย 

 ลักษณะการระบาดโรคคอตีบในประเทศไทยปี พ.ศ.2555 แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ   
 กลุ่มที่ 1 การระบาดเกิดในกลุ่มผู้ใหญ่เป็นหลัก  ลักษณะการระบาดนี้พบในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  เช่น  จังหวัดเลย  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดอุดรธานี  เป็นต้น  การระบาดลักษณะนี้
มีศักยภพในการแพร่กระจายของโรคสูง  เนื่องจากระดับภูมิคุมกันต่อโรคคอตีบในประชากรวัยผู้ใหญ่ในพื้นที่
ดังกล่าวอยู่ในระดับตํ่า  โดยประชากรเหล่านี้เกิดก่อนแผนงานสร้างเสริมภูมิคุมกันโรค  ไม่ได้รับวัคซีนในวัยเด็ก  
แต่เติบโตมาในช่วงเวลาที่มีโรคคอตีบในธรรมชาติน้อย  จึงขาดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรค  การให้ภูมิคุ้มกัน
ต่อโรคโดยการฉีดวัคซีนกระตุ้นในผู้ใหญ่  การฉีด dT แทน TT เมื่อต้องการ 
ป้องกันโรคบาดทะยัก 
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  กลุ่มที่ 2  การระบาดเกิดในเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี  ส่วนใหญ่เป็นการเกิดโรคในเด็กเพียงราย
เดียวหรือกลุ่มเด็กเล็กๆทีส่ัมผสัใกล้ชิด  โดยเด็กไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน  ลกัษณะการระบาดนี้พบในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  และในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้  การระบาดักอยู่เฉพาะในกลุ่มเด็ก  ไม่
แพร่กระจายต่อในกลุ่มผู้ใหญ ่ ในพื้นที่เหล่านี้คาดว่ามีเชื้อคอตีบแพร่กระจายอยู่แต่เดิม  เมื่อมีมาตรการเพิ่ม
ความเข้มข้นของการเฝา้ระวัง  จึงสามารถตรวจจับได้  แต่ประชากรวัยผู้ใหญ่ในพื้นที่เหล่านี้อาจยังมีระดับ
ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับเพียงพอ  เนื่องจากการกระตุ้นภูมิคุมกันตามธรรมชาติอาการเจ็บป่วยจึงมีน้อย  การ
ป้องกันควบคุมโรคโดยการตรวจสอบการฉีดวัคซีนในเด็กทั้งเด็กปกติและกลุ่มเสี่ยงใหค้รบถ้วนทุกพ้ืนที่ 
 
 
   ยุทธศาสตรก์ารป้องกันควบคุมโรค 
 

 Emergency response  ควบคุมการระบาดอย่างรวดเร็ว โดยค้นหาผู้ป่วยเพื่อลดการแพร่เชื้อใน
ชุมชน จัดการผู้สัมผัสใกล้ชิดและพาหะเพื่อป้องกันการเกิดโรคและลดการแพร่เชื้อ ดูแลผู้ป่วยเพื่อลดอัตราตาย 
ผ่านการประสานสั่งการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  -  เร่งควบคุมแหล่งโรคในจังหวัดเลย 
  -  ป้องกันกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดเลยและพื้นทีใ่กล้เคียงรวม 15 จังหวัด 
  Strengthening immunization program  ดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้เข้มแข็งเพื่อ
การป้องกันการระบาดในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อ่ืนๆในประเทศ โดยตรวจสอบความครอบคลุมวัคซีนที่มี
ส่วนประกอบของวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในกลุ่มอายุต่างๆและเร่งรัดให้ครอบคลุมวัคซีนดังกล่าวเป็นไปตาม
เป้าหมาย รวมถึงให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบกับประชากรที่คาดว่าจะไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ 
  -  ประเมินความเสี่ยงและป้องกันโรคในจังหวัด อ่ืนในประเทศ 
  -  จํานวนผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบสะสมและผูป่้วยใหม่ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา 
  เน้นการประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็งทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐและประชาชน
รวมถึงเผยแพร่สื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคคอตีบให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนอย่างทั่วถึง  

 

พื้นที่ดําเนินการ :  
  

 เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 (นครชัยบุรินทร์) พ้ืนทีร่ับผดิชอบจํานวน 4 จังหวัด ดังนี้ 
  1. จังหวัดนครราชสีมา 
  2. จังหวัดชัยภูมิ 
  3. จังหวัดบุรีรัมย์ 
  4. จังหวัดสุรินทร์  
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 โครงสรา้งบญัชาการ 
 

ระดับกระทรวงสาธารณสุข 
รูปที่ 1  แผนผังการบัญชาการกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคคอตีบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
ระดับเขต 
 การเตรียมพร้อมด้านต่างๆของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  มีระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน  ตามคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (กรณีการระบาดของโรคคอตีบ) ปีประมาณ 2555  แบ่งโครงสร้างออกเป็น 1 ส่วนบัญชาการ  
และ 4 ฝ่าย (รูปที่ 2)  คือ 
 ส่วนบัญชาการเหตุการณ์ ( Incidence commander : IC )  ซึ่งมีผู้อํานวยสํานักงานฯ  นายแพทย์
ธีรวัฒน์  วัลัยเสถียร  เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ลําดับที่ 1  และ รองผู้อํานวยการสํานักงานฯ  นางรันตนา
ภรณ์  ฮิมหมั่นงาน  เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ลําดับที่ 2  มีบทบาทและหน้าที่  บัญชาการ  สั่งการ  ตาม
ระบบบัญชาการ  ตามสถานการณ์  เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดจนกว่าจะได้แต่งต้ัง  หรือ
มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่อ่ืนแทน  ติดตามประเมินสถานการณ์ และประสานการดําเนินการของทีมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง  บริหารจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข  และควบคุม  กํากับ  ติดตาม  การดําเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  สั่งการผ่านฝ่ายต่างๆ
ทั้ง 3 ฝ่ายในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. ฝ่ายข้อมูล  มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเฝ้าระวังติดตามและรายงาน
สถานการณ์โรคต่อที่ประชุม war room  สรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา  ร่วมประชุม war room  
ประสานการดําเนินงานกับส่วนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ฝ่ายปฏิบัติการ  จํานวน 4 คณะ  ดังนี้   
  -  ทีมจังหวัดนครราชสีมา  มีหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
นางนันทนา แต้ประเสริฐ 

โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาด

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ 

(ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

ทีมปฏิบัติการ/OPERATION 
ประธาน : รองอธิบดีกรมควบคุม

โรค 

ทีมบริหารจัดการ 
ประธาน : นพ .ทรงเกียรติ เล็ก
ตระกูล

ทีมยุทธศาสตร์/STAG 
ประธาน : นายแพทย์ศุภมิตร 
เลขานุการ : นพ.พรศักดิ์ 

ทีมส่งกําลังบํารุง 
ประธาน : พญ.ดวงตา ออน
สุวรรณ 

ทีมสื่อสารความเสีย่ง 
ประธาน : ทพ.ญ.นัยนา แพร่ศรี

สกุล 
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  -  ทีมจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์  มีหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นายประดิษฐ์  ทองจุ่น   
  -  ทีมจังหวัดชัยภูมิ  มีหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนาง
กาญจนา  ยังขาว   
  -  ทีมจังหวัดสุรินทร์  มีหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนาง
สุทธิลักษณ์  หนูรอด 
  มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นตัวแทนกรมโรคในระดับเขต  ร่วมประชุม 
war room เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และคําแนะนําในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่  ปฏิบัติการ
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่  และทําหน้าที่ให้
ข้อเสนอแนะในการส่งบุคลากรของพื้นที่เข้ารับการอบรมตามความเหมาะสมในการดําเนินงาน  

3. ฝ่ายสนับสนุนวัสดุและเวชภัณฑ์  มีหัวหน้าฝ่าย  คือนางดวงจันทร์  จันทร์เมือง  มีบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบจัดหา  และเตรียมวัสดุอุปกรณ์และการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข  จัดสรร  จัดส่ง  วัสดุ  เวชภัณฑ์  ร่วมประชุม war room เพื่อติดตามสถานการณ์และ
ให้ข้อเสนอแนะ  และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกครั้งเสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
รูปที่ 2  แผนผังการบัญชาการ สคร.5 ในกรณีการระบาดของโรคคอตีบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
IC 1 : นพ.ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร 
IC 2 : นางรัตนาภรณ์  ฮิมหมั่นงาน

ฝ่ายข้อมูล 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ   ฝ่ายสนับสนุนวัสดุและเวชภัณฑ์ 
นางดวงจันทร์  จันทร์เมือง 

ฝ่ายปฏิบัติการจ.นครราชสีมา 
 นางนันทนา  แต้ประเสริฐ  

ฝ่ายปฏิบัติการจ.ชัยภูมิ  
นางกาญจนา  ยังขาว 

ฝ่ายปฏิบัติการจ.บุรีรัมย์ 
 นายประดิษฐ์  ทองจุ่น 

ฝ่ายปฏิบัติการจ.สุรินทร์  
 นางสาวสุทธิลักษณ์  หนูรอด 
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วัตถุประสงค ์
  เพื่อสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์ที่ฝังลึกจาก
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมปฏิบัติงาน และบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน และความรู้
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่สําเร็จ หรือล้มเหลวจากการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้ 
 
ขั้นตอนการถอดบทเรียน 
 
 ขั้นเตรียมการก่อนปฏิบัติการ 
 1. เตรียมทีมงาน หาคนที่มีทกัษะสนใจ อยากรู้ อยากทํา แบ่งหน้าที่ คุณอํานวยในทีม เดินเรื่อง 
พูดคุย จดบันทึก จับประเด็น ซึ่งต้องเข้าใจงานซึ่งกันและกัน 
 2. เตรียมอุปกรณ์ สื่อ เทคนคิ กล้องถ่ายรูป อ่ืน ๆ ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา 
 3. เตรียมกรอบเนื้อหา ประเด็น ศึกษาเนื้อหา พ้ืนที่ โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 4. เตรียมกรอบ แนวทางขั้นตอนการศึกษาและกรอบคําถาม เตรียมประเด็นพูดคุย 
 5. เตรียมกลุ่มเป้าหมายที่จะพูดคุย ใครมสีว่นได้ส่วนเสีย หรือใครคือภาคีพัฒนา 
 6. นัดหมายวัน เวลา สถาน 
 ขั้นปฏิบัติการถอดบทเรียน 
 1. การเริ่มต้น : แนะนําตัว แนะนําวัตถุประสงค์ ความเป็นมา 
  - สร้างบรรยากาศ (เกม หรอื เพลง ละลายพฤติกรรม) 
  - กําหนดกติกา (เป้าหมาย วิธีการถอดบทเรียน หน้าที่ของผู้ร่วมถอดบทเรียนข้อพึงระวัง) 
  - จัดกิจกรรมอุ่นเครื่อง 
 2. เปิดประเด็นคําถาม “ผู้รู้เล่า ผู้ศึกษาฟัง/ถาม ผู้รู้เล่า” ผู้จดบันทึกตามรูปแบบเทคนคิที่จะใช้สังเกต
บรรยากาศ เนื้อหา สาระ ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
  - เล่าประสบการณ์จากวิธีการปฏิบัติงานของผู้ร่วมถอดบทเรียน 
  - เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดกับวิธีปฏิบัติจริง 
  - วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ทําได้ดี 
  - ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานที่จะทําให้งานดีขึ้น 
  - วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงาน 
  - ข้อเสนอแนะวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรค 
  - ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  - การประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน 
 ขั้นประมวลสรุปข้อมูล 
 ทีมงานต้องนําข้อมูลที่ได้จากชุมชนมารวบรวม ทบทวนความถูกต้องสมบูรณ์ ตรวจสอบ ปรับปรุง 
เทียบเคียงข้อมูลที่ได้ สร้างการเรียนรู้ร่วมกันการทําอยู่คนเดียวจะเป็นจุดอ่อนของทีม ทกุคนต้องช่วยเติมเต็ม
ร่วมกัน 
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 ขั้นวิเคราะห ์สังเคราะห ์สรุปความ  
 การอธิบายตีความอะไรที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นได้อย่างไร เบ้ืองหลังความเป็นมา การแก้ไขปญัหาอุปสรรค 
วิธีคิดและรูปแบบความเคลื่อนไหวสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ต้องอธิบายเชื่อมโยง เพื่อสร้างความสมบูรณแ์ละสร้าง
คุณค่าให้กับบทเรียน 
 ขั้นเขียนรายงานการถอดบทเรียน แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ 
 1. ความเป็นมาและ วัตถุประสงค์การถอดบทเรียน 
 2. การเตรียมการถอดบทเรียน (เล่าขั้นตอน รายละเอียด วิธีการ ทีมงาน บทบาทหน้าที่ กรอบแนวคิด 
เทคนิค ปฏิทิน กลุ่มเป้าหมาย) 
 3.  การสรุปบทเรียนตามเนื้อเรื่องการดําเนินการถอดบทเรียน  จุดที่ทําได้ดีแล้ว  วิธีการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมถอดบทเรียน  วิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน  เปรียบเทียบความแตกต่าง  สิ่งที่ทําได้ดี
จากการปฏิบัติงาน สาเหตุที่ทําได้ดี  จุดที่ควรปรับปรุงและวิธีหรือแนวทางปรับปรุง  ขอ้เสนอแนะวิธี
ปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ้น  ปัญหาอุปสรรค  วิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรร  ข้อเสนอแนะ  ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
  1.  การบริหารจัดการ(war room)   
  2.  การจัดการ case  

ￚ Active case finding and contact case management  
ￚ Active surveillance 

ￚ Early diagnosis and treatment   
  3.  Vaccine    

ￚ MOP UP Vaccination  

ￚ Catch UP Vaccination  

ￚ ระบบ cold chain 
  4.  สรุปภาพรวมทั้งหมด  
 

สรุปเนื้อหาการถอดบทเรยีน 
 
ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการ (War room)   
 

 ศูนย์บัญชาการ (War Room) ใช้สําหรับระดมความคิดเห็นจากคณะทํางาน ชุดต่างๆ เพื่อหาแนวทาง
ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นสถานที่ที่ใช้ในการระดม
ข้อมูลและข่าวสารเพื่อเป็นฐานในการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยํา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ผ่านระบบบัญชาการสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ การเตรียม
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ความพร้อม  และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข "กรณีการระบาดของโรคคอตีบ"  แบ่งการ
บัญชาการออกเป็น 4 ระดับ  ดังนี้  

1. War room ระดับกระทรวงสาธารณสุข  ผู้ที่เข้าร่วมประชุมตามโครงสร้างแผนผังการบัญชาการ
กระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคคอตีบ  เพื่อแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศ 

2. War room ระดับกรมควบคุมโรค  เปิด War room ระดับกรมประมาณเดือนมิถุนายน 2555     
และกรมควบคุมโรคเริ่มมีการประสานสั่งการโดย War room ผ่าน VDO Conference ทุกสัปดาห์   

3. War room ระดับจังหวัด  การจัดประชุมต้องเชื่อมกับคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพระดับจังหวัดที่องค์ประกอบจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  มีการ
ประชุมสม่ําเสมอมีรายงานผลการประชุม  มีการนําผลจากการประชุมไปปฏิบัติ  มีการติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

4. War room ระดับพื้นที่ (ระดับอําเภอ)  การจัดประชุมต้องเชื่อมกับคณะกรรมการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพระดับอําเภอ   
 โดยทั่วไปประกอบด้วยวาระการประชุม 4 วาระ  ดังนี้  วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  วาระที่ 2 
เรื่องเพื่อทราบสรุปการดําเนินงานควบคุมโรค  วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณารายงานสถานการณ์โรค  และ
แนวทางการควบคุม  วาระที่ 4  สรุปมติและการสั่งการ 

 
 จุดที่ทําได้ดีแล้ว 
• มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพระดับจังหวัดอยู่แล้วที่องค์ประกอบจากทุก

ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน   
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด : IC ระดับจังหวัดให้ความสาํคัญ  และสั่งการ/แต่งต้ัง

ผู้รับผิดชอบระดับอําเภอ  คือ  มสิเตอร์คอตีบระดับอําเภอ  
• มีการแจ้งให้เฝา้ระวัง Contact case ทุกจังหวัด  
• มีการสั่งการจาก War room กระทรวงให้เก็บตกในเด็กตามระบบปกติ (Catch UP 

Vaccination)  
• War room ระดับจังหวัดกระตุ้น  การส่งต่อผู้ป่วย   การสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผสัโรค  

ติดตามผู้ที่ได้รับยาให้ได้รับคําแนะนําและกนิยาปฏิชีวนะตามเกณฑ์ (active case finding and contact 
case management) 

• มีการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค  เนื่องจากเหตุการณ์ที่มปีระชาชนมาชุมนุมกัน (Futsal word) 
• มีสํานักระบาดวิทยาทํารายงานสถานการณ์โรคคอตีบ  นําไปใช้ประโยชน์ข้อมูลในทุกระดับ 
• War room ทุกระดับคอยติดตามสถานการณ์  สั่งการของผู้บัญชาการ War room เพื่อการ

ตัดสินใจในการดําเนินการต่อไป   
• ผลจากการ war room ทําให้แนวทางการรักษา การเฝ้าระวัง ป้องกัน ติดตามท่ีชัดเจนมากขึ้น 
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 จุดที่ควรปรับปรุงและวธิีหรอืแนวทางปรบัปรุง 
• ความไม่ชัดเจนมาตรการการดําเนินงานทําให้เกิดการสับสนของพื้นที่ในการดําเนินงาน 
• การสั่งการของส่วนกลางผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น  หนังสือราชการการจากส่วนกลางไม่บูรณา

การ  มีการสั่งการที่ซ้ําซ้อน  ทํารายงานมาก 
• ข้อสั่งการจาก War room ส่วนกลางผ่านทาง VDO conference สั่งแลว้ดําเนินงานไม่ทัน

ตามท่ีสั่งการเนื่องจากระยะเวลาที่จํากัด 
• ข้อมูลจาก War room ส่วนกลางผ่านทาง VDO conference ลงในในประกาศผ่านทาง 

Website ล้าช้า  และไม่ชัดเจนว่าลงที่ Website หน่วยงานใด  
• ไม่มีการช้ีเป้าหมายพื้นที่การระบาดที่ชัดเจน 
• ข้อมูลนําเข้าจาก สคร./เขต มีน้อย 
• ไม่ควรปกปิดข้อมูลเพื่อการทํางาน 
• ควรสนับสนุนให้ใช้การสื่อสารทางอีเมล์เมื่อมี case ใหม ่ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลต่างๆ 
• เมื่อมีการปิด War room ระดับกระทรวงแล้ว  ระดับเขต (สคร.) ควรเปิดต่ออีกสักระยะก่อน

ไมค่วรปิดพร้อมกัน  เพื่อเป็นช่องทางเชื่อมข้อมูลข่าวสารระดับกระทรวง 
• ในระดับกระทรวงเมื่อปิด war room แล้วระดับเขตควรคงไว้โดย สคร.เป็น center ช้ันสองทุก

สัปดาห์ ช้ันหนึ่งเฉพาะกิจ 
• ข้อมูลที่พ้ืนทีแ่จ้งกระทรวงควรแจ้งจังหวัด สคร. ด้วย  เพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที ่
• มีรายงานบันได 4 ขั้น (คุณทาํอะไรบ้าง) 

 
ประเดน็ที่ 2 การจัดการ case 
 
สถานการณ์การจัดการผู้ป่วย ผู้สัมผสัใกลช้ิดผู้ป่วยโรคคอตีบ และพาหะ 
 ภาพรวมของสถานการณ์การจัดการผู้ป่วย ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคคอตีบ และพาหะ ในพื้นที่เขต
บริการที่ 9 เริ่มมีรายงานผู้ที่มีอาการเข้าได้กับนิยามโรคคอตีบรายแรกในพื้นที่ของหมู่บ้านของตําบลสระพัง 
อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 และพบจํานวนเพิ่มขึ้นจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 
และสุรินทร์ (พบผู้ป่วยสงสัยจํานวน 10 ราย, ผู้ป่วยสงสัย 21 ราย และผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย, ผู้ป่วยสงสัย 3 ราย
, ผู้ป่วยสงสัย 4 ราย) ตามลําดับ รายสุดท้ายวันที่ 10 ธันวาคม 2555 แต่ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 
จากการสั่งการโดยปลัดกระทรวงฯ และการใช้มาตรการการดําเนินงานตามแนวทางของกรมควบคุมโรค โดย
กําหนดว่าพื้นที่ (อําเภอ) ที่พบผู้ป่วยโรคคอตีบหรือพื้นที่ที่สงสัยว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อ ต้องดําเนิน
กิจกรรมที่สําคัญเหล่านี้  
 1. Active case finding and contact case management 
  การดําเนินงานกิจกรรมการสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสโรค รวมท้ังติดตามผู้ที่ได้รับยาให้ได้รับ
คําแนะนําและกินยาปฏิชีวนะตามเกณฑ์ (โดย อสม.) ยังพบว่ามีกิจกรรมที่ทําให้มีการดําเนินงานมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้นและยังมีจุดที่ต้องปรับปรุง รวมถึงประยุกต์ใช้ในอนาคตกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอื่นๆ 
ในภาพรวมของทั้ง 4 จังหวัด ดังนี้  

 จุดที่ทําได้ดีแล้ว 
• การค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งสองวง 
• นิยามโรคมีความชัดเจน ช่วยให้การทํางานไม่มีปัญหา  
• การค้นหาผู้สัมผัสวง 2 กลุ่มเด็กทําได้ไม่ยาก สามารถทําได้ 100 % แต่ในกลุ่มผู้ใหญ่ยาก

เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายไปๆ มาๆ ทําได้ประมาณ 80 % 
• มีความรู้เรื่องการติดต่อของโรคชัดเจน เข้าใจดี 
• การพบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิต มีส่วนช่วยสร้างความตระหนักต่อประชาชนในชุมชน รวมทั้งมีผลต่อ

เรื่องการกินยามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
• มีการลงพื้นที่ติดตามจากจังหวัด ในกิจกรรมการกินยาของผู้ป่วย และมีการสอบถามคนสุดท้าย

ที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อว่ากินยาครบโด๊ส การตาม AEFI ของผู้รับวัคซีน  
• มีการใช้อีเมล์ของงานควบคุมโรค และเมื่อมีข้อมูลเข้ามาใหม่สามารถเปิดดูได้ 
 จุดที่ควรปรับปรุงและวธิีหรอืแนวทางปรบัปรุง 
• ยังไม่มีการติดตามผู้ป่วยสงสัย 
• ยังไม่ทราบข้อมูลการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเกี่ยวกับการกินยาครบ  

 2. Active surveillance 
 การดําเนินกิจกรรมการจัดระบบเฝ้าระวังเชิงรุกประชาชนในพื้นที่โดยใช้นิยาม อาการไข้ เจ็บคอ ฝ้าสี
เทาในคอ โดย อสม. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง แล้วรายงานข้อมูลส่งต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ
โรงพยาบาลชุมชน 

 จุดที่ทําได้ดีแล้ว 
• ถ้าพบว่ามีคนที่มีอาการเข้าได้กับนิยามการทํา Act. Sur. จะได้รู้และแจ้ง รพสต. ได้เร็วขึ้น 
• มีข้อมูลเป็น Even base ของพื้นที่ 
• ข้อมูลที่มีอยู่ค่อนข้างดี และ รพ.สต. ควรจะเพิ่มตรวจสอบข้อมูลซ้ํา รวมถึงทําข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ 
• คนทํางานระดับอําเภอไม่ควรยึดติดกับการรายงานข้อมูลให้ใช้ประโยชน์ของพื้นที่เลย 

 จุดที่ควรปรับปรุงและวธิีหรอืแนวทางปรบัปรุง 
• คนทํางานยังไม่เข้าใจว่าระบบการทํา Act. Sur. เป็นอย่างไร 
• ยังขาดระบบตรวจสอบที่เป็นของภาคประชาชน ต้องประสานกับงานสุขศึกษาจึงรู้ว่ามี 
• มีหนังสือสั่งการให้ดําเนินงานกิจกรรม Act. Sur. แต่ไม่บอกรายละเอียด เว็บไหน อย่างไร  

และขาดการชี้แจงการทํา โดยเฉพาะช่วงวันที่ 27 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2555 
• ข้อมูลจากระบบนี้ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังควบคุมโรค 
• แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมีรายละเอียดมาก ซ้ําซ้อน ไม่เหมาะกับ อสม. ควรแบบง่ายๆ สื่อง่ายๆ 
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• อสม. ที่ลงทํากิจกรรม Act. Sur. มีการป้องกันตนเองต่ํามาก 
• ในโรงพยาบาลบางแห่งยังไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 

 3. Early diagnosis and treatment   
 กิจกรรมการจดัให้มีการวินิจฉัย รักษาตามแนวทางฯ ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยให้ทันท่วงที 

 จุดที่ทําได้ดีแล้ว 
• นิยามที่ใชใ้นการ Early diagnosis and treatment มีความไว 
• แพทย์/พยาบาลมีความตื่นตัวมากขึ้น 
• SRRT ตื่นตัวมากขึ้น 
• การเห็นรูปคอตบีในที่ประชุม (กระตุ้น) 
• ถ้ามี Case เสียชีวิตในพื้นที่ มีส่วนช่วยให้กิจกรรมนี้ไวขึ้น 
• มีการตัง้จุดคัดกรอง โดยใช้อาการคล้ายไข้หวดัใหญ่ เงยหน้า อา้ปาก   
• มีแพทย์เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา 
• ส่งรูปผ่านทางอเีมล์ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
• มีทีมแพทย์ยืนยัน Case อีกครั้งและให้คําปรึกษา แพทย์ที่รักษา คุยทางโทรศัพท์, ดูภาพสุดท้ายส่ง

ต่อ รพท. 
• แนวทางการรักษาที่ชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลง 
• ใช้วิธกีารส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ  
• การแยกกันทํางานมีโอกาสประเมินซึ่งกันและกนั 
• มองเห็นจุดสนบัสนุนได้ 
• จังหวดัใหญ่มีกรอบชัดทํางานได้ด ี

 จุดที่ควรปรับปรุงและวธิีหรอืแนวทางปรบัปรุง 
• มาตรการตอนแรกไม่ชัดแก้โดยใช้ War room จังหวัดเป็นหลัก 
• นิยามผู้ป่วยไม่ชัดเจน 
• การให้ DAT ไม่เหมือนกันในแต่ละ รพ. 
• แพทย์จบใหม่ไม่เคยเห็นแผ่นฝ้า แพทย์เก่าเคยทําให้ case R/o มาก 
• แนวทาง Tx, Dx ลงไม่ถึงผู้ทํางานหรือคลาดเคลื่อน 
• ยังขาดแนวทางการสื่อสารที่ชัดเจนในกิจกรรมนี้ 
• การดําเนินการของแต่ละจังหวัดยังแยกส่วนอยู่ 

 บุคลากรปฏิบัติงานระดับจังหวัดสุรินทร์ มีจํานวน 3 คน (งานระบาดรายงาน case, SRRT สอบสวน, 
งานควบคุมโรค ควบคุมโรคร่วมกับเครือข่าย)  จังหวัดนครราชสีมา มีทีม SRRT จํานวน 2 กลุ่ม (PHER, 
ระบาด) ในการควบคุมโรคเป็นหน้าที่ของทีมอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง  จังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์ จะแบ่งงาน
โดย ระบาด เฝ้าระวังสอบสวน ส่วนการควบคุมโรค งานควบคุมโรคจังหวัด ประสานงานเร็ว สั่งการไว 
เบ็ดเสร็จลงดําเนินการได้พร้อมกันใน 2 พ้ืนที่ 
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  ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีการดําเนินงานของพื้นที่ในการ
ป้องกันควบคุมโรคดังกล่าวเรื่อยมาจนมีการปรับพ้ืนที่ระบาด มาเป็นพื้นที่เสี่ยง และสุดท้ายปรับเป็นพื้นที่ปกติ 
แต่ยังพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจจากการทํางานในครั้งนี้ถึงความเข้มข้นของการทํากิจกรรม Active case 
finding and contact case management, Active surveillance และ Early diagnosis and treatment 
ของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนและส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวในระบบ
สั่งการอันเป็นหัวใจหลักของการทํางานทั้งหมดคือ การจัดต้ัง War room ระดับจังหวัด ซึ่งมีการสั่งการโดย
ปลัดกระทรวงฯ หรือผู้แทน จะมีส่วนช่วยให้การทํางานในขั้นตอนนี้ดีย่ิงขึ้น (ชัยภูมิ, นครราชสีมา) จึงมีความ
เข้มข้นในการทํางานมากกว่าจังหวัดที่ไม่มีการจัดต้ัง War room 
 
ประเดน็ที่ 3 วัคซีน (Vaccine) 
 

MOP UP Vaccination เร่งให้วัคซีนโดยให้ภูมิคุ้มกันเสรมิด้วย dT  2 ครั้ง ทุกคน เพือ่ป้องกันความ
รุนแรงหากมีการติดเชื้อ  โดยไม่เน้นประวัติการฉีดวัคซีน และให้เขม็แรกแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห ์ยกเว้นมี
หลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบถว้น 

Catch UP Vaccination หลังจากดําเนินการ MOP UP Vaccination แล้ว 1 เดือนให้วัคซีนเก็บ
ตกในเด็กตามระบบปกติ 

 จุดที่ทําได้ดีแล้ว 
• การดําเนินงานในพื้นที่ระบาดมีเครือข่ายข้างเคียงมาเป็นทีมเสริมสนับสนนุการดําเนินงาน

และทีมพ่ีเลี้ยง 
• มีการให้ความรู้ ซักประวัติ คดักรอง ส่งต่อ 

 จุดที่ควรปรับปรุงและวธิีหรอืแนวทางปรบัปรุง 
• มาตรการไม่ชัดเจน  เช่น  มเีหตุผลอะไรต้องทําในกลุ่มอายุตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 15 ปี  และอายุ 

0-12 ปีได้รับวัคซีนครบแล้วต้องรับการฉีดวัคซีนอีกหรือไม ่
• วัคซีนที่ใช้ในการดําเนินงานไม่พอ  แนวทางการแก้ไขฉีดวัคซีนในผู้มีประวัติไม่ชัดเจนก่อน 
• การดําเนินงานต้องมีการประชุมใช้เกณฑ์และแนวทางในการดําเนินงานให้เป็นเกณฑ์เดียวกัน  

ก่อนการดําเนินงานทั้งงานระบาดวิทยา  และกลุ่มงาน EPI 
• ต้องมีผู้ตอบคําถามระดับจังหวัด  หากเกิดความเสี่ยงในความเชื่อมั่นของทีมอําเภอต่อทีม

จังหวัด  ต้องเตรียมความพร้อมทั้งผู้รับผิดชอบงาน EPI  คู่มือแนวทาง  และผู้เชี่ยวชาญทุกระดับทั้งระดับเขต
และจากส่วนกลางในการตอบข้อสงสัยในการดําเนินงาน  

• ไม่มีการเฝ้าระวังอาการภาคหลังการได้รับวัคซีน (AEFI)  และบางพื้นที่ทางปฏิบัติไม่มีการคัด
กรองก่อนฉีด 

• ควรฟื้นฟูความรู้บุคลากร (บุคลากรด้านระบาดวิทยา  EPI  ทีม SRRT  และผู้ฉีดวัคซีน) เรื่อง 
EPI และเทคนคิการฉีดก่อนลงปฏิบัติงาน 
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 ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain) 

 จุดที่ทําได้ดีแล้ว 
• มีอุปกรณ์ในการนําส่งวัคซีน  และเก็บรักษาวัคซีนที่ค่อนข้างพร้อม 
• การถ่ายทอดวิชาการเก็บรักษาการวัคซีนที่ถูกต้องก่อนเกิดการระบาด 
 จุดที่ควรปรับปรุงและวธิีหรอืแนวทางปรบัปรุง 
• ระบบลูกโซ่ความเย็นเมื่อทํา MOP UP Vaccination ยังไม่ได้มาตรฐาน  และการลง Lot 

No.ขวดสําหรับ MOP UP จาํนวนมากๆลงLot No.ขวดไม่ได้ครบในบางพื้นที่ 
• เป้าหมายประชากร (ดูข้อมูลจากโปรแกรม Hot XP) ทีใ่ช้ในการทํา MOP UP ยังไม่ชัดเจน 

อาจทําให้การดําเนินการล้าช้า  และไม่ครอบคลุมกลุ่มเปา้หมายประชากร 
• การบริหารจัดการวัคซีนส่วนกลางต้องชัดเจน  มีการจัดลําดับความสําคัญความต้องการใช้

วัคซีนของแต่ละพื้นที่ให้ทันตามมาตรการสั่งการจากส่วนกลาง  เพื่อการป้องกันควบคุมแก้ไขปญัหาการระบาด
ของโรคคอตีบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

• ขาดข้อมูลวิชากรทางอิมมูโนวิทยา (ภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ) ในการได้รบัวัคซีนเข็มที ่1 และเข็ม
ที่ 2 

• การสื่อสารความเสี่ยงที่ไม่ถูกต้องทําให้กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกัน  เช่น  มีข้อมูลว่าฉดีเข็มเดียวพอแล้วไม่ต้อง ฉีดเข็มที่สองและสาม  และการให้ข้อมูลเชิงลบว่าฉีด
วัคซีนจะทําใหเ้กิดอาการปวดมากทําให้ไมอ่ยากฉีดวัคซีน 
 
ประเดน็ที่ 4 สรุปภาพรวมทัง้หมด  
 

 จากการระบาดของโรคคอตีบในครั้งนี้  แสดงให้เห็นว่าโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน  ก็เกิดการ
ระบาดได้ทั่วประเทศ  และประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินระดับประเทศได้ การมีระบบข้อมูลข่าวสารทางระบาด
วิทยาที่ดี  มีรายงานการเกิดโรครวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง  มีข้อมูล/สถิติ การเกิดโรค  มีการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ  และมีการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรค  จะส่งผลต่อระบบบัญชาการสั่ง
การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลทําให้โรคสงบในระยะเวลาตามเป้าหมายที่ ต้ังไว้  และสามารถนํา
กระบวนการดังกล่าวไปปรับใช้กับการระบาดของโรคอื่นได้เป็นอย่างดี 
 ระยะก่อนการระบาด : การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบในพื้นที่ที่เกิดการระบาด
ของโรค  และเตรียมความพร้อมของทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯทีมต่างๆ  ดังนี้  ทีมข้อมูล  ทีมปฏิบัติการ  และ
เตรียมความพร้อมของวัสดุและเวชภัณฑ์พร้อมผู้รับผิดชอบ หากพื้นที่ระบาดหรือพื้นที่ใกล้เคียงเกิดการระบาด
ร้องขอก็พร้อมที่จะลงสนับสนุนการดําเนินงานได้ทันที   
 ระยะเกิดการระบาดของโรคคอตีบ 
 ด้านการบริหารจัดการ (War room)/ด้านการจัดการ case : ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีการดําเนินงานของพื้นที่ในการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าวเรื่อยมาจนมีการปรับพ้ืนที่
ระบาด มาเป็นพื้นที่เสี่ยง และสุดท้ายปรับเป็นพื้นที่ปกติ แต่ยังพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจจากการทํางานในครั้ง
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นี้ถึงความเข้มข้นของการทํากิจกรรม Active case finding and contact case management, Active 
surveillance และ Early diagnosis and treatment ของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง สิ่งหนึ่งที่
เห็นได้ชัดเจนและส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวในระบบสั่งการอันเป็นหัวใจหลักของการทํางานทั้งหมดคือ 
การจัดต้ัง War room ระดับจังหวัด ซึ่งมีการสั่งการโดยปลัดกระทรวงฯ หรือผู้แทน จะมีส่วนช่วยให้การ
ทํางานในขั้นตอนนี้ดีย่ิงขึ้น (ชัยภูมิ, นครราชสีมา) จึงมีความเข้มข้นในการทํางานมากกว่าจังหวัดที่ไม่มีการ
จัดต้ัง War room 
 ด้านวัคซีน (Vaccine) : การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต้องเตรียมสิ่งสนับสนุนให้เพียงพอ  มีการ
จัดลําดับความสําคัญความต้องการใช้วัคซีนของแต่ละพื้นที่ให้ทันตามมาตรการสั่งการจากส่วนกลาง  เพื่อการ
ป้องกันควบคุมแก้ไขปญัหาการระบาดของโรคคอตีบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  การจัดสรรทรัพยากร/การแชร์
ทรัพยากร/การบูรณาการใช้ในพื้นที่มีความสําคัญ  ทั้งการบูรณนาการแผนบุคลากร  งบประมาณ  และงาน
โดยเฉพาะระดับจังหวัด  โดยมีหน่วยงานวิชาการในพื้นที่สนับสนุนทางด้านวิชาการและที่ปรึกษา  และ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณอีกด้วย 
 ระยะหลังการระบาด : สรุปผลการดําเนินงาน  และดําเนนิการจัดการความรู้การป้องกันควบคุมโรคคอ
ตีบของพื้นที่โดยดําเนินการถอดบทเรียนการดําเนินงานที่ผ่านมา 
 

  สิ่งที่ต้องทําตอ่ไป :  
• การเตรียมหาแหล่งความรู้อ้างอิงเพื่อการค้นหา ทั้งที่เป็นบุคคล  เอกสาร  Website ทีส่ามารถ

ดูได้ตลอดเวลา สั้นๆ ดูง่าย เข้าใจทันท ี
• การพัฒนาทีมในทุกระดับเช่นหลักสูตรการอบรมให้ความรูแ้ก่บุคลากรทมีต่างๆ 
• จัดให้มีการซ้อมแผนกรณีเกิดการระบาดของโรคคอตีบ 

 สิ่งทีค่้นพบจากการดําเนินงาน 
• บางพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  และถอดบทเรียนการดําเนินงานให้เพื่อนฟัง 
• การติดต่อสื่อสารการแจ้งข้อมูลใช้โทรศัพทส์่วนตัวเป็นหลัก  และมีการสือ่สารผ่านทางอีเมล์  มี

ข้อมูลนําเข้าได้จากข้อมูลเชิงสังคมใช้ควบคูกั่บข้อมูลทางระบาดวิทยา 
• มีการนําเสนอ แก้ไข มขี้อมูลมากกว่าการนําเสนอแบบ spot map 
• มีการแถลงข่าวเพ่ือช่วยป้องกันการตื่นตระหนกของประชาชน 
• มีทีมงานระดับอําเภอเข้มแข็ง  และ War room ระดับอําเภอที่เข้มแข็ง 
• เกิดโครงสร้างการทํางาน (ทีม) ที่ชัดเจนทั้งระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 
• ผลจากการ War room มีแนวทางที่ชัดเจน(การรักษา การเฝ้าระวัง ป้องกัน ติดตาม) 
• มีห้องปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ในการวินิจฉัยโรคคอตีบ  เช่นโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  

และโรงพยาบาลชุมชนบางแห่ง เช่น โรงพยาบาลนางรอง 
• ควรมีผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันได้  ในกรณผีู้รบัผิดชอบหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ 
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ภาพกิจกรรม 
การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

กรณีการระบาดโรคคอตีบเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
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บทสรุปการเรียนรู้  

“ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน”์ 

คณะทํางาน  บุคลากรกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5 นครราชสีมา 

ที่มาของการจดัทําระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ 

ตามที่กรมควบคุมโรคได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการ “เป็นองคก์รชั้นนําระดับนานาชาติ ทีสั่งคมเชื่อถือและ
ไว้วางใจ เพือ่ปกป้องกระชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวชิาการ ภายในปี 2563” ได้กาํหนด 6 
ยุทธศาสตรใ์นการขับเคลื่อนงาน โดยมียุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรและ
บุคลากรให้มขีีดสมรรถนะสูงไดม้าตรฐานสากล เป็นพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินงาน ในด้านการพัฒนาบุคลากร กรม
ควบคุมโรคได้จัดทํายทุธศาสตรก์ารพฒันาข้าราชการ ป ีพ.ศ. 2553 - 2556 คู่มือแนวทางการประเมินสมรรถนะ การ
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) และแนวทางการประเมินสมรรถนะของกรม
ควบคุมโรค โดยในปีงบประมาณ 2556 ได้กําหนดเป็นตัวชีว้ดัคํารับรองการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 ด้านการพัฒนา
องค์กร ตัวชี้วดัที่ 7 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และตัวชี้วัดยุทธศาสตรท์ี่ 6 ตัวชี้วัดที่ 6.2.3 ร้อยละของบุคลากร
ของหน่วยงานมสีมรรถนะตามเกณฑ์ทีก่ําหนด ซึ่งสํานักงานปอ้งกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้ใช้ระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประกอบดว้ย ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ (สมรรถนะ)  

สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จงึได้จัดทํา “ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ 
(Competency Online)” ขึน้ เพื่อใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสทิธิภาพ
คือ ลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกิดความสะดวก รวดเรว็ ระบบสามารถประมวลผลได้แม่นยํา มีความน่าเชื่อถือ ใชใ้น
การตดิตามกํากบั ลดการใชท้รพัยากรในการประเมินสมรรถนะ และผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใชง้าน ซึ่งจะทําใหก้าร
ประเมินประเมนิผลการปฏิบัตริาชการมีความรวดเร็ว และนําไปใช้ในการจดัสรรส่ิงจงูใจที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิข์อง
การดําเนินงานต่อไป 

การดําเนินงาน “ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์” การจัดทําระบบประเมนิสมรรถนะออนไลน์ใช้การจัดการความรู้
ในการดําเนินงาน ดังนี ้

1. การบ่งชี้ความรู้ (KMP1) เครือข่ายพัฒนาองค์กร สคร.5, 6, 7 ประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนางานด้านการพัฒนา
บุคลากร (HRD) วันที่ 19 - 21 ธ.ค.2555 ณ ภูรัญญารีสอรท์ จ.นครราชสมีา โดยพิจารณาจากตัวชีว้ัดคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบคุลากร และตัวชี้วัดยุทธศาสตรท์ี่ 6.2.3 
ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานมสีมรรถนะเฉพาะตามเกณฑ์ที่กําหนด มากําหนดเป็นโจทย์ KM ที่จะจัดทําระบบ
ประเมินสมรรถนะออนไลน์ เพือ่ช่วยในการดําเนินงานและเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
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2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP2) ศึกษาแนวทางการประเมนิสมรรถนะ และออกแบบระบบในเดือน
ธันวาคม 2555 ตามคู่มือแนวทางการประเมนิสมรรถนะและการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของกรมควบคุมโรค และ
ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ปีงบประมาณ 2556 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในการจดัทําระบบฐานข้อมูล นายทว ี อารยะสุขวัฒน์ สคร.6 
ขอนแก่น มาร่วมจัดทําระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (KMP3) กําหนดขั้นตอนการประเมินสมรรถนะออนไลน ์ (Flow chart) ในเดือน
ธันวาคม 2555 ดังนี ้
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้(KMP4) มีการประชมุเครือข่ายพัฒนาองค์กร สคร.5 6 7 และเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ในการจัดทําระบบฐานข้อมูลรว่มพิจารณาระบบประเมินสมรรถนะออนไลน ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทําระบบ
ประเมินสมรรถนะออนไลน์ 

5. การเข้าถึงความรู้ (KMP5) จัดทําและติดตั้งระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ โดยสรา้งลิงค์ไว้ทีเ่ว็บไซต์ สคร.5 
(www.dpck5.com) เมนู “ระบบงาน” เพื่อใหง้่ายตอ่การเข้าถึงได้สะดวกรวดเรว็ มีการจัดทําคู่มือระบบประเมิน
สมรรถนะออนไลน์เผยแพร่เว็บไซต์ สคร.5 ในเดอืนมกราคม 2556 และประชุมชี้แจงการใชง้านระบบประเมิน
สมรรถนะออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 - 31 มกราคม 2556 

     

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (KMP6) มีการสอบถามปัญหาอุปสรรคการใชง้าน และแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารใช้
งานระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ โทรศัพท ์ Facebook e-Mail CoPs รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ “ผลการนําระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ไปใช”้ ในการประชุมเครอืขา่ยพัฒนาองคก์ร สคร. 5 
6 7 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมอนันานาวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ.มุกดาหาร โดยมีกองการเจ้าหน้าที่ กรม
ควบคุมโรค มาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วย ซึง่มขี้อคิดเห็นคือ 

(1) ควรให้ประเมินTechnical Competency ของตนเองด้วย 

(2) การประเมนิสมรรถนะ ควรเกิน Level เพื่อเป็น Talent Group 

ซึ่งกรมควบคุมโรค กําลังดําเนนิการวางหลักสูตรการทํา Career part ของนักวิชาการแต่ละระดับ หลักสูตร
การพัฒนา เชน่ ทักษะทางกฎหมาย ซึ่งสามารถเชือ่มโยงหลักสูตรการพฒันากับระบบ ระบบประเมนิสมรรถนะ
ออนไลน์ได้ และกําลังดําเนินการประชุมจัดทําพฤตกิรรมบ่งชีส้มรรถนะ เพื่อให้สามารถวัดผลได้ตรงกับสมรรถนะของ
บุคลากร 
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7. การเรียนรู้/การนําความรู้ไปใช้งาน (KMP7) มีการนาํรายงานผลที่ได้จากระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ไป
เชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และสรุปบทเรยีนเพื่อนําผลการดําเนินการไปทบทวนปรบัปรุงระบบ
ประเมินสมรรถนะออนไลน์ต่อไป 

 

ปัญหาอุปสรรคของระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ และข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ใช้งานยงัขาดความเข้าใจขั้นตอนการประเมนิสมรรถนะออนไลน์ จึงตอ้งเพิ่มการสื่อสารชี้แจงการใช้งานผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประชมุสัญจรตามกลุ่มงาน แผ่นพับ คู่มือ/แนวทาง E-mail Facebook เป็นต้น และ
เพิ่มการตรวจสอบติดตามเป็นระยะ 

2. โครงสร้างองค์กรมีการเปลี่ยนแปลง ทําให้มกีารเปลี่ยนแปลงสทิธิ์ในการประเมิน จึงต้องมีการประสานงานกบังาน
การเจ้าหน้าที่และทุกกลุ่มงานเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลง 

3. การประเมนิสมรรถนะหลักไม่เป็นตามความเปน็จริง ผลการประเมินไม่มี Gap เนื่องจากเปน็คะแนนร้อยละ 20 
ของการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ ซึ่งมผีลต่อการพจิารณาความดีความชอบ กรมควบคุมโรคจึงต้องมีการ
กําหนดพฤตกิรรมบ่งชี้สมรรถนะที่ชัดเจนและวดัผลได้จริง โดยจะนํามาใช้ในการประเมินสมรรถนะต่อไป  

4. ขาดการยอมรับและให้ความสําคัญในผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินส่วนใหญ่เข้าใจว่าการมี GAB เป็นสิ่งไม่ดี 
รวมถงึการไม่ตอ้งการพัฒนาตนเอง จึงต้องมีการสื่อสารความเข้าใจเพิ่มเติมโดยการประชุมสัญจรตามกลุ่มงาน 
และปรับปรุงระบบให้มีการประเมินเกินระดับ (Level) เพื่อเพิม่สมรรถนะของกลุ่มบุคลากรทีม่ีสมรรถนะสูงตอ่ไป 

บทสรุปการเรียนรู้  

1. การประเมินสมรรถนะของบุคลากรมีประสิทธภิาพเพิ่มมากขึน้คือ ลดขั้นตอนการปฏิบัตงิานทั้งการประเมินและ
การสรุปรายงาน เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประมวลผลได้ถกูต้องมีความน่าเชื่อถือ ใชใ้นการติดตามกํากับการ
ประเมินสมรรถนะ ลดการใชก้ระดาษในการประเมินสมรรถนะ สามารถสรุปรายงานส่งกรมควบคุมโรคได้ทันท ี
และผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งาน  

2. ยังไม่สามารถนาํไปใช้ในการจดัสรรส่ิงจงูใจที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิก์ารดําเนินงานได้ทัง้หมด เนื่องจากมีการ
ประเมินเฉพาะสมรรถนะ (รอ้ยละ 20) แต่ยงัมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 80) ที่ยงัใชร้ะบบกระดาษอยู่และ
การกําหนดตวัชีว้ัดยังไม่ชดัเจนและวัดผลสัมฤทธิ์ได้จริง จึงต้องมีการพัฒนาตั้งแต่การถ่ายระดบัตัวชี้วัดไปสู่
รายบุคคลโดยการ Coaching สัญจรทกุกลุ่มงาน และพัฒนาระบบใหส้ามารถประเมนิได้ทั้งผลสัมฤทธิ์และ
สมรรถนะ เพือ่การพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม และนําไปใช้ในการจดัสรรส่ิงจงูใจที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินงานต่อไป 

นางสาวนันทน์ภัส สุขใจ สรุปบทเรยีน 
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สรุปบทเรียน 

เส้นทางสู่ “ตําบลสุขภาพด”ี 
 

คณะทาํงาน กลุ่มแผนงานและประเมินผล สคร.5 นครราชสีมา 
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สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง 

ความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการ 

         

1. ชื่อคณะทํางาน 

1. นายเสวียน  คาํหอม 

2. นายสุรนอง  ใหญ่สูงเนิน 

3. นายสําราญ  คลากระโทก 

4. นางระพีพร  ทรัพย์สุริยะกุล 

5. นางสาวราตรี  ต้ังรัตนกมลกุล 

6. นางนรีนันท์  ภูบุญศรี 

7. นายสมาน  ม้วนโคกสูง 

8. นางวัลย์ธนา  เกตุใหม ่

เครื่องมือการจัดการความรูท้ี่นํามาใช้  

1. การประชุม (สัมมนาปฏิบัติการ) เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2. การค้นหาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(Knowledge Sharing) 

4. After Action Review – AAR 

5. การจัดเก็บความรู้ไว้เป็นหมวดหมู่ (Knowledge Asset) 
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หลักการเหตุผล 

วัณโรคเกิดจากการติดเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ปัจจุบันยังเป็นปัญหาสําคัญด้าน
สาธารณสุขของประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยวัณโรคทุกชนิดเป็นจํานวนมาก ร้อยละ 80 พบว่าป่วยเป็น
วัณโรคปอด มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ3-4 ต่อปี ร้อยละ50 อยูใ่นระยะแพร่เชื้อ และร้อยละ16 ติดเชื้อเอช
ไอวีร่วมด้วย 

งานชันสูตรโรคและวิจัย  สาํนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีภารกิจในการ
ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อวัณโรค ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ 
โดยให้บริการตรวจสิ่งส่งตรวจ เสมหะ ตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค (TB Culture) การทดสอบความไวของเชื้อ
ต่อยารักษาวัณโรค (1st line drug) การพิสูจน์จําแนกชนดิของเชื้อวัณโรค (Identification for TB)  การ
ตรวจหาเชื้อวัณโรคทางอณูชีววิทยา (Molecular Assay)  ซึ่งการเพาะเลี้ยงเชื้อจากเสมหะของผู้ป่วยประมาณ 
1,300 ราย/ปี ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ 6,500 ขวด  TB growth ทดสอบการดื้อยา ประมาณ 700 ราย/ปี ใช้หลอด
ทดสอบ 16,100ชุด จากการปฏิบัติงานของบุคลากรในห้องปฏิบัติการตรวจวัณโรคมาตรฐาน (Negative 
Pressure Room ) เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคมากกว่าคนทั่วไปประมาณ 23 เท่า 

บริบทของโครงการ / การดาํเนนิงาน 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการทํางาน และกําหนดวิธีการปรบัปรุง แก้ไข 

1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์ (Pre-analytic Process) 

1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ (Analytic Process) 

1.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์ (Post-analytic Process) 

2. จัดทําคู่มือ และระเบียบปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค 

 การดําเนินงานการจัดการความรู้ในครั้งนี้ มิได้มีการจดัทําแผนและของบประมาณในการดําเนินงาน
มาก่อน จึงทําให้มีข้อจํากัดเป็นอย่างมาก เพราะการจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการนั้น 
จะต้องจัดการความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน และส่วนใหญแ่ล้วจะต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ได้มาตรฐานด้วย แต่
เครื่องมือห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ค่อนข้างเก่าใช้งานมานาน การจัดหาเครื่องมือห้องปฏิบัติการมาใหม่ จะต้องใช้
งบประมาณสูงมาก 
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อนึ่ง ด้านองค์ความรู้  ผู้ทีม่คีวามรู้ความเชี่ยวชาญ (Auditor) ที่จะมาให้คําแนะนําตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) มักจะไม่มีเวลามาตรวจสอบให้คําแนะนําบ่อยนัก จะต้องหาช่องทางขอคําแนะนําบริหาร
จัดการความรู้หลากหลายด้าน งานจึงจะสําเร็จ 

บทสรปุการเรยีนรู ้

การจัดการความรู้ของงานชันสูตรโรคและวิจัย  เรื่อง ความปอดภัยในห้องปฏิบัติการ องค์ความรู้และ
บทเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและความปลอดภัยแก่บุคลากรห้องปฏิบัติการเป็น
อย่างยิ่ง  สามารถที่จะนําไปดําเนินการต่อยอดจัดการความรู้ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบคุณภาพ
มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ สิ่งที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ พอสรุปได้ว่า มีการจัดการความรู้อย่างไร จึงทําให้นํามา
ปฏิบัติได้จริง โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ คือ 

1. ค้นคว้าจากคู่มือ เอกสารวิชาการ คลังความรู้ต่างๆ ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานกําหนด 

2. จัดการความรู้กับบุคลากรของห้องปฏิบัติการงานชันสูตรโรคและวิจัย โดยการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน และดําเนินการเป็นระยะๆ 

3. ค้นหาปัญหา ข้อบกพร่องหรือข้อบงชี้ถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องตามมาตรฐาน และเหมาะสมกับสภาพห้องปฏิบัติการงานชันสูตรโรคและวิจัย สคร.5 

4. มีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ ใหค้ําแนะนําและปรับปรุงให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

5. จัดทําเป็นคู่มือ และแนวทางปฏิบัติ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่มีอยูใ่นตัวคน (Tacit Knowledge) โดยมีประสบการณ์
จากการทํางาน และนําความรู้ที่เป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติมาประยุกต์เข้าด้วยกัน ทําใหง่้ายต่อการ
ดําเนินงาน เกิดประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการปฏิบัติงานของบุคลากร การปฏิบัติงานมี
ขั้นตอนที่ชัดเจนสะดวกขึ้น มีการพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นที่จะนําพาองค์กรห้องปฏิบัติการเข้าสู่ระบบคุณภาพ
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ได้ 
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สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง 

แนวทางการปฏิบัติงานระบบหนังสือเวียนภายในหน่วยงาน และแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) 

 

คณะทาํงาน  บุคลากรงานสารบรรณ งานพัสดุ และคณะกรรมการ KM กลุ่มบริหารทั่วไป 

ที่มา  

ในเดือนตุลาคม 2556 กลุม่บริหารทั่วไป สคร.5 นครราชสีมา ได้จัดทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การให้บริการด้านต่างๆ จากกลุ่มบริหารทั่วไป 6 งาน ได้แก่ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน งาน
พัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะ แต่ละกลุ่มแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น 5 ด้าน คือ 1. ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บรกิาร 3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4. 
ด้านคุณภาพการใหบ้ริการ และ 5. ภาพรวมความพึงพอใจที่ได้รับจากการบริการ  ผลการประเมินดังตาราง 

ร้อยละ 

ภาพรวมความพึงพอใจ พึงพอใจ + 

พึงพอใจมาก 

ไม่พึงพอใจ + 

ไม่พึงพอใจมาก 

ประเด็นหวัข้อไม่พึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก 

(ร้อยละความไม่พึงพอใจ) 

1. กลุ่มงานสารบรรณ 
และงานอํานวยการ
ผู้บริหาร 

93.10 6.90 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ข้อ 1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนํา ป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการ 
(13.92) 

ข้อ 1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว (12.89)  

ข้อ 1.2 ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ (7.22) 

3. ด้านด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

ข้อ 3.3 มีอุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ทันสมัยช่วยในการปฏิบัติงาน และในการให้บริการ 
(7.22) 

2. งานการเจ้าหน้าที่ 94.22 5.78 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ข้อ 1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนําป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการ 
(12.89) 

ข้อ 1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว (10.82)  

ข้อ 1.3 ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถกูต้อง (10.31) 
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ร้อยละ 

ภาพรวมความพึงพอใจ พึงพอใจ + 

พึงพอใจมาก 

ไม่พึงพอใจ + 

ไม่พึงพอใจมาก 

ประเด็นหวัข้อไม่พึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก 

(ร้อยละความไม่พึงพอใจ) 

3. งานการเงินและบัญชี 96.47 3.53 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ข้อ 1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว (12.89)  

ข้อ 1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนํา ป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการ 
(12.89) 

3. ด้านด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

ข้อ 3.4 มีส่ิงอํานวยความสะดวกในการให้บริการ (10.31) 

4. งานพัสดุ 92.90 7.10 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ข้อ 1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนํา ป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการ 
(18.56) 

ข้อ 1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว (16.49)  

ข้อ 1.2 ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ (15.98) 

5. งานยานพาหนะ 95.86 4.14 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ข้อ 1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนํา ป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการ 
(11.34) 

2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ 

ข้อ 2.3 การตอบข้อซักถาม ให้คําแนะนํา และการให้ข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ (7.73) 

3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

ข้อ 3.5 การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ (7.73) 

6. งานอาคาร สถานที ่ 94.80 5.20 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ข้อ 1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว (15.03) 

ข้อ 1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนํา ป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการ 
(15.03) 

ข้อ 1.2 ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ (10.88) 
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ร้อยละ 

ภาพรวมความพึงพอใจ พึงพอใจ + 

พึงพอใจมาก 

ไม่พึงพอใจ + 

ไม่พึงพอใจมาก 

ประเด็นหวัข้อไม่พึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก 

(ร้อยละความไม่พึงพอใจ) 

ภาพรวมกลุ่มบริหารทั่วไป 94.56 5.44 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ข้อ 1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนํา ป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการ 
(13.93) 

ข้อ 1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว (12.73) 

ข้อ 1.2 ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ (9.20) 

 

จากผลการประเมินข้างต้น กลุ่มบริหารทั่วไปได้เกิดแนวคิด โดยนําข้อมูลที่ได้
จากการประเมินมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 2 เรื่อง 
โดยยึดหลักการจัดการความรู้ตามขั้นตอน 7 ขั้นตอน (Knowledge 
Management Process: KMP) และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 
องค์ประกอบ (Change Management Process: CMP) ดังนี้ 

 

1.การบ่งชี้ความรู้ (KMP1) CMP1, CMP2 

     1.ประชุมคณะทํางาน (KM Team) กลุ่มบริหารทั่วไป งานธุรการและงานพัสดุ ณ วันที่ 23 มกราคม 2556  
กําหนดเรื่องและเนื้อหาที่ ต้องการพัฒนากระบวนงานสนับสนุนที่ทําให้การดําเนินงานของกลุ่มงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนํามาจัดการความรู้ ได้แก่ เรื่อง 1.แนวทางการปฏิบัติงานระบบหนังสือเวียน
ภายในหน่วยงาน  และ 2.แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ EGP เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง ทันเวลา และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
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2. การสรา้งและแสวงหาความรู้ (KMP2) CMP 2 CMP 3 CMP 4 

งานพัสดุ  ศึกษาดูงานระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) รพ.มหารานครราชสีมา ในวันที ่ 
15  ก.พ. 2556 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ประกอบด้วย 
คณะทํางาน KM Team ทีม งานพัสดุ งานเภสัช  ได้ศึกษาดูงานที่ 
โรงพยาบาลมหาราช  ศึกษาดูงานระบบ EGP  ด้านจัดซือ้จัดจ้าง, คลังวัสดุ, 
บริการ ไม่รวมยาและเวชภัณฑ์                                                                      

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น งานพสัดุ รพ.มหาราช จุดแข็ง ปจัจัยแห่ง
ความสาํเร็จ 

1.  ใช้ประสบการณ์ ความชํานาญ  เริ่มทําตั้งแต่ปี 2551   
2.  ทําครบถว้น 100 %  ผลงานเป็นลําดับที่ 2 รอง จาก รพ พระมงกุฎ 

3. บุคลากร 1 ท่าน ทําจนจบ flow งาน มีขั้นตอนการที่ชัดเจน และ check list ทุกขั้นตอน 

4. เทคนิคต่าง ๆ ที่ใชใ้นการทาํระบบ E-GP เช่น มี user หลายรหัสไม่ลงข้อมูลในระบบในชว่งเวลา 15.00 น  
เนื่องจากระบบจะช้า  การลงประกาศต่าง ๆ ต้องลงวันเดียวกับ วันที่ประกาศ  print หลักฐานทุกใบเพื่อไว้ทํา
การตรวจสอบ 

AAR หลังจากดูงาน สิง่ที่จะทําต่อไป 

1. ขอรหัส การเข้าใช้ระบบ เพิ่มเตมิ  (สร้างเข้าใชง้านได้หลายคน)  
2. จัดทํา  ผังงาน flow chart  ขั้นตอนการทํางาน และ check list ขั้นตอนงาน (จนจบ) 
3. เอกสารที่จําเปน็ต้อง print ไว้ตรวจสอบ ให้ดาํเนินการ print ให้ครบทุกขั้นตอน 

 
2.2 ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน จากเอกสารคู่มือและสอบถามผูรู้้/ผูเ้ชี่ยวชาญ   

1. คณะทํางาน KM ทีม กลุ่มบริหาร ได้เชิญเชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้ ได้แก่ 

- เชิญกลุ่มพัฒนาองค์กร เป็น FA ในผู้รู้ด้านการจัดการความรู้ 2 ท่าน ได้แก่ หัวหน้านิ่มนวล ปุณหยทัยพงศ์ 
และคุณนันท์นภัส  สุขใจ เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบ PMQA และ การจัดการความรู้ / เป็นผู้จัดทําระบบ
ฐานข้อมูล UCHA มาให้ความรู้ในเรื่อง กระบวนการจัดทําแผนการจัดการความรู้ และ การเขียนผังงานที่
ถูกต้องที่สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้  

- เชิญ หัวหน้างานสารบรรณ คุณชูพิศ จันทรศร  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านหนังสือราชการมากกว่า 20 ปี  

- เชิญ คุณจินดา  ผู้เชียวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ มีประสบการณ์ทํางานมากกว่า  20 ปี   
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       2. ศึกษา คู่มือการปฏิบัติงานราชการฝ่ายบริหารทั่วไป ปี 2552 

3. งานธุรการ มอบหมายบุคลากร ที่ทํางานด้านธุรการกลุ่ม     ศึกษาปัจจัย ขั้นตอนการรับ ส่ง หนังสือ และ
การแจ้งเวียน ที่ทําให้งานตนเองสําเร็จและสร้างคุณค่าต่องานที่รับผิดชอบ 

4. งานพัสดุ มอบหมายบุคลากรที่ทํางานด้าน e-GP ศึกษาปัจจัยที่ทําให้งานของตนเองสําเร็จและสร้างคุณค่า
ต่องานที่รับผิดชอบ 

 

 

สรุปการดําเนนิการตามแผนจัดการความรู้ กลุ่มบริหารทั่วไป 

แผน 1 แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
1. ทํา Flow chart และ Check list ขั้นตอนงานทุกขั้นตอน ต้ังขั้นตอนแรก จนถึงขัน้ตอนสุดท้าย 

นัดทํา flow chart วันที่ 26 ก.พ.2556 เตรยีม (ร่าง) ขั้นตอนกระบวนการ ต่าง ๆ เข้ารว่มทุกคน (พ่ีนนัท์ 
ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ) พ่ีขวัญจิตร์ เตรียม Flow chart การตกลงราคา ทุกขั้นตอน 

2. ขอรหัสเพิ่มให้สามารถ คีย์ข้อมูล ได้หลายคน  ปัจจุบัน ใช้รหัสเดียว ให้ดําเนินการขอรหัสเพิ่ม 3 รหัส 
3. ควรทํา PO ในลูกสุดท้าย ของระบบ EGP ด้วย เพราะอาจค้างในระบบ รายงาน EGP 
4. งานพัสดุ เข้าร่วมประชุมระบบ EGP ในวันที่ 8-5 มี.ค.56 

แผน 2 แนวทางการปฏิบัติงานระบบหนังสือเวียนภายในหน่วยงาน 
1. ทํา Flow chart ขั้นตอน การรับ-ส่งหนังสือ การส่ง fax การส่งหนังสือราชการ ถึง ศตม. ทั้ง 4 

แห่ง เพิ่มเติมผูร้ับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน พร้อม ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอน 
2. กําหนดเครื่องมือ / ระบบที่ใช้  
3. เข้าร่วมประชุม การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ 8-9 มีนาคม 2556 

 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เปน็ระบบ (KMP3) 

- สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และรวบรวมองค์ความรู้จากผูรู้้/ผู้เชี่ยวชาญ และการค้นคว้า
เอกสาร คู่มือ มาวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานระบบหนังสือเวียนภายในหน่วยงาน  
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1.งานสารบรรณ กําหนดผังงาน (Work flow) และระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยศึกษาข้อมูลจากคู่มือ
การปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ปี 2552 

1.1  การรับ-ส่งหนังสือราชการ 

1.2  การส่งหนงัสือราชการ 

1.3  การส่งหนงัสือราชการ อเีล็กทรอนิกส์ 

1.4  การส่ง-รับ FAX 

 

2. งานพัสดุ กําหนดผังงาน (Work flow) และเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยศึกษาข้อมูลจากคู่มือการปฏิบัติ
ราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ปี 2552 

1.1.  ขออนุมุตหิลักการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวธิตีกลงราคา (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) 

1.2.  Flow chart ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                               
1.3   ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีสอบราคา วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท 

ขั้นตอนที่ 4  การประมวลผลและกลั่นกรองความรู ้(KMP4) 

เป้าหมาย: โดยเชิญผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการทุกกลุ่ม และผูร้ับผิดชอบการจัดซื้อวัสดุ
มาร่วมกลั่นกรองแนวทางการปฏิบัติงาน Work flow และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ที่กลุ่มงานธุรการและงานพัสดุ ได้จัดทําขึ้น ร่วมให้ข้อเสนอแนะ แนว
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ทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างงานที่เกิดขึ้น หาช่องทางการสื่อสารที่เป็นมติที่
ประชุม  

สรุปผลการประชุม  วันที ่25 ม.ิย.56 กลุม่บริหารทั่วไปร่วมกับกลุ่มพัฒนาองค์กรเชิญ
ธุรการกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้กลุ่มบรหิาร 2 เรื่อง กลุ่มเป้าหมาย 
เชิญผู้ที่มสี่วนได้เสีย (ธุรการของกลุ่มงาน และศตม.) เรื่อง ผังงานและเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือให้ขอ้เสนอแนะหรือปัญหาระหว่างการทํางาน   

1. แนวทางการแจ้งหนังสือเวียนภายใน 
1.1 ผังงานสารบรรณ ข้อเสนอแนะในที่ประชุม 

(1) ปรับปรุง แก้ไข ผังงาน ที่มีข้อเสนอแนะในที่ประชุม  

(2) การรับ-ส่ง หนังสือราชการ ใช้เวลาเท่าไร และในแต่ละ
ขั้นตอน กําหนดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการปฏิบัติงาน 

(3) กรณีเร่งดว่น มีช่องทางสื่อสารกันอย่างไร  

2. แนวทางการจัดซื้อจัดซื้อ ด้วยระบบ EGP 
1.2 ผังงานจัดซื้อจัดจ้าง ข้อเสนอแนะในทีป่ระชุม 

(1) หัวข้อขั้นตอนการจดัซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีการตกลงราคา ไม่เกิน 100,000 บาท เปลี่ยนเป็นขออนุมัติ
หลักการจัดซื้อจัดจ้าง จะทําใหผู้้ปฏิบัติงานเข้าใจง่ายขั้น 

(2) การกําหนดวัน ขอความร่วมมือกลุ่มงานใหด้ําเนินการขออนุมัติหลักการจดัซื้อจัดจ้าง ใหส่้ง เอกสาร
ภายในวันที ่10 ของเดือน เนื่องจากจะต้องสง่เบิกภายในวันที ่20 ของเดือน 

(3) การควบคุมการเบกิจ่ายพัสดุ ทุกวันที ่1 และ 16 ของทกุเดือน กรณีเร่งดว่นให้ตดิต่อกับพัสดุโดยตรงและ
ขอเบกิวัสดุเป็นรายไปกอ่นเวลาที่กําหนด  

ขั้นตอนที่ 5  การเขา้ถึงความรู้ (KMP5) 

   นําแนวทางการปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบหนังสือเวียน
ภายในหน่วยงานมาจัดพิมพ์ และเผยแพรผ่า่นทาง e-mail และทางเว็บไซต์สคร.5 
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สรุปถอดบทเรียน 

การจัดการความรู้และข้อมลูข่าวสารสถานการณ์โรคและภัย 

 (Monday Meeting) ปีงบประมาณ 2556 

 ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคําว่า สวัสดีกับ พ่ีๆ น้องๆ ชาว สคร. ๕ ทุกท่าน มีหลายครั้งที่ผู้เขยีนรู้สึกต่ืนเต้น
กับการเขียน ที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมดี ดี ใหห้ลายท่านได้รู้ คงเป็นเพราะผู้เขียนมือใหม ่ แต่ด้วย
หัวใจที่เปี่ยมไปด้วยพลังของความอยากเขียน และอยากจะบรรยายบอกเล่า  ทําให้งานนี้เริ่มต้นและสําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี  

 Monday Meeting หลายท่านคงรู้จักและคุ้นหูกันดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาวกลุ่มระบาด
วิทยา และอีกหลายท่านอาจรู้จักแต่ไม่มากนักจากข้อความทักทาย ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล์ 
kunpang4647@gmail.com หรือทางเฟตบุ๊ค Monday Meeting สคร.5 กันในทุกสัปดาห์ รวมทัง้ท่านที่ไม่
รู้จักเราเลย แต่ไม่เป็นไรค่ะ แล้วเราคงได้รู้จักกันในบทความฉบับนี้แน่นอน แล้วพบกันค่ะ   

การจัดกิจกรรมนี้มี วัตถุประสงค ์ เพื่อจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประเมิน
สถานการณ์โรคและภัย เพื่อการวางแผนป้องกันควบคุมโรค และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เนื้อหา ประกอบด้วย จับตาสถานการณ์โรคในอาเซียน ในประเทศ  และในเขตสาธารณสุข 14 ประเด็นร้อน มี
ความรู้ใหม่ หรือพื้นฟูความรู้เก่า เทคโนโลยีที่ทันสมยัมาเล่าให้ฟัง และช่วงไฮไลท์ สนทนาภาษาอังกฤษ 
Prepare for AEC 2015 ปิดท้ายด้วยช่วงนานาสาระจากกลุ่มต่างๆ ผูร้่วมกิจกรรม ประมาณ 30 - 40 คน 
ประกอบด้วย สมาชิกทีมเฝ้าระวงัสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สคร. ๕ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม วัน เวลา และสถานที่ ในทุกวันจันทร์  เริ่มต้นต้ังแต่ วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555 เป็นต้นมา ใน
เวลา 09.00 -12.00 น. ที่หอ้งประชุม ช้ัน 2 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา รวมทั้งปีเราจัด
กิจกรรมได้ 24 ครั้ง ทั้งหยุดทั้งพักติดภารกิจ แต่เดิมเรามุ่งหวังต้ังใจไว้ 30 ครั้ง แต่ด้วยภารกิจของงาน การ
ออกพื้นที่ และวันหยุดที่ตรงกับวันจันทร์ในหลายจันทร์ ทาํให้เราได้ความครอบคลุม รอ้ยละ 80  จาํนวน 24 
ครั้งพอดีค่ะ 

จับตาสถานการณ์โรคในอาเซียน ในประเทศ  และในเขตสาธารณสขุ 14  

 เนื้อหา ของช่วงสถานการณ์โรค และประเด็นร้อน มีวิทยากรของกลุ่มระบาดวิทยาเป็นวิทยากรหลัก
หมุนเวียนกันไป แต่ละหัวข้อน่าสนใจอย่างยิ่ง เช่น ช่วงการระบาดของโรคคอตีบ จะมกีารนําเสนอสถานการณ์
โรคที่เป็นปัจจุบันให้ได้รับรู้ทนัท่วงที เพื่อเตรียมความพร้อมในการทํางาน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หรือการ
ออกสอบสวนโรค ตัวอย่างขอ้มูล 
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สถานการณ์โรคคอตีบ ประเทศไทย พ.ศ. 2555 

จังหวัด จํานวนป่วยสะสม จํานวนป่วยในเดือน ต.ค. First onset Last onset 

เลย 52 2 24 Jun 7 Oct 

เพชรบูรณ์ 13 1 2 Aug 1 Oct 

หนองบัวลําภู 7 1 9 Sep 4 Oct 

ปัตตานี 5 0 13 Jul 13 Sep 

เชียงราย 1 0 6 Feb 6 Feb 

ยะลา 2 0 15 Jan 23 Jul 

สุราษฎร์ธานี  1 1 4 Oct 4 Oct 

รวม 82 6 15 Jan 7 Oct 

 

หรือการรายงานการพยากรณ์แนวโน้มการเกิดโรคล่วงหน้า ของโรคฉี่หนู ทําให้เราวางแผนการทํางานได้อย่างเต็มที่ 

การพยากรณแ์นวโน้มการเกิดโรคล่วงหนา้ พ.ศ.2555 
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จํานวนผู้ป่วยเลปโตสไปโรซีส ปี 2545-2554 และการพยากรณ์แนวโน้มปี 2555 
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ได้เชิญวิทยากรจากกลุ่มต่างๆ หมุนเวียนกันมาช่วยเสริมความรู้ หัวขอ้ที่น่าสนใจจากกลุ่มนั้นๆ เช่น 
Capture จากประชุมวิชาการกรม เรื่อง Migrant Movement Disease Burden จากศูนย์อ้างอิงด้าน
โรคติดต่อนําโดยแมลง เสนอโดย คุณนที ชาวนา ในประเด็นสําคัญ ผลกระทบของการเปิดประชาคมอาเซียน 
โรคที่อาจมาจากการเคลื่อนย้ายของประชากร ผลกระทบและมมุมองการจัดการด้านสาธารณสุข พร้อมแนบ 
โหลดไฟล์การนําเสนอได้ที่ http://www.mediafire.com/file/5ms29jr93pzja72/Migrant_Movem 
ent_Diseases_Burden.ppt ซึ่งทําใหส้ามารถเข้าถึงข้อมูลและค้นคว้าต่อได้ง่าย หรือการนําเสนอ I SMART 
ความฉลาดไร้พรมแดน จากกลุ่มพัฒนาองค์กร โดย คณุนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร 
โหลดไฟล์การนําเสนอได้ที่http://www.mediafire.com/file/bnqbxb3kxvzbx1f/OG_geny.ppt 
หัวข้อเหล่านี้เป็นตัวอย่างของประเด็นที่นํามาแลกเปลี่ยนในช่วงนี้  และทีสาํคัญ Monday Meeting ได้รับ
เกียรติจากท่าน ผู้อํานวยการ นายแพทย์ธรีวัฒน ์ วลัยเสถียร สํานักงานปอ้งกันควบคมุโรคที่ ๕ 
นครราชสีมา ให้การสนับสนุนมาร่วมเปน็วิทยากรสอนให้ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมลู ให้ข้อคิดเหน็ดีๆ กับ
ชาว สคร.5 พวกเราดีใจกันมากค่ะ 

เนื้อหา ที่นํามาเสนอในแต่ละครั้ง เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นเด่น ประเด็นร้อน ที่เป็นปัจจุบันทันต่อ
เหตุการณ์ สิ่งที่ได้ดําเนินการไปแล้ว หรือสิง่ที่ควรจะดําเนินการในแต่ละประเด็น เนื้อหามีความสําคัญ สามารถ
ดึงผู้เข้าร่วมประชุมได้  การเตรียมเนื้อหามาดี ทําให้การสนทนาในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจเต็มไปด้วยสีสัน
ของการแลกเปลี่ยน มีมมุมองที่หลากหลาย สามารถดึงการมีส่วนร่วมในที่ประชุมได้มาก รวมทั้งสไลด์ที่ใช้
ประกอบการนําเสนอ การใช้ตัวอักษร รูปภาพประกอบ ทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมสนใจในเนื้อหานั้นๆ ได้เป็น
อย่างดี 

วิทยากร  แต่ละท่านนําเสนอหัวข้อ ประเด็นที่น่าสนใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ มีการค้นคว้าองค์
ความรู้มาอย่างดี วิทยากรมีการเตรียมตัวมาดี มีองค์ความรู้ สามารถให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ได้ดี พร้อม
แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นทําให้การประชุมมีเสน่ห์ ดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุม และการสนทนาน่าสนใจ
มากย่ิงขึ้น 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  มีความหลากหลายในความถนัด ถงึแม้จะเป็นนักวิชาการที่ควรมีความรู้รอบด้าน แต่ใน
ภาระงานทําให้แต่ละคนมีความถนัดที่เฉพาะเรื่อง การได้รับข้อมูลขา่วสาร หรือองค์ความรู้จากกลุ่ม หรือบุคคล
ที่มีความถนัดเฉพาะทาง (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน เป็นสิ่งที่เห็นได้ไม่ชัด เป็นความ
รู้ที่มาจากการปฏิบัติ เป็นสิ่งที่มาจากการใช้วิจารณญาณ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติ 
ถึงแม้ความรู้นี้จะเห็นได้ไม่ชัดเจน แต่ก็เป็นสิ่งสําคัญทีท่ําให้งานบรรลุผลสําเร็จได้ ทําให้สามารถนําความรู้ไป
ปรับใช้ในการทํางานได้ดีย่ิงขึ้น การเสริมเทคนิคการทํางาน จังหวะและท่าทีทีมคีวามสําคัญในงาน กิจกรรม
ดําเนินมาหนึ่งปีงบประมาณ และในช่วงท้ายๆ ปลายปีงบประมาณ แต่ละกลุ่มติดภารกิจ รวมทั้งกลุ่มระบาด
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วิทยาและข่าวกรองเองติดภารกิจออกพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งกลุ่ม ทําให้ช่วงหลังท้ายกิจกรรมจะมีผู้เข้าร่วมประชุม
น้อยลง 

                                   

Prepare for AEC 2015  

ที่ผ่านมาเราได้วิทยากรหลัก 2 ท่าน ที่ทุม่เทและดูแลกิจกรรม Monday Meeting มาโดยตลอด จากกลุ่ม
พัฒนาวิชาการ คุณธีรศักด์ิ พรหมพันใจ จากกลุ่มภาคีเครือข่าย ดร.เพลินพิศ สุวรรอาํไพ และคุณรชันีวรรณ 
คอนจํานงค์ จากกลุ่มพัฒนาองค์กร รวมทั้ง สคร.5 ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
นายแพทย์กฤษฎา มโหทาน มาสอนภาษาอังกฤษแสนสนุกให้เราได้เพลิดเพลิน และวิทยากรจากพี่ๆ น้องๆ 
ชาวสคร.5 มาหมุนเวียนกันในการนําเสนอความรู้เรื่องโรคเป็นภาษาอังกฤษ 

ด้านเนื้อหา  เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลายรูปแบบ เริม่สัปดาห์แรกด้วยการแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ
เป็นการอุ่นเครื่องเริ่มต้น example : Introduce myself 

Hello good morning. My name is Supapon Sansae. My nickname is Mam. I am 43 year old. I 
am working at epidemiology and intelligence group. The office of Disease Prevention and 
control 5, Nakhonratchasima Province. I am Nurse. My major was Occupational Medicine. I 
live with my husband. I have two childen a boy and a girl. I feel very excited. I want to learn 
English. สุดยอดไปเลย! สําหรับครั้งแรก ใช่ไหมค่ะ 

สัปดาห์ต่อมา คุณธีรศักด์ิ พรหมพันใจ  นําผู้เข้าร่วมประชุม ฝึกอ่านภาษาอังกฤษแบบง่ายและเต็มไปด้วยความ
สนุกสนานสนกุสนาน ชวนเราหัดออกเสียง  

Tongue Twister 

She sells seashells on the seashore 

The shells she sells are seashells, I’m sure 
So if she sells seashells on the seashore 
Then I’m sure she sells seashore shells. 
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ฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษ 

Doe, a deer, a female deer 
Ray, a drop of golden sun 
Me, a name I call myself 
Far, a long, long way to run 
Sew, a needle pulling thread 
La, a note to follow Sew 
Tea, a drink with jam and bread 
That will bring us back to Do (oh-oh-oh) 

ฝึกออกเสียงคาํ 

I’m frying rice.     I’m flying lice. 

Rice     Lice     Right     Like     Rise 

Soil     Soy     Smile 

Time     Think     Thing     They 

Father     Brother     Temperature     Basically 

Literature     History     Laboratory 

Desert     Dessert     Descriptive     Disgusting     Discussion 

Spoon     Experience     Excuse 

Pardon     beg your pardon. 

Grill     Car     Find     Fire 

ทุกคนเปล่งเสยีง ดัง เบากันสลับกันไป หัวเราะกันไป 

อีกรูปแบบหนึ่ง เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการดูหนัง ฟังเพลง ซึ่งรูปแบบนี้ดูเหมือนจะเป็นที่ช่ืนชอบของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท่านผูท้รงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ได้นําภาพยนตร์จากต่างประเทศสนุกๆ มาให้เราดู  ได้ดู
ภาพยนตร์ดังๆ ที่หลายคนพลาดโอกาสตอนเข้าฉาย ได้ชมละครเพลงที่มีอรรถรสทีห่ลายๆ คนไม่เคยได้ดู อย่าง
ละครเพลง Les Misérables  
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For example    I Dreamed a Dream From the musical ‘Les Misérables’ CLOSE ON a man’s hand leaving 
money. We hear him exit.  MOVE ** TO FIND Fantine lying alone on the mattress. She pulls herself into a 
sitting position against the head of the mattress. She draws her legs up and wraps her arms round her 
knees, huddling against the misery of the world. 

FANTINE 

There was a time when men were kind, 

When their voices were soft 

And their words inviting. 

There was a time when love was blind 

And the world was a song 

And the song was exciting. 

There was a time... 

Then it all went wrong. 

ดูภาพยนตร์การ์ตูนโฉมงามกับเจ้าชายอสูร หรือในรูปแบบข่าวเด่น ประเด็นที่น่าสนใจในขณะนั้น  เชน่ 

Engaged 

Billionaire businessman Boonchai Bencharongkul was formally engaged yesterday to movie star Bongkot 
"Tak" Kongmalai in a ceremony held at his art museum. The wedding date is still 
uncertain. Billionaire businessman Boonchai Bencharongkul and star Bongkot "Tak" 
Kongmalai show off her three-carat diamond engagement ring yesterday. APICHIT 
JINAKUL 

"We are very different. I'm a businessman, and she's an actress, with a large age gap between us," 
admitted billionaire Boonchai Bencharongkul at his engagement ceremony with movie star Bongkot "Tak" 
Kongmalai, best known for her erotic roles. The 58-year-old founder of Total Access Communication 
PLC, operating under the Dtac brand, is 31 years older than his  

fiancée. 
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พร้อมทั้งมีคาํศัพท์ให้ได้เรียนรู ้ ตัวอย่างค่ะ 

Billionaire (n.) having more than a billion dollars (or a billion baht in Thailand) คนท่ีรวยมากๆ มีทรัพย์สิน
พันล้านดอลล่าร์ 

Engagement (n.) an agreement to marry somebody; the period during which two people are 
engaged การหมั้น 

gap (n.) a difference, usually large, between people or groups ช่องว่าง 

ทั้งเราได้ลองสวมบทบาทของการสื่อสารในบทภาพยนตร์ ออกแอ้คติงส์กันมันส์สนุก จากบท
ภาพยนตร์ Notting Hill - Interview at The Ritz  

Notting Hill - Interview at The Ritz 

INT. TRAFALGAR SUITE CORRIDOR - DAY 

KAREN 

You've got five minutes. 

He is shown in through big golden doors.  Karen stays outside. 

INT. THE TRAFALGAR SUITE SITTING ROOM - DAY 

There Anna is, framed in the window.  Glorious. 

WILLIAM 

Hi. 

ANNA 

Hello. 

WILLIAM 

I brought these, but clearly... 

There are lots of other flowers in the room. 

ANNA 

Oh no, ho -- these are great. 
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การฝึกออกเสยีงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ต้ังแต่ A-Z  โดย ครูเคท ดร. เนตรปรียา (มุสิกไชย) ชุมไชโย 

ขอยกตัวอย่างสัก 2 ตัวอักษรนะคะ 

ตัว A นั้นออกเสียงคล้าย “เอ” ภาษาไทย แต่จะมีลมออกมาจากลําคอมากกว่าของไทย (ท่าถอนหายใจ) คือ
สระในภาษาอังกฤษทุกตัวจะมีลมมาจุกติดอยู่ที่ลําคอก่อนเปล่งเสียง ผิดกับภาษาไทยที่ปล่อยให้เสียงออกมา
แบบไม่ต้องมีลมดัน ลองพูด alien , agent ,aids , ape  บางครั้ง A ก็ เสียง “อะ” เช่น ago , again , alarm 

ตัว B ออกเสียงคล้าย “บ ใบไม้” แต่จะบีบปากแน่นกว่า ภาษาไทยจะใช้ริมฝีปากบนล่างด้านในสัมผัสกันเบา ๆ 
ก่อนเปล่งเสียง แต่ของฝรั่งจะบีบแรง ๆ พอจะเปล่งเสียงต้องใช้ลมดันใหร้ะเบิดออกมา ลองพูด bomb , baby 
, but , bubble , bit 

อีกรูปแบบที่เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรามีการหมุนเวียนให้น้องๆ ในกลุม่ระบาดและขา่วกรอง และน้องกลุ่ม
อ่ืนๆ ได้เตรียมสไลด์เรื่องโรค หรือองค์ความรู้ เป็นภาษาอังกฤษ เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทความ การใช้คํา 
การใช้คําเชื่อม คําขยาย ศัพท์ทางเทคนิค ตัวอย่างเช่นจากเรื่อง Hanta Virus 

Hantaviruses are a group of viruses that may be carried by some rodents. Some hantaviruses can cause a 
rare but deadly disease called hantavirus pulmonary syndrome. What You Need To Know The Sin 
Nombre hantavirus, first recognized in 1993, is one of several New World hantaviruses circulating in the 
US. Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) Old World hantaviruses, found in Asia, can cause Hemorrhagic 

Fever with Renal Syndrome (HFRS). 

  หรือ The  mosquito  vectors, One Health ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากงานที่ค้นคว้า
มา หลังจากนัน้ เรามีกิจกรรมสนุกๆ ใหแ้ต่ละคน เตรียมตัวในหัวข้อที่วางไว้ และนํามาพูดแลกเปลี่ยน แสดง
ความคิดเห็น  เช่น  My Vacation การเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเทศกาล Christmas Day ในรปูแบบ
ภาษาอังกฤษ เพลง Christmas ที่มีท่วงทํานองสนุกสนาน ไพเราะ ประวัติเกี่ยวกับการกําเนิดศาสนาคริสต์ 
และการเผยแพร่คําสอนสู่ประชาชน ต้นกําเนิดที่แท้จริงและความหมายที่เป็นความลับของ 'สิบสองวัน
คริสต์มาส' จาก 1558 จนถึง 1829, ของโรมันคาทอลิกในอังกฤษ คนในช่วงยุคนี้เขียนเพลงสดุดีเป็นเพลง
ปุจฉาวิสัชนาสําหรับเด็กคาทอลิก มีสองระดับของความหมาย ความหมายที่รู้จักกันเฉพาะสมาชิกของโบสถ์
ของพวกเขา และจะมีคํารหัสสําหรับความเป็นจริงทางศาสนาที่เด็กสามารถจําได้ เราได้เรียนรู้คําศัพท์มากมาย
จากเนื้อเพลง  
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มีการสาธิตการทําอาหารเป็นภาษาอังกฤษ Main Ingredient and Cooking Method เช่น การทํา 
Sandwich  มกีารเตรียมเครื่องปรุง (Ingredients)  อุปกรณ์ (Equipment) วิธีการทําอาหาร (How to make 
sandwich) การแนะนําเมนู ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้ชิม Sandwich อร่อยๆ และในเรื่อง Gramma เราก็มีการ
สอดแทรกการใช้คําในภาษาอังกฤษเป็นระยะ เช่น คําศัพท์ที่น่าสนใจ 

เกณฑ์การให้คะแนน (Give the other recipe points out of ten.)  
  9 - 10 = absolutely delicious! อร่อยสุดๆ 
  7 - 8 =  delicious อร่อย 
  5 - 6 = tasty มีรสชาติใช้ได้ 

   3 - 4 = not very nice ไม่คอยดีนัก 
   1 - 2 = horrible! รสชาติแย่ 
คุณกาญจนา ยังขาว หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10 ข้อที่ควรปฏิบัติ เรื่องการ
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (10 Rules by Andrew Bigg)  
ข้อ 1. Forget the rule ลืมกฎซะ 
เวลาพูดภาษาอังกฤษ อย่าไปพะวงเรื่องของภาษาเราจะไม่ถูกไวยากรณ์ เพราะฝรั่งเขาไม่เข้มงวดเรื่องนี้เองเลย 
ข้อ 2. Make mistake พูดผิดซะ 
พูดไม่ต้องกลัวผิด ถ้าเราผิดฝรั่งเขาก็เข้าใจว่าภาษาอังกฤษเป็น ภาษาที่ 2 ของเรา เขายังยินดีช่วยแก้ให้คุณได้  
ข้อ 3. Don't translate อย่าแปลตรงตัว 
ภาษาไทยกับอังกฤษ ไม่เหมือนกัน ห้ามไปแปลตรงตัว เช่นบอกให้เปิดทีวีว่า open the TV อันนี้ผิดอย่างแรง 
เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องพูดว่า turn on the TV  
ข้อ 4. Keep it simple ใช้ภาษาง่ายๆ 
จะพูดอังกฤษใช้ภาษางา่ยๆ 
ข้อ 5. Could you please slow down กรุณาพูดช้าๆหน่อย 
ฟังฝรั่งไม่เข้าใจ ก็ยังฟังต่อไป ไม่บอกให้เขารู้ว่าเราไม่เข้าใจ พอเป็นแบบนี้ก็เกิดความเข้าใจผิดทีหลัง ก็ขอให้
เขาพูดช้าๆลงหน่อย 
ข้อ 6. Relax ทําตัวสบายๆ 
เวลาคุยกับเขา ก็หัดเป็นฝ่ายซักถามหรือชวนคุยไปเลย เราจะได้ผูกมิตรกับเขา แล้วหมดโรคกลัวนี้ไปได้ 
ข้อ 7. Listen and Copy ฟังแล้วเลียนแบบ 
ฝึกภาษา เราต้องหัดฟังแล้วเลียนแบบ และวิธีที่ดีที่สุดคือ ฝึกภาษาอังกฤษจากหนัง  
ข้อ 8. Guess เดา 
บางครั้งเวลาอ่านภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจคําศัพท์ คือ เดา อ่านหาใจความโดยรวมของเรื่องที่เราอ่าน 
บางครั้งเจอคํายากๆ เราก็ลองเดาว่ามันแปลว่าอะไร  
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ข้อ 9. Give yourself time ให้เวลากบัตัวเอง 
หมาย ถึงให้เวลากับตัวเองในการฝึกภาษาอังกฤษ จะบ่อยจะถี่แค่ไหนก็ขึน้กับตัวเรา  
ข้อ 10. Read read read อ่าน อ่าน และก็อ่าน 
ข้อสุดท้ายคือหัดอ่านเป็นภาษาอังกฤษเยอะๆ เราจะได้ภาษาเข้ามาให้หัว จนบางทีเก่งขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว  

การนําเสนองานวิชาการเปน็ภาษาอังกฤษ พร้อมเรียนรู้คํา การใชค้ํา 

Topic : Corynebacterium diphtheriae โดย นายแพทย์วิษณุชัย วิไลสกุลยง 

What happen ? 

gonna outbreak? 

 whom at risk and how much and what to do? 

Corynebacterium consists of a diverse group of bacteria including animal and plant pathogens, as well as 
saprophytes Some corynebacteria are part of the normal flora of human skin and nares.  

Corynebacterium diphtheriae, the causal agent of the disease diphtheria. 

Diphtheria is a serious disease, with fatality rates between 5% and 10%. In children under 5 years and 
adults over 40 years, the fatality rate may be as much as 20%.  

Outbreaks, although very rare, still occur worldwide, even in developed nations.  

Diphtheria is a illness characterized by sore throat, low fever, and an adherent membrane 
pseudomembrane on the tonsils, pharynx, and/or nasal cavity.  

Diphtheria toxin can cause myocarditis, polyneuritis, and other systemic toxic effects.  

A milder form of diphtheria can be restricted to the skin. 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  ในส่วนของเนื้อหาช่วงนี้ มีหลายคนสนุกกับการเรียนรู้ ต่ืนเต้น บางอารมณ์หวาดกลัว ไม่
กล้า ไม่รู้จะพูดอะไร จนทําใหห้ลายๆ ครั้งมผีู้เข้าร่วมประชุมลุกจากห้องประชุม และหลายครั้งมีผู้เข้าร่วม
ประชุมเหลืออยู่น้อย เราไม่อาจทราบเหตุผลที่แท้จริง บางท่านอาจติดภาระงาน งานประจํา เวลาตรงกัน บาง
ท่านไม่ชอบภาษาอังกฤษ แต่ทั้งนี้กิจกรรมกยั็งดําเนินต่อไปได้ การที่ผู้เขา้ร่วมประชุมน้อยทําให้ทุกคน ได้มี
โอกาสสนทนา ได้ฝึกการพูด และได้มีโอกาสเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กันในบางหัวข้อ ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมตัวมาพร้อมพูดคุย บางคนอ่านข้อความที่ต้ังใจค้นคว้ามา บางคนพูดได้เลย หรือบางคน
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ท่องจํา เมื่อเวียนมาถึงตัว ใจเต้นตึกตัก กล้าๆ กลัวๆ แต่ก็สู้ และผ่านไปได้ด้วยดี มีความสุขสนุกสนานในการ
เข้าเรียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องคําศัพท์ ประโยคทีไ่ม่รู้หรือประโยคที่ใช้ผิด จะมวิีทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยแก้ไขปรับแต่งประโยคให้มีความสมบูรณ์ขึ้น และทําให้ได้เรียนรู้คําศัพท์เพิ่มเติม 

 ผลที่ได้แนน่อน ผูท้ี่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ ได้
ประสบการณ์ ได้คําศัพท์ใหม่ๆ  การใชส้ํานวนในภาษาอังกฤษ ศัพท์เทคนคิ การสืบค้นภาษาอังกฤษสําหรับการ
เตรียมตัวในแต่ละครั้งที่มีหัวข้อให้ การเล่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เรียนรู้จากการฟังบ่อยๆ แล้วค่อยๆ เริ่ม
เรียนรู้คําศัพท์จากสิ่งที่ได้ฟังมา ฝึกทักษะการฟัง การพูดบางคนอาจเก็บเกี่ยวได้มาก ได้น้อยต่างกันไป  

ข้อเสนอแนะ 

วิทยากร แนะนําให้ผู้เข้าร่วมประชุม หัดเรียนรู้การพูด และการฟัง จากการดูหนัง ฟังเพลง เปิดภาพยนตร์และ
หัดพากย์บทด้วย กลับไปอ่าน และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ําเสมอฝึกพูด จะทําให้ผู้เขา้ร่วมประชุมมีความ
ชํานาญมากขึ้น แนะนํา Web สําหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  www.voanews.com/specialenglish web 
E.I.T.S Face book เป็น web ที่สอน 

ผู้เข้าร่วมประชุม เสนอใหม้ีวิทยากรจากภายนอกได้เข้ามาร่วมสอน อาจมีการนําแบบฝกึหัดภาษาอังกฤษมาให้
ทดลองทําภาษาอังกฤษแบบง่าย มีคําถามใหฝ้ึกการตอบคําถาม 

                   

ช่วงที่ ๓ เปน็ช่วงนานาสาระจากกลุ่มอื่นๆ  

 กิจกรรมนี้ในชว่งแรกมีหลายกลุ่มหมุนเวียนกันมาแลกเปลีย่น หัวข้อ ความรู้ หรืองานจากกลุ่ม แต่
ในช่วงหลังเงียบไป อาจด้วยภารกิจของงาน  เนื้อหาที่ได้น่าสนใจ ทําใหรู้้เรื่องราวของกลุ่มที่หลายทา่นไม่ทราบ
ว่ากลุ่มอ่ืนมีภารกิจอะไรกันบ้าง เช่น ประเด็นจากกลุ่มแผนงาน โดยคุณธงศักด์ิ  ดอกจันทร์ นําเสนอความรู้
เรื่อง “ระบบบริหารจัดการงบประมาณของกรมควบคุมโรค (Estimates)” 

 ระบบ Estimates เป็นระบบสารสนเทศด้านการบริหารโครงการและงบประมาณ มีการพัฒนาขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2546 และได้ปรับปรุงมาจนถึงปัจจุบัน (เป็นระบบที่ใช้ในการจดัทําแผนงาน ผลการปฏิบัติราชการและ
การใช้จ่ายงบประมาณใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน) ระบบนี้ยังเป็นตัวที่ใช้ควบคุมโครงการ
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ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ผู้บรหิารหรือหัวหน้ากลุ่มงานสามารถเข้ามาตรวจสอบความก้าวหน้าของ
โครงการได้ด้วย ซึ่งการวิเคราะห์การรายงานผลจะวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสโดยที่เป้าหมายกับผลการ
ดําเนินการต้องมีความสอดคล้องกัน 

ประเด็นจากกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย โดย คุณทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา นําเสนอแลกเปลี่ยน 7 อุปนิสัย
พัฒนาสูผู่้มีประสิทธิภาพสูง (Seven habbit) เริ่มที่ตัวเรา เริ่มด้วยความต้ังใจ 

1. ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อน (Be Proactive) 

2. เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in mind) 

3. ทําตามลําดับความสําคัญ (Priority) 

4. คิดแบบชนะ/ชนะ (Think win win) 

5. เข้าใจคนอื่นก่อนจะให้คนอื่นเข้าใจเรา (Understand others before others understand us) 

6. ประสานพลังสร้างสิ่งใหม่ (Synergize) 

7. ลับเลื่อยใหค้มอยู่เสมอ  

ในช่วง AAR  โอกาสพัฒนาต่อไป 

ข้อเสนอแนะ สําหรบัวิทยากร เนื้อหา ผู้เข้าร่วมประชุม  

ในช่วง AAR หลายคนได้เสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อในการจัดกิจกรรม การวางแผนกิจกรรม
ในครั้งต่อๆ ไป เสนอหัวข้อที่ต้องการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมตัวสําหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมที่ยังขาดความมั่นใจ หรือทําให้กิจกรรมทีจ่ะเกิดมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น การมีความชัดเจนใน
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในประเด็นนี้ กิจกรรมต้องการเพื่อจดัการความรู้แลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร ประเมิน
สถานการณ์โรคและภัย เพื่อการวางแผนป้องกันควบคุมโรคเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  สมาชิก
กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สคร. ๕ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
และผู้สนใจซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นในครั้งต่อๆ ไป ประเด็นที่ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาจจะไม่
ทราบหรือไม่เข้าใจมากนักในกิจกรรมที่จัดขึ้น เสนอให้มกีารประชาสัมพันธ์มากขึ้น กลุ่มระบาดฯ รบัทราบและ
ดําเนินการในการประชาสัมพันธ์  โดยสามารถเข้าดูกิจกรรมได้จาก Face Book  Monday Meeting DPC5 มี
การสรุปเนื้อหาหรือหัวข้อที่เรียนในแต่ละครั้ง เขียนลักษณะเป็นบล็อกลงใน www.facebook.com/ 
Monday  Meeting  DPC5 และเชิญชวนให้สมาชิกมีส่วนร่วมสนทนา ให้มีการนําคําศัพท์ที่น่าสนใจของแต่ละ
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สัปดาห์เสนอบนเว็บไซต์ พร้อมตัวอย่างรูปแบบของประโยค เชิญชวนร่วมกิจกรรมทางอีเมล์  
kunpang4647@gmail.com กันในทุกสปัดาห์   มีการเสนอการจัดประชุมภายในของแต่ละหน่วยงาน ไม่ให้
อยู่ในช่วงเช้าวันจันทร์เพื่อใหไ้ม่ทับซ้อนกับ Monday Meeting 

 ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม โดยภาพรวมกิจกรรมมผีู้เข้าร่วมน้อย ซึ่งอาจเป็นเพราะ งานมาก ไม่สนใจ ไม่เห็น
ความสําคัญ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไม่กล้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบุคลกิภาพของคนไทย หรอืกิจกรรมไม่เป็นตัวช้ีวัด
หลัก หัวหน้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้สมาชิกในกลุม่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม ทางแกไ้ข อาจ
นํามาพิจารณาปรับแนวทางการดําเนินโครงการ มีเกณฑ์พิจารณาให้แต้มตามจํานวนครั้งของการเข้าร่วม
กิจกรรม มีนโยบายชัดเจนจากผู้บริหาร 

ด้านวิทยากร เตรียมตัวมาบางครั้งดีมาก พอใช้ หรือในบางครั้งวิทยากรเตรียมตัวมาน้อยเกินไปไม่
เหมาะสม วิทยากรเตรียมตัวมาไม่ดี หรือไมพ่ร้อม ทําให้การประชุมดูเหงาหงอย ขาดเสน่ห์ วิทยากรเตรียมตัว
มาน้อยเกินไป ทําให้การนําเสนอไม่ลื่นไหล ไม่สามารถตอบคําถามได้ชัดเจนในบางประเด็น แต่ในขอ้ด้อยกับมี
ข้อดี ผู้เข้าร่วมประชุมต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีมมุมอง ช่วยเติมเต็มส่วนขาดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยัง
แนะนําการนําเสนองานวิชาการโดยใช้ Power Point นําเสนอ ควรสรุปประเด็นในแต่ละสไลด์เล่าใหผู้้เข้าร่วม
ประชุมฟัง  ไม่อ่านสไลด์แต่ละตัวอักษรทีละบรรทัด และให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่านเนื้อหาในสไลด์เองในภาพรวม 

ช่วงสถานการณ์ เป็นช่วงที่หลายคนชอบมาก ได้รับข้อมูลพ้ืนฐานที่ทันสมัย เรียนรู้ได้ทนัเวลา ตรง
ประเด็น เป็นช่วงที่แต่ละยุทธศาสตร์ควรรู้ ว่าสถานการณ์ในแต่ละช่วงแต่ละยุทธศาสตร์ควรทําอะไร แม้
บางครั้งในช่วงนี้ บางหัวข้อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจไม่มีประสบการณ์ในเรือ่งนั้นๆ ไม่อาจแลกเปลี่ยนได้แต่จะได้
เรียนรู้สิ่งใหม ่ในพื้นที ่

ช่วงภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นช่วงเด่น มีข้อแนะนําจากชาว สคร. 5 ในหลายประเด็นมากกว่าหัวข้อ
อ่ืน เนื่องด้วยภาษาอังกฤษอาจดูเป็นประเด็นร้อน มีความท้าทาย มีความยาก หลายๆ ท่านมีความรูส้ึกเกร็ง
ในช่วงนี้ มีการเสนอใหก้ระตุ้นความสนใจ เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ร้างลาจากภาษาอังกฤษไปนาน 
บรรยากาศในห้องประชุม ควรเน้นการกระตุ้นให้ทุกคนได้ฝึกพูด ฝึกทักษะการฟัง การแสดงความคดิเห็น ร่วม
สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง จะทําใหผู้้เขา้ร่วมประชุมกล้าแสดงความคิด กล้าพูดภาษาอังกฤษ 
โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น เล่นเกมส์ตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษ ดูหนัง การได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษจากบทเพลง คลิปวีดีโอ คั่นกับรูปแบบที่เป็นวิชาการหนักๆ รูปแบบ Journal Club ให้แต่ละคน
ไปศึกษาหัวข้อที่ได้รับมอบหมายและนํามาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในครั้งต่อไป การนําเสนอข้อมูลด้านโรค และ
ประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาให้กับนักวิชาการเพื่อสร้างความเป็นมือ
อาชีพ นอกเหนือจากวิชาการจากหนังสือ บทความที่เป็นภาษาไทย  ทําให้ผู้เข้าร่วมรูส้กึเกิดความสนุกสนานใน
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การเรียน บางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้พูด ได้ฝึกทักษะ อาจมากน้อยต่างกันไป และไม่ทกุคน บางครั้ง
การได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง คลิปวีดีโอนั้นอาจไม่ได้เรื่องภาษามากนัก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ทําใหแ้ต่ละคนได้ตระหนักถึงความสําคัญในการศกึษาหาความรู้ในส่วนของภาษาอังกฤษ 
เป็นอย่างมาก รวมทั้งมุมมองจากการได้ไปศึกษาในต่างประเทศ กับการปรับทัศนะคติและการตื่นตัวในองค์
ความรู้  ความคิดเห็นในภาพรวมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆ ทั้งนีก้ารจะพัฒนาภาษาอังกฤษได้ต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ําเสมอ กิจกรรมต่อเนื่อง เรายังมีแนวคิดของการ
พัฒนาต่อเนื่องไปอีก  ด้วยการรวมกลุ่มกันไปเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน เพื่อฝึกฝนตนเองและกลับมาใช้ให้
เป็นประโยชน์กับองค์กร การศึกษาดูงานในต่างประเทศ และอาจนําไปพัฒนาเป็น COP (COP ย่อมาจาก 
Community of Practice ซึ่งหมายถึง ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ ชุมชนแหง่การเรียนรู้ที่รวบรวมกลุ่มคนทีม่ี
ความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ร่วมกัน เพื่อได้มาซึ่ง 
Knowledge Assets) 

ช่วงประเดน็จากกลุ่ม มีประโยชน์ได้รู้กิจกรรมการทํางานของกลุ่มอ่ืน เห็นความสําคัญของกิจกรรมใน
กลุ่มอ่ืนๆ  บางเรื่องบุคลากรในกลุ่มอ่ืนอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวจึงไม่สนใจภารกิจกลุม่มากไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ กิจกรรมในช่วงนี้ไม่ต่อเนื่องอาจการประสานงานไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นโอกาสพัฒนา
ต่อไป 

สําหรับผู้เขียน ถึงแม้กิจกรรมในครั้งนี้อาจดูน้อยนิด ทั้งรูปแบบ วันเวลา กิจกรรมในช่วงสั้นๆ แต่
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ทําให้ได้มีโอกาสรู้จัก  ได้ทักทาย กับพ่ีน้อง ชาวสคร.5 ความผูกพัน มิตรภาพ การยิ้ม
ทักทาย เป็นสว่นหนึ่งของความอบอุ่น นอกเหนือจากงานวิชาการที่ควรมี ควรได้ ผู้เขียนหวังว่ากิจกรรมดีดี นี ้
คงเกิดขึ้นได้อีกเมื่อเราพร้อมแน่นอน 

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มารว่มกิจกรรม  
ขอบคุณโครงการดี ดี ที่พ่ีกาญจนา ยังขาว หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สรรสร้างให้เราได้มีโอกาส
มารวมกัน  
ขอบคุณ นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ท่านผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุม โรคที่ ๕ นครราชสีมา ที่
อนุมัติโครงการ 

 

ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน จํานวน 11 คน 

ปิดเวที เวลา 12.30 น. 

สุพาพร แสนศรี  

สรุปการเรียนรู ้
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สรุปบทเรียน 

เทคนิคการใช้งานโปรแกรมการจัดการบริหารสื่อสิง่พิมพ์ในคลงัสื่อของ สคร.5 
 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.5 นม. 

ผู้ดําเนนิการ  นายเชษฐ์  ศาสตร์ใหม ่081-3933891 

ที่ปรึกษา   อาจารย์ฉัตรดนัย  พยัคฆ์พงศ ์ 
ใช้วิธีการเรียนรู้โดยการสอนงาน (Coaching) และเรียนรูห้ลังการปฏิบัติการAAR (After Action Review) 

INPUT PROCESS OUTPUT OUTCOME 

การจัดการความรู้ของ
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพเรื่อง การใช้
โปรแกรมการจัดการ
บริหารสื่อสิ่งพิมพ์ในคลัง
สื่อของ สคร.5 นม. 

การจัดการความรู้ โดยใช้
โดยการสอนงาน
(Coaching)และวิธีการ
เรียนรู้หลังการปฏิบัติงาน
AAR(After  Action  
Review) 

 

เทคนิคการใช้โปรแกรม
การจัดการบริหารสื่อ
สิ่งพิมพ์ในคลังสื่อของ 
สคร.5 นม. 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
โปรแกรมฯและ
ผู้รับบริการสื่อสิ่งพิมพ์ 

 

ขั้นตอนของการดําเนนิงาน การจัดการความรู้ของกลุ่มสือ่สารความเสีย่งและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

1) บ่งชี้ความรู้ 

2) สร้างและแสวงหาความรู้ 

3) จัดหมวดความรู้ 

4) ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

5) เข้าถึงความรู้ 

6) แบ่งปันความรู้ 

7) นําความรู้ไปใช้งาน 
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บ่งชี้ความรู ้

 เนื่องจากกลุ่มสื่อสารความเสีย่งและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบสื่อสิ่งพิมพ์ 
โดยเฉพาะแผ่นพับ ใบปลิว โบชัวร์และป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพที่ส่งมาจากสํานักโรคต่างๆ
ของ กรมควบคุมโรค เช่น คูม่ือเราคือผู้พิชิตโรคไข้เลือดออก ทีส่่งมาจากสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง  แผ่นพับ
ความรู้เรื่องการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ที่ส่งมาจากสํานักโรคติดต่อทั่วไป เป็นต้น และยังมสีื่อที่กลุ่มงาน
สื่อสารฯผลิตเองเพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน เช่น คูม่ือการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันโรคมือเท้าปาก  
และคู่มือเตรียมความพร้อมรบัมืออุทกภัย  

 ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีจํานวนมากในแต่ละปี 
ทางกลุ่มสื่อสารฯจึงคิดหาตัวช่วยเพื่อปิดช่องว่างในเรื่องดังกล่าว ด้วยการนําโปรแกรมการจัดการบริหารสื่อ
สิ่งพิมพ์มาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสะดวกและเป็นระบบในการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ต่างในคลังสื่อ
ของ สคร.5 นม. 

สร้างและแสวงหาความรู ้

 ทางกลุ่มสื่อสารฯได้ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโปรแกรมเพื่อใช้งาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
จากอาจารย์ฉัตรดนัย พยัคฆ์พงศ์ อาจารย์ประจําสํานักคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามาออกแบบ สร้างโปรแกรมฯ และสอนการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม
สื่อสารฯ 

จัดหมวดความรู้ 

 โดยทุกคนในกลุ่มสื่อสารฯสามารถแสดงความคิดเห็นและความต้องการ ในการออกแบบส่วนการใช้
งานในโปรแกรมฯร่วมกัน โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการใช้งานที่ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งาน  

ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 นําข้อมูลการแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการที่ต้องให้มีและใช้งานได้ในโปรแกรมฯ แจ้งให้ทาง
ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบและชี้แจงความเป็นไปได้ ก่อนจะได้นําข้อมูลไปปรับแก้เพื่อให้ได้โปรแกรมฯที่ได้
องค์ประกอบการใช้งานตามที่ต้องการ 
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เข้าถึงความรู ้

 ผู้เชี่ยวชาญจะนําโปรแกรมทีส่ร้างขึ้นมานําเสนอให้กลุม่สื่อสารฯได้รับทราบและลองใช้งาน  โดยหา
ส่วนบกพร่องและส่วนที่ขาดไปจากความต้องการ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ของการทํางานของโปรแกรมฯและ
ช้ีแจงสิ่งที่โปรแกรมฯทําได้เกินความคาดหวัง และข้อจํากัดของโปรแกรมฯ 

 สิ่งที่ได้จากการจัดการความรู้ 

 1) การทํางานของโปรแกรมฯ 

 1) เปิดเครื่อง 

 2) ลงทะเบียน/ใส่รหัสเข้าใช้โปรแกรม 

 3) เลือกเมนูท่ีจะใช้งานจากหน้าเมนูหลัก 

 4) การรายงาน 

 5) ปิดเครื่อง 

 2) สมรรถนะและขีดความสามารถของโปรแกรมฯ 

 3) ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมฯ เช่น  เข้าสูร่ะบบ( เปิดหน้างาน )  และป้อนข้อมูลลงรายรับสื่อ 

 4) การใช้งานโปรแกรมฯ เชน่ การสืบค้นขอ้มูล ค้นหาสื่อที่มีอยู่ในระบบคลังสื่อ การเรยีกดูภาพสื่อต่างๆ  

 5) การใช้ระบบคงคลัง พิมพ์รายงานการเบิก-จ่าย และแสดงยอดคงคลัง 

 6)การดูแลและบํารุงรักษาการใช้งานเบื้องต้น 

แบ่งปันความรู้ 

 เมื่อได้ใช้งานโปรแกรมการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้ใช้งานและรบัผิดชอบโปรแกรมฯจะสามารถ
แนะนําให้เจ้าหน้าที่ในกลุม่สือ่สารฯสามารถใช้งานโปรแกรมฯได้แทบทุกคน  เพื่อให้เกิดความสะดวกและความ
พึงพอใจในการให้บริการแกผู่้มารับบริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

นําความรู้ไปใช้งาน 

 ทุกคนในกลุ่มสื่อสารฯ ได้รับความรู้และเทคนิคการใช้งานโปรแกรมการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ใน
คลังสื่อของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสมีา 
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ภาพกิจกรรมการจัดการความรู ้

เทคนิคการใชง้านโปรแกรมการจัดการบรหิารสื่อสิ่งพิมพ์ในคลงัสื่อของ สคร.5 

ประชุมกลุ่มสื่อสารฯ  เพื่อหาแนวทางการจัดทําโปรแกรมการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ฯ 

 
ติดต่อผู้รับทําโปรแกรมบริหารจัดการสื่อฯ 

 
กลุ่มสื่อสารฯแสดงความคิดเห็นและเสนอสว่นที่ต้องการในการจัดทําโปรแกรมการบรหิารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ฯ 

                                    
สร้างโปรแกรมฯโดยเน้นตามวัตถุประสงค์การใช้งานในด้านต่างๆ 
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นําเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันเรียนรู้โปรแกรมบริหารจัดการสื่อฯ 

 
แสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมฯ 

 
แก้ไขและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสื่อฯ 

 
การสอนงาน(Coaching) รายบุคคลในการใช้โปรแกรมสื่อฯ  

 
 



  92

การนําเสนอ และสอนงาน(Coaching) ของกลุ่มสื่อสารฯ 

 
การเรียนรู้หลังปฏิบัติ AAR (After  Action  Review)  

 
ติดต้ังโปรแกรมบริหารจัดการสื่อฯ 

 
ทดลองใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการสื่อฯ 
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โปรแกรมบริหารจัดการสื่อฯ 

 

 
แผ่นโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรม 

         
ผู้รับผิดชอบใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการสื่อฯ  เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารฯ ใช้โปรแกรมฯ พร้อมให้บริการ 
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สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อโปรแกรมการบรหิารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ในคลงัสื่อ สาํนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป  ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 16 คน ชาย   6 คน (ร้อยละ 37.5)  หญิง  10 คน (ร้อยละ
62.5) มีอายุเฉลี่ย 35.1 ปี วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 50.0) และตําแหน่งส่วนใหญ่
เป็นนักวิชาการ  9 คน (ร้อยละ 56.25) อายุการทํางานในตําแหน่งปัจจุบันเฉลี่ย 14 ปี 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์   ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยเหน็โปรแกรมฯ   16คน  (ร้อยละ 100)  และไม่เคยใช้มา
ก่อน  16 คน (ร้อยละ100 )   ซึ่งเมื่อได้รับการสอนการใช้งานโปรแกรมการบรหิารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว 
ได้รับประโยชน์ในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลร้อยละ 100   เผยแพร่ร้อยละ 93.75  ใช้อ้างอิงร้อยละ 93.75   ใช้
เป็นแนวทางในการทํางานร้อยละ 68.75   ใช้ในการทํางานโดยตรงร้อยละ 50.0   ใช้เป็นตัวอย่างในการสร้าง
งานร้อยละ62.5 

ความพึงพอใจต่อโปรแกรมฯ ในประเด็นของรูปลักษณ์ของโปรแกรมฯร้อยละ 93.75 ส่วนความสอดคล้องต่อ
วัตถุประสงค์, เข้าใจง่าย,ใช้งานได้สะดวกและตรงกับความต้องการร้อยละ 100  ในเรื่องความครบถ้วนร้อยละ 
87.50   สามารถใช้ประโยชน์ในปัจจุบันร้อยละ 100  และในอนาคตร้อยละ 87.50  และสรุปโดยรวมมีความ
พึงพอใจในระดับมาก 87.50 และมากที่สุด 12.50 

ข้อเสนอแนะ  การปรับปรุง  ควรเพิ่มขนาดของหน้างานและรูปภาพของสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆให้มีขนาดที่กว้างขึ้น
และใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เพื่อเพิ่มความชัดเจนของตัวอักษรที่ต้องอ่านและสะดวกต่อการตรวจสอบ  และเพิ่มการ
รองรับการใช้งานในอนาคตที่อาจมีผลต่อโปรแกรมการใช้งาน  

ท้ายเรื่องการจัดการความรู ้

 ผู้ดําเนินการการจัดการความรู้ของกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.5 นม. ซึง่
ได้จัดทํารายงานสรุปการจัดความรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ในคลังสื่อของ สคร.5 
นม. หวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระในส่วนต่างๆของรายงานฉบับนี้ จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สําหรับผู้อ่าน
และผู้ทีส่นใจในเรื่องการดําเนินงานเพื่อการจัดการความรู้ในกลุ่มงานตา่งๆ ได้ต่อไป 

                                                                                        

        นายเชษฐ์  ศาสตร์ใหม ่

       นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญการ 

        ผู้ดําเนินการและจัดทํา 
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เรื่องท้ายเล่ม..... 
 

       ห. ส.  = ห้องเรียนสือ่สาร 

 ท้ายชั่วโมงหลังการเรียนวิชาโปรแกรมการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ของกลุ่มนักเรียน ม. 4/4 โรงเรียนป้องกัน
ควบคุมโรควิทยาท่ี 5  ตําบลหนองบัวศาลา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา 

นักเรียน     :  สวัสดีครับคุณคร ู

ครู            :  สวัสดีนักเรียนทุกคน  วันนี้เราได้อะไรจากการเรียนวิชานี้บ้างครับ? 

ด.ช.เชษฐ์   :  ได้รู้จักรูปร่าง หน้าตา ของโปรแกรมการบริหารจัดการสื่อสิ่งพมิพ์ครับ 

ด.ช.นิยม    :  ได้รู้จัก ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมและวิธีการใช้งานครับ 

ครู           :   แต่!  เอ๊ะ...  ทําไมเราต้องมาเรียนวิชานี้ล่ะครับ? 

ด.ญ.แอน   :  เพราะปัจจุบันจาํนวนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆในคลังสื่อ ท้ังที่เราผลิตเองและได้รับจากสํานักโรคต่างๆ มีจํานวนมากขึ้นค่ะ 

     อีกท้ังเราเองก็มีความจํากัดในเรื่องเนื้อที่ท่ีจะใช้เก็บสื่อไว้ในคลังสื่อค่ะ 

ด.ญ.ต๋อย   :  ดังนั้น พวกเราจึงต้องมาเรียนวิชานี้ เพื่อนําโปรแกรมการบริหารจัดการสื่อมาใช้บริหารสื่อให้เหมาะสมค่ะ       

ครู           :  แล้วนักเรียนคิดว่ามันมีประโยชน์อย่างอื่น อีกไหมครับ? 

ด.ญ.กอล์ฟ :  มีค้า...คณุครูขา  ก้อคือ  มันเพิ่มความสะดวกสบาย  รวดเร็วในการค้นหารายการสื่อที่มีอยู่ค้า..    

ด.ญ.หนิ๋ง   :  หนูว่าท่ีสําคัญ มันชว่ยให้เราสามารถ...ให้บริการแก่ผู้มาขอสื่อ เช่น หน่วยงานเครือข่ายนําไปแจกจ่ายให้ 

                 ประชาชนในพื้นที่เกิดโรคระบาดได้รับความรู้และสามารถปฏิบัติตน เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ ค้า... 

ครู           :  นักเรียน คิดว่า ขั้นตอนการใช้งาน มันยุ่งยากไหมล่ะครับ? 

ด.ญ.เหม่า  :  ทุกอย่างมันมีความยุ่งยากบ้างค่ะ ในเบื้องต้น เช่น วิธีการใช้งาน หรือขั้นตอนอะไรต่างๆ ค่ะ แต่.. เราเรียนรู้ได้ค่ะ 

                 โดยการสอนงาน (Coaching) และหมั่นฝึกฝนเรื่อยๆ จนเกิดทักษะและความชํานาญ และสุดท้ายมัน..ก้อจะ... 

                 โอ.เค.ค่ะคุณครู  

ครู            :  ครับ.. สรุปโดยภาพรวม  ผมคิดว่า  นักเรียนทุกคนในชั้นนี้ เข้าใจในเนื้อหาวิชานี้ดีมาก วันนี้พอแค่นี้ครับ 

นักเรียน     :  ขอบพระคุณครับ/ค้า...คณุคร ู

ครู            :  สวัสดีครับ 




