
 



การสกัดความรู้จากการถอดบทเรียนของหน่วยงาน 

 
 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีการใช้แนวคิดหรือนําเครื่องมือการจัดการความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพมากขึ้น พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนโดยคณะทํางานจัดการความรู้ (KM Team) ของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 
2558 มีการจัดทําโครงการจัดการความรู้ด้วยวิธีการถอดบทเรียนจากตัวคน และการถอดบทเรียนจากโครงการ 
ของสคร.5 ปี 2558 ของหัวข้อความรู้ที่กําหนดไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ 

1. ปัจจัยการดําเนินงานด้านชันสูตรให้ประสบผลสําเร็จ  
2. เทคนิคการจัดทําแผนเงินบํารุง  
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นของหน่วยงาน หลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ 
มีการจัดประชุมถอดบทเรียนจากตัวคน และถอดบทเรียนจากโครงการ โดยมีการสกัดความรู้จากการถอด

บทเรียน รายละเอียดดังนี้ 
 

ประเดน็/ 
หัวข้อความรู ้

เรื่องเลา่ (ที่ระบุถึงเทคนคิ เคล็ดลับ ที่ทาํให้งานสําเร็จ
หรือมีการพัฒนาขึน้) 

อ้างอิง/แหล่งที่มา 
 

1. ปัจจัยการ
ดําเนนิงานดา้นชันสูตร
ให้ประสบผลสําเร็จ  
(เครื่องมือ: การถอด
ความรู้จากตัวคน) 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการมีความสําคัญอย่างยิ่งใน
การวินิจฉัยโรค จะต้องมีความถูกต้องแม่นยํา ทั้งเทคนิค
การตรวจและเครื่องมือ ต้องมีมาตรฐาน มคีวามน่าเชื่อถือ
ได้ ซึ่งต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรมารับรองคุณภาพ งาน
ชันสูตรโรคและวิจัย สคร.5 จึงดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพมาตรฐานทางป้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิค
การแพทย ์(Laboratory Accreditation: LA) ในปี 2557 
มีการดําเนินงานคือ (1) ศึกษามาตรฐานของสภาเทคนิค
การแพทย์ (Check List) (2) ศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่มี
บริบทใกล้เคียงกันและผ่านการประกันคุณภาพมาตรฐาน
แล้ว (สคร.7) (3) แต่งต้ังคณะทํางาน ได้แก่ คณะทํางาน
ผู้จัดการวิชาการและผู้จัดการคุณภาพ (4) จัดทําเอกสาร
คุณภาพ 10 หมวด 100 ข้อ แบ่งผู้รับผิดชอบรายหมวด
และพัฒนาให้ได้คุณภาพ (5) สอบเทียบเครื่องมือ โดยศูนย์
วิศวกรรมการแพทย์ (6) หา Auditor และ Internal 
Audit จากโรงพยาบาลด่านขุนทด (7) เตรียมเอกสารรอ
รับการตรวจประเมิน และแกไ้ขภายใน 60 วัน 

ซึ่งมีเทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลับที่ทําให้
งานดังกล่าวประสบความสําเร็จคือ “จะต้องมีระเบียบ
ปฏิบัติ/แนวทาง/ขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว และตรงตามเวลาที่กําหนด ควรมี
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญในการให้คําปรึกษา ต้องมีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ และติดตามงานเป็นระยะอย่าง

1. จากการประชุมถอด
บทเรียนจากตัวคน (ผู้รู)้ 
ของสคร.5 เมือ่วันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2558 

2. สรุปบทเรียนและวิดีโอ
คลิปในเว็บไซต์สคร.5 
(http://www.dpck5. 
com/KM/index.html)
และคลังความรู้ กรม
ควบคุมโรค 
(http://db.kmddc. 
go.th/) 

แบบฟอร์มท่ี 5 สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน 
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ประเดน็/ 
หัวข้อความรู ้

เรื่องเลา่ (ที่ระบุถึงเทคนคิ เคล็ดลับ ที่ทาํให้งานสําเร็จ
หรือมีการพัฒนาขึน้) 

อ้างอิง/แหล่งที่มา 
 

ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งควร
นําความรู้ไปใช้กับงานด้านคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 
เพื่อขอรับรองทุก 3 ปี และควรมีการทบทวนถ่ายทอดองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง” 

มีข้อคิด ข้อเสนอแนะคือ “นโยบายของกรมควบคุม
โรคและทิศทางของผู้บริหารด้านงานชันสูตรควรมีความ
ชัดเจน รวมทั้งการปรับปรุงสถานที่ทํางานให้ได้ตาม
คุณภาพมาตรฐานต้องใช้งบลงทุนสูง จึงต้องมีการวางแผน
สนับสนุนงบประมาณ ระยะยาวในการ และสร้างเสริม
กระบวนการพัฒนาถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรใหม่ได้”
 

2. เทคนิคการจัดทํา
แผนเงินบาํรุง  
(เครื่องมือ: การถอด
ความรู้จากตัวคน) 

เทคนิคการจัดทําแผนเงินบํารุง เป็นงานสําคัญของ
หน่วยงานที่ต้องจัดทําทุกปี เพื่อให้ผู้ปฏิบัตินํามาใช้
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยการจัดทําแผนเงินบํารุง 
ต้องมีการเสนอวาระการจัดทําแผนเงินบํารุงเข้าที่ประชุม
กลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดําเนินการ ประกอบด้วย งบครุภัณฑ์ งบบุคลากร และ
ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ โดยใช้ข้อมูลเดิมประกอบการ
จัดทําแผนเงินบํารุง บันทึกลงในแบบฟอร์มที่กําหนด 
จัดทํารายละเอียดประมาณการรายได้ ประมาณการ
รายจ่าย และแผนการใช้จ่ายเงินบํารุง เสนอผู้บริหาร
หน่วยงานจัดส่งกองคลัง กรมควบคุมโรค เพือ่เสนอกรม
อนุมัติ สําเนาเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้จ่ายตามแผน  

ซึ่งมีเทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลับที่ทําให้
งานดังกล่าวประสบความสําเร็จคือ “ในอนาคต อาจจะ
ไม่มีพนักงานบัญชี เพราะมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทุก
ระบบงาน หรืออาจจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆ ฉะนั้นคนรุ่น
ใหม่จะต้องศึกษาและนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การทํางานให้มากๆ และช่วยกันคิดสร้างระบบงานขึ้นมา
ทดแทนอัตรากําลังที่นับวันจะลดน้อยลง” 

มีข้อคิด ข้อเสนอแนะคือ “การรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบสถานะทางการเงินของหน่วยงานเป็นระยะ เพื่อ
วางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” 
 

1. จากการประชุมถอด
บทเรียนจากตัวคน (ผู้รู)้ 
ของสคร.5 เมือ่วันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2558 

2. สรุปบทเรียนและวิดีโอ
คลิปในเว็บไซต์สคร.5 
(http://www.dpck5. 
com/KM/index.html)
และคลังความรู้ กรม
ควบคุมโรค 
(http://db.kmddc. 
go.th/) 
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ประเดน็/ 
หัวข้อความรู ้

เรื่องเลา่ (ที่ระบุถึงเทคนคิ เคล็ดลับ ที่ทาํให้งานสําเร็จ
หรือมีการพัฒนาขึน้) 

อ้างอิง/แหล่งที่มา 
 

3. โครงการพฒันา
สมรรถนะที่จําเป็น
ต้องการของหน่วยงาน 
หลักสูตรการวจิัยเชิง
คุณภาพ สํานกังาน
ป้องกันควบคมุโรคที่ 5 
จังหวัดนครราชสีมา ปี 
2558 
(เครื่องมือ: การถอด
บทเรียนจากโครงการ) 

การถอดบทเรียน “โครงการพัฒนาสมรรถนะที่
จําเป็นต้องการของหน่วยงาน หลักสตูรการวจิัยเชิง
คุณภาพ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด
นครราชสีมา ปี 2558” ใช้เทคนิควิธีการถอดบทเรียนจาก
การประเมินผลแบบเสริมพลงั (Empowerment 
Evaluation: EE) 3 ขั้นตอนคือ (1) กําหนดภารกิจ
เป้าหมาย (2) ตรวจสอบต้นทุน (3) วางแผนสําหรับ
อนาคต และตามคู่มือการจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค 
ปี 2558 โดยบุคลากรที่รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและรับผิดชอบการจัดโครงการฯ หลังจากการอบรม
ไม่เกิน 1 สัปดาห์ มีการทบทวนความเป็นมาของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลลัพธ์ มีแนวทาง/
กระบวนการ/กิจกรรมในโครงการ ตามหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพของการฝึกอบรมกรมควบคุมโรค 6 
มาตรฐาน (11 ตัวบ่งชี้คุณภาพ) 

สมาชิกที่ร่วมการถอดบทเรียนมีการวิเคราะห์
จุดอ่อน-จุดแข็งของกิจกรรม การกําหนดเป้าหมายของการ
ทํากิจกรรมนั้นในอนาคต และกําหนดกลยุทธ์เพื่อการ
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งผลการดําเนินโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ทีได้กําหนดไว้ ซึ่งผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 93.48 มีการ
ระบุความรู้ ทกัษะ ข้อคิด เช่น หลักสตูรอบรมต้องมคีวาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน การสรร
หาวิทยากรที่มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับ
หลักสูตรและสามารถสื่อสารถ่ายทอดได้ดี การบันทึกวิดีโอ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อจัดเก็บเป็นคลังความรู้ โดยมี
ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะนํามาปรับปรุงคือ ควรวางแผน
การจัดอบรมต้ังต้นปีงบประมาณ (ตุลาคม- ธันวาคม) และ
ควรมีการประเมินผลความคุม้ค่าของการจัดฝึกอบรมด้วย 
 

1. จากการประชุมการถอด
บทเรียนจากโครงการ 
ของสคร.5 เมือ่วันที่ 6 
มีนาคม 2558 

2. สรุปบทเรียนและวิดีโอ
คลิปในเว็บไซต์สคร.5 
(http://www.dpck5. 
com/KM/index.html)
และคลังความรู้ กรม
ควบคุมโรค 
(http://db.kmddc. 
go.th/) 

 
มีการจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ สรุปบทเรียน เอกสารความรู้ การบรรยายของวิทยากร และวิดีโอคลิปใน

เว็บไซต์สคร.5 การจัดการความรู้ (ที่ http://www.dpck5.com/KM/index.html) และคลังความรู้ กรมควบคุมโรค 
(ที่ http://db.kmddc.go.th/) ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 
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ภาพที่ 1 เว็บไซต์สคร.5 (การจัดการความรู้) 
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ภาพที่ 2 คลังความรู้ กรมควบคุมโรค 

 

 

 
 
 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ ผู้สรุป 
นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์ ตรวจทาน 
(14 สิงหาคม 2557) 


