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ชื่อโครงการ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขุมทรัพย์ความรู้ของผู้รู้ รุ่นที่ 1 (Knowledge Heritage) 

หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส านักงานจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร มา
อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ ตลอดจนการจัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) จึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรไปพร้อมๆ กับการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการจัดการความรู้ ให้ เกิด
การมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กรโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถน าเสนอผลงานของแต่ละหน่วยงาน ร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน มาอย่างต่อเนื่องนั้น  

ทั้งนี้  การพัฒนาการจัดการความรู้ ในองค์กร เ พ่ือน าองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning 
Organization: LO) อย่างยั่งยืนนั้น ความรู้ของบุคลากรเปรียบเสมือนทรัพย์สินหรือขุมทรัพย์ (Asset) ที่
ส าคัญและมีค่าขององค์กร ดังนั้น การสร้างและแสวงหาความรู้จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและ เป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของการจัดการความรู้ อีกปัจจัยหนึ่ง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ 
ภายใต้โครงการขุมทรัพย์ความรู้ผู้รู้     เป็นโครงการที่ตระหนักถึงความส าคัญการสร้างและแสวงหาความรู้ 
รวมถึงการเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์การท างานจากบุคลากรภายในองค์กร โดยเฉพาะผู้รู้ ตลอดจน
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของความรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างและแสวงหาความรู้จากผู้รู้ ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร  

 เพ่ือให้เสริมสร้างความรู้และทักษะ รวมถึงแนวทางการเก็บเกี่ยวหรือถอดความรู้ (Knowledge Capture)  
 เพ่ือให้บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมการจัดการความรู้กับการปฏิบัติงานจริงและชีวิตประจ าวัน                      

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการด าเนินการ    

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 วันต่อรุ่น (วันละ 6 ชั่วโมง) ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ การแบ่งปัน
ประสบการณ์ (Story Telling) การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
(Team Learning) 

วันสัมมนารุ่นที่ 1 

วันพุธที่ 25 – วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557   
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สถานที่จัดสัมมนา 

ณ.โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

วิทยากรและทีมงาน  

ดร. ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์  
ทีมงานจากบริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จ ากัด  

แผนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา                    
การสัมมนา 

หัวข้อและกิจกรรม 

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น 
 
 
 
 
 
 
 
10.00-12.00 น. 

บรรยาย  

 

 หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญของที่มาของความรู้และการจัดการความรู้ 
รวมถึงกรณีศึกษาเก่ียวกับการจัดการความรู้ขององค์กรต่างๆ 

 แนวคิดและกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) รวมถึงรูปแบบและ
วิธีการถอดความรู้ (Knowledge Capture) และแนวทางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในองค์กร เป็นต้น 

โดย  ดร.ธนาวิชญ์  จินดาประดิษฐ์ 
แบ่งกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม : Knowledge Capture: Knowledge Map 
กิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้าง Mind Map ของหัวข้อความรู้หลักและหัวข้อความรู้ย่อย                
จากผู้รู้ 8 ท่าน พร้อมบันทึกประเด็นส าคัญของหัวข้อความรู้ ที่ได้รับจากผู้รู้ประจ า
กลุ่ม ในรูปแบบของ Mind Map (Knowledge Map)   
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ระยะเวลา                    
การสัมมนา 

หัวข้อและกิจกรรม 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม : Knowledge Capture: Knowledge Map (ต่อ) 

 
17.00 – 17.30 น. วิทยากรสรุปภาพรวม Knowledge Map เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาน าไปใช้ในการ

จัดท า           ชุดความรู้ของผู้รู้ ในวันที่ 2 พร้อมตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2557  
ระยะเวลา                    
การสัมมนา 

หัวข้อและกิจกรรม 

09.00 – 12.00 น แบ่งกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม : Knowledge Capture: Knowledge Map (ต่อ) 
 

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  แบ่งกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม : Knowledge Capture: Knowledge Map (ต่อ) 

 
16.00 – 16.30 น. น าเสนอ “Knowledge Map” 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละกลุ่มน าเสนอ “Knowledge Map” ที่ถอดความรู้จาก                            
ผู้รู้ โดยใช้เวลากลุ่มละไม่เกิน 15 นาที และเรียนเชิญผู้รู้ทั้ง 8 คน ให้ข้อคิดเห็นร่วมกับ
วิทยากร   

16.30 – 17.30 KM Show Case: การจัดท าชุดความรู้ผู้รู้ 
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานชุดความรู้ผู้รู้โดยการน า
ความรู้ที่ ได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้  มาจัดท าเป็นรูปเล่ม โดยมีน าข้อมูลจาก 
Knowledge Map ของแต่ละกลุ่ม พร้อมถอดความรู้และรายละเอียดความรู้ฝังลึก
จากผู้รู้  
รูปแบบการด าเนินการ: 
ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาน าข้อมูลจากการถอดความรู้ฝังลึกของผู้รู้ (Knowledge Map) มา
จัดท าเป็นรูปเล่ม โดยมีสาระส าคัญ อาทิ 

 ข้อมูลผู้รู้ (Knowledge Worker) 

 เนื้อหาของหัวข้อความรู้ฝังลึก ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ที่ใช้ในการท างาน             
แต่ไม่เคยบันทึกออกมา ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา ตลอดจน Tips 
and Tricks ที่ใช้ประจ าในการท างาน รวมทั้งไอเดีย แนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
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วันที่ 26 มิถุนายน 2557  
ระยะเวลา                    
การสัมมนา 

หัวข้อและกิจกรรม 

 เป้าหมายของหัวข้อความรู้ 

 คุณสมบัติผู้เรียนรู้ 

 รูปแบบของการบันทึกความรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้ ช่องทางการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานะ 
1 สัตวแพทย์หญิงอภิรมย์  พารักษา นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการพิเศษ 
ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ 

2 นางรัตนา  ธีระวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 

ผู้เรียนรู้ 

3 สัตวแพทย์หญิงอรพิรุฬห์ สการะเศรณี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ผู้เรียนรู้ 
4 นางสาววรรณวิภา  จันติ๊บ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เรียนรู้ 
5 นางนิภา  น้อยเลิศ เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ช านาญงาน 
KM Team 

6 นางสาวกรลภัส  ยอดศรี นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

KM Team 
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ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานะ 
1 นางสาววิภา   ภาวนาภรณ ์ นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการพิเศษ 
ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ 

2 นางจิตรา   อ่อนน้อม นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ  

ผู้เรียนรู้ 

3 นางสาวจุฑามาศ  มากกุญชร นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ  

ผู้เรียนรู้ 

4 นางยุพิน  ชินสงวนเกียรติ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญ
การพิเศษ 

KM Team 

5 นายจิระวัฒน์  อุปริรัตน์ นักสถิติช านาญการ KM Team 
6 นางสุธิดา  วรโชตธินัน นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการ 
KM Team 

 
ส านักวัณโรค 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานะ 
1 นางมัลลิกา  ชลาสนธิ พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การ 
ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ 

2 นางสาวทัศนีย์  มนุญพาณิชย์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญ
การพิเศษ 

ผู้เรียนรู้ 

3 นางวิลาวัลย ์ แดงสะอาด นักรังสีการแพทย์ช านาญ
การ 

ผู้เรียนรู้ 

4 นางสาวเยาวมาลย์  สุขเกษม พนักงานบริการ ผู้เรียนรู้ 
5 นางสุภาษร   สุริยะวงศ์ไพศาล นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการพิเศษ 
KM Team 

6 นางสาวอุษณี  กิตติธนะบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล KM Team 
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ส านักระบาดวิทยา 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานะ 

1 นพ.ค านวณ  อ้ึงชูศักดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ 
2 นางสาวบวรวรรณ ดิเรกโภค นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการ 
ผู้เรียนรู้ 

3 นายสมาน  สยุมภูรุจินันท์ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

ผู้เรียนรู้ 

4 นางสุวดี ศิรวงค ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

KM Team 

5 นางอัญชนา  วากัส นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

KM Team 

6 นางสาวปณิตา  คุ้มผล นักวิชาการสาธารณสุข KM Team 
 
ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานะ 
1 นางสาวจิตรา  ธีรางกูร นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนช านาญการพิเศษ 
ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ 

2 นางวิรงรอง   แก้วสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

ผู้เรียนรู้ 

3 นางมนัญญา   ประเสริฐสุข นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

ผู้เรียนรู้ 

4 นางสาวอัมภาพันธ์  ขัดเรือน นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

ผู้เรียนรู้ 

5 นางสาวสรลักษณ์   รามโกมุท นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

KM Team 

6 นางสาวอรยา   เชียงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข KM Team 
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กองการเจ้าหน้าที่ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานะ 
1  นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธิชาติ นักทรัพยากรบุคคล

เชี่ยวชาญ  
(รองผู้อ านวยการ) 

ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ 

2 นายวิศรุต วงษ์สัตย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญ
การ 

ผู้เรียนรู้ 

3  นางสาวอุบลวรรณ   พุ่มไสว นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

ผู้เรียนรู้ 

4  นายวิทยา  เดชคุณ นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

ผู้เรียนรู้ 

5  นางพิชญ์สินี พุ่มเหรียญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญ
การพิเศษ 

KM Team 

6  นายศุภสิทธิ์  ปรีชาพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญ
การ 

KM Team 

ส านังานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานะ 
1 นายอิทธิเดช  ไชยชนะ นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการ 
ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ 

2 นายยศพนธ์  แก่นจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

ผู้เรียนรู้ 

3 นายนฤพนธ์  ทรงพร นิติกรปฏิบัติการ KM Team 
4 นางสาวสุรีย์พร  ตั้งจิตร นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการ 
KM Team 

5 นางสาวดวงใจ  พนมไพร นักวิชาการสาธารณสุข KM Team 
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ส านักจัดการความรู้ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานะ 
1 นางสาวเพียงใจ  ศรีเพ็ชร พนักงานธุรการ ระดับ ส3 ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ 
2 นายช านาญ  ม่วงแดง นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ 
ผู้เรียนรู้ 

3 นางสาวแววตา  ไชยทอง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

ผู้เรียนรู้ 

4 นางสาววิภาวรรณ  ศรีสุเพชรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

KM Team 

5 นางสาวอนัญญา นะรัมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

KM Team 

6 นายวัฒนชัย  ภุมรินทร ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ KM Team 
7 นางสาววิไลพร วงศ์กรวรศิลป์  นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 
KM Team 

8 นายทรงพล ชมภูพู่  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

KM Team 
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ผู้รู้ รุ่นที่ 1 

1. สัตวแพทย์หญิงอภิรมย์  พารักษา   2.   นางสาววิภา   ภาวนาภรณ์ 
รักษาการนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

                                             
 

3. นางมัลลิกา  ชลาสนธิ     4.   นพ.ค านวณ  อ้ึงชูศักดิ ์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          นายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ 

                                              
 

5. นางสาวจิตรา  ธีรางกูร    6.   นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธิชาติ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ       นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

                                              

 

คุณจิตรา ธีรางกูร 

 สัตวแพทย์หญิงอภิรมย์ พารักษา 
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ผู้รู้ รุ่นที่ 1 

7. นายอิทธิเดช  ไชยชนะ    8.   นางสาวเพียงใจ  ศรีเพ็ชร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        พนักงานธุรการระดับ ส 3 

                                              

 

เนื้อหาการบรรยาย 

ทฤษฎีการจัดการความรู้ 

1. SECI Model   
Ikujiro Nonaka ได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง Tacit Knowledge (ความรู้ฝังลึก) กับ Explicit 
Knowledge (ความรู้บันทึก)  Ikujiro Nonaka ร่วมกับ Hirotaka Takeuchi ก็ได้น าเสนอแนวคิดว่าการ
ที่จะท าให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จนั้นจะต้องมีการน าเอา Tacit Knowledge ออกมาอยู่ใน
รูปของ “Explicit Codified Knowledge” เพ่ือสามารถแบ่งปันให้คนอ่ืนได้ และในขณะเดียวกัน บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลก็สามารถน าเข้าความรู้กลับเข้าไปเพ่ือให้เกิดเป็นความเข้าใจและความรู้ของบุคคลนั้น
ต่อไป 

 
ในปคี.ศ. 1998 Ikujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อว่า “The Knowledge-
Creating Company : How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation” ซึ่งทั้ง
สองคนได้น าเสนอรูปแบบของการจัดการความรู้ที่เรียกว่า SECI Model  หลักการของ SECI Model ก็
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คือการหมุนเวียนระหว่าง Tacit Knowledge กับ Explicit Knowledge โดยอาศัยกระบวนการทั้ง 4 ซึ่ง
ประกอบด้วย 

(1) Socialization 
การแบ่งปันและสร้างความรู้ จาก Tacit Knowledge ไปสู่ Tacit Knowledge  โดยการแลก 
เปลี่ยนประสบการณ์ตรงของผู้ที่สื่อสารระหว่างกัน  

(2) Externalization 
การสร้างและแบ่งปันความรู้จากการแปลง Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge โดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  

(3) Combination 
การแบ่งปันและสร้างความรู้ จาก Explicit  Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge  โดย
รวบรวมความรู้ประเภท Explicit ที่เรียนรู้มาสร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit ใหม ่

(4)  Internalization 
การแบ่งปันและสร้างความรู้ จาก Explicit Knowledge ไปสู่ Tacit Knowledge โดยมักจะ
เกิดจากการน าความรู้ที่เรียนรู้มาไปปฏิบัติจริง 
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2. Cone of Learning 
ในปี ค.ศ. 1969 Edgar Dale ได้น าเสนอแนวคิดของการเรียนรู้ที่เรียกว่า “Cone of Learning” โดยมี
เนื้อหาสาระส าคัญ คือ การเรียนรู้มีอยู่สองรูปแบบ คือ Passive กับ Active ซึ่งถ้าจะให้เกิดการเรียนรู้ที่
ท าให้จ าได้นั้นกระบวนการเรียนรู้ควรมีลักษณะที่เป็น Active 
ในการถอดความรู้จาก Tacit Knowledge ให้เป็น Explicit Knowledge นั้นควรจะพิจารณาถึงรูปแบบ
ของการเรียนรู้ที่เหมาะสมด้วย ว่าแต่ลเนื้อหาควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ประเภทไหนถึงจะ
ดีที่สุด เพ่ือที่ผู้เรียนรู้จะได้จดจ าได้และน าไปสู่การน าเอาความรู้ไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

 
 

 
 
 
เทคนิคการถอดความรู้ 

การถอดความรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างองค์ความรู้บันทึก (Explicit Knowledge) ซึ่งมีเทคนิค
และรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ที่แตกต่างกัน โดยผลของการถอด
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ จะท าให้ได้ความรู้บันทึกในลักษณะที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ต่อไป โดยมีเทคนิค
ดังต่อไปนี้ 

1. การบันทึกเสียง (Voice Recording) 
2. การเขียนบันทึกความรู้ (Article Writing) 
3. การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) 
4. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
5. การสังเกตการณ์ (On-site Observation) 
6. การระดมสมอง (Brain Storming) 
7. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 
8. การแก้ไขปัญหากลุ่ม (Problem Solving / Panel Discussion)  
การเขียนบทความ (Article Writing)  
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เป็นรูปแบบการถอดความรู้ที่แพร่หลายที่สุด และดูเหมือนจะง่ายที่สุด อย่างไรก็ดีการถอดความรู้ลักษณะ
นี้จะไม่ได้เกิดการมีส่วนร่วมแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ถอดความรู้จะเป็นผู้บันทึกความรู้ ด้วยตัวเอง 
นอกจากนั้นการร้อยเรียงเนื้อหาสาระจะเป้นไปตามสไตล์ของผู้รู้แต่ละท่าน ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น 
การเขียนบทความจึงเหมาะกับผู้รู้ที่ชอบบันทึกความรู้ด้วยการเขียน รวมทั้งเนื้อหาความรู้ก็สามารถ
พรรณาหรือร้อยเรียงด้วยภาษาเขียนเพื่อให้เหมาะส าหรับผู้ที่ชอบเรียนรู้ด้วยการอ่าน 
ทั้งนี้ การถอดความรู้ด้วยการเขียนเป็นบทความนี้ปัจจุบันสามารถอยู่ในรูปแบบที่สามารถถ่ายทอดได้
อย่างน่าสนใจและกว้างขวางมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Web Blog เป็นต้น 
การเล่าเรื่อง (Story Telling)  
เป็นเทคนิคการถอดความรู้ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รู้ (Knowledge Worker) กับผู้เรียนรู้ 
(Target Learners) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ บรรยากาศการเรียนรู้ก็ไม่เครียด โดยผู้รู้
เป็นผู้เล่าเรื่องราว (Story) ที่ตนเองต้องการถ่ายทอดให้ผู้เรียนรู้ฟัง ในขณะที่ผู้เรียนรู้ก็จะต้องจับประเด็น
ความรู้ที่ได้ฟัง 
การถอดความรู้ลักษณะนี้จ าเป็นต้องอาศัยทักษะของผู้เรียนรู้ในการฟัง การจับประเด็น การบันทึกย่อ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการเรียนรู้อาจจะออกมาเป็นบันทึกช่วยจ า 
(Memo) หรืออาจจะใช้เทคนิคอ่ืนเพื่อช่วยบันทึก เช่น แผนภาพความคิด (Mind Map) เป็นต้น 
การถอดความรู้ด้วยการเล่าเรื่องนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นประสบการณ์ที่ผู้รู้  เคยประสบและจดจ าได้แต่ไม่
เคยมีการบันทึกมาก่อน และรูปแบบการเล่าเรื่องจะเหมาะส าหรับผู้รู้ที่ชอบพูดคุยแต่ไม่ถนัดในการเขียน
บันทึกความรู้ด้วยตนเอง 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  
เป็นการถอดความรู้ที่ค่อนข้างเป็นทางการ และมีลักษณะการด าเนินกา ที่เป็นโครงสร้าง (Structural 
Procedure) ที่ชัดเจน ตั้งแต่การนัดหมายสัมภาษณ์ การเตรียมชุดค าถาม (Set of Interview 
Questions) การบันทึกเสียง การสังเกตุอากัปกิริยา การจดบันทึก เป็นต้น 
การสัมภาษณ์เชิงลึกมักจะเหมาะสมกับการถอดความรู้ที่ต้องการรายละเอียดเชิงลึก เช่น ความรู้เชิง
เทคนิค ความรู้ที่ซับซ้อน ตลอดจนประเด็นความคิดเห็นที่ส าคัญ เป็นต้น 
การสัมภาษณ์เชิงลึกอาจจะมีผู้เรียนรู้คนเดียวด าเนินการสัมภาษณ์หรือถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนรู้หลายคนก็
ได้ โดยผลผลิตที่ได้จะถูกน ามาเรียบเรียงและกลั่นกรองให้เป็นความรู้บันทึกต่อไป 
การสังเกตการณ์ (On-site Observation)  
เป็นการถอดความรู้ที่ไม่ต้องการรบกวนผู้รู้ แต่อาศัยทักษะในการสังเกตการณ์จากสถานการณ์จริง 
เพ่ือให้ได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงภายใต้สภาวะการณ์จริง ทั้งนี้เนื่องจากความรู้หรือประสบการณ์บาง
เรื่องอาจจะไม่สามารถท่ีจะพรรณาหรือบรรยายออกมาได้สมจริง หรือแม้กระทั่งการบันทึกภาพและเสียง
ก็อาจจะไม่สามารถบันทึกความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมได้ จึงจ าเป็นต้องให้ผู้ เรียนรู้ ได้เข้า
สังเกตการณ์ด้วยตนเอง 
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การสังเกตุการณ์นั้นอาจจะเป็นการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมหรือแบบไม่มีส่วนร่วมก็ได้ เช่น การ
เตรียมส่วนผสมอาหารให้กับแม่ครัวในห้องเรียนท าอาหาร เป็นการสังเกตุการณ์แบบมีส่วนร่วม ในขณะที่
การยืนดูการฝึกขี่ม้าเป็นการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)  
เป็นการถอดความรู้ที่ต้องอาศัยทักษะการแสดงของผู้ถ่ายทอดความรู ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้รู้เอง แต่
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระความรู้ผ่านบทบาทการแสดงที่เป็นที่เข้าใจได้ง่าย 
ทั้งนี้ การแสดงบทบาทสมมุตินั้นท าให้ความรู้ที่ถอดออกมาจะอยู่ในรุปแบบของวิดิทัศน์ (VDO Clip) ซึ่ง
สามารถท าให้น่าสนใจได้มากกว่ารูปแบบ การบันทึกอ่ืนๆ อย่างไรก็ดีการแสดงบทบาทสมมุตินั้นเป็น
เสมือนการถอดความรู้สองขั้นตอน คือต้องถอดความรู้มาก่อนและจึงน ามาท าเป็นเรื่องราวหรือบทบาท
สมมุติเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
การระดมสมอง (Brain Storming)  
เป็นการถอดความรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างมากโดยมีผู้รู้หลายคนระดมสมองร่วมกัน และมีผู้เรียนรู้ร่วม
สังเกตการณ์และบันทึกความรู้ เทคนิคการถอดความรู้ลักษณะนี้มักจะใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกัน หรือ
แลกเปลี่ยนความคิดความรู้เพ่ือสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ 
การระดมสมองที่เหมาะสมควรจะให้มีผู้รู้หลากหลายแขนงร่วมในกิจกรรมระดมสมอง และมักจะมี
ลักษณะที่เป็นทางการ มีการตั้งประเด็นพิจารณา (Issues) ไว้เพ่ือระดมสมองโดยเฉพาะ 
เนื่องจากการระดมสมองจะต้องดึงความรู้ความคิดในเชิงลึกออกมาจากผู้รู้หลายคน ดังนั้นควรเตรียม
ระยะเวลาในการระดมสมองให้เพียงพอที่จะให้ผู้รู้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างครบถ้วน จนสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการถอดความรู้ได้อย่างสมบูรณ์ 
การถอดความรู้กลุ่ม (Panel Discussion)  
เป็นรูปแบบการถอดความรู้ที่ผสมผสานระหว่าง การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth Interview) กับการ
ระดมสมอง (Brain Storming) โดยการถอดความรู้กลุ่มนั้นจะเป็นการให้ผู้รู้ได้แสดงความรู้ออกมา
แลกเปลี่ยนกันเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นที่ตั้งไว้ โดยผู้เรียนรู้ไม่ได้ร่วมอยู่ใน Panel ด้วย แต่จะได้เรียนรู้
จากที่ผู้รู้ได้แลกเปลี่ยนกัน รวมทั้งสามารถตั้งประเด็นค าถามที่สนใจเพ่ือให้ผู้รู้ไสด้ร้างความกระจ่างได้
ร่วมกัน 
การถอดความรู้กลุ่มนั้นจะเกิดกิจกรรมการเรียนรู้เต็มรูปแบบทั้ง ฟัง คิด ถาม เขียน ในกลุ่ม โดยผลผลิตที่
ได้ออกมาส่วนใหญ่จะเป็นการบันทึกภาพและเสียง และอาจจะน ามาเรียบเรียงเพ่ิมเติมใหม่เพ่ือให้เกิด
ความกระชับในเนื้อหาสาระต่อไปได ้
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบการสัมมนา 
 

1. Knowledge Recording:  การบันทึกความรู้และประสบการณ์ของผู้รู้                     
 
วัตถุประสงค์กิจกรรม 
เรียนเชิญผู้รู้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ผ่านการบันทึกวิดีโอ (VDO) ในหัวข้อ “ความ
ประทับใจในการท างาน และข้อคิดดีๆ ที่ฝากถึงน้องๆคนท างาน” 
 
ภาพบรรยากาศประกอบกิจกรรม 
              

               

   

   

   
 

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม 
ประสบการณ์การท างาน และความประทับใจในการท างาน รวมถึงข้อคิดดีๆ ที่ผู้รู้ฝากถึงน้องๆ 
คนท างาน 
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2. กิจกรรม Knowledge Capture: กิจกรรมการถอดความรู้ผู้รู้ 
 

วัตถุประสงค์กิจกรรม 
เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างและแสวงหาความรู้ รวมถึงการถอดความรู้และบันทึกความรู้จากผู้รู้ 
 
ภาพบรรยากาศประกอบกิจกรรม 
 
       

   
   

   
             
ผลที่ได้รับจากกิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมถอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ รู้ ตลอดจนบันทึกความรู้ที่ได้รับ ซึ่ง
เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ความรู้ขององค์กรในรูปแบบของ Mind Map (Knowledge Map) ซึ่งเป็นวิธีการ

บันทึกความรูเ้พื่อให้เห็นภาพของความรู้ที่มีเนื้อหาสาระที่หลากหลายด้าน และชัดเจน ทั้งก่อให้เกิดความเข้าใจ

ในความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อน าไปจัดเก็บอย่างเป็นระบบต่อไปอีกด้วย 
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ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
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ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (แผ่นที่ 2) 
 

 
 
 
 
 
 



20 
 

  ส านักวัณโรค 
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  ส านักวัณโรค (แผ่นที่ 2) 
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ส านักระบาดวิทยา 
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ส านักระบาดวิทยา (แผ่นที่ 2) 
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ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
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กองการเจ้าหน้าที่ 
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กองการเจ้าหน้าที่ (แผ่นที่ 2) 
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กองการเจ้าหน้าที่ (แผ่นที่ 3) 
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ส านังานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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ส านักจัดการความรู้ 
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3. กิจกรรม  Show Case: กิจกรรมการจัดท าชุดความรู้ผู้รู้ 
 

วัตถุประสงค์กิจกรรม 
เพ่ือมุ่งเนน้ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน “ชุดความรู้ผู้รู้” โดยการน าความรู้ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากผู้รู้ มาจัดท าเป็นรูปเล่ม โดยน าข้อมูลจาก Knowledge Map ของแต่ละกลุ่ม พร้อมถอด
ความรู้และรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้รู้ รวมทั้งตกแต่งรูปเล่มให้ดึงดูดและน่าสนใจส าหรับการเรียนรู้ 
 
ภาพบรรยากาศประกอบกิจกรรม 
 
      

 
 

  

   
      
ผลที่ได้รับจากกิจกรรม 
ชุดความรู้ผู้รู้ ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของผู้รู้และองค์ความรู้ของแต่ละท่าน ซึ่งประกอบด้วย
สาระส าคัญๆ กล่าวคือ 

 ผู้ให้ความรู้  

 ผู้ถอดความรู้  

 หัวข้อความรู้ 

 ประโยชน์ของความรู้ 

 เนื้อหาและสาระส าคัญของความรู้ 

 ผู้เรียนรู้ ( Target Learner ) 

 ประสบการณ์การท างานที่ประทับใจ 
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จากการถอดความรู้และจัดท าเป็นชุดความรู้ ท าให้ผู้เรียนรู้ได้รับความรู้จากผู้รู้อย่างเป็นระบบ และ
ละเอียดมากยิ่งขึ้น  มีเทคนิค ต่างๆที่เป็น Tacit Knowledge ถูกถ่ายทอดออกมาจากผู้รู้ ส่งผลให้ผู้
เรียนรู้สามารถน าความรู้ และเทคนิคต่างๆไปปฏิบัติในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจาก
ความรู้ และเทคนิคในการปฏิบัติงานแล้ว ประสบการณ์จากผู้รู้ก็สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในแก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้นไปได้อีกดว้ย 
 

ผลจากชุดความรู้มีดังต่อไปนี้ 
 

ชุดความรู้ 
 

ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
 

ผู้รู้  

สัตวแพทย์หญิงอภิรมย์  พารักษา 

ผู้ถอดความรู้ 

1. สพญ.อภิรมย์   พารักษา     (ผู้รู้) 
2. สพญ.อรพิรุฬห์  สการะเศรณี     (ผู้เรียนรู้) 
3. น.ส.วรรณวภิา  จันติ๊บ     (ผู้เรียนรู้) 
4. นางนิภา  น้อยเลิศ     (KM TEAM) 
5. น.ส.กรลภัส   ยอดศรี     (KM TEAM) 

หัวข้อความรู้ 

การป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
 

ประโยชน์ของความรู้ 

1. เพ่ือน าประสบการณ์ความรู้ เป็นแนวทางในการป้องกัน ควบคุมโรคและการด าเนินงานกับผู้ร่วมงาน
และประชาชน 
 

เนื้อหาและสาระส าคัญของความรู้ (ตามหัวข้อความรู้) 

1. วิธีการ เทคนิค หรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 
- มีความตั้งใจจริงในการท างาน 
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- คิดว่าการท างานมีประโยชน์ ท ามากได้มาก ถือว่าจะได้ประสบการณ์ในการท างาน ท าให้
เกิดความช านาญ 

- น าข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนในการปรับแก้ไขในครั้งต่อไป 
- ท างานอย่างมีเป้าหมาย มุ่งมั่นเรียนรู้ กระตือรือร้นในการค้นคว้าศึกษาหาข้อมูล เทคนิค

ใหม่ๆ ทั้งจากต าราและผู้มีประสบการณ์ 
- ท างานด้วยความมานะอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค 
- มีมนุษย์สัมพันต่อผู้ร่วมงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
- มีการระดมสมองร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
- มีความเอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
- ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
- รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- เทคนิคพ่ีสอนน้อง 
- สอบถามจากผู้รู้มีมีประสบการณ์ 
- การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

3. ปัญหา / อุปสรรค  
- การป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงท า

ให้เกิดการล่าช้าในการเชื่อมโยงข้อมูลในการด าเนินงาน 
- เครือข่ายยังไม่เห็นความส าคัญของปัญหาท าให้ยังไม่ได้รับความร่วมมือมากเท่าท่ีควร 
- กฎระเบียบบางอย่างไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
- การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน ท าให้ขาดความต่อเนื่องและขาดประสบการณ์ในการ

ท างาน 
4. แนวทางแก้ไข 

- หารือสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานเครือข่าย เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

วิธีการน าความรู้ไปใช้ให้เหมาะสบความส าเร็จ 

องค์ความรู้ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
1. จัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์ การก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป 
2. คู่มือปฏิบัติงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
3. แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและค าถามที่พบบ่อย 
4. ชุดความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และแนวการเร่งรัดก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด 
5. คู่มือวิชาการโรคเลปโตสไปโรซิส 
6. คุ่มือปฏิบัติการควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส 
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7. คู่มือวิชาการโรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส 
8. คู่มือแนวเวชปฏิบัติโรคโรคเลปโตสไปโรซิส 

ความรู้ส าหรับประชาชน 
1. โปรเตอร์โรคพิษสุนัขบ้า 
2. แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า และโรคเลปโตสไปโรซิส 
3. แผ่นปลิวโรคพิษสุนัขบ้า 
4. คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข 
5. คู่มือโรคเลปโตสไปโรซิสส าหรับภาวะอุทกภัย 
6. คู่มือโรคเลปโตสไปโรซิสส าหรับ อสม. 
7. ภาพพลิกโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้เรียนรู้ (Target Learner) 

1. สัตวแพทย์   :   มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อดทน กระตือรือร้น มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา ใฝ่หา
ความรู้อยู่เสมอ มีความทะเยอทะยานที่จะท างานประสบความส าเร็จ และมีต้นทุนความรู้ทางด้าน 
Zoonosis 

2. นักวิชาการสาธารณสุข  :  มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อดทน กระตือรือร้น มีความพยายามในการแก้ไข
ปัญหาใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ มีความทะเยอทะยานที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จ 

ประสบการณ์ที่ประทับใจ 

1. นิเทศผสมผสานการเร่งรัดโรคพิษสุนัขบ้าสู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และนักวิชาการ จากกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์และผู้แทนจากกรมปกครอง และสถานเสาวภา 
สถากาชาดไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด / อ าเถอให้กระตือรือร้นสนใจ ซักถามปัญหา เนื่องจากที่
ผ่านมาอ าเภอไม่มีโอกาสซักถามปัญหาข้อสงสัยกับผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์ 

2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย มีการส ารวจสภาพปัญหา ทั้ง
ทางด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ จากนั้น
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS โดยมีการเชิญผู้แทนจาก สคธ. 1-12   ปศช. 1-9  สสจ. 
ปสจ. เทศบาล อบต. กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ และทบวงมหาวิทยาลัย มาร่วมระดมสมองและ
จักท าแผนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้บุคคลากรที่รับเชิญมีความทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ คิดและร่วมจัดท าแผนฯ 
โดยความส าเร็จลุล่วง 
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ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

ผู้รู้ 
 
ชื่อผู้รู้ นางสาววิภา ภาวนาภรณ์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติงานที่ ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มงาน  

พัฒนาการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ 
ภูมิล าเนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
คติประจ าใจ อัตนัง อุปมัง กาเร (การเอาใจเขามาใส่ใจเรา) 
งานอดิเรก เลี้ยงแมว ท่องเที่ยวชอบภูเขา ล าเนาไพร 
เบอร์โทรศัพท์ 089 0270930 
e-mail  address vipa_mui@yahoo.com 
ที่อยู่ติดต่อ 29/132-133 ซ.ลาดพร้าว 41  ถ.ลาดพร้าว แขวง จันทรเกษม เขต 

จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 
 

 
รายละเอียดผู้ถอดความรู้ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/ 
e-mail  address 

1.นางยุพิน ชินสงวนเกียรติ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ
พิเศษ 

02-590-3213 
yupinchin@gmail.com 

2.นางจิตรา อ่อนน้อม นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ    02-590-3217, 089 1293796 
yaionnom@gmail.com, 
yaionnom@hotmail.com, 
 Line ID: yai2507, yai2509 

3.นางสุธิดา วรโชตธินัน นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ   02-5903213 , 085-2469652 
suwor@yahoo.com  
Line ID:pukkysu 

4.นายจิระวัฒน์ อุปริรัตน์ นักวิชาการสถิติ ช านาญการ   02-5903213 , 085-2469652   
lJIRAVATU@YAHOO.COM 

5.นางสาวจุฑามาศ มากกุญชร  นักวิชาการสาธารณสุข    02-5903207, 084 6182031  
juch_bow@hotmail.com 

 
 

mailto:yupinchin@gmail.com
mailto:yaionnom@gmail.com
mailto:yaionnom@hotmail.com
mailto:suwor@yahoo.com
mailto:lJIRAVATU@YAHOO.COM
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หัวข้อความรู้และประโยชน์ 

การปฏิบัติงานด้านเอดส์กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ( IDU) ควรให้ความส าคัญกับเรื่อง 
1. สภาพปัญหาสถานการณ์การด าเนินงาน/IDU 
2. กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
3. เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบ าบัดรักษายาเสพติด    
4. แนวทางการแก้ไขปัญหา หลัก ๆ 3 เรื่อง ดังนี้ 

4.1   การขับเคลื่อนนโยบายการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดระดับชาติ 
4.2   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการปฏิบัติงานด้านเอดส์กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (IDU) 
4.3   การพัฒนาคุณภาพระบบบริการในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดภาครัฐ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

จากหัวข้อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการปฏิบัติงานด้านเอดส์กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ( IDU) 
ความรู้นี้ ได้แก่ 

1. เป็นฐานข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม IDU และสนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนด
นโยบายของผู้บริหาร  

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนด าเนินงานป้องกันในกลุ่ม IDU เช่น 
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  กลุ่มIDUเข้าถึงบริการด้านสุขภาพมากข้ึน ก าหนดกล
ยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาของกลุ่มIDU  

เนื้อหาสาระส าคัญ เกี่ยวกับหัวข้อ 

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการปฏิบัติงานด้านเอดส์กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ( IDU) 
วิธีการในการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการปฏิบัติงานด้านเอดส์กับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ( IDU) มีดังนี ้

1. ทบทวนองค์ความรู้และระบบข้อมูลเดิมที่มีอยู่ 
2. ก าหนดกรอบแนวคิด 
3. ก าหนดประเด็นตามข้อมูลที่จ าเป็นและใช้ประโยชน์ได้จริง ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลายๆครั้ง

จนได้ข้อสรุปเป็นแบบบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ 
4. ทดลองเครื่องมือโดย น าไปทดลองเก็บข้อมูลจริงในหน่วยงาน 15 แห่ง ได้แก่  

ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, อุดรธานี, ขอนแก่น, สงขลา, ปัตตานี, 
สถาบันธัญญารักษ์, สสจ.นครราชสีมา(รพ.โนนสูงและรพ.บัวใหญ่) รพ.ปลวกแดง จ.ระยอง.รพ.ตรัง, 
รพ.สมุทรปราการ, รพ.ควรโดน จ.สตูล, รพ.จะนะ จ.สงขลา, เครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย, มูลนิธิ 
PSI และจัดเวทีวิพากษ์ปัญหาอุปสรรคในการใช้แบบบันทึก และปรับปรุงหลายครั้งจนกว่าจะใช้งาน
ได้จริง  

5. พัฒนาแบบบันทึกจากกระดาษเป็นโปรแกรมบันทึกลงคอมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมแอกเซส 
พร้อมท าคู่มือการใช้โปรแกรม 
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เทคนิคในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 

1. ให้ความส าคัญกับเครือข่ายหลัก คือสถาบันธัญญรักษ์  โดยการชูให้เป็นหน่วยงานหลักและมีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินงาน และเข้าร่วมประชุม/แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีใน
กลุ่ม IDU ทุกครั้ง   

2. สร้างเครือข่ายกับองค์กรระหว่างประเทศ ในการขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

3. สร้างความคุ้นเคยกับเครือข่ายและสนับสนุนการด าเนินงานตลอดเวลาเช่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พัฒนาศักยภาพคนท างาน พูดคุยประสานงานอย่างเป็นกันเอง สนับสนุนงบประมาณ 

4. การใช้ค าพูดต้องรู้บริบท เช่น ถ้าพูดในกลุ่มผู้ใช้ยา จะต้องใช้ค าพูดว่า สารเสพติดแทน ยาเสพติด  
แต่ถ้าพูดในกลุ่มผู้ท างานหรือองค์กรสามารถใช้ค าว่า ยาเสพติดได้ เช่นการบ าบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติด  

เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

1. แบบบันทึกข้อมูลการดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้ใช้ยา            
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมแอกเซส โดยบุคลากรจาก ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ไทย-สหรัฐ (TUC) เป็นผู้พัฒนาให้ และบุคลการที่เป็นผู้ใช้ข้อมูลเป็นคนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
โปรแกรม 

3. งบประมาณปกติจากภาครัฐ และงบประมาณของส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข 
 

แนวทางการแก้ไข 
 

1. บุคลากรที่ท าหน้าที่ลงบันทึกข้อมูล
บางครั้งมีภาระงานประจ ามาก 
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ ยังไม่เข้าใจ
ความหมายของตัวแปรที่ถูกต้อง หรือ
บางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานหลักในกลุ่ม IDU ท าให้
ต้องพัฒนาบุคลากรใหม่บ่อยครั้ง งานจึง
ไม่ต่อเนื่อง 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลการให้มีความเข้าใจในการ
บันทึกข้อมูลและความหมายของตัวแปรแต่ละ
ตัว 

2. มอบหมายให้มีบุคลากรรับผิดชอบงานIDU เป็น
การเฉพาะ 

3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมหรือ
พัฒนาศักยภาพ ไม่ตรงกับที่ต้องการ 
เนื่องจาก ผู้บริหารเห็นหัวข้อเรื่องเป็น
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล จึงส่ง
เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลคอมพิวเตอร์หรือ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มาประชุม 

1. ควรมีการสื่อสารให้ชัดเจน เข้าใจตรงกัน และ
ควรมีการสื่อสารมากกว่า1 ช่องทางเพ่ือเป็นการ
ยืนยันความเข้าใจทั้งสองฝ่าย  

2. ปัจจุบันส านักโรคเอดส์ วัณโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่มี

1. ผลักดันให้มาตรการในแผนงานของ ส านักโรค
เอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
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ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข 
 

แนวทางการแก้ไข 
 

งบประมาณสนับสนุนท าให้การท างาน
ไม่ยั่งยืน 

 

การน าความรู้ไปใช้ 

1. เขียนเป็นเรื่องเล่าจากผู้รู้ใส่ไว้ในคลังข้อมูลหน่วยงาน 
2. จัดท าคู่มือการใช้โปรแกรมฯ 
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
4. จัดท าเป็นคลิปวีดีโอ สอนการใช้โปรแกรม 

ผู้เรียนรู้ 

1. บุคลากรที่ด าเนินงาน HIV/AIDSในกลุ่ม IDU ทั้งภารครัฐและเอกชน 
2. มีความรู้เรื่องเอดส์ , ชนิดและการใช้สารเสพติด ระบาดวิทยาด้านเอดส์และสารเสพติด การลด

อันตรายจากการใช้ยาในกลุ่มIDU  การติดตามประเมินผลและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
นโยบายที่เกี่ยวข้อง มีservice mind  มีความตั้งใจในการท างาน 

ประสบการณ์ที่ประทับใจ 

1. ประทับใจผู้บริหารที่ให้อิสระในการท างาน การคิดสร้างสรรค์งาน พัฒนางานทุกด้าน ผู้บริหารเป็น
ก าลังใจและให้ค าปรึกษา ในระยะแรกไม่มีใครให้ความส าคัญต่องานนี้ แต่ตนเองได้พัฒนาจนส าเร็จ 
จึงถือเป็นการปิดทองหลังพระ  

2. ประทับใจกลุ่มเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบ าบัดรักษายาเสพติด   เจ้าหน้าที่ให้
ความส าคัญต่อการด าเนินงานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มาเข้าร่วมการประชุมทุกครั้งในการ
ปรับปรุงโปรแกรมและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  ในครั้งแรกเครือข่ายออกแบบ
และจัดท าแบบบันทึกเป็นกระดาษขึ้นเอง  จนกระทั่ง ส านักโรคเอดส์ฯไปพัฒนาระบบการบันทึก
ข้อมูลให้ จึงได้มีการต่อยอดงาน นอกจากนั้น ยังมีการน าข้อมูลไปเสนอผู้บริหารเพ่ือปรับใช้
ประโยชน์และวางแผนงาน  นอกจากนั้นยังสามารถน าไปประกอบผลงานทางวิชาการได้ 

3. ประทับใจเพ่ือนร่วมงานที่ให้ความร่วมมือและทุ่มเทในการท างาน มีความรู้ทักษะเฉพาะด้าน
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม สามารถสนับสนุนการท างานได้เป็นอย่างดี 
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ส านักวัณโรค 
 

ผู้รู้ 
 

ชื่อผู้รู้ นางมัลลิกา   ชลาสนธ ิ
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ภูมิล าเนา กรุงเทพฯ 
คติประจ าใจ ยอมรับและเคารพในความคิดของทุกคน 
งานอดิเรก เลี้ยงสุนัข 
เบอร์โทรศัพท์ 089   442  2621 
e-mail  address mun_kung@hotmail.com 
ที่อยู่ติดต่อ 10  ซ.จันทน์  43  แยก  43  ถ.จันทน์   

แขวงบางโคล่เขตบางคอแหลม   
กรุงเทพฯ  10120 

 
ผู้ถอดความรู้ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/ 
e-mail  address 

1.นางสุภาษร สุริยะวงศ์ไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 

085  143  8434 
Supasorn181@gmail.com 

2.นางวิลาวัลย์  แดงสะอาด นักรังสีการแพทย์ช านาญการ  081   318  9424 
wdangsaard@yahoo.com 

3.นางสาวทัศนีย์ มนุญพาณิชย์ นักสังคมสงเคราะห์ 
ช านาญการพิเศษ 

084   008  3253 
tmanoonpanich@gmail.com 

4.นางสาวอุษณี กิตติธนะบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล 089  772  2726 
  Kung.uk@hotmail.com 

5.นางสาวเยาวมาลย์ สุขเกษม  พนักงานบริการ 084  648  4716 
  Yaow2508@yahoo.co.th 
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หัวข้อความรู้ 

เทคนิคการป้องกันตนเอง (ผู้ปฏิบัติงาน)  ไม่ให้ป่วยเป็นวัณโรค 
 

 
 
เนื้อหาและสาระส าคัญของความรู้ 

เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคเป็นติด 1 ใน 22 ประเทศของโลกซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของประเทศท าให้
สูญเสียงบประมาณในการรักษา อีกทั้งโรคนี้ท าให้เกิดการแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว ซึ่งบุคลากร
สาธารณสุขเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค ดังนั้น จึงได้มีการถอดบทเรียนรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการ
ป้องกันตนเอง (ผู้ปฏิบัติงาน) ไม่ให้ป่วยเป็นวัณโรค” บทเรียนรู้นี้จะกล่าวถึง  การเตรียมความพร้อม เทคนิค
การป้องกัน  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

เทคนิคการป้องกัน 
1. บุคลากรสาธารณสุขควรตรวจเอกซเรย์ปอดประจ าปี 
2. เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดควรใส่หน้ากากอนามัยชนิด N.95 
3. สถานบริการควรให้บริการการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย

เชื้อในสถานบริการ 
4. เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการควรนั่งอยู่เหนือลมและจัดให้ผู้รับบริการนั่งอยู่ใต้ลม 
5. เจ้าหน้าที่ควรหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรง เช่น ออกก าลังกายสม่ าเสมอ   

รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  พักผ่อนให้เพียงพอ เป็นต้น 
6. สถานพยาบาลควรจัดให้ถูกสุขลักษณะ   



40 
 

 
ปัญหา อุปสรรค 

1. เจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าผู้รับบริการที่มารับบริการที่สถานพยาบาลรายใดที่มีอาการและเสี่ยงต่อการป่วยเป็น
วัณโรค 

2.  ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการใส่ MASK  เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น อึดอัด ร าคาญ ข้อเสียของ
หน้ากากอนามัยชนิด N.95 คือมีราคาแพง  ใส่แล้วอึดอัดท าให้การสื่อสารกับผู้ป่วยไม่มีความชัดเจน 

3. บุคลากรสาธารณสุขไม่ตรวจเอกซเรย์ปอดประจ าปี 
4. ผู้ป่วยไม่ขากเสมหะบริเวณที่จัดเตรียมไว้ท าให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย 
5. การติดตั้งระบบการฆ่าเชื้อโรคยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของสถานพยาบาล 

แนวทางการแก้ไข 
1. ควรมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านวัณโรคและการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง 
2. เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
3. หน่วยงานควรมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้วัณโรคและการป้องกันการ

แพร่กระจายเชื้อ 
4. หน่วยงานควรมีการติดตั้งระบบการฆ่าเชื้อโรคอย่างทั่วถึง  ครอบคลุมทุกพื้นที่ของสถานพยาบาล 

หัวข้อที่น ามาถอดความรู้ 
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เทคนิคการจูงใจให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย 
 กริยาท่าทาง เช่นการบริการด้วยความเต็มใจ / มั่นใจการดูแลแบบเพื่อนบริการเหมือนญาติรู้จัก 
    ควบคุมอารมณ์บุคลิกท่าทางที่เป็นมิตร(สีหน้าแววตา) 
 การพูด เช่น น้ าเสียงอ่อนโยนการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายประโยชน์และโทษของการไม่ใส่หน้ากาอนามัย 
    ทบทวนความเข้าใจที่ได้สื่อสารไป 
 การใหแ้รงจูงใจ เช่น การให้รางวัล การชมเชย การให้ค่าตอบแทน 

ประโยชน์ของความรู้ 

 เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วย 
 เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรสาธารณสุขป่วยเป็นวัณโรค 
 เพ่ือป้องกันผู้ดูแล/ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
วิธีการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ความส าเร็จ 

 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ส าหรับเจ้าหน้าที่  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปมีความรู้ที่
ถูกต้อง 

 หน่วยงานควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
 จัดอบรม สื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ พี่สอนน้อง เรียนรู้ระหว่างการท างาน 

คุณสมบัติของผู้เรียนรู้ 

 เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมความรู้พ้ืนฐานด้านวัณโรค  
 มีความเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind)  
 เป็นคนช่างสังเกต  มีไหวพริบปฏิภาณ   
 มีทัศนคติเชิงบวก มีความเป็นมิตร 
 มีศิลปะการสื่อสาร 

ประสบการณ์ที่ประทับใจ 

ความประทับใจในการท างานที่กองโรคเอดส์ 
การได้ร่วมงานนายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ ผู้อ านวยการกองโรคเอดส์ เพราะท่านรับฟังความคิดเห็น

ของผู้ใต้บังคับ และร่วมท างานอย่างร่วมหัวจมท้ายด้วยกัน จนงานประสบความส าเร็จ 
ความประทับใจในการท างานที่ส านักวัณโรค   

ประทับใจในการให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคชนิด XDR จนหายจากโรคนี้ และมีชีวิตยืน
ยาวสามารถอยู่ร่วมในสังคมและครอบครัวอย่างมีความสุข 
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ส านักระบาดวิทยา 
 

ผู้รู้ 
 

ชื่อผู้รู้ นพ.ค านวณ อ้ึงชูศักดิ์ 
ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค 
ที่อยู่ 34 ซ.สาทร 13 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 
งานอดิเรก อ่านหนังสือ 
เบอร์โทรศัพท์ 02-5903370   081-9321610 
e-mail  address kum.ungchusak@gmail.com 

 

ผู้ถอดความรู้ 

1. นางอัญชนา            วากัส 
2. นางสาวบวรวรรณ    ดิเรกโภค 
3. นางสาวปาลีรัฐ        งามชาลี 
4. นางสาวปณิตา         คุ้มผล 
5. นางสาวพนิดา          บุญเรือง 
6. นางสาวสุภาภรณ์      จูจันทร์ 

หัวข้อความรู้ 

ท างานระบาดวิทยาอย่างไรให้ Happy & Work 

ประโยชน์ของความรู้ 

1. รู้ก่อนคนอ่ืน  :  เพราะการท างานด้านระบาดวิทยา เราต้องเฝ้าระวังตลอดเวลา และเมื่อเกิด
เหตุการณ์ผิดปรกติ ท าให้เราสามารถรู้ก่อนคนอ่ืนๆได้ ซึ่งโยงไปถึงการน าไปพิสูจน์ความจริงว่าเรื่องที่
รู้มานั้นจริงหรือเท็จ 

2. ได้เดินทางไปในที่แปลกๆ  : งานระบาดวิทยา มีภารกิจในการออกสอบสวนโรคไม่ว่าจะเป็น บนดอย 
เกาะกลาง ทะเล ในเรือนจ า ซึ่งถ้าเราไม่ท าผิดกฎหมาย ขายยาบ้าหรือฆ่าคนตาย ก็คงไม่มีโอกาสได้
เข้าไป ในโรงงาน / ฟาร์มที่เข้มงวดบางแห่ง ซึ่งรับรองได้ว่าเกือบทุกต าบล เกือบทุกอ าเภอของ 77 
จังหวัดทั่วโรค คุณอาจจะได้ไปเยือนทุกที่ 

3. ท าในสิ่งที่แตกต่าง  :  อาทิ การเฝ้าระวังเหตุการณ์จากสื่อต่างๆ ทางSocial Network เช่น  Line  
facebook  E-mail ซึ่งข้อมูลที่ได้มาเบื้องต้น ต้องคอยตรวจสอบความจริง การโทรศัพท์ถาม การลง
ไปในพ้ืนที่การระบาดจริงๆไปเก็บตัวอย่าง เก็บข้อมูล น ามาวิเคราะห์ ท าข้อมูลเสนอผู้บริหาร 

mailto:kum.ungchusak@gmail.com
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น าเสนอต่อที่ประชุมด้วยภาษาอังกฤษ ต้องเตรียมข้อมูลในการออกสอบสวนโรคไม่ซ้ ากันในแต่ละ
สัปดาห์ หรือสัปดาห์ละหลายๆโรค เป็นต้น 

4. ได้ความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น  :  ทั้งความรู้ในเรื่องการสอบสวนโรคต่างๆ การเก็บตัวอย่าง ระบาดวิทยา
ของโรคนั้นๆ รวมถึงการป้องกันตัวเองเพ่ือไม่ให้ไปติดโรคขณะออกสอบสวน 

5. ต้อง Active ตัวเองตลอดเวลา  :  คือ มีความพร้อมทั้งความรู้ร่างกายต้องแข็งแรงสถาพจิตใจใน
การเตรีมรับความรู้ใหม่ๆ ซึ่งการท างานระบาดวิทยาต้องแข่งกับเวลา สภาพร่างกายและจิตใจต้อง
เตรียมพร้อมเสมอ 

6.  สามารถน าไปต่อยอดอาชีพอ่ืนได้  :  เนื่องจากสามารถไปในสถานที่แปลกๆ ไปเกือบครบทุกจังหวัด 
ท าให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น เช่น อาชีพไกด์ อาชีพนักสืบ  เป็นนักเขียน
บทความ เป็นต้น 

เนื้อหาและสาระส าคัญของความรู้ ตามหัวข้อความรู้ 

1. การเฝ้าระวัง 
- Indicator Based Surveillance   :  การเก็บข้อมูลเป็นราย มีประโยชน์ในด้านการตรวจจับ

การระบาดได้อย่างรวดเร็ว 
- Event Based Surveillance   :  ลักษณะจ านวนผู้ป่วยเป็นกลุ่มก่อน ท าให้สังเกตเห็นสิ่งที่

ผิดปรกติได้ง่าย 
2. การสอบสวนโรค 

ส านักระบาดการวิทยามีภารกิจหลัก คือ การสอบสวนโรคที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขและมี
และมีการเกิดการระบาดในช่วงเวลานั้นๆ เพ่ือให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคที่ก าลังระบาดและ
สามารถดูแลตัวจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นได้ 

3. เผยแพร่ความรู้ 
- มีการจัดท า Annual Report แล้วส่งมอบให้กับเครือข่ายทั่วโลก 
- จัดท า Weekly  ส่งมอบให้กับเครือข่ายและ สสจ.ทุกแห่ง 
- การจัดท าคู่มือ 5 ระบบโรค 
- การเข้ารวมเป็นวิทยากรบรรยายและอาจารย์สอนพิเศษตามมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

4. สังเคราะหอ์งค์ความรู้ 
เมื่อสอบสวนโรคได้ข้อมูลแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ก่อนเพ่ือให้ได้ข้อมูลของโรค
นั้นๆ จึงท าให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 

5. พัฒนานักระบาด 
ส านักระบาดวิทยามีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักระบาดวิทยาโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะมา
เรียน คือ แพทย์ สัตวแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข โดยมีการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจ า
บ้าน 2 ปี ซึ่งในช่วงการเรียนการสอนมีการฝึกปฏิบัติงานจริงและหลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับจาก
แพทยสภาด้วย 

6. ศึกษาวิจัย 
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ส านักระบาดวิทยามีการจัดท าโครงการวิจัยหลายโครงการ ซึ่งได้รับทุนมาจากทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ และในหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านขึ้น คนที่มาเรียนหลักสูตรนี้จะต้องท างานวิจัยก่อน
จบคนละ 1 เรื่อง 

วิธีการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประสบความส าเร็จ 

การเตรียมตัว 
 องค์ความรู้ 

ก่อนจะมาท างานด้านระบาดวิทยาต้องศึกษาระบบวิทยาของโรคต่างๆ เช่น เชื้อก่อโรค วิธีป้องกัน
โรค วิธีการเก็บตัวอย่าง การเตรียมอุปกรณ์การสอบสวนโรค การให้สุขศึกษา และการซักประวัติ
ผู้ป่วย เป็นต้น 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
ต้องมีความใฝ่รู้ อดทน สามารถพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา เป็นคนช่างสังเกต ช่างซักถามในข้อ
ที่สงสัย มั่นทบทวนองค์ความรู้ 

ผู้บริหาร 
ควรสังเกตผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเค้ามีความถนัดหรือชอบทางด้านไหน และมอบหมายงานให้ตรงกับบุคลิก / 
ลักษณะ ของผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องมองจุดเชื่อมต่อในงานต่างๆ รวมทั้งจะต้องสนับสนุน / ส่งเสริม
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้เพ่ิมเติมมากขึ้น เพ่ือที่จะได้น าความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาในงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดียิ่งขึ้น จะต้องมีการสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าแรงจูงใจ ที่เป็นในรูปของต าแหน่งและตัวเงินเพราะแรง
บันดาลใจนั้นเกิดจากเราท าขึ้นเอง ถ้าเราท างานแล้วมีความสุขผลของงานจะออกมาดี และมีความยั่งยืนกว่า
แรงจูงใจ 
ความยืดหยุ่นในการท างาน 

1. การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้  :  โดยน าการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้งานเพ่ิมเติม จากเดิมใช้
กระดาษรายงานเราก็เปลี่ยนเป็นการน าโทรศัพท์มือถือ  E-mail  Social Network ฯลฯ มา
ใช้เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการท างาน 

2. ไม่ตีกรอบการท างาน  :  เพราะการท างานไม่จ าเป็นต้องเริ่มท าข้ันตอน 1-2-3 เสมอไป อาจจะเริ่ม 
2-1-3 ตามแต่สะดวก เช่น การพบปะกันเพ่ือคุยเรื่องงาน อาจไม่ต้องมีการประชุมอย่างเป็นทางการ 
อาจใช้วิธีนัดกินกาแฟ หรือนัดกินข้าวตอนเย็นๆแทน เพ่ือท าให้บรรยากาศการท างานไม่เคร่งเครียด
จนเกินไป 

3. On The Training  :  ที่ส านักระบาดวิทยาเราสอนให้เด็กใหม่ทุกคนท างานแบบปฏิบัติจริงก่อน 
เพ่ือให้สัมผัสกับการท างานจริง ปัญหาจริง และการแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆ ซึ่งถ้าได้ปฏิบัติ
จริงจะท าให้จดจ าและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีพ่ีเลี้ยง  :  องค์กรของเรา จะสอนให้น้องใหม่มีการเวียนงานเพ่ือให้น้องใหม่ทุกคนเรียนรู้ภาพรวม
การท างานของหน่วยงาน โดยมีพ่ีที่คอยสอนและให้ค าแนะน า โดยไม่มีการไปจ ากัดหรือกะเกณฑ์ให้
น้องท าอะไร แต่จะปล่อยให้เขาคิดเองออกแบบ Flow Chart เอง เมื่อมีข้องสงสัยเราค่อยให้
ค าปรึกษา ซึ่งเป็นการฝึกให้เขามีอิสระทางความคิดให้มากที่สุด 
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5. สั่งสมความเชี่ยวชาญ  :  เมื่อเราท างานด้านระบาดวิทยา เราต้องมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านระบาดวิทยาอยู่เสมอ ทั้งการพัฒนาในตัวเองและสั งเกตจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เพราะเมื่อเราพัฒนาตัวเองอย่างสม่ าเสมอร่วมกับคอยปรึกษากับผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญอยู่แล้วจะท าให้เรามีความช านาญเพ่ิมมากขึ้น และสามารถท างานด้านระบาดวิทยาได้
ประสบความส าเร็จ 

6. มีอัตลักษณ์ (แต่ไม่ใช่อัตตา)  :  เมื่อเราปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาจนเกิดความเชี่ยวชาญแล้ว เรา
จะสามารถคิดค้นนวัตกรรมการท างานของเราขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ เพ่ือให้เกิดความโดด
เด่นและเป็นข้อแตกต่างในการท างาน หากแต่ไม่ใช้การยึดอัตตา ความเป็นตัวตนต้องดีต้องเด่นอยู่คน
เดียว แต่ต้องท างานแบบ มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง นั้นหมายถึงจุดเด่นของตัวเองแต่ไม่ใช่เอาไปข่ม
หรือทดสอบบุคคลอ่ืน 

การสร้างเครือข่าย 
1. สร้างสัมพันธภาพ  :  มีการพบปะพูดคุยกันกับภาคีเครือข่ายที่ท างานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ่ให้

เกิด Buddy ในการท างาน และจะต้องสร้างสัมพันธภาพในทีมของเราให้ดีด้วยจะท าให้การท างาน
นั้นมีความราบรื่น 

2. ให้เครดิต  :  การที่เราไปติดต่อข้อมูลอะไรจากหน่วยงานไหนเราให้เครดิตกับเจ้าของเรื่องนั้นๆ ที่เรา
ไปติดต่อขอข้อมูล มีความเป็นเจ้าของในข้อมูลนั้น เช่น ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อมาลาเรีย ต้องเป็น
ส านักงานโรคติดต่อน าโดยแมลง 

3. ให้ความส าคัญ / สังเกต  :  เราจะต้องให้ความส าคัญกับคนว่าเขามีค่ามากกว่าหนังสือเชิญ และ
จะต้องสังเกตกรณีที่เราติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย เช่น โทรศัพท์ไปเขารับหรือไม่ หรือส่ง E-mail ไป
นั้นมีการติดต่อกลับมาหรือป่าว เพราะแต่ละคนใช้เครื่องมือสื่อสารอะไร ต้องศึกษาว่าเขาชอบวิธีการ
ไหน 

4. เริ่มจากเรื่องง่ายๆ  :  เวลาจะคุยอะไรกับเขาพูดคุยกันสารทุกข์สุขดิบไปก่อนจะท าให้ เกิดความสนิท
สนมกัน เพราะถ้าเราขอให้เขาช่วยเหลือในงานเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อน ในการพูดคุยกันบ่อยๆ
สามารถท าให้การท างานง่ายข้ึน เวลาจะขอความช่วยเหลือในเรื่องที่ยากขึ้นก็สามารถได้ง่ายขึ้นด้วย 

ผู้เรียนรู้ (Target Learner) 

1. บุคคลากรส านักระบาดวิทยา 
2. บุคคลากรที่ท างานด้านระบาดวิทยา 
3. ทีม SRRT 
4. ผู้ที่สนใจงานด้านระบาดวิทยา 

ประสบการณ์ที่ประทับใจ 

จากประสบการณ์ท างานตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีเหตุการณ์ที่ท าให้ประทับใจ คือ การที่ได้ออกไปสอบสวน
โรค เจอผู้คนมากมายได้ไปในที่ไม่เคยไปหลายๆ ที่ และท่ีประทับใจที่สุดคือ ได้พบปะกับคนไข้ ให้ค าปรึกษา
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กับคนไข้ แนะน าวิธีการป้องกันรักษากับคนไข้ จนคนไข้เป็นปกติและสามารถด ารงชีวิตอยู๋ต่อไปได้อย่างมี
ความสุข 

 
 

ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 
ผู้รู้ 
  
ชื่อ – สกุล นางสาวจิตรา ธีรางกูร 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์ 081 372 7738 

02 950 4171 
Email chitracdc@yahoo.com 
แรงบันดาลใจ/ คติประจ าใจ
ในการท างาน /งานอดิเรก 

ในวิกฤตย่อมมีโอกาส 
งานออกแบบ, ท่องเที่ยว 

ที่อยู่ติดต่อ 119/342 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.
เมือง จ.นนทบุรี 11000 

 
ผู้ถอดความรู้ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
นางวิรงรอง แก้วสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการ 
081 615 9298 poo_kiki@hotmail.com 

นางสาวสรลักษณ์ รามโกมุท นักวิชาการสาธารสุข
ปฏิบัติการ 

095 910 9206 ispep01@hotmail.com 

นางอัมภาพันธ์ ขัดเรือน นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

087 123 1517 ann_ann195@hotmail.co
m 

นางสาวอรยา เชียงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข 089 266 8271 ann8964@hotmail.com 
นางสาวปรางค์ศิริ นาแหลม นักวิชาการสาธารณสุข 086 195 0935 psrnl.winwin@gmail.com 

 
หัวข้อความรู้ 

หลัก > การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ 
ย่อย > เทคนิคบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมฯ 
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ประโยชน์ของความรู้ 

1. ท าให้สามารถเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการประสานงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
2. ลดระยะเวลาในการด าเนินงาน เช่น มีการสอบถามข้อมูลจากผู้รู้ก่อนการลงมือปฏิบัติเพ่ือจะได้ไม่

ต้องเสียเวลาในการแก้ไขปรับปรุงหรือมีการปรับปรุงแก้ไขเพียงเล็กน้อย 
3. มีท าเนียบเครือข่าย / ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือใช้ส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายและท าให้ได้รับ

ความร่วมมือในการติดต่อประสานงานด้านอื่นๆเพ่ิมขึ้นด้วย 
4. ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัดจนสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการ 
5. สามารถเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับงานอ่ืนได้ 

เนื้อหาและสาระส าคัญของความรู้ (ตามหัวข้อความรู้) 

เทคนิคการบริหารจัดการ 
1. การจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 

 น าค าสั่งเดิมจากหน่วยงานเดิม / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงมาปรับปรุง / เพ่ิมเติมในส่วนของรายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อหน่วยงานและ
จัดท าร่างค าสั่งให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจัดท าค าสั่งต่อไปเพ่ือให้
ค าสั่งออกมาสมบูรณ์ที่สุด 

 ศึกษารูปแบบค าสั่งเพ่ือลดระยะเวลาการจัดท าค าสั่ง 
2. การประสานงาน 

 ควรรู้ว่าจะประสานงานกับใคร? 

 มีการสร้างสัมพันธภาพ,ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพ่ือจะได้มีเครือข่ายเพ่ิมเติม 

 มีการแบ่งหน้าที่ผู้ประสานงานอย่างชัดเจน 

 ผู้ท าหน้าที่ประสานงานต้องเกาะติดสถานการณ์ ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เข้าใจใน
เรื่องที่จะประสานเป็นอย่างดี 

 ผู้ประสานงานต้องมีใจรักบริการ Service Mind เอาใจใส่งาน มีความจริงใจ เอาใจเขา
มาใส่ใจเรา 

3. การติดตามงาน 

 ต้องรู้ประเด็นที่จะติดตามงาน(ตามกับใคร? ตามอะไร ?)กรณีท่ีติดตามงานไม่ได้ตามท่ี
ต้องการหรือล่าช้าจะใช้เทคนิคการปลอบ, ขู,่ ให้ก าลังใจ 

 อ านวยความสะดวกให้กับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการสนับสนุนคน, ข้อมูล, อุปกรณ์ต่างๆที่
เราสามารถจะช่วยได้ ท าให้การด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา 

 การติดตามงานต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

 การจดบันทึกเหตุการณ์พร้อมเสนอผู้เกี่ยวข้อง 

 มีการสรุปความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารเป็นระยะฯ 
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4. การจัดหางบประมาณ 

 ต้องรู้แหล่งงบประมาณ เช่น กรม ,ส านัก,ส านักงบประมาณ 

 เตรียมข้อมูลเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องประกับค าของบประมาณ 

 ประสานกับผู้ที่รับผิดชอบแบบไม่เป็นทางการเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงาน ป้องกัน
การแก้ไขเอกสารไม่ให้เกิดความล่าช้า 

 ติดตามผลความคืบหน้าการอนุมัติงบประมาณเป็นระยะฯ 
5. ท าเนียบเครือข่าย/ผู้เชี่ยวชาญ 

 เพ่ือท าให้การประสานงานเกิดความสะดวกรวดเร็ว ท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

 มีการสื่อสารระหว่างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพ่ือUpdate สถานการณ์ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน บางครั้ง/บางท่านจะส่วนผู้แทนเข้าร่วม
ด าเนินการแทนและแต่ละครั้งจะส่งตัวแทนไม่ใช่คนเดิม ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่องและท าให้
การติดต่อประสานงานผิดพลาด คลาดเคลื่อน 
แนวทางการแก้ไข 

 ควรมีการแบ่งงาน/มอบหมายงานให้ชัดเจน ระบุหน้าที่รับผิดชอบ 

 แจ้งผู้รับผิดชอบทุกครั้งกรณีท่ีมาด าเนินงานแทนผู้รับผิดชอบหลัก 

วิธีการน าความรู้ไปใช้ให้ประสบความส าเร็จ 

 ใช้เทคนิคพ่ีสอนน้อง 
 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผู้เรียนรู้ (Target Learner) 

เทคนิคการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เป็น
เทคนิคที่ทุกท่าน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกงาน ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 Service Mind Teamwork 
 Friendly 
 Negotiation 
 Positive thinking 
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ประสบการณ์ที่ประทับใจ 

ได้เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ (Warroom) ระดบักรมและต่อมายกระดับเป็น Warroom 
ระดับกระทรวงสาธารณสุขในสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกระหว่างปี 2547 – 2550 ซึ่งขณะนั้น
กรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก 

Tip & Trick 

 เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
 ใส่ใจในสิ่งที่ท า 

 
 

กองการเจ้าหน้าที่ 
 
ผู้รู้  
 

ชื่อ – สกุล นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ รักษาการในต าแหน่ง นักทรัพยากร

บุคคลเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ 086 883 6979 
Email Yutthapong.k@gmail.com 
คติประจ าใจ/งานอดิเรก สุวิชา โน ภว โหต ิ: ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ 

ท าอาหาร,ออกก าลัง 
ที่อยู่ติดต่อ 39/9 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 

10230 
 
ผู้ถอดความรู้ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
นางพิชญ์สินี พุ่มเหรียญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
นายวิศรุต วงษ์สัตย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางสาวอุบลวรรณ พุ่มไสว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายวิทยา เดชคุณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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หัวข้อความรู้ 

การก าหนดต าแหน่ง 
1. ความรู้ที่จ าเป็น 
2. เทคนิค 
3. ปัญหาอุปสรรค 

ประโยชน์ของความรู้   

 รู้ขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินการ ก าหนดต าแหน่งอย่างถูกต้อง 
 รู้เทคนิคในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

เนื้อหาและสาระส าคัญของความรู้ (ตามหัวข้อความรู้) 

1. ความรู้ที่จ าเป็น 
 ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการก าหนดต าแหน่ง ซึ่งจะต้องศึกษาและท าความ

เข้าใจทั้งจากหนังสือเวียนกพ.ที่เก่ียวข้อง สอบถามเจ้าหน้าที่ของส านักงานกพ.เพ่ือให้รู้ลึกรู้
จริง 

 ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง กรอบอัตราก าลังและบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องรู้ใน
เรื่องของประเภทต าแหน่งว่าประกอบด้วยประเภทและระดับอะไรบ้างและจะต้องรู้ความ
เหมาะสมของต าแหน่ง 

2. เทคนิค 
 การประสานงาน 

 ติดตามงานอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือทราบวาระการประชุมของอ.ก.พ. กระทรวง/คณะกรรมการก าหนด
ต าแหน่งระดับสูงเพ่ือส่งเอกสารให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ติดตามการตรวจสอบเอกสารที่จะน าเข้าที่ประชุมเพ่ือปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ก่อนการประชุม 

 การสื่อสาร/ชี้แจง 

 อธิบายแนวทางการด าเนินงานให้กับหน่วยงานต่างๆด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย เพ่ือ
ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

 เข้าใจบริบทของคณะกรรมการที่จะพิจารณาการก าหนดเพ่ือที่จะได้สื่อสารและชี้แจง
ให้เข้าใจตรงกัน 

 เครือข่าย HR 

 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักทรัพยากรบุคคลของแต่ละกรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน 



51 
 

 ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อสร้างเครือข่าย 
HR ของกรมให้มีความเข้มแข็ง สามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น 

 การเจรจาต่อรอง 

 มีเทคนิคในการเจรจา เพ่ือก่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของทั้ง 
2 ฝ่ายด้วยการประนีประนอม 

 รอบรู/้รู้เร็ว/ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 ติดตามความเคลื่อนไหวด้านนโยบายการด าเนินงานของกรมฯในฐานะหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 เข้าถึงข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลจากส านักงานก.พ./ส านักปลัดกระทรวง
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 

3. ปัญหาและอุปสรรค 
การไม่สามารถก าหนดต าแหน่งได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

ปัญหา 
 ขาดต าแหน่งที่จะเอามายุบ 

 ข้อมูลไม่ชัดเจน 

 ส่งข้อมูลมาล่าช้า 

 ขาดความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง 
วิธีแก้ปัญหา 

 พิจารณาการใช้ต าแหน่งของกรมอย่างเหมาะสม 

 ให้ความส าคัญกับการจัดท าข้อมูล โดยการหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้เกี่ยวข้องใน
ประเด็นที่ส าคัญ 

 ต้องติดตาม ทวงถามการจัดท าข้อมูลของหน่วยงานเป็นระยะ 

 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานของต าแหน่งที่ท าการประเมินค่างาน 

วิธีการน าความรู้ไปใช้ให้ประสบความส าเร็จ 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่ง 
2. ผู้รู้ถ่ายทอดความรู้โดยการสอนงาน 
3. เรียนรู้จากการท างานจริง 
4. ผู้เรียนรู้สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้รู้เพ่ือใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน 

ผู้เรียนรู้ (Target Learner) 

 เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอัตราก าลังและพัฒนาระบบงาน 
 ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
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ประสบการณ์ที่ประทับใจ 

หลังจากสัปดาห์แรกในการมารายงานตัวเมื่อบรรจุเป็นข้าราชการที่กองการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคติดต่อ 
ต้องเดินทางไปจัดท ากรอบอัตราก าลังขอกรมควบคุมโรคติดต่อที่จังหวัดชลบุรี(สคร.3) เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ได้ท างานร่วมกบัผู้รู้มากมายในการวิเคราะห์งาน วิเคราะห์กรอบอัตราก าลังนับเป็นโอกาสที่ดีท่ีได้เก็บเกี่ยว
ความรู้ที่เกิดจากการอภิปราย การเสนอความเห็น รวมถึงข้อโต้แย้งต่างๆทางความคิดของผู้รู้เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ที่เกิดประโยชน์กับกรม ถือเป็นการถอดความรู้จากผู้รู้อย่างไม่เป็นทางการโดยปริยายซึ่งยังคงเป็นประโยชน์ใน
การท างานจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของต าแหน่งต่างๆทั้งใน
สายสายงานวิชาการถึงระดับทรงคุณวุฒิและสายสนับสนุนถึงระดับเชี่ยวชาญ 
 

 

ส านังานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 
ผู้รู้ 

 
ชื่อผู้รู้ นายอิทธิเดช  ไชยชนะ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและ

บังคับใช้กฎหมย ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ที่อยู่ 1 หมู่ 10 หนองจิก ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
44000 

คติประจ าใจ เสียสละ อดทน มุ่งมั่น มีอุดมการณ์ 
เบอร์โทรศัพท์ 090-5542738 
e-mail  address riyon03@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปีเกิด 3 มกราคม 2507 
อายุราชการ บรรจุเมื่อ 1 เมษายน 2529 (29 ปี) 

 
“เตรีมการดี แผนดี ผลลัพธ์ย่อมออกมาดี” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:riyon03@hotmail.com
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ผู้ถอดความรู้ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/ 
e-mail  address 

1.นายยศพนธ์  แก่นจันทร์ (ไก่) นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 088-5334445   
KjK2555@gmail.com 

2.นางสาวสุรีย์  ตั้งจิตร  (ปู) นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

 085-8331255 
Poo_515@hotmail.com 

3.นางสาวดวงใจ  พนมไพร (ษา) นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงาน
ราชการ) 

087-9956907 
Kpvalc@gmail.com 

4.นางสาวเพ็ญพิศุกธิ์  (เพ็ญ) นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงาน
ราชการ) 

086-2742698 
theendofthedream@hotmail
.com 

5.นางสาวมนต์สุดา  สุวรรณมาลี     
  (ตาล) 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 

089-5016345  
monsudatan@hotmail.com 

6.นางสาวธนกธิดา  ศิริวัตร   
  (เดือน) 

นิติกร 
 

089-8100420 
cchanoktida@hotmail.com 

 
 

หัวข้อความรู้  

แนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อปฎิบัติงานการเฝ้าระวัง บังคับให้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในระดับพ้ืนที่ 

ประโยชน์ 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
2. เพ่ือลดผลกระทบ และป้องกันปัญหาและอุปสรรค หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 

ขณะปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ฯ 

เนื้อหาและสาระส าคญของความรู้ (ตามหัวข้อความรู้) 

ขั้นเตรียมความพร้อม 
1. ศึกษาข้อมูลของพ้ืนที่ / ประชาชน / ผู้ประกอบการ อย่างคร่าวๆ เช่น 

- เขาเป็นใคร  มีอ านาจต่อต้านแค่ไหน บุคลิกส่วนตัวเป็นอย่างไร เพ่ือให้สามารถหาวิธีการ
พูดคุยได้เหมาะสมที่สุด 

- มีใครสนับสนุนอยู่เบื้องหลังหรือไม่ เช่น ทหารชั้นผู้สูง ผู้ว่าฯ นักการเมือง เป็นต้น 

mailto:KjK2555@gmail.com
mailto:Poo_515@hotmail.com
mailto:Kpvalc@gmail.com
mailto:theendofthedream@hotmail.com
mailto:theendofthedream@hotmail.com
mailto:monsudatan@hotmail.com
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2. ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ประเมินว่าเรามีอ านาจต่อรองได้หรือไม่ 
3. หาแหล่งสนับสนุน และ Connection  ในการปฏิบัติงานให้ง่ายขึ้น เช่น 

- ผู้มีอ านาจเก่ียวกับสถานที่ท่ีเราจะไปตรวจ 
- ผู้มีอ านาจเหนือกว่าเจ้าของที่ท่ีเราจะไปตรวจ 
- ผู้มีอ านาจที่มีอ านาจหน้าที่สั่งการในพ้ินที่นั้นๆได้ 

4. ติดต่อประสานงานแหล่งสนับสนุน และ Connection ดังกล่าว เพื่อเตรียมการ 
5. หัวหน้าทีม ต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยศึกษาข้อมมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน ความรู้รอบตัว และฝึกทักษะ

การพูด โน้มน้าวได้ดี 
ขั้นปฏิบัติ 

1. การเข้าตรวจในพ้ืนที่จะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดี โดยแนะน าตัวเอง และแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อ
การท างาน ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงแต่อย่างใด พร้อมแสดงบัตรพนักงงานเจ้าหน้าที่ฯ เพ่ือให้เกิด
ความไว้วางใจ 

2. สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นบุคคล สิ่งแวดล้อม หรือที่ทางเข้าออกพ้ืนที่ เช่น 
- คนที่เราเข้าไปพูดคุยด้วย มีบุคลิกเป็นอย่างไร มีความก้าวร้าว พูดคุยเสียงดัง แค่ไหน หรือ 

มีชายฉกรรจ์ห้อมล้อม หรือไม ่
- การจอดรถที่ใช้ในการปฎิบัติการ จะต้องสามารถจอดในที่ท่ีสามารถเข้าออกได้อย่างรวดเร็ว 

3. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเจตนาที่มา ท าอะไร เพ่ืออะไร 

ในขณะที่มีการเก็บรวบรวมพยาน หลักฐานต่างๆ จะต้องท าอย่างรวดเร็ว และรอบคอบ เพราะว่าเรา
ไม่สามารถไปเก็บหลักฐานในครั้งที่ ๒ ได้ นอกจากนี้ ตลอดเวลาของการปฏิบัติงานจะต้องมีการ
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และอัดเสียงด้วย เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองขณะปฏิบัติการ หากมีการ
ถูกกล่าวหาว่าบุกรุก หรือละเมินสิทธิบางประการ 

ขั้นภายหลังจากการปฏิบัติ 
ทีมงานที่ได้รับมอบหมาย ต้องรีบสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง แจ้งเรียนต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งที่เป็น
ทางการ (สรุปเป็นลายลักษณ์อักษร) และไม่เป็นทางการ (แจ้งเหตุการณ์ผ่านทางโทรศัพท์ / Social Media 
ต่างๆ เพื่อทราบก่อน) 
กรณีมีการด าเนินคดี ต้องจัดล าดับความส าคัญของคดีที่มีภาวะเสี่ยง มีผู้มีอิทธิพลหนุนให้ ให้ความส าคัญ
มากกว่าคดีทั่วไป และต้องก ากับ ติดตามคดี รวมถึงแจ้งผลการด าเนินงาน เป็นระยะๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ เช่น ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น 

กรณีเจอคนที่มีบุคลิกที่มีภาวะเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานดังกล่าว ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดังนี้   
หัวหน้าทีม ต้องมีความสุขุม นุ่มนวล ใจเย็น อดทน ต่อการแสดงออกที่ก้าวร้าวของเขา และพยายามท าความ
เข้าใจ และชี้แจงการมาปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างใจเย็นและประนีประนอมที่สุด ต้องใช้จิตวิยา ชักแม่น้ าทั้ง
ห้า โน้มน้าวให้เขาเห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติงานของเรา เขาจะได้รับประโยชน์อะไร ความเสียสละของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อการปฏิบัติงาน ผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การละเมินกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เขาจะได้รับผลเสียอะไรบ้าง 
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สิ่งท่ีต้องพึงระวังให้มาก คือ หัวหน้าทีมและทีม ไม่ควรใช้อารมณ์ ไม่ควรโต้ตอบอย่างเด็ดขาด หากมีการถูก
ยั่วยุของฝ่ายตรงข้าม ต้องใช้เหตุและผล 

กรณีเจอผู้ประกอบการที่เป็นข้าราชการ / พนักงานของรัฐ / ผู้มีอ านาจ ต้องแก้ไขเฉพาะหน้า ดังนี้ 
หัวหน้าทีม ต้องพยายามชี้แจงข้อกฏหมาย และใช้เหตุและผล โดยอ้างถึงโทษทางกฏหมาย และโทษทางวินัย
หากกรณีดังกล่าว ประเมินสถานการณ์แล้วว่า อาจจะเกิดภวะเสี่ยงสูง ต้องประสานงานไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เป็นผู้มีอ านาจเหนือกว่า เช่น ผบ.ตร แห่งชาติ ผบ.ตร.จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็น
ต้น โดยชี้แจงเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในครั้งนี้ เพ่ือพิจารณาให้
ความช่วยเหลือ หรือป้องกันการเกิดปัญหาที่จะมีผลกระทบ / ปัญหารุนแรงต่อไป 

1. ภายหลังจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ได้รับการแก้ไขเบื้องต้นแล้วค่อยด าเนินการขั้นตอน
การด าเนินงานตามปกติต่อไป 

2.  หัวหน้าทีม ประเมินสถานการณ์ว่าจะตรวจเตือนประชาสัมพันธ์ หรือว่าจะด าเนินคดีเพ่ือบังคับใช้
กฏหมาย ต่อไป และแจ้งต่อผู้ประกอบการว่าเราจะด าเนินการตามตวามผิดนั้นอย่างไร 

หากมีการบังคับใช้กฎหมาย สิ่งส าคัญคือ ต้องมีการเก็บรวมรวบพยาน หลักฐานต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เพ่ือ
น ามากล่าวโทษด าเนินคดีในภายหลัง เพื่อลดความกดดันและลดการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ 
 
วิธีการน าความรู้ไปใช้ให้ประสบความส าเร็จ 

1. น าไปใช้ในการปฏิบัติตนเฝ้าระวัง ตรวจเตือนบังคับใช้กฎหมาย ในภาวะปกติ 
2. น าไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เฝ้าระวัง ตรวจเตือน บังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะมีความ

เสี่ยง เกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงาน 

ผุ้เรียนรู้ (Target Learner) 

หัวหน้าทีม  ที่ออกปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังตรวจเตือน บังคับใช้กฎหมาย ต้องอดทน ทุ่มเท มีความเสี่ยสละ
และใจเย็น 

ประสบการณ์ที่ประทับใจ 

Case 1 
การด าเนินงานในพ้ืนที่ ก. ซึ่งผู้มีอิทธิพลและเชื่อมโยงเครือข่ายนักการเมือง เป็นเจ้าของสถานประกอบการที่
กระท าความผิด แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามเข้าไปด าเนินการแต่ไม่สามารถชี้แจง ท าความเข้าใจได้ ซึ่งผู้รู้ก่อนที่
จะเข้าไปได้ศึกษาข้อมูลของผู้มีอิทธิพลรายนี้ไปล่วงหน้า และใช้วิธีการสร้างสัมพันธ์ภาพและความไว้วางใจ 
ชี้แจงเหตุผล โน้มน้าวใจ จนผู้ประกอบการ (มีอิทธิพล) ไม่แสดงทีท่าก้าวร้าวและยอมให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในที่สุด 
Case 2 
สถานประกอบการนายทหารระดับสูงท่านหนึ่ง ซึ่งมีจัดลานเบียร์ แต่สถานประกอบการดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งตาม กบ. ไม่สามารถจัดลานเบียร์แบบนี้ได้ท าให้ผู้ร้องเรียนเข้ามา ทางทีมงานต้องลงไป
ตรวจสอบ และพบการกระท าความผิดจริง แต่ด้วยผู้ประกอบการเป็นนายทหารระดับสูง ท าให้มีผู้คุ้มครอง
รอบๆบริเวณท่ีจัดลานเบียร์จ านวนหนึ่ง 
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ซึ่งผู้รู้ได้ประเมินสถานการณ์แล้วเพ่ือลดแรงกดดันจากผู้คุ้มครองดังกล่าว จึงใช้วิธีการขอคุยเป็นการส่วนตัว
กับเจ้าของสถานประกอบการนี้ โดยอธิบายข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบที่หากไปกระท าตามด้วยความ
ตรงไปตรงมา ใจเย็น จนผู้ประกอบการให้ความร่วมมือโดยไม่มีเหตุรุนแรงใดๆเกิดข้ึน 
 
 

ส านักจัดการความรู้ 
 
ผู้รู ้  
 
ชื่อ – สกุล นายเพยีงใจ ศรีเพช็ร 
ต าแหน่ง พนักงานธุรการระดับสูง 
เบอร์โทรศัพท์ 081 770 5448 

02 927 0219 
02 590 3252-3 ต่อ 12 

Email Phangji@hotmail.com 
คติประจ าใจ/งานอดิเรก มีความพยายาม หมั่นเรียนรู้ ทรหดอดทน เน้นการคิดและลงมือท า ลองผิดลองถกูและ

เก็บไว้เป็นประสบการณ์ 
ท าอาหารและคิดเมนูใหม่ๆ ค้นหาข้อมูลประกอบการท างานจัดเกบ็เป็นคลังข้อมูล,เล้ียง
สุนัข 

ที่อยู่ติดต่อ บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ 8 ต.บางควูัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
 
ผู้ถอดความรู ้
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
องค์กร 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
นายช านาญ ม่วงแดง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นางสาวแววตา ไชยทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวอนัญญา นะรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
กลุ่มจัดการความรู้ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
นางสาววิภาวรรณ ศรีสุเพชรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายทรงพล ชมภูพู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาววิไลพร วงศ์กรวรศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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หัวข้อความรู้ 

การจัดท าค ารับรองหน่วยงานและถ่ายทอดตัวชี้วัด 

ประโยชน์ของความรู้   

 สร้างความเข้าใจในการจัดท าค ารับรองหน่วยงานและการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานใน
กลุ่มงานรวมถึงการก ากับทิศทางการด าเนินงานขององค์กร 

 ทราบวิธีปฏิบัติและข้ันตอนต่างๆในการด าเนินงานจัดท าค ารับรองและถ่ายทอดตัวชี้วัดตลอดจนการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นๆ 

เนื้อหาและสาระส าคัญของความรู้ (ตามหัวข้อความรู้) 

1. การจัดท าตัวชี้วัดและค ารับรอง 
 ข้อมูลและความรู้ที่ส าคัญ 

 กรม 

 หน่วยงาน 

 PMQA 
 การจัดท าค ารับรอง 

 ความหมายค ารับรอง 

 ระดับค ารับรอง 

 ประเภทตัวชี้วัด 
 ขั้นตอนการจัดท าตัวชี้วัด 

 เข่าร่วมประชุมจัดท ากิจกรรมค ารับรอง 

 ต่อรอง / เสนอตัวชี้วัด 

 แจ้งผลการประชุม 

 ตรวจสอบปรับแก้ 

 ประชุมชี้แจงร่าง Template 

 จัดท า Template สั่ง กพร. 

 กพร.รวบรวมตัวชี้วัดส่งให้ส านัก 

 ตรวจสอบตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องตามกรอบค ารับรอง 

 แบ่งตัวชี้วัดให้กลุ่มงาน 

 จัดท ารูปเล่มค ารับรอง 
2. การถ่ายทอดตัวชี้วัด 
3. การติดตาม & ประเมินผลสรุปผลตัวชี้วัด 
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4. Tip & Trick / TimeLine 
 การท างานแผนงานและตัวชี้วัดต้องท าความเข้าใจในตัวย่อและความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ 
 ต้องท างานเชิงรุก หาข้อมูลและเตรียมข้อมูลต่างๆไว้ล่วงหน้า เมื่อมีค าสั่งเร่งด่วนจะได้ส่ง

ข้อมูลของส านักได้ทันเวลา(ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณตามความเป็นจริง) 
 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับกองแผนงานและกลุ่มพัฒนาระบบราชการ(กพร.)และหน่วยงาน

อ่ืนๆที่รับผิดชอบงานแผนเพ่ือรับ-ส่งข้อมูลได้ทันเวลา 
 เรียนรู้การท างานจากท่ีประชุมต่างๆเพ่ือความรวดเร็วในการท างาน(เรียนรู้แบบก้าว

กระโดด) 
 ต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรทุกคนในหน่วยงานเพ่ือความร่วมมือในการท างาน 
 หากมีข้อสงสัยหรือประเด็นค าถามที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันกับหน่วยงานกพร.หรือกอง

แผนงานให้ถามหรือชี้แจงให้ชัดเจน 
 ต้องเป็นคนชอบสังเกตและรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัด 

ข้อพึงระวัง 
1. ข้อมูลที่ใช้ในการท าแผนต้องถูกต้อง โดยตรวจสอบจากแหล่งที่มาและบุคคลที่ให้ข้อมูล(ระบุชื่อผู้ให้

ข้อมูล) 
2. เกาะติดสถานการณ์เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในทุกช่วงเวลา 
3. การได้รับข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนที่ได้ประสานมายังหน่วยงานเราและหน่วยงานเราต้องน าไป

เผยแพร่ต่อข้อมูลที่ใช้ต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน 
4. การประสานงานมีความส าคัญ ต้องรู้จักการเจรจาต่อรอง(การให้ – การขอข้อมูล) 
5. กรณีท่ีตัวเราเองไม่รู้ข้อมูล อย่าให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไป รับเรื่องไว้แล้วค่อยหาข้อมูลให้เพ่ือแจ้งกลับ

ในภายหลัง(อย่าแถ) 
6. ทุกการกระท าต้องมองตนเองเป็นตัวแทนของหน่วยงาน ต้องคิดถึงภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นหลัก 
7. เวลาขอข้อมูลจากกองแผนและกพร.ต้องยืนยันข้อมูลด้วยชื่อ – เบอร์โทร – หน่วยงานของผู้ที่ให้

ข้อมูล 
 

เดือน กิจกรรม 
ส.ค. – ก.ย.  จัดท ากรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการและ

รายละเอียดตัวชี้วัด(KPI Template) 

ต.ค. – พ.ย.  หน่วยงานลงนามค ารับรองกับอธิบดี 

 ถ่ายทอดตัวชี้วัดของส านักสู่กลุ่มงาน 

 กลุ่มงานลงนามค ารับรองกับผู้อ านวยการ 



59 
 

เดือน กิจกรรม 
 จัดท า PMS รายบุคคล 

 
 

วิธีการน าความรู้ไปใช้ให้ประสบความส าเร็จ 

บุคลากรส านักจัดการความรู้ที่ต้องมีความรู้เรื่อง”การจัดท าค ารับรองปฏิบัติการและการถ่ายทอดตัวชี้วัด” 
1. ผู้บริหารหน่วยงาน 

 เพ่ือให้ทราบภาพรวมแผนและการบริหารจัดการหน่วยงาน 
2. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 

 เพ่ือให้เข้าใจระบบงานแผนและบทบาทหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการส านัก เรียนรู้เทคนิควิธีการ การจัดท าค ารับรองฯ การสื่อสาร การ
ประสานงาน การถ่ายทอดตัวชี้วัด การก ากับ ติดตามและประเมินผล 

3. ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 
 เพ่ือให้เข้าใจระบบงานแผนและบทบาทของตนเอง สามารถอธิบายและติดตามการ

ด าเนินงานของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในหน่วยงานได้ถูกต้อง 
4. หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม 

 เพ่ือให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของตัวชี้วัดที่กลุ่มต้องรับผิดชอบและเป็นแนวทางในการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล พร้อมทั้งก ากับดูแลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดได้อย่าง
สอดคล้องกับTimeLineระบบแผนของส านัก 

5. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 เพ่ือให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของตัวชี้วัดที่ตนรับผิดชอบ สามารถวางแผนการท างาน 

ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดได้ถูกต้อง ตรงเวลา(6 เดอืน, 9
เดือน,12 เดือน) 

ผู้เรียนรู้ (Target Learner) 

 ผู้บริหารหน่วยงาน 
 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 
 ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 
 หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ประสบการณ์ที่ประทับใจ 

ย้อนไปในอดีตก่อนมารับงานแผน/ตัวชี้วัด ซึ่งตนเองก็ไม่รู้จักแม้กระทั่งค าว่า”ตัวชี้วัด”หรือ “KPI 
Template”มาก่อน แต่เหตุการณ์ท่ีท าให้รู้เรื่องเหล่านี้ คือ ตนมักได้รับโอกาสให้เข้าร่วมประชุมกับกพร.และ
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กองแผนงาน ประชุมแทนผู้อ านวยการ ประชุมแทนหัวหน้ากลุ่มงาน ทั้งการประชุมใหญ่และประชุมย่อย 
ภายในกรมฯตนเองต้องฟังอะไรๆที่ฟังยังไงก็ไม่รู้เรื่อง ให้ตั้งใจฟังยังไงก็ไม่รู้เรื่อง แต่เมื่อเราฟังมากๆเข้ามันจะ
ซึมซับไปเองโดยปริยาย เมื่อฟังแล้ว เราต้องกลับมาติดต่อ ต้องสงสัย อ่านซ้ าไปซ้ ามา ถ้าอ่านไม่รู้เรื่องก็ถาม
คนที่รู้เรื่อง แต่ส่วนใหญ่เราจะค้นหาข้อมูลในInternetหรืออ่านจากต าราที่เราพอหาได้ก็ท าให้เรา”ถึงบางอ้อ”
ได้ไม่ยาก สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ”ต้องลงมือท า” ลองเขียนรายละเอียดตัวชี้วัดดูบ้าง ลองเขียนเกณฑ์การ
วัดต่างๆดูบ้าง ผิดถูกก็ไม่เป็นไร เมื่อลองท าดูแล้วต้องมีความรู้สึกว่า “อ๋อ มันเป็นแบบนี้นี่เอง”นี่แหละ คือ
การค้นพบท่ียิ่งใหญ่ส าหรับตัวเราแล้ว 
อีกประการหนึ่ง ต้องมีเพ่ือนอยู่หลายๆหน่วยงาน ไปประชุมก็ท าความรู้จักกันไว้เพราะบางครั้งเราต้อง
ประสานกบัเค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันจะท าให้ง่ายต่อการพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและเพ่ือนที่ส าคัญ
ที่เราต้องประสานงานอยู่บ่อยๆคือกองแผนงานและกพร.หรือหน่วยงานอ่ืนที่เรารู้จัก “อย่าท างานแบบตั้งรับ
อย่างเดียว อย่ารอหนังสือราชการอย่างเดียว เราต้องรู้ก่อนหนังสือราชการจะมาถึงเรา ถ้าท าแบบนั้นแล้วเรา
จะช้ากว่าคนอื่นทันที” 
 
 
4. กิจกรรม Knowledge Rally 
 
    วัตถุประสงค์กิจกรรม 
    เพ่ือมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนรู้กับผู้รู้ โดยการร่วมตอบค าถามที่เก่ียวข้องกับงาน เพื่อท า     
    ให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความสนุกสนานน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 

ภาพบรรยากาศประกอบกิจกรรม 
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ผลที่ได้รับจากกิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้รู้เกี่ยวกับงานต่างๆของกรมควบคุมโรคผ่านทางการเล่นเกมส์
ตอบค าถาม ซึ่งก่อให้เกิดความสนุกสนานในการแลกเปลี่ยน และการเรียนรู้จากผู้รู้ ท าให้ผู้เรียนรู้มี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รวมทั้งมีความสนใจ เข้าใจ และสามารถจดจ าในความรู้ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 


