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ชื่อโครงการ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขุมทรัพยความรูของผูรู รุนที่ 2 (Knowledge Heritage) 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่สํานักงานจัดการความรู กรมควบคุมโรค ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรูในองคกร มา
อยางตอเน่ือง โดยเริ่มจากการเสริมสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู การจัดทําแผนการ
จัดการความรู ตลอดจนการจัดกิจกรรมสนับสนุนการมีสวนรวมของบุคลากรในการขับเคลื่อนองคกรไปสูการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู และมุงเนนใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) จึงเปน
สวนหน่ึงของการสนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการความรูในรูปแบบตางๆ ที่
เสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรไปพรอมๆ กับการสรางเครือขายบุคลากรดานการจัดการความรู ใหเกิด
การมีสวนรวมทั่วทั้งองคกรโดยเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถนําเสนอผลงานของแตละหนวยงาน รวม
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางกัน มาอยางตอเน่ืองน้ัน  

ทั้งน้ี การพัฒนาการจัดการความรู ในองคกร เพื่อนําองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning 
Organization: LO) อยางย่ังยืนน้ัน ความรูของบุคลากรเปรียบเสมือนทรัพยสินหรือขุมทรัพย (Asset) ที่
สําคัญและมีคาขององคกร ดังน้ัน การสรางและแสวงหาความรูจึงเปนเรื่องที่สําคัญและเปนปจจัยแหง
ความสําเร็จของการจัดการความรู อีกปจจัยหน่ึง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถายทอดความรูจากผูรู 
ภายใตโครงการขุมทรัพยความรูผูรู     เปนโครงการที่ตระหนักถึงความสําคัญการสรางและแสวงหาความรู 
รวมถึงการเก็บเกี่ยวความรูและประสบการณการทํางานจากบุคลากรภายในองคกร โดยเฉพาะผูรู ตลอดจน
การเสริมสรางแรงจูงใจในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรูภายในองคกรมากย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหบุคลากรเกิดความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของความรู ตลอดจนสงเสริมให
บุคลากรมีสวนรวมในการสรางและแสวงหาความรูจากผูรู ตลอดจนเสริมสรางแรงจูงใจในการสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนความรูภายในองคกร  
 เพื่อใหเสริมสรางความรูและทักษะ รวมถึงแนวทางการเก็บเกี่ยวหรือถอดความรู (Knowledge Capture)  
 เพื่อใหบุคลากรสามารถประยุกตใชกิจกรรมการจัดการความรูกับการปฏิบัติงานจริงและชีวิตประจําวัน                      

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการดําเนินการ    

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 วันตอรุน (วันละ 6 ช่ัวโมง) ประกอบดวยการบรรยายใหความรู การแบงปน

ประสบการณ (Story Telling) การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูอื่น 

(Team Learning) 

วันสัมมนารุนท่ี 2 

วันพุธที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557   
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สถานท่ีจัดสัมมนา 

ณ.โรงแรมบัดด้ี โอเรียนทอล ริเวอรไซด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

วิทยากรและทีมงาน  

ดร. ธนาวิชญ จินดาประดิษฐ  

ทีมงานจากบริษัท แอทไวส คอนซัลต้ิง จํากัด  

แผนการดําเนินงาน 

 

ระยะเวลา                    

การสัมมนา 
หัวขอและกิจกรรม 

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2557 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 น 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.00 น. 

บรรยาย  

 หลักการและทฤษฎีที่สําคัญของที่มาของความรูและการจัดการความรู 

รวมถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูขององคกรตางๆ 

 แนวคิดและกระบวนการจัดการความรู (KM Process) รวมถึงรูปแบบและ

วิธีการถอดความรู (Knowledge Capture) และแนวทางการแลกเปลี่ยน

เรียนรูภายในองคกร เปนตน 

โดย  ดร.ธนาวิชญ  จินดาประดิษฐ 

แบงกลุมยอย 8 กลุม : Knowledge Capture: Knowledge Map 

กิจกรรมที่มุงเนนการสราง Mind Map ของหัวขอความรูหลักและหัวขอความรูยอย                

จากผูรู 8 ทาน พรอมบันทึกประเด็นสําคัญของหัวขอความรู ที่ไดรับจากผูรูประจํา

กลุม ในรูปแบบของ Mind Map (Knowledge Map)   
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ระยะเวลา                    

การสัมมนา 
หัวขอและกิจกรรม 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.00 น. แบงกลุมยอย 8 กลุม : Knowledge Capture: Knowledge Map (ตอ) 

17.00 – 17.30 น. วิทยากรสรุปภาพรวม Knowledge Map เพื่อใหผูเขารวมสัมมนานําไปใชในการ

จัดทําชุดความรูของผูรู ในวันที่ 2 พรอมตอบขอซักถามของผูเขารวมสัมมนา 

 

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2557 

ระยะเวลา                    

การสัมมนา 
หัวขอและกิจกรรม 

09.00 – 12.00 น แบงกลุมยอย 8 กลุม : Knowledge Capture: Knowledge Map (ตอ) 

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น.  แบงกลุมยอย 8 กลุม : Knowledge Capture: Knowledge Map (ตอ) 

16.00 – 16.30 น. นําเสนอ “Knowledge Map” 

ผูเขารวมสัมมนาแตละกลุมนําเสนอ “Knowledge Map” ที่ถอดความรูจาก                 

ผูรู โดยใชเวลากลุมละไมเกิน 15 นาที และเรียนเชิญผูรูทั้ง 8 คน ใหขอคิดเห็นรวมกับ

วิทยากร   

16.30 – 17.30 KM Show Case: การจัดทําชุดความรูผูรู 

กิจกรรมที่มุงเนนใหผูเขารวมสัมมนารวมกันสรางสรรคผลงานชุดความรูผูรูโดยการนํา

ความรูที่ ไดรับการถายทอดจากผูรู  มาจัดทําเปนรูปเลม โดยมีนําขอมูลจาก 

Knowledge Map ของแตละกลุม พรอมถอดความรูและรายละเอียดความรูฝงลึก

จากผูรู  

รูปแบบการดําเนินการ: 

ใหผูเขารวมสัมมนานําขอมูลจากการถอดความรูฝงลึกของผูรู (Knowledge Map) มา

จัดทําเปนรูปเลม โดยมีสาระสําคัญ อาท ิ

 ขอมูลผูรู (Knowledge Worker) 

 หัวขอความรู 

 ประโยชนของความรู 

 เน้ือหาและสาระสําคัญของความรู 

 วิธีการนําความรูไปใชใหประสบผลสําเร็จ 

 ผูเรียนรู 

 ประสบการณที่ประทับใจ 
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รายชื่อผูเขารวมสัมมนา 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 กรุงเทพฯ 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สถานะ 

1 นางอรวรรณ บํารุง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ผูรู/ผูเชี่ยวชาญ 

2 พัทธธีรา  สมควร นักวิเคราะหยโยบายและแผน ผูเรียนรู 

3 นายธนวันต กาบภิรมย นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ ผูเรียนรู 

4 นางสาวบังเอิญ ภูมิภักด์ิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผูเรียนรู 

5 นางณัฐมา รองมาลี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ KM Team 

6 นางสาวจุฑาทิพย เพชรสุก เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน KM Team 

 
 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 3 จังหวัดชลบุร ี

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สถานะ 

1 นางมาลี เกิดพันธ รองผูอํานวยการ สคร.3 ผูรู/ผูเชี่ยวชาญ 

2 นางศิริลักษณ บัวเย็น นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ ผูเรียนรู 

3 นางสาววิชญาภัทร สามารถ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ ผูเรียนรู 

4 นางปนกมล สมพีรวงษ เภสัชกรปฎิบัติการ ผูเรียนรู 

5 นางชนันภรณ เทียนแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ KM Team 

6 นางสาวนิอร แสงเนตร นักทรัพยากรบุคคล KM Team 
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สถาบันบําราศนราดูร 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สถานะ 

1 นางพรรณี ฤทธิ์สําเร็จ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ผูรู/ผูเชี่ยวชาญ 

2 นางอารมณ ดิษฐขัมภะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูเรียนรู 

3 นางสาวกนกวรรณ วองการยนต พยาบาลวิชาชีพ ผูเรียนรู 

4 นางสาวศิริมา เทพสุภา พยาบาลวิชาชีพ ผูเรียนรู 

5 นางสาวนิอร อริโยทัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ KM Team 

6 นางสาวกัญจนา กันทะศร พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ KM Team 

 

 

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สถานะ 

1 ดร. นลินี ศรีพวง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ 

ผูรู/ผูเชี่ยวชาญ 

2 นางสาวชไมพร ชาร ี นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ ผูเรียนรู 

3 นายธนู อังคะคํามูล นักวิทยาศาสตรการแพทยปฎิบัติการ ผูเรียนรู 

4 นายวงศกร อังคะคํามูล นักวิชาการสาธารณสุข  ผูเรียนรู 

5 นายสําเริง สาลีวัฒนพงศกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ KM Team 

6 นางสาวชุติณัฎฐ กอพยัคฆินทร นักวิชาการสาธารณสุข KM Team 
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สถาบันราชประชาสมาสัย 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สถานะ 

1 นางสาวฉลวย เสร็จกิจ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ 

ผูรู/ผูเชี่ยวชาญ 

2 นางสาววีณา พริ้มแกว   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ผูรู/ผูเช่ียวชาญ 

3 นางสาวเปรมจันทร หงสรัตน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ผูเรียนรู 

4 นางสาวรุจิรา เพิ่มธัญญกรรม   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูเรียนรู 

5 นางสาวแสงระวี รัศมีแจม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  KM Team 

6 นายอนุรักษ แกวลูก  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  KM Team 

 

 

สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สถานะ 

1 นางวิไลลักษณ หฤหรรษพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผูรู/ผูเชี่ยวชาญ 

2 นางสาวผกามาศ แตงคูหา นักวิชาการสาธารณสุข  ผูเรียนรู 

3 นางสาวนิภาพร แสนโง นักวิชาการสาธารณสุข ผูเรียนรู 

4 นายนนท เทพแกว นักวิเคราะหนโยบายและ 
แผนปฎิบัติการ 

ผูเรียนรู 

5 นางสาวภัทรินทร ศิริทรากุล นักวิชาการสาธารณสุข KM Team 

6 นางสาวมัณฑนา ทรัพยสิน นักวิชาการสาธารณสุข KM Team 
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สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สถานะ 

1 นางสาวกอบกาญจน กาญจโนภาศ นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ 

ผูรู/ผูเชี่ยวชาญ 

2 ดร.สุภาวดี พวงสมบัติ นัก วิชาการสาธารณสุ ข
ชํานาญการพิเศษ 

ผูเรียนรู 

3 นางธนพร ตูทอง นัก วิชาการสาธารณสุ ข
ชํานาญการ 

ผูเรียนรู 

4 นายธีระยศ กอบอาษา นัก วิชาการสาธารณสุ ข
ชํานาญการพิเศษ 

ผูเรียนรู 

5 นางตวงพร ศรีสวัสด์ิ นัก วิชาการสาธารณสุ ข
ชํานาญการพิเศษ 

KM Team 

6 นางดวงกมล หาทวี นัก วิชาการสาธารณสุ ข
ชํานาญการ  

KM Team 

 

 

สํานักโรคไมติดตอ 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สถานะ 

1 นายชัยศักด์ิ  สุรสิทธิ ์ นายชางศิลปชํานาญงาน ผูรู/ผูเชี่ยวชาญ 

2 นางสาวเพียงใจ  ทองวรรณดี เจาพนักงานสาธารณสุข
ชํานาญงาน 

ผูเรียนรู 

3 นางสาวนพวรรณ  อัศวรัตน นัก วิชาการสาธารณสุ ข
ชํานาญการ 

ผูเรียนรู 

4 นางนันนภัส      ภูมิถาวร นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฎิบัติการ 

ผูเรียนรู 

5 นางสาวปริมล     ออนมะเสน นักวิชาการเผยแพร ผูเรียนรู 

6 นางสาวศกลวรรณ  แกวกลิ่น นัก วิชาการสาธารณสุ ข
ปฎิบัติการ 

KM Team 

7 นางสาวปยะนุช จันทรอักษร นักวิชาการสาธารณสุข KM Team 
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สํานักจัดการความรู 

ลําดับที่ ช่ือ – สกลุ ตําแหนง สถานะ 

1 นางมณี  สุขประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ 

ผูรู/ผูเชี่ยวชาญ 

2 นางสาวชฎาทิพย  ดาศร ี เจาพนักงานการเงินและ
บัญชีปฏิบัติงาน 

KM Team 

3 นางสาววิภาวรรณ  ศรีสุเพชรกุล นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

KM Team 

4 นายวัฒนชัย  ภุมรินทร นักวิชาการคอมพิวเตอร KM Team 

5 นายทรงพล  ชมภูพู นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

KM Team 

6 นางสาววิไลพร  วงศกรวรศิลป นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

KM Team 
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ผูรู รุนท่ี 2 

1. นางอรวรรณ บํารุง     2.   นางมาลี เกิดพันธ 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ        รองผูอํานวยการ สคร.3 

                                             
 

3. นางพรรณี ฤทธ์ิสําเร็จ    4.   ดร. นลินี ศรีพวง 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ       

                                              
 

5. นางสาวฉลวย เสร็จกิจ       6.   นางสาววีณา พริ้มแกว   
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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ผูรู รุนท่ี 2 

7. นางวิไลลักษณ หฤหรรษพงศ    8.   นางสาวกอบกาญจน กาญจโนภาศ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 

                                              

 
9. นายชัยศักด์ิ  สุรสิทธ์ิ     10.  นางมณี  สุขประเสริฐ 

นายชางศิลปชํานาญงาน          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
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เน้ือหาการบรรยาย 

ทฤษฎีการจัดการความรู 

1. SECI Model   

Ikujiro Nonaka ไดช้ีใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง Tacit Knowledge (ความรูฝงลึก) กับ Explicit 

Knowledge (ความรูบันทึก) Ikujiro Nonaka รวมกับ Hirotaka Takeuchi ก็ไดนําเสนอแนวคิดวาการ

ที่จะทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จน้ันจะตองมีการนําเอา Tacit Knowledge ออกมาอยูใน

รูปของ “Explicit Codified Knowledge” เพื่อสามารถแบงปนใหคนอื่นได และในขณะเดียวกัน บุคคล

หรือกลุมบุคคลก็สามารถนําเขาความรูกลับเขาไปเพื่อใหเกิดเปนความเขาใจและความรูของบุคคลน้ัน

ตอไป 

 
ในปค.ศ. 1998 Ikujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi ไดตีพิมพหนังสือช่ือวา “The Knowledge-

Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation” ซึ่งทั้ง

สองคนไดนําเสนอรูปแบบของการจัดการความรูที่เรียกวา SECI Model หลักการของ SECI Model ก็คือ

การหมุนเวียนระหวาง Tacit Knowledge กับ Explicit Knowledge โดยอาศัยกระบวนการทั้ง 4 ซึ่ง

ประกอบดวย 

(1) Socialization 

การแบงปนและสรางความรู จาก Tacit Knowledge ไปสู Tacit Knowledge  โดยการแลก 

เปลี่ยนประสบการณตรงของผูที่สื่อสารระหวางกัน  

(2) Externalization 

การสรางและแบงปนความรูจากการแปลง Tacit Knowledge เปน Explicit Knowledge โดย

เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร  

(3) Combination 

การแบงปนและสรางความรู จาก Explicit  Knowledge ไปสู Explicit Knowledge  โดย

รวบรวมความรูประเภท Explicit ที่เรียนรูมาสรางเปนความรูประเภท Explicit ใหม 
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(4)  Internalization 

การแบงปนและสรางความรู จาก Explicit Knowledge ไปสู Tacit Knowledge โดยมักจะ

เกิดจากการนําความรูที่เรียนรูมาไปปฏิบัติจริง 

 

 
 

 

2. Cone of Learning 

ในป ค.ศ. 1969 Edgar Dale ไดนําเสนอแนวคิดของการเรียนรูที่เรียกวา “Cone of Learning” โดยมี

เน้ือหาสาระสําคัญ คือ การเรียนรูมีอยูสองรูปแบบ คือ Passive กับ Active ซึ่งถาจะใหเกิดการเรียนรูที่

ทําใหจําไดน้ันกระบวนการเรียนรูควรมีลักษณะที่เปน Active 

ในการถอดความรูจาก Tacit Knowledge ใหเปน Explicit Knowledge น้ันควรจะพิจารณาถึงรูปแบบ

ของการเรียนรูที่เหมาะสมดวย วาแตละเน้ือหาควรใหผูเรียนไดเรียนรูจากสื่อการเรียนรูประเภทไหนถึง

จะดีที่สุด เพื่อที่ผูเรียนรูจะไดจดจําไดและนําไปสูการนําเอาความรูไปใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  
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เทคนิคการถอดความรู 

การถอดความรูเปนกระบวนการสําคัญในการสรางองคความรูบันทึก (Explicit Knowledge) ซึ่งมีเทคนิค

และรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของการจัดการความรูที่แตกตางกัน โดยผลของการถอด

ความรูในรูปแบบตางๆ จะทําใหไดความรูบันทึกในลักษณะที่เหมาะสมแกการเรียนรูตอไป โดยมีเทคนิค

ดังตอไปน้ี 

1. การบันทึกเสียง (Voice Recording) 

2. การเขียนบันทึกความรู (Article Writing) 

3. การใชเทคนิคการเลาเรื่อง (Story Telling) 

4. การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

5. การสังเกตการณ (On-site Observation) 

6. การระดมสมอง (Brain Storming) 

7. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 

8. การแกไขปญหากลุม (Problem Solving / Panel Discussion)  

การเขียนบทความ (Article Writing)  

เปนรูปแบบการถอดความรูที่แพรหลายที่สุด และดูเหมือนจะงายที่สุด อยางไรก็ดีการถอดความรูลกัษณะ

น้ีจะไมไดเกิดการมีสวนรวมแตอยางใด เน่ืองจากผูถอดความรูจะเปนผูบันทึกความรูดวยตัวเอง 

นอกจากน้ันการรอยเรียงเน้ือหาสาระจะเปนไปตามสไตลของผูรูแตละทาน ไมมีมาตรฐานเดียวกัน ดังน้ัน 

การเขียนบทความจึงเหมาะกับผูรูที่ชอบบันทึกความรูดวยการเขียน รวมทั้งเน้ือหาความรูก็สามารถ

พรรณาหรือรอยเรียงดวยภาษาเขียนเพื่อใหเหมาะสําหรับผูที่ชอบเรียนรูดวยการอาน 

ทั้งน้ี การถอดความรูดวยการเขียนเปนบทความน้ีปจจุบันสามารถอยูในรูปแบบที่สามารถถายทอดได

อยางนาสนใจและกวางขวางมากข้ึนดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Web Blog เปนตน 

 

การเลาเรื่อง (Story Telling)  
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เปนเทคนิคการถอดความรูที่เนนกระบวนการมีสวนรวมระหวางผูรู (Knowledge Worker) กับผูเรียนรู 

(Target Learners) ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูที่ไมเปนทางการ บรรยากาศการเรียนรูก็ไมเครียด โดยผูรู

เปนผูเลาเรื่องราว (Story) ที่ตนเองตองการถายทอดใหผูเรียนรูฟง ในขณะที่ผูเรียนรูก็จะตองจับประเด็น

ความรูที่ไดฟง 

การถอดความรูลักษณะน้ีจําเปนตองอาศัยทักษะของผูเรียนรูในการฟง การจับประเด็น การบันทึกยอ 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูไปพรอมๆ กัน ซึ่งผลผลิตที่ไดจากการเรียนรูอาจจะออกมาเปนบันทึกชวยจํา 

(Memo) หรืออาจจะใชเทคนิคอื่นเพื่อชวยบันทึก เชน แผนภาพความคิด (Mind Map) เปนตน 

การถอดความรูดวยการเลาเรื่องน้ีโดยสวนใหญจะเปนประสบการณที่ผูรู  เคยประสบและจดจําไดแตไม

เคยมีการบันทึกมากอน และรูปแบบการเลาเรื่องจะเหมาะสําหรับผูรูที่ชอบพูดคุยแตไมถนัดในการเขียน

บันทึกความรูดวยตนเอง 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)  

เปนการถอดความรูที่คอนขางเปนทางการ และมีลักษณะการดําเนินกา ที่เปนโครงสราง (Structural 

Procedure) ที่ ชัดเจน ต้ังแตการนัดหมายสัมภาษณ การเตรียมชุดคําถาม (Set of Interview 

Questions) การบันทึกเสียง การสังเกตุอากัปกิริยา การจดบันทึก เปนตน 

การสัมภาษณเชิงลึกมักจะเหมาะสมกับการถอดความรูที่ตองการรายละเอียดเชิงลึก เชน ความรูเชิง

เทคนิค ความรูที่ซับซอน ตลอดจนประเด็นความคิดเห็นที่สําคัญ เปนตน 

การสัมภาษณเชิงลึกอาจจะมีผูเรียนรูคนเดียวดําเนินการสัมภาษณหรือถายทอดใหแกผูเรียนรูหลายคนก็

ได โดยผลผลิตที่ไดจะถูกนํามาเรียบเรียงและกลั่นกรองใหเปนความรูบันทึกตอไป 

การสังเกตการณ (On-site Observation)  

เปนการถอดความรูที่ไมตองการรบกวนผูรู แตอาศัยทักษะในการสังเกตการณจากสถานการณจริง 

เพื่อใหไดเรียนรูถึงสิ่งที่เกิดข้ึนจริงภายใตสภาวะการณจริง ทั้งน้ีเน่ืองจากความรูหรือประสบการณบาง

เรื่องอาจจะไมสามารถที่จะพรรณาหรือบรรยายออกมาไดสมจริง หรือแมกระทั่งการบันทึกภาพและเสยีง

ก็อาจจะไมสามารถบันทึกความเปนจริงของสภาพแวดลอมได จึงจําเปนตองใหผู เรียนรูไดเขา

สังเกตการณดวยตนเอง 

การสังเกตุการณน้ันอาจจะเปนการสังเกตการณแบบมีสวนรวมหรือแบบไมมีสวนรวมก็ได เชน การ

เตรียมสวนผสมอาหารใหกับแมครัวในหองเรียนทําอาหาร เปนการสังเกตุการณแบบมีสวนรวม ในขณะที่

การยืนดูการฝกข่ีมาเปนการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม 

การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)  

เปนการถอดความรูที่ตองอาศัยทักษะการแสดงของผูถายทอดความรู ซึ่งไมจําเปนตองเปนผูรูเอง แต

สามารถถายทอดเน้ือหาสาระความรูผานบทบาทการแสดงที่เปนที่เขาใจไดงาย 

ทั้งน้ี การแสดงบทบาทสมมุติน้ันทําใหความรูที่ถอดออกมาจะอยูในรุปแบบของวิดิทัศน (VDO Clip) ซึ่ง

สามารถทําใหนาสนใจไดมากกวารูปแบบ การบันทึกอื่นๆ อยางไรก็ดีการแสดงบทบาทสมมุติน้ันเปน
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เสมือนการถอดความรูสองข้ันตอน คือตองถอดความรูมากอนและจึงนํามาทําเปนเรื่องราวหรือบทบาท

สมมุติเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ 

การระดมสมอง (Brain Storming)  

เปนการถอดความรูที่เนนการมีสวนรวมอยางมากโดยมีผูรูหลายคนระดมสมองรวมกัน และมีผูเรียนรูรวม

สังเกตการณและบันทึกความรู เทคนิคการถอดความรูลักษณะน้ีมักจะใชในการแกปญหารวมกัน หรือ

แลกเปลี่ยนความคิดความรูเพื่อสรางสรรคความคิดใหมๆ 

การระดมสมองที่เหมาะสมควรจะใหมีผูรูหลากหลายแขนงรวมในกิจกรรมระดมสมอง และมักจะมี

ลักษณะที่เปนทางการ มีการต้ังประเด็นพิจารณา (Issues) ไวเพื่อระดมสมองโดยเฉพาะ 

เน่ืองจากการระดมสมองจะตองดึงความรูความคิดในเชิงลึกออกมาจากผูรูหลายคน ดังน้ันควรเตรียม

ระยะเวลาในการระดมสมองใหเพียงพอที่จะใหผูรูสามารถถายทอดความรูไดอยางครบถวน จนสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคของการถอดความรูไดอยางสมบูรณ 

การถอดความรูกลุม (Panel Discussion)  

เปนรูปแบบการถอดความรูที่ผสมผสานระหวาง การสัมภาษณเชิงลึก(In-Depth Interview) กับการ

ระดมสมอง (Brain Storming) โดยการถอดความรูกลุมน้ันจะเปนการใหผูรูไดแสดงความรูออกมา

แลกเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองตอประเด็นที่ต้ังไว โดยผูเรียนรูไมไดรวมอยูใน Panel ดวย แตจะไดเรียนรู

จากที่ผูรูไดแลกเปลี่ยนกัน รวมทั้งสามารถต้ังประเด็นคําถามที่สนใจเพื่อใหผูรูไสดรางความกระจางได

รวมกัน 

การถอดความรูกลุมน้ันจะเกิดกิจกรรมการเรียนรูเต็มรูปแบบทั้ง ฟง คิด ถาม เขียน ในกลุม โดยผลผลิตที่

ไดออกมาสวนใหญจะเปนการบันทึกภาพและเสียง และอาจจะนํามาเรียบเรียงเพิ่มเติมใหมเพื่อใหเกิด

ความกระชับในเน้ือหาสาระตอไปได 
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูประกอบการสัมมนา 

 

1. Knowledge Recording:  การบันทึกความรูและประสบการณของผูรู                     

วัตถุประสงคกิจกรรม 

เรียนเชิญผูรูรวมแบงปนความรูและประสบการณ ผานการบันทึกวิดีโอ (VDO) ในหัวขอ “ประสบการณ

และความประทับใจในการทํางาน และขอคิดดีๆ ที่ฝากถึงนองๆคนทํางาน” 

ภาพบรรยากาศประกอบกิจกรรม 
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ผลที่ไดรับจากกิจกรรม 

ประสบการณการทํางาน และความประทับใจในการทํางาน รวมถึงขอคิดดีๆ ที่ผูรูฝากถึงนองๆ 

คนทํางาน 

 

 

2. กิจกรรม Knowledge Capture: กิจกรรมการถอดความรูผูรู 

วัตถุประสงคกิจกรรม 

เพื่อมุงเนนการสรางและแสวงหาความรู รวมถึงการถอดความรูและบันทึกความรูจากผูรู 

ภาพบรรยากาศประกอบกิจกรรม 
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ผลที่ไดรับจากกิจกรรม 

ผูเขารวมสัมมนาไดรวมถอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรู ตลอดจนบันทึกความรูที่ไดรับ ซึ่ง

เปรียบเสมือนขุมทรัพยความรูขององคกรในรูปแบบของ Mind Map (Knowledge Map) ซึ่งเปนวิธีการ

บันทึกความรูเพื่อใหเห็นภาพของความรูที่มีเน้ือหาสาระที่หลากหลายดาน และชัดเจน ทั้งกอใหเกิด

ความเขาใจในความรูอยางเปนระบบเพื่อนําไปจัดเก็บอยางเปนระบบตอไปอีกดวย 
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สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 กรุงเทพฯ 
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สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 3 จังหวัดชลบุร ี
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สถาบันบําราศนราดูร 
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สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
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  สถาบันราชประชาสมาสัย 
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สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 
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สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 
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สํานักโรคไมติดตอ 
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สํานักจัดการความรู (แผนท่ี1) 
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สํานักจัดการความรู (แผนท่ี 2) 

 
 

 

 

 

 



29 
 

3. กิจกรรม  Show Case: กิจกรรมการจัดทําชุดความรูผูรู 

วัตถุประสงคกิจกรรม 

เพื่อมุงเนนใหผูเขารวมสัมมนารวมกันสรางสรรคผลงาน “ชุดความรูผูรู” โดยการนําความรูที่ไดรับการ

ถายทอดจากผูรู มาจัดทําเปนรูปเลม โดยนําขอมูลจาก Knowledge Map ของแตละกลุม พรอมถอด

ความรูและรายละเอียดเพิ่มเติมจากผูรู รวมทั้งตกแตงรูปเลมใหดึงดูดและนาสนใจสําหรับการเรียนรู 

ภาพบรรยากาศประกอบกิจกรรม 

      

 

   

   

 

ผลที่ไดรับจากกิจกรรม 

ชุดความรูผูรู ประกอบดวยขอมูลสวนตัวของผูรูและองคความรูของแตละทาน ซึ่งประกอบดวย

สาระสําคัญๆ กลาวคือ 

 ผูใหความรู  

 ผูถอดความรู  

 หัวขอความรู 

 ประโยชนของความรู 

 เน้ือหาและสาระสําคัญของความรู 

 ผูเรียนรู ( Target Learner ) 

 ประสบการณการทํางานที่ประทับใจ 



30 
 

จากการถอดความรูและจัดทําเปนชุดความรู ทําใหผูเรียนรูไดรับความรูจากผูรูอยางเปนระบบ และ

ละเอียดมากย่ิงข้ึน  มีเทคนิค ตางๆที่เปน Tacit Knowledge ถูกถายทอดออกมาจากผูรู สงผลใหผู

เรียนรูสามารถนําความรู และเทคนิคตางๆไปปฏิบัติในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน นอกจาก

ความรู และเทคนิคในการปฏิบัติงานแลว ประสบการณจากผูรูก็สามารถนําไปประยุกตใชในแกไขปญหา 

หรือพัฒนาการทํางานใหดีย่ิงข้ึนไปไดอีกดวย 

ผลจากชุดความรูมีดังตอไปน้ี 

 

ชุดความรู 

 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ 

 

ผูรู 
 
ชื่อ-สกุล นางอรวรรณ บํารุง 

ท่ีอยู สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ แขวงอนุสาวรีย เขต

บางเขน กทม. 10220 

เบอรโทร 081-962-0095 

E-mail onrawan@yahoo.com 

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

ภูมิลําเนา จังหวัดนครสวรรค 

คติประจําใจ มีมิตรใหรอบตัว ดีกวาสรางศัตรูรอบดาน 

งานอดิเรก ปลูกตนไม 
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ผูถอดความรู 
 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นางณัฐมา รองมารี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

2 นางสาวจุฑาทิพย เพชรสุก เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

3 นางสาวบังเอิญ ภูมิศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

4 นายธนวันต กาบภิรมย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

5 นางสาวพัทธธีรา สมควร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
หัวขอความรู 

เทคนิคการเปนผูประเมินที่มีคุณภาพประโยชนของความรู 

1. เพื่อจัดทําเปนคูมือ/แนวทางสําหรับผูตรวจประเมิน 

2. เพื่อสรางมาตรฐานการประเมินของหนวยงาน 

3. นําไปประยุกตใชกับการประเมินในเรื่องอื่นๆ ได 

 

เน้ือหาและสาระสําคัญของความรู (ตามหัวขอความรู) 

1. วิธีการ/เทคนิค/กลยุทธในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ 

 จักการความรูของตัวเอง - ใชหลัก 5W1H 

 ศึกษาและทําความเขาใจคูมือ/แนวทางการประเมิน - ปรับและจัดทําใหเหมาะกับการใช

งานของหนวยงาน 

 การจัดการและบริหารความเสี่ยง - Time, Man, Process 

 สรางเครือขายการทํางานทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ 

 เทคนิค/ทักษะในการต้ังคําถาม - ควรใชคําถามปลายเปดเพื่อทราบถึง How to 

 ใสใจทํางานและทําอยางเต็มความสามารถ 

2. เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน 

 คูมือ/แนวทางในการประเมิน 

 แผนการประเมิน (ที่มีรายละเอียดครบถวน) 

 KM (Knowledge Management) - การฟงอยางต้ังใจ, การจับประเด็น 

3. ปญหา/อุปสรรค 

 ทีมประเมินหาคนรวมคิดรวมทํา รวมสรางสรรคสิ่งใหมๆยาก 

 ทีมประเมินไมมีเวลาศึกษา ทําความเขาใจ และฝกใชคูมือ/แนวทางการประเมินอยางลึกซึ้ง 
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 ความเขาใจไมตรงกันของผูประเมินและผูรับการประเมิน 

4. แนวทางการแกไข 

 พัฒนาทักษะ/ศักยภาพของทีมประเมิน - เรียนรูดวยตนเอง, ปรึกษาผูรู/ผูเช่ียวชาญ 

 มีการพูดคุยทําความเขาใจในทีมทุกครั้งที่มีเวลา เชน ขณะพักกลางวัน บนรถ เปนตน “ใช

เวลาทุกนาทีใหมีประโยชน” 

 มีการประสานงานเพื่อทําความเขาใจระหวางผูประเมินและผูรับประเมิน กอนการประเมิน

จริงทุกครั้ง 

เพิ่มเติม ขยายความ เน้ือหา สาระความรู 
หลัก 5 W 1 H 
WHAT:  ตองรูวาจะประเมินเรื่องอะไร 
WHO:  ประเมินใคร/หรือใครบางเปนผูที่เกี่ยวของ 
WHERE: ที่ไหนที่เราจะประเมิน 
WHY:  ทําไมจะตองประเมิน 
WHEN:  เมื่อไหรที่จะรับการประเมิน 
HOW:  มีกระบวนการอยางไร, รูปแบบการประเมินแบบเด่ียว, กลุม 

การสรางเครือขาย 
 แสวงหา โดยศึกษาจากตัวช้ีวัดวามีหนวยงานไหนบางที่เกี่ยวของ ใครเปนผูรับผิดชอบ จะไดมีการ

ประสานงานไดถูกตอง 

 การทํางานแบบ Win-Win คือไดประโยชนรวมกันทั้ง 2 ฝาย 

 มีการสรางสัมพันธภาพ ใสใจ ดูแล และอํานวยความสะดวกในทุกๆ เรื่อง เชน อาหารการกิน เบี้ย

เลี้ยง ที่พัก สนับสนุนงานวิชาการ เปนตน 

 มีการติดตอประสานงานอยางตอเน่ือง คอยตามสารทุกขสุกดิบ และความเปนอยู 

 อยายึดกับระเบียบ/กฎเกณฑ ในการทํางานกับเครือขายมากเกินไปตองมีการยืดหยุน 

การจัดทําคูมือการประเมิน 
ปกติสํานักจะมีการจัดทําเกณฑมาตรฐานสําหรับการประเมินอยูแลว เราจะตองศึกษาทําความเขาใจ 
เน่ืองจากคูมือน้ันมีความยุงยาก ซับซอน ในการนําไปใชจริง เราจึงควรมีการปรับและจัดทําคูมือการประเมิน 
ใหเหมาะกับการทํางานของหนวยงาน 

การต้ังขอคําถามในการประเมิน 
ตองมีความสอดคลองกับเกณฑของกรม โดยจะตองเริ่มจากการจัดการความรู คนหาจากประสบการณของ
ผูรู/ผูเช่ียวชาญ ตําราคูมือตางๆ มีการจัดความสําคัญ และการเรียงขอคําถามเพื่อไมใหผูรับประเมินเกิดความ
สับสน และที่สําคัญคําถามควรเปนคําถามปลายเปด เพื่อที่จะทําใหเราทราบถึงกระบวนการวิธีการทํางาน
ของหนวยงานน้ัน และที่สําคัญขอคําถามตองสั้นๆ แตสามารถไดคําตอบที่จะนําไปสูกระบวนการหรือวิธีการ
ทํางาน 
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การสรุปผลการประเมิน 
ตองรูวาสรุปใหใคร (ผูบริหารหรือผูปฏิบัติ) และตองมองแบบ Over View แลวสกัดเอาแตประเด็นและ
ใจความทีส่ําคัญ ที่เปนรูปธรรม มองเห็นไดชัดเจน 
 “คูมือที่ดีตองมีการสอดแทรก Key Word เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน” 
 “ การ Show & Share ถือวาเปนการพัฒนาแบบกาวกระโดด” 

คุณสมบัติของผูประเมินที่ดี 
 Get Smart - การแตงกายเหมาะสม, การพูด/การใหนํ้าเสียง 

 Positive Thinking - คิดในแงบวก, แกปญหาเฉพาะหนา 

 มีความอดทน 

 ตรงตอเวลา 

 มีความรับผิดชอบ 

 รูจักกาลเทศะ, ออนนอม 

 มีเหตุผล 

 ใสใจ/ต้ังใจทําทุกอยางสุดความสามารถ 

 เสียสละ 

 มีความต่ืนตัว/เรียนรูตลอดเวลา 

 Win-Win - การสรางเครือขาย 

 มีสมาธิในการฟง 

 
วิธีการนําความรูไปใชใหประสบความสําเร็จ 

 จัดทําคูมือนักปฏิบัติ “เทคนิคการเปนผูตรวจประเมินที่คุณภาพ” 
 Coaching - ระบบพี่สอนนอง 

 On The Job Training - การสอนงานจากการปฏิบัติงานจริง 

 จักประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเปนผูตรวจประเมินที่คุณภาพ” 

 
ผูเรียนรู 

มีวุฒิภาวะ พรอมที่จะเรียนรู  เปดใจกวาง ขยันศึกษาหาความรู ชางสังเกต ชางจด ชางจํา มีความคิด
สรางสรรค มีความเปนผูนํา กลาคิด กลาแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง และมีความเปนผูนํา 
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สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบรุ ี

 
ผูรู 
 
ชื่อ-สกุล นางมาลี เกิดพันธุ 

ท่ีอยู 165/178 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

เบอรโทร 089-244-1734 

E-mail Ho8823@yahoo.com 

ตําแหนง รองผูอํานวยการ สคร.3 ชลบุรี 

ภูมิลําเนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

คติประจําใจ - 

งานอดิเรก พบเพื่อนเกา 

 
ผูถอดความรู 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
เบอรโทรศัพท/ 

e-mail  address 
1  นางชนัญภรณ เทียนแกว 

 (เอ) 
นัก วิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ 

081-595-2358 
Od_dpc@hotmail.com 

2 นางปนกมล สมพีรวงศ 
 (เก) 

เภสัชกรปฏิบัติการ 084-155-6508 
inkamon_s@yahoo.com 

3  นางสาววิชญาภัทร สามารถ       
(เพชร) 

นัก วิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

091-698-5239 
dimon_honda@hotmail.com 

4  นางสิรลิักษณ บัวเย็น  
   (ปอล) 

นัก วิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

086-300-9235 
buacanok@yahoo.com 

5 นางสาวนิอร แสงเนตร  
   (อร) 

นักทรัพยากรบุคคล 082-710-4467 
Od_dpc3@hotmail.com 

 
หัวขอความรู 

การเฝาระวังปองกันควบคุมโรควัณโรค-การนิเทศงานวัณโรคในหนวยงานบริการ 
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ประโยชนของความรู 

 ลดระยะเวลาในการเรียนรูการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 เพิ่มทักษะในการออกนิเทศงานเพื่อใหผูนิเทศงานมีความ smart ในการดําเนินงาน 

เน้ือหาและสาระสําคัญของความรู (ตามหัวขอความรู) 

ความเปนมา 
การนิเทศงานควรนิเทศทุก 3 เดือน แตไมสามารถทําได เน่ืองจากมีขอจํากัดของบุคลากรและเวลา จึงอาจจะ
มีการปรับเปน DOTS Meeting โดยการเชิญผูรับผิดชอบงาน Clinic มาประชุมพรอมกันในระดับจังหวัด โดย
การนํา TB01, 03, 04, 07, 07/1, 08 มาดวย แตการดําเนินการนิเทศดวยรูปแบบเหมือนเราไปทําที่ Clinic 

การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของระบบรายงาน 
รายงานที่เกี่ยวของ TB01, 03, 04, 07, 07/1, 08, T8-HIV, OPD Card 

รายงาน TB 03 ประเด็นตรวจสอบ 
 ความครบถวนของรายงาน ช่ือ-สกุล เนนที่อยูปจจุบัน 

 ความถูกตอง วันข้ึนทะเบียน ตรงตามปงบประมาณ 

 การข้ึนทะเบียน วันที่ข้ึนทะเบียน กับวันที่รักษาตรงกันหรือไม (ไมควรตางกันเกิน 1 สัปดาห) 

 วิธีการข้ึนทะเบียนใหสังเกตหมายเหตุตางๆ (สูตรยา, new requirement, Retreatment) 

ประเภทการข้ึนทะเบียน 
 New:  ผูปวยใหม 

 Relapse:  ผูปวยกลับเปนซ้ํา 

 TAD:  ผูปวยรักษาหลังการขาดยา 

 TAF:  ผูปวยที่การรักษาหลังการลมเหลวในการรักษา 

 TI:  ผูปวยรับโอนจากสถานพยาบาลอื่นๆ 

 Other:  อื่นๆ ไมสามารถจัดเขากลุมใดๆ ได 

จุดเนน 
 ที่อยูตองเปนที่อยูปจจุบัน เพื่อประโยชนของการติดตาม 

 การสังเกตหมายเหตุตางๆ เพื่อดูความสัมพันธการข้ึนทะเบียน, แผนการศึกษา, ผลเสมหะ 

การดูความครบถวนของผลเสมหะ 
1) เริ่มการวินิจฉัย (2-3 ตัวอยาง) 

2) สิ้นสุดระยะเขมขน 

3) สุมดูรายงาน TB01, TB04 เพื่อ recheck 

4) ดูเลข LAB No. ยาสอดคลองกัน หรือตรงกันหรือไม 

การ Discharge -   ถูกตองหรือไม 
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ปญหา พบวาการตรวจเสมหะไมครบตาม Definition ของการรักษาหาย 

ประเภท 
1) การรักษาหาย -   ถาไมมีผลเสมหะ ตองขอดูประวัติ 

2) รักษาครบ 

3) ตาย -   ตองขอดูประวัติสาเหตุใหมีการระบุสาเหตุการตายเพื่อดูอัตราการปวยตาย 

4) การขาดยา -   ขอดูประวัติภายใน TB01 ถาไมครบถวน ขอดู OPD Card เพิ่มเติม 

5) การโอนออก -   เนนการติดตามผล เพื่อประเมินผลสิ้นสุดใน TB 08 ได  

6) ลมเหลว -    ใหยาเดิมในเดือน 5 ไปกอน 

- ดูผล Culture/drug sensitivity test (DST) 

ผูปวยที่ตองทํา Culture/DST ไดแก 
1) Re-treatment (รักษาหาย กลับเปนซ้ํา, ขาดยารักษาซ้ํา) 

2) On-treatment (กําลังรักษา แตไมดีข้ึน, ยาที่ใชไมไดผล) 

3) Pre-treatment (กลุมเสี่ยงที่จะเปนวัณโรคด้ือยา) ไดแก ผูปวยวัณโรคที่ติดเช้ือ HIV, ผูสัมผัสโรคของ

ผูปวย MDR-TB, ผูที่เคยตองโทษในเรือนจํา 

การตรวจสอบรายงานงวดของ TB07, 07/1, TB-HIV, TB08 
1) ตรวจสอบวาทําถูกตองตาม cohort หรือไม (ชองเอกสารการข้ึนทะเบียน) 

2) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยกระดาษทด และระบุ TB no. เพื่อสอบทวนได 

3) ตรวจสอบจํานวนผูปวยในรายงาน TB07 ใหตรงกับ TB07/1  

4) รายงานที่ รพ.สง สคร. ใหระบุ TB no. ดวยเพื่อใหตรวจทานความถูกตองและสอบทวนได 

5) ตรวจสอบการทํา DOT โดยผูปวย TB ทั้งหมดที่เสมหะเปน        ควรไดรับการทํา DOT>50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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การจัดทํารายงานวัณโรคจาก TB03 
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การตรวจ TB 04 
 วันที่ที่รับการตรวจเสมหะ 

ปงบประมาณใหม  ข้ึนเลขที่ลําดับที่ 1 /ปงบประมาณ 
 บันทึกขอมูลใหครบเพิ่มตามแบบบันทึก 
 ขอสําคัญการจําแนกการตรวจเพื่อ 

o การวินิจฉัย 
o การประเมินผล 

 เพื่อการวินิจฉัย 3 ตัวอยางใหอยูในเลขลําดับแจงนับ จํานวนตัวอยางที่ตรวจเพื่อการวินิจฉัย Lab 
เดียวกับ 

การตรวจสอบมาตรฐานการวินิจฉัยจาก TB04 ในรายทีต่รวจเพื่อวินิจฉัย 
 แจงนับในแกน x-y เพื่อจําแนก 1 ตัวอยาง/ 2 ตัวอยาง หรือ 3 ตัวอยาง 
 รวมจํานวนรายในการตรวจแตละกลุมทั้ง 1,2 และ 3 ตัวอยาง = ตอสวน 
 ตัวเศษที่สําคัญและไดมาตรฐานคือ 3  ตัวอยาง เชน 
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 เสมหะพบเช้ือ 
ตองตรวจสอบรายช่ือ M+ ทั้งหมดกับ TB03 ครบเพิ่มหรือไม 

 ครบ แสดงวาทุกรายไดรับการรักษาทั้งหมด 
 ไมครบ 

o สงตอไปรักษาที่อื่น        ตองมีใบสงตอยืนยัน 
o ไมไดรับการรักษา 

 ติดตามใหมารับการรักษา        ไมพบ       ขาดยาเกิน 2 เดือน       จําหนาย    
o รักษาแตขาดการลงทะเบียน 

 ใหนํามาลงทะเบียน 
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วิธีการนําความรูไปใชใหประสบความสําเร็จ 

เทคนิคพี่สอนนอง โดยการลงมือปฏิบัติจริง 
 
ผูเรียนรู (Target Learner) 

1. ผูรับผิดชอบงาน TB: ทีมสาขาวิชาชีพ ตามมาตรฐาน 

2. มีใจรักงาน TB: ยอมรับในระบบงาน 

3. มีความอดทน เน่ืองจากงานมาก หลายข้ันตอน 

4. มีความเสียสละ เวลางานอาจตองรับผิดชอบงานในหนาที่ นอกเวลาตองเก็บรายละเอียดของงานใหมี

ความครบถวน 

 
ประสบการณท่ีประทับใจ 

งานวัณโรคเปนงานเชิงระบบ/คุณภาพสามารถตรวจสอบได 
 

ถายทอดใหผูรับผิดชอบงาน 
 

สรางคน สรางงานคุณภาพ 
 

ประโยชนถึงประชาชนทีม่ีความเดือดรอนทั้งสังคม และเศรษฐกิจ ใหหายจากความทุกขรอน 
มีกลงัใจ กําลงักาย 

 
เห็น/เพิ่มคุณคาในตนเอง 
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สถาบันบําราศนราดูร 

 
ผูรู 
 
ชื่อ-สกุล นางพรรณี   ฤทธ์ิสําเร็จ  (แอว) 

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ สถาบันบําราศนราดูร 

ภูมิลําเนา นนทบุรี 

คติประจําใจ ทําทุกวันใหดีที่สุด 

งานอดิเรก ปลูกตนไม  

เบอรโทร 081-5613720 , 02-5903522 

E-mail Pannee2501@hotmail.com 

ท่ีอยูติดตอ 499 ถ.สามัคคี ต.ทาทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 

 
ผูถอดความรู 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
เบอรโทรศัพท/ 

e-mail  address 
1 นางสาวนิอร  อริโยทัย ศูนยฝกอบรม    02-59-3475 

niomari@yahoo.com 

2 นางสาวกัญจนา กันทะศร งานพัฒณาคุณภาพ 02-5903445 
kanjana.kanthasorn@gmail.com 

3 นางสาวกนกวรรณ  วองการยนต ตึกแยกโรค3/2 02-5903522 
mulan_kory@hotmail.com 

4 นางสาวศิริมา  เทพสุภา ตึก ER 02-5903433 
simy.er3433@qweil.com 

 

หัวขอความรู 

เทคนิคของการควบคุมความกลัวของทีม EID (การดูแลรักษาพยาบาลผูปวยโรคติดตออันตราย โรคอุบัติใหม/
อุบัติซ้ํา (EID)) 
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ประโยชนของความรู 

1. เพื่อสรางความเขาใจใหกับทีม 
2. เพื่อเปนหลักในการปฏิบัติงาน 

3. เพื่อผูปวยไมรูสึกวาเจาหนาที่รังเกียจและมั่นใจ วางใจ ในการใหบริการของทีม  

เน้ือหาและสาระสําคัญของความรู(ตามหัวขอความรู) 

1. การเสริมสรางกําลังใจ (Empowerment) 

2. ระบบพี่เลี้ยง 

3. ผูบริหารใหความสําคัญ 

4. การปรับมุมมองของเจาหนาที่อื่น 

5. การมีหลักประจําใจในการทํางาน 

1. Empowerment โดย 
 ใหความรู / ขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับโรค 

o หนทางการติดตอ 

o ระยะฟกตัว 

o การทําลายเช้ือโรค 

 ใหขอมูลการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันและควบคุมการแพรกระจายเช้ือ 
o การใสเครื่องปองกัน (PPE) ไดแก เสื้อกาวน หนากากอนามัยตางๆ (ข้ึนกับการ

แพรกระจายเช้ือ) หมวกคลุมผม แวนตา ถุงมือ 

o การลางมืออยางถูกตองตามมาตรฐาน 7 ข้ันตอน (ดูรายละเอียดในคูมือ สื่อ ฯลฯ) 

 เลาเหตุการณ/ประสบการณ/Case ตัวอยางในอดีตที่ผานมาที่ประความสําเร็จ 
 ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน คิดบวก มีนํ้าใจ เปนพี่เปนนอง 
 ใหทีมเช่ือมั่นในหลัก “การปองกันการแพรกระจายเช้ือ (IC) อยางถูกตองและเครงครดั 

2. ระบบพี่เลี้ยง   
พี่เลี้ยง คือ 

 แพทย ID Infectious Doctor 

 พยาบาล ICN Infectious Control Nurse 

 พยาบาล ICWN Infectious Control Ward Nurse 

 พยาบาลผูนิเทศ 

หนาที่ของพี่เลี้ยง 
 เสริมขวัญและกําลังใจ พูดคุยซักถามดวยความหวงใย 

 ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา/ความรู 

 สอนงาน ดูแล กํากับและติดตาม 
3. ผูบริหารใหความสําคัญ 

 กําหนดเปนนโยบายของสถาบัน 
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 จัดซอมแผนรับผูปวยใหม 

 ใหกําลังใจ: สวัสดิการดานอาหาร ถามสารทุกขสุกดิบ 

 จักหา/สนับสนุนอุปกรณเวชภัณฑอยางเพียงพอ 

4. การปรับมุมมองของเจาหนาที่อื่น 

 สื่อสารประชาสัมพันธใหความรูเรื่องโรคแกเจาหนาที่ของสถาบัน 

การเสริมขวัญและกําลังใจ  Empowerment 
 เลาประสบการณที่ดีในการเปนผูดูแลผูปวยโรคติดตอรุนแรก 

 พูดใหความเช่ือมั่นในหลักการของ IC 

 ใหหลักการบริหารหนวยงานแบบยืดหยุนไมตึงเปะ 

o เลี้ยงดูปูเสื้อกินดวยกันเหน่ือยดวยกัน 

o เลี้ยงขาว เลี้ยงนํ้า เวลาเหน่ือยรวมกัน 

 ใชหลักการปฏิบัติตนดวยการเปนพี่นอง 

ระบบพี่เลี้ยง ใน Team 
1. การปองกันโรค   

 การลางมือ 

 กํากับติดตามผลการทํางานในแตละวัน (Coachly)และประเมินผล 

o การไดรับเช้ือ PT       เจาหนาที่   Pt.      Pt. 

o ใสชุดถูก ถอดถูก 

 ข้ันตอน PPE  

o ใสไดถอดเปน VDO 

o ทําใหดู และใหทํา 

2. การใชงานระบบหอง AIIR 

 เช็คระบบหอง เวรละ 1 ครั้ง/อัน 

 หลักการทํางานของหอง Neg 

 ขอควรระวังการใชหอง Neg 

3. การดูแล pt.วิกฤต 

 การใชเครื่องมือชวยหายใจ การทํางานของเครื่อง 

 การดูแล/เฝาระวัง pt. ขณะ on เครื่อง 

 คาวิกฤต สัญญาณชีพ early warning sign  

o Lab 

o X-ray 

o EKG 

4. การมีหลักประจําใจในการทํางาน  
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คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 

ขยัน 
 ต้ังใจทําหนาที่ตออยางจริงจัง ตอเน่ือง ถูกตอง 

 สูงาน มีความหมาย ไมทอถอย 

 กลาเผชิญอุปสรรค 

 รักงานที่ทํา 
มีนํ้าใจ 
 รูจักแบงปน (คิดวาปฏิบัติงานเพื่อแกไข/บรรเทาปญหา) 

 เสียสละความสุขสวนตัว ชวยเหลือสังคม 

 เห็นอกเห็นใจผูอื่น 

 เอื้ออาทร เอาใจเขามาใสใจเรา 

 สรางสรรคสิ่งดีงานใหเกิดข้ึนในสังคม 
มีวินัย 
 อยูในกฎระเบียบ 

 ยินดีปฏิบัติดวยความเต็มใจ 

 ยึดมั่นระเบียบแบบแผนขอบังคับและขอปฏิบัติ 

 มีวินัยตอตนเองและสังคม 
สุภาพ 
 ออนนอม 

 มีสัมมาคารวะ เรียบรอย 

 ไมกาวราว รุนแรง วางอํานาจ 

 ไมขมขูผูอื่นทั้งวาจาและทาทาง 

 มีมารยาทงามวางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 
ซื่อสัตย 
 ตรงตอเวลา 

 ตรงตอหนาที่ รูหนาที่ตนเอง 

 ตรงตอวิชาชีพ 

 มีความจริงใจ 

 ไมลําเอียง ไมมีอคติ 

 ไมคดโกง 

ประหยัด 
 ดําเนินชีวิตเรียบงาย 

 รูฐานะการเงินของตนเอง 

 คิดกอนใช กอนซื้อ 

 เก็บออม ใชทรัพยสินอยางคุมคา 
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 ไมฟุมเฟอย 

 ทําบัญชีรายรับ – รายจาย 
สามัคคี 
 เปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

 ชวยเหลือเกื้อกูล เปนพี่เปนนอง 
สะอาด 
 รักษารางกาย ที่อยูอาศัย และสิ่งแวดลอมไดถูกสุขลักษณะ 

 ฝกจิตใจใหผองใส 

วิธีการนําความรูไปใชใหประสบความสําเร็จ 

1. จัดทําเปนคูมือเทคนิคปฏิบัติตนขเองเจาหนาที่ 

2. นิเทศงาน 

3. จัดทํา VDO ความรู เรื่องข้ันตอนการการสวมและใสอุปกรณปองกันรางกายอยางปลอดภัย (ใสได

ถอดเปน) 

4. จัดทํา VDO ความรู เรื่อง การลางมืออยางถูกตอง 

ผูเรียนรู (Target Learner) 

1. ผูศึกษาดูงาน / หนวยงานอื่น (ภายนอก) 

2. บุคลากรใหม / บุคลากรเกาที่ตองการ update ขอมูล 

3. เจาหนาที่หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติของผูเรียนรู 
1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการปองกันการติดเช้ือใน ร.พ. (IC) และการดูแลผูปวยวิกฤตและ

โรคติดตอรื้อรัง 

2. มีทัศนคติบวก 

3. อยาหยุดที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา 

4. มีอุดมการณ 

5. ผูที่มีหนาที่ปฏิบัติทนในการดูแลผูปวยรายแรงโรคอุบัติเหตุใหม/อุบัติซ้ํา 

 
ประสบการณท่ีประทับใจ 

1. ผูรวมงานที่ความสามัคคี 
2. มีความกลาที่จะทํางานดูแลผูปวยโรคติดตอ 

3. มีความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

4. มี Competency ดาน 1C / Critical 
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สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

 
ผูรู 
 
ช่ือ ดร.นลินี ศรีพวง 

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

เบอรโทรศัพท 081 553 1798 

E mail  nsripaung@gmail.com 

ภูมิลําเนา 72 ซ.สองสกุล ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 

กทม. 10320 

คติประจําใจ ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่น่ัน 

งานอดิเรก รองเพลง ปลูกตนไม เลี้ยงสัตวเลี้ยง 

“การทํางานหลายอยางมีความยากของงาน โดยเฉพาะอยางย่ิง เน้ืองานใหมซึ่งตองอยูทามกลางความไม
เขาใจของคนจํานวนมาก อาจทําใหรูสึกทอถอย ตองแกไขดวยการสรางศรัทธาในการทํางาน ถาเห็นวางาน
น้ันสําคัญและเปนประโยชนตอสวนรวม ใหมุงมั่นดําเนินการ” 
 
ผูทอดความรู 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นายสําเริง   สาลีวัฒนพงศกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

2 นายธนู   ทองคําสุก นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ 

3 นายธวัชชัย    รักษานนท นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

4 นาวงศกร   อังคะคํามูล นักวิชาการสาธารณสุข 

5 นางสาวชุติณัฏฐ   กอพยัคฆันทร นักวิชาการสาธารณสุข 

 
หัวขอความรู 

การเลือกใชคามาตรฐานสําหรับการเฝาระวังสุขภาพจากสารเคม ี
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ประโยชนของความรู 

ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีวิธีการเลือกใชคามาตรฐานสําหรับการ
เฝาระวังทางสุขภาพใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
เน้ือหาและสาระสําคัญของความรู (ตามหัวขอความรู) 

ในการดําเนินงานเฝาระวังทางสุขภาพ กรณีผูไดรับสัมผัสสารเคมี นอกจากการประเมินลักษณะการรับสัมผัส
สารเคมีจากวิธีประเมินโดยใชเครื่องมือคัดกรองการรับสัมผัส เชน แบบสัมภาษณ หรือการตรวจวัดทาง
คุณภาพสิ่งแวดลอมแลว สิ่งจําเปนและสําคัญอีกประการหน่ึงในการนํามาใชประเมินความเสี่ยง คือ ผลการ
ตรวจวัดทางหองปฏิบัติการ โดยจะตองนํามาเปรียบเทียบกับคามาตราฐานเพื่อเปนการเฝาระวังสุขภาพ แต
เน่ืองจากคามาตรฐานในการเฝาระวังทางสุขภาพ มีความหลากหลาย ดังน้ัน จึงไดจัดทําแนวทางการพิจารณา 
เลือกใชคามาตรฐาน ดังน้ี 

คามาตรฐานการเฝาระวังความเสี่ยงสุขภาพ สามารถแบงออกเปน 2 สวนคือ 
1. ในสถานประกอบการ 
2. ในสิ่งแวดลอมชุมชน 

ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1. การเลือกใชคามาตรฐานเพื่อการเฝาระวังในสถานประกอบการ มีเทคนิคดังน้ี 

1.1. พิจารณาจากกฎหมายไทยเปนหลัก เชน ประกาศจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และควร
พิจารณาถึงขอแนะนําทางวิชาการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขดวย 

1.2. กรณีกฏหมายไทยไมมีใหเลือกใช ควรพิจารณาจากคามาตรฐานตางประเทศที่ยอมรับ และเปน
สากล เชน ACGIH, OSHA, NIOSH เปนตน 

2. การเลือกใชคามาตรฐานเพื่อการเฝาระวังในสิ่งแวดลอมชุมน มีเทคนิค ดังน้ี 
2.1. พิจารณาจากกฎหมายในประเทศไทยเปนหลัก เชน ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เปนตน หรือ 

หากไมมี ใหทบทวนจากงานวิจัย ขอมูลทางวิชาการภายในประเทศ 
2.2. ถาในประเทศไทยไมมีขอมูลดานกฏหมาย/ ขอมูลวิชาการใหศึกษาทบทวนขอมูลในระดับ

ภูมิภาค เชน เอเชีย หรือในประเทศเพื่อนบาน 
2.3. กรณีขอมูลในระดับภูมิภาคไมมี ใหทําศึกษาทบทวนขอมูลมาตรฐานขอแนะนําทางวิชาการจาก

ตางประเทศในระดับนานาชาติ หรือระดับสากลประยุกตดวยวิธีการทางพิษวิทยา จากขอมูลใน
หนวยงานตางๆ เชน WHO, USEPA, USCDC, NIOSH, OSHA, ACGIH เปนตน 

2.4. หากพิจารณาแลว ยังไมมีคามาตรฐานจะตองผลักดันกันใหหนวยงานพื้นที่จัดทําคาอางอิงทาง
สุขภาพพื้นฐานของพื้นที่น้ันๆ เพื่อพัฒนาเปนคามาตรฐานกลางในระดับประเทศตอไป 

ปญหา/ อุปสรรค 
เน่ืองจากในประเทศไทย คามาตรฐานทางสุขภาพของประชาชนในสิ่งแวดลอมชุมชนน้ันยังไมมีขอมูล
มาตรฐาน/ คาแนะนําที่ชัดเจน จึงทําใหการเลือกใชคามาตรฐานมีขอจํากัดซึง่ไมเปนคากลางของประเทศไทย 

แนวทางการแกไข 
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ในอนาคตหนวยงานในระดับพื้นที่ เชน สํานักสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลตองมีการจัดเก็บขอมูลสุขภาพ
พื้นฐาน หรือ ประเมินความเสี่ยงการการรับสัมผัสสารเคมีของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเปน Baseline data 
ของพื้นที่ และพัฒนาศึกษาวิจัยใหเปนคา Reference Value ที่จะเปนคาแนะนําสําหรับการเฝาระวังความ
เสี่ยงของสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และประเทศตอไป 
ทั้งน้ีภาครัฐ ตองสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัย และพัฒนา ดังกลาว 

 

ปญหาและอุปสรรค (ตอ) 
เปนเน้ืองานใหม ใชวิชาการเชิงลึก จะตองมีการประสานเครือขายจํานวนมากซึ่งในชวงเริ่มแรกตองมีการ
ประสานความเขาใจทั้งภายในกรมฯ และภายนอกกรมฯ 

แนวทางการแกไข (ตอ) 
ประชุมช้ีแจง/ หารือ พิจารณาคามาตรฐานสําหรับการเฝาระวังสุขภาพจากพิษสารเคมี โดยเฉพาะคา Thai 
BEI และ Reference Value สําหรับประเทศไทยกับผูมีเครือขาย/ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

วิธีการนําความรูไปใชใหประสบความสําเร็จ 

การเลือกใชคามาตรฐานสําหรับการเฝาระวัง ควรจัดทําเปนคูมือปฏิบัติงาน 

ผูเรียนรู (Target Learner) 

 เจาหนาที่สาธารณสุขทุกระดับ 
 เจาหนาที่ทางหองปฏิบัติการ 

 
ประสบการณท่ีประทับใจ 

 ไดมีโอกาสรวมกับผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข และผูบริหารกรมควบคุมโรค ในการประชุมสัมชชา
อนามัยโลก สมัยที่ 63 ป 2553 (WHA 63) ณ สํานักงานใหญองคการอนามัยโลก ณ กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแลนด  ในฐานะผู แทนประเทศไทยเสนอแนะนโยบายดาน Chemical 
Management 

 โรงงานแหงหน่ึงระเบิด เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 เปนเหตุการณรุนแรงที่สุดเทาที่จังหวัดระยอง
เคยมีมา มีเครือขายเขามาชวยมากมายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ทั้งในจังหวัดระยอง และ
จังหวัดใกลเคียง รวมถึงหนวยงานทหารดวย ทางศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จ. 
ระยอง ไดรวมดําเนินการเก็บตัวอยางทางชีวภาพของผูไดรับผลกระทบมาวิเคราะหที่ศูนยฯ  
เจาหนาที่ศูนยโดยเฉพาะเจาหนาที่หองปฏิบัติการตองทําการวิเคราะหหนักมาก ตลอดวันตลอดคืน 
และจะตองคืนขอมูลตามชุมชนตางๆเปนเหตุการณตอเน่ืองหลายสัปดาหซึ่งมีความประทับใจ
เจาหนาที่ศูนยฯที่เห็นแกประโยชนของประชาชนเปนที่ต้ัง ไมกลัวและหนีจากเหตุการณเฉพาะหนา 
มีความทุมเทกับการทํางาน 
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สถาบันราชประชาสมาสัย 

 
ผูรู 
 
ชื่อ  นางสาวฉลวย เสร็จกิจ 

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

เบอรโทรศัพท 089-524-1300 

E mail  chalkeang@gmail.com 

ท่ีอยู 9/140 ม.1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

ภูมิลําเนา จังหวัดสุพรรณบุรี 

คติประจําใจ - 

งานอดิเรก ดูแลมารดา 

 
ผูรู 

 
ชื่อ นางสาววีณา พริ้มแกว 

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

เบอรโทรศัพท 081-893-3321 

E mail  primkaew@yahoo.com 

ท่ีอยู 2/8 ซ.วังหลัง ต.ศิริราช อ.บางกอกนอย จ.กทม. 10700 

ภูมิลําเนา จังหวัดสุราษฎรธานี 

คติประจําใจ การทํางานคือการปฏิบัติธรรม 

งานอดิเรก ทําธุรกิจเล็กๆ 
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ผูถอดความรู 

  
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นางสาวแสงระวี รัศมีแจม นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการพิเศษ 

2 รุจิรา เพิ่มธัญญกรรม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

3 อนุรักษ แกวลูก นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

4 เปรมจันทร หงสรัตน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
หัวขอความรู 

การนิเทศงานโรคเรื้อนประโยชนของความรู: 
“เพื่อใหเปนแนวทางการนิเทศงานโรคเรื้อน” “พัฒนามาตรฐานการนิเทศงานโรคเรื้อน” 
 
เน้ือหาและสาระสําคัญของความรู (ตามหัวขอความรู) 

การนิเทศงานโรคเรื้อน 
การเตรียมกอนการนิเทศ 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการที่จะไปนิเทศ (ขอมูลระบาดจากการเฝาระวัง) โดยพิจารณาจาก 

 สถานการณโรคจากการระบาด, เฝาระวัง 

 ผลการนิเทศงานในปกอน 

 ปญหา/ความตองการของพื้นที่ เชน เปลี่ยนเจาหนาที่ , ปญหาเรงดวน, ความตองการ

สนับสนุน เปนตน 

2. ทําหนังสือแจง สคร. พรอมแผนงานโครงการที่จะไปนิเทศ 

 เอกสารแผนงานการดําเนินการ (ภาคผนวก 1) 

 เอกสารโครงการ 

3. วิเคราะหสถานการณโรค ตามรายพื้นที่ความรับผิดชอบงานบคุคล 

4. กําหนดวันนิเทศของแตละ สคร. โดยสอบถามจาก ANPM (ปรับวันไดตามความสะดวกของผูนิเทศ-

ผูรับการนิเทศ โดยประสานกับ ANPM): ตารางกําหนดวันนิเทศ สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยมีการ 

Confirm กอนเดินทาง 2 wks. 

5. ANPM ประสานงาน สคร. 

 สอบถามความตองการนิเทศ 

 ใหพื้นที่เตรียมขอมูล (กรณีผูปวย) เพื่อรับการปรึกษา: เตรียมผูปวย/จนท.ในพื้นที่ 

6. ประชุมทีมนิเทศ: 

 กําหนดผูรวมนิเทศ 
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 เตรียมขอมูล/ปญหา/อุปสรรคของพื้นที่ 

 แบงงานความรับผิดชอบ 

 จัดเตรียมเอกสาร 

7. เขียนกําหนดการนิเทศ และแจง สคร. ทราบโดย E-mail โดยระบุรายละเอียดของกิจกรรมวันเวลา 

(เอกสารกําหนดภาคผนวก 2) เชน 

 เวลาการเดินทาง 

 ชวงระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม 

 ประสานการเดินทางกับพื้นที่และเตรียมการเดินทาง (ข้ันตอนการเตรียมการเดินทาง 

ภาคผนวก 3) 

8. เตรียมสื่อโรคเรื้อน, เอกสารวิชาการโรคเรื้อน: แผนพับ, หนังสือ 

ขณะนิเทศ (On the job training) 
1. พบผูอํานวยการ สคร./สสจ. 

 แตงกายสุภาพ นาเช่ือถือ 

 การทักทาย แบงเปน 2 สถานการณ 

1) การนิเทศ ระดับประเทศ โดยจะนําทีมโดยหัวหนาทีม/ผูที่ไดรับมอบหมายเปนผู

แจงวัตถุประสงค เหตุผลของการนิเทศฯ 

2) การนิเทศ ระดับพื้นที่จะนําทีมโดย สคร. เปนผูไปนิเทศ สวนเจาหนาที่จาก สรปส. 

ไปชวยและนิเทศ สคร. ทางทีม สคร. เปนผูแจงวัตถุประสงค และนิเทศพื้นที่ใน

จังหวัด 

2. สคร./สสจ. นําเสนอผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและแผนการดําเนินงานในปตอไป โดยเนน

การนําเสนอตัวช้ีวัดหลัก 5 ตัว ไดแก เด็ก (ผูปวยใหม), MB (ผูปวยใหม), G2 (ผูปวยใหมพิการ), 

Reverences Rate (Detection Rate) และ Completion Rate นอกจากน้ีสามารถนําเสนอ

จุดเดนของงานที่ดําเนินการเพื่อสรางความสนใจ 

3. ผูนิเทศใหขอเสนอแนะแนวทางแกไข โดยควรมีความรูในเรื่องสถานการณของโรค, ความรูโรคเรื้อน, 

ระบาดวิทยา, การปองกันความพิการ, แผนงานในอนาคต, และมีการศึกษางานที่ตองนิเทศ เชน การ

บันทึก นฮ.3 ซึ่งผูนิเทศ ควรมีความละเอียด, การซักถาม, และไหวพริบในการประยุกตความรูกับ

งานที่ทํา 

4. ทีมผูนิเทศรวบรวมขอมูล เอกสารของหนวยงานที่รับการนิเทศ รวบรวมภาพถายขณะทํางาน และ

สรุปประเด็นที่สําคัญ 

5. รวบรวมสรุปผลการนิเทศในทีมนิเทศทุกคนจาก 

 เอกสาร 

 การพูดคุยหลังเลิกงาน 

 รวบรวมเอกสาร และขอมูลจากผูนิเทศ 
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6. บริหารจัดการเกี่ยวกับคาใชจาย คาที่พัก คาอาหาร คาเดินทางและเบี้ยเลี้ยง การลงนามใบสําคัญ

การเดินทาง 

7. ตรวจสอบการบันทึกเอกสารของพื้นที่ รวมถึงใหคําแนะนําและบูรณาการความรู โดยตรวจสอบจาก 

 นฮ. 3 

 POD 

 ทะเบียน MB/PB 

และคุยปญหาโรคเรื้อน การสอนจากการปฏิบัติงานในเรื่องการวินิจฉัย การรักษา และ POD 

หลังการนิเทศ 
1. ประชุมสรุปผลการนิเทศฯ 

 สถานการณโรคของพื้นที่ และขอเสนอแนะใหพื้นที่ 

 ปญหาที่เจอ/อุปสรรค 

 จุดเดน 

 ขอสังเกตตางๆ เชน การใหความรวมมือของผูบริหาร 

2. จัดทําสรุปรายงานผลการนิเทศฯ 

 รวบรวมเอกสารจากผูนิเทศ-สรุป-สงกลับเพื่อ feed back - สรุปเพิ่มเติม 

 เชิญผูนิเทศรวมสรุปขอมูล-ทําเอกสารสรุป ประกอบดวย สภาพปญหา, การดําเนินงาน, 

ปญหาอุปสรรค, ขอเสนอแนะ, ปจจัยความสําเร็จ จุดเดน, ขอสังเกตอื่นๆ 

3. สงสรุปรายงาน สงให ผอ. สคร./ผอ.สถาบัน/อธิบดี/ผูตรวจราชการกระทรวง 

4. ทําหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของตามขอ 3  

5. เขียนรายงานการเดินทาง พรอมเอกสารแนบ 

6. ทําหนังสือปะหนาสรุปสงการเงิน 

วิธีการนําความรูไปใชใหประสบความสําเร็จ 

 นําขอมูลไปจัดทําคูมือปฏิบัติงาน โดยระบุข้ันตอนและรายละเอียดที่ตองดําเนินการ 
 ผูเรียนรูเรียนรูจากการทํางาน “ใชเทคนิคพี่สอนนอง” โดยผูรูสอนงานผูเรียนรูระหวางปฏิบัติงาน 

 

ผูเรียนรู (Target Learner) 
 

 มีความรูโรคเรื้อน  

o อาการ, อาการแสดง, ภาวะแทรกซอน 

o การรักษา, การปองกันความพิการ 

o สถานการณโรค, ระบาดวิทยา 

o ความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการนิเทศ เชน สิทธิประโยชน 
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 มีความเปนมิตร 

 ชางสังเกต (ตาไว) 

 สามารถนําความรูมาใชประโยชน/ประเมิน 

 ตองตรวจสอบขอมูลเอง ไมเช่ือเพียงการรายงานขอมูล 

 มีความละเอียดรอบคอบ 

 
ประสบการณท่ีประทับใจ 

จากการไปนิเทศงาน เจาหนาที่ รพ.แหงหน่ึงสงผูปวยมา Consult ดวยสาเหตุรักษาโรคเหอ ชนิด ENL แลว
ไมดีข้ึน แพทยในทีมนิเทศไดตรวจผูปวย และดูประวัติการรักษาแลว ก็ยังสงสัยวาทําไมรักษาแลวไมดีข้ึน 
ดิฉันไดดูประวัติการรักษาแลว พบวาผูปวยกินยา MB มานานกวา 20 เดือน เหลืออีก 4 เดือนจะหยุดยาแลว 
ทําไมผิวหนังยังขาว 

สาเหตุ:  ผูปวยมารับยาทุกเดือน แตไมยอมกินยาจึงทําใหโรคเหอไมหาย 
** ยา MDT ชนิด MB มีผลขางเคียงทําใหผิวคล้ําเน่ืองจากมียา Chofa zimine (และเปนยาชวยในการรักษา
โรคเหอ ชนิด PNL) 

ความแคนในใจ:  พบผูปวยครูชาย มารบัยามีอาการหนาชา ตาเริ่มหลับไมลง ปากเริ่มเบี้ยว ไปรับยาโรคเรื้อน
ที่ รพ.สต. เจาหนาที่บอกวาไมมียา จึงไปสอบถามจาก สสจ. พบวา แจกยาไปที่ รพ.สต.แลว ดังน้ันจึง
ตรวจสอบวา เจาหนาที่ รพ.สต. เอายาไปไหน ประเด็น “ทําไมถึงทํากับคนไขได” 
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ภาคผนวก 1 
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ภาคผนวก 2 
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ภาคผนวก 3 
การเตรียมการเดินทาง 

1. กําหนดวันเดินทาง 
2. กําหนดวิธีการเดินทาง 

- รถยนต             รถราชการ  - บันทึกขอใชรถราชการ 
                      รถเชา   - ทําบันทึกจัดซื้อ/ จัดจาง 

- เครื่องบิน           จองเที่ยวบิน 
                       ซื้อต๋ัว 
                       ประสานพื้นที่เรื่องการเดินทางภายในพื้นที่ 

o รถราชการ พื้นที่ทําบันทึกใชรถราชการ 
o รถเชา ทําบันทึกจัดจาง 

3. ยืมเงิน 
- เบี้ยเลี้ยง (ตามอัตรา) 
- คาที่พัก (ตามอัตรา) 
- คาเลี้ยงรับรอง 2,000 บาท/ครั้งการนิเทศ 
- คาพาหนะเดินทาง 

o รถเชา 
o ต๋ัวเครื่องบิน 

- คานํ้ามันเช้ือเพลิง 
4. เตรียมเอกสารรายงานการเดินทาง 

ใบสําคัญรับเงิน 
การลงนามเอกสาร 
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สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 

 
ผูรู 
 
ผูรู คุณวิไลลักษณ  หฤหรรษพงศ 

Position นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

Principle of My Mind ใหมองปญหา และอุปสรรค เปนโอกาส 

Contact me Vilailak_noy@hotmail.com 

 085 122 6969 

 02 580 6962 

 
ผูถอดความรู 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นางสาวภัทรินทร  ศิริทรากุล  
(ริน) 

นักวิชาการสาธารณสุข  
กลุมพัฒนาวิชาการ 

2 นางสาวมัณฑนา  สินทรัพย  
(ยาคูลท) 

นักวิชาการสาธารณสุข  
กลุมพัฒนาวิชาการ 

3 นางสาวผกามาศ แตงคูหา  
(บุม) 

นักวิชาการสาธารณสุข  
กลุมพัฒนาวิชาการ 

4 นายนนท  เทพแกว  
(นนท)  

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร 

5 นางนิภาพร   แสนโง  
(ปุย) 

นักวิชาการสาธารณสุข 
กลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร 

 
หัวขอความรู 

การสรางเครือขายเฝาระวังยาสูบสัมพันธ 
 
ประโยชนของความรู 

 ผูปฏิบัติงานไดทักษะและเทคนิคดีๆในการทํางานดานเครือขาย 
 สงผลใหเกิดประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 เมื่อผูปฏิบัติงานออกจากงานน้ีไปแลว ผูปฏิบัติงานที่เขามาใหมก็สามารถนําความรูจากชุดความรูน้ี

มายึดเปนแนวทางการปฏิบัติงานได และสามารถศึกษาความรูไดดวยตนเอง 
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 ไดเทคนิคและแนวทางการสรางสัมพันธที่ดีกับเครือขายฯใหรวมทํางานกับสํานักฯอยางย่ังยืน 
 เครือขายฯ รูสึกเคารพ และเช่ือมั่นในศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ผลที่คาดหวัง 
 สามารถขยายเครือขายเฝาระวังยาสูบ ไดครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีประสิทธิภาพ 
 เกิดความสัมพันธภาพที่ดีระหวางสํานักฯ กับเครือขายเฝาระวังยาสูบ 
 เครือขายฯใหความรวมมือกับสํานักฯ ดวยความเต็มใจ และพรอมใจที่จะทํางานรวมกัน 

 

 
 
 
เน้ือหาและสาระสําคัญของความรู (ตามหัวขอความรู) 

ประกอบดวย 
 มุมมอง/ วิธีคิดในการทํางาน 

การทํางานทุกอยางยอมมีปญหาทั้งสิ้น เราตองไมมองวาทุกอยางเปนปญหา แตเราควรมองวา 
“ทุกอยางคือโอกาส และความทาทาย” เพื่อสรางกําลังใจในการทํางานซึ่งตองลองทําไปกอน ผล
ที่ออกมาจะดีหรือไมดีคอยนํามาแกไข/ ปรับปรุง เพราะการทํางานแตละอยางทั้งดีไมดียอมมีสิ่ง
ดีๆซอนอยูเสมอ และที่สําคัญการทํางานกับเครือขาย/ พื้นที่ น้ัน ตองทํางานแบบ “ Win Win” 
ภายใตเปาหมายการทํางานและอุดทการณเดียวกันเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับรวมกัน และสิ่ง
หน่ึงที่หนวยงาน (สวนกลาง) ตองทํา คือ “การสรางศรัทธา + ความเช่ือมั่น” ใหกับเครือขาย/ 
องคกรภายนอกดวยการเริ่มตนจากการพัฒนาองคความรูของทั้งตนเอง (ผูถายทอด) รวมถึง
องคกรใหมีมากกวาคนอื่น/ เครือขาย เพื่อใหเครือขายเกิดความรูสึก “เราเปนที่พึ่งใหเขาได” 
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และจะนํามาซึ่งการทํางานที่มรประสิทธิภาพและมีความสุข หรือที่เรียกวา “ทํางานใหไดใจและ
ไดงาน” 

 การสื่อสารและการประสานงานกับเครือขายเฝาระวังยาสูบ 
เมื่อการทํางานเฝาระวังยาสูบไมสามารถทําใหสําเร็จไดดวยหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงหรือคน
ใดคนหน่ึง จึงทําใหเกิดเครือขายรวมเฝาระวังฯ โดยความรวมมือ การมสีวนรวมจากทุกภาคสวน
เพื่อหนุนเสริมการดําเนินงานควบคุมยาสูบใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทํางานกับเครือขายน้ัน
จําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่ององคความรูดานงานเฝาระวังฯ 
รูปแบบการทํางานที่ชัดเจน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบ การประสานงาน
ดานตางๆทั้งดานระเบียบ การเงิน ข้ันตอนการสงตอขอมูล ผูประสานงาน  การติดตาม
ประเมินผล และการลงพื้นที่เย่ียมเยือน เพื่อสรางกําลังใจ และใหขอเสนอแนะในการทํางานแก
เครือขายฯ ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาน้ันลวนตองอาศัยทักษะ/ เทคนิค ในการประสานงาน การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งสิ้น ดวยมีการสื่อสารที่รวดเร็ว สื่อสารสองทาง อีกทั้งเราตองมี
ชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลายเขาถึงงายแตมีการติดตอสื่อสารอยางตอเน่ืองดวยการใช
คําพูดที่แสดงถึงความออนนอมถอมตนในการเขาหาและเขาถึงเครือขายฯ ทั้งวัจนภาษา/ อวัจ
นภาษาที่ดีและตองไมคิดวาตนเองเปนหนวยงานสวนกลางที่อยูเหนือเครือขายฯเปนการสราง
เครือขายฉันทพี่ฉันทนอง 

การสรางทีม: คุณคือบุคคลสําคัญ 
การทํางานดานการควบคุมยาสูบจะประสบความสําเร็จได จําเปนตองอาศัยการทํางานรวมกัน
จากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งการไดรับความรวมมือจากภาค
สวนอื่นๆเราจําเปนจะตองสรางสิ่งที่เรียกวา “ทีม” เพื่อใหเกิดกลุมกอนในการทํางานที่มี
เปาหมายรวมกัน การจะเปนทีมได จําเปนตองมีสิ่งเหลาน้ี 

(1) ความศรัทธา:   ศรัทธาใตตัวเอง  ศรัทธาเพื่อนรวมทีม ศรัทธาในสิ่งที่ทํา 
(2) ช้ีใหเห็นวาทุกคนคือคนสําคัญ:   เปรียบเหมือนจิกซอในการทํางาน หากจิกซอตัวใดตัว

หน่ึงหายไป ภาพน้ัน/ งานน้ันก็ไมสมบูรณ 
(3) ความเสมอภาคเทาเทียม:   ทุกคนอยูในระดับเดียวกัน ไมมีเจานาย ลูกนอง 
(4) ความแตกตางที่ลงตัว:   ทุกคนมีความเกงกันคนละดาน จุดเดน จุดดอย แตกตางกันแต

ความตางน้ันสามารถรวมกันไดอยางลงตัว 
(5) รูจักยอมรับ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ทุกคนสามารถแสดงสมรรถนะ ทัศนคติ 

ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และเติมเต็มการทํางานในสวนที่ขาด 
(6) Sharing:   รูจักแบงปนประสบการณ เรื่องเลาจากการทํางานระหวางกัน 

 นอกจากบุคลากรในหนวยงานตองมีคุณสมบัติ เหลาน้ีแลว เรายังตองปลูกฝงและสรางให
เครือขายมีคุณสมบัติน้ีดวย จึงเกิดสิ่งที่เรียกวา Team Work 

 ความย่ังยืนของเครือขาย:   ทําอยางไรใหเครือขายอยูกับเรานานๆ 
หากถามวาเครือขายจะอยูกับเราไดนานแคไหน เราตองกลับมาถามตัวเองกอนวา เราไดทําอะไร
ใหกับเครือขายฯ เพื่อใหเครือขายอยูกับเราไดนานที่สุดบาง จนเกิดความย่ังยืนแลวบาง ซึ่งคําตอบที่
ไดของความย่ังยืนที่สามารถฝงรากลึกในพื้นที่ไมใชแค “เงินมา งานเดิน” คือ 

o ความตอเน่ืองในการทํางาน/ การติดตอประสานงาน 
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o มีการรวมคิด รวมทํา ภายใตเปาหมายเดียวกัน เน่ืองจากทุกคนมีเหตุผล/ แรงจูงใจใน
การทํางาน/ เขามารวมดําเนินงานเพื่อควบคุมยาสูบที่แตกตางกันแตยังมีจุดมุงหมาย
ปลายทางเดียวกัน คือ “อยากเห็นคนที่รัก คนรอบขางมีสุขภาพดี” 

o ใชขอมูลจริงในพื้นที่ ที่พื้นที่คิดวาเปนปญหาของเขาจริงสําหรับเปนขอมูลในการแกไข
ปญหา 

o บูรณาการงานเฝาระวังเพื่อควบคุมยาสูบเขากับแผนงานประจําโดยไมรูสึกเปนงานเพิ่ม 
หรือเปนภาระ 

o ทํางานแบบ ”Win Win” ตางฝายตางไดรับประโยชนรวมกัน สรางความเปนเจาของ
รวมกัน 

o ทํางานขับเคลื่อนงานเฝาระวังฯ อยางเปนระบบในเชิงนโยบายแตละระดับ ตองใชทั้ง
พระเดช พระคุณ 

วิธีการนําความรูไปใชใหประสบความสําเร็จ 

 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระบบพี่สอนนอง พรอมสอดแทรกกิจกรรมกลุมสัมพันธ(OD) เพื่อ
ละลายพฤติกรรม 

 การจัดทํา VDO Clip เรื่องราวแหงความประทับใจ/ สรางทัศนคติเชิงบวก/ การสรางแรงจูงใจและ
กําลังใจในการทํางาน 

 การลงตรวจเย่ียมพื้นที่เพื่อใหขอเสนอแนะ/ คําแนะนํา 
 การศึกษาดูงานหนวยงานตนแบบ Best/Good Practice  
 การจัดทํามาตรฐาน/ คูมือปฏิบัติงาน/ Trip and Trick เครือขายฯ 
 การประชาสัมพันธเครือขายฯผานชองทางตางๆ 
 การมอบรางวัลเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกภาคีเครือขาย 

การติดตามประเมินผล 
ในการทํางานใดๆก็ตาม “จะรูไดอยางไรวาสําเร็จ เขาทําได”  ก็ตองมีการติดตามประเมินผลการทํางาน 
ซึ่งในการทํางานควบคุมยาสูบน้ีก็เชนกัน ที่มีความจําเปนตองมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย โดยมุงเนนรูปแบบที่ไมเปนทางการมากนัก และเนนการใหกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพื้นที่อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนถายทอดองคความรูและขอบเขตการติดตามและ
ประเมินผลใหเครือขายทราบที่ชัดเจน รวมถึงการสรางบรรยากาศที่ดี หรือ First Impression ระหวาง
การติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่ดวยความเปนมิตร มีสัมมาคารวะ และเมื่อมีปญหาควรให
ขอเสนอแนะเชิงบวกไมใชการวากลาวตักเตือน เพื่อใหกําลังใจและเติมพลังในการทํางานตอไปซึ่งถือวา
เปนการรักษาเครือขายใหมีความรัก ความสุขที่จะทํางานรวมกับเราตอไปอยางย่ังยืน 

 
ประสบการณท่ีประทับใจ 

จากการที่ประเทศไทยเปนหน่ีงในภาคีเครือขายในการทํางานดานการปองกันและควบคุมยาสูบตามกรอบ
อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบแหงองคการอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco 
Control: FCTC) ทําใหทุกๆ 2 ป ประเทศภาคีจะตองรายงานสถานการณดานยาสูบของประเทศใหกับ 
WHO ทราบ ซึ่งขอมูลที่จะตองนํามาตอบในรายงานน้ัน บางอยางจะตองนํามาจากภาคีเครือขาย เชน ขอมูล
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สถานการณดานผลิตภัณฑยาสูบ รายไดที่จัดเก็บไดจากภาษียาสูบ เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับ กรมสรรพสามิต 
เปนตน จะตองอาศัยเทคนิค ความสัมพันธ และวิธีการในการทํางานดานเครือขายสัมพันธเขามาเกี่ยวของ
เพื่อใหไดขอมูลมาใชในการทํางานของเรา 
การตอบ Compendium ในครั้งน้ีตองใชเวลากวา 2 เดือน ในการคนหาขอมูล การติดตอประสานงาน
เครือขาย การสรางความไวเน้ือเช่ือใจใหกับเครือขายวาเราจะไมนําขอมูลที่เปนความลับไปใชเพื่อการอื่น
นอกเหนือจากการตอบ WHO จึงเปนความประทับใจในฐานะของขาราชการคนหน่ึงที่ไดทํางานที่ ย่ิงใหญ
ใหกับหนวยงานและประเทศชาติ 
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สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 

 
ผูรู 
 
ช่ือผูรู นางสาวกอบกาญจน   กาญจโนภาส 

ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 

ภูมิลําเนา พัทลุง 

คติประจําใจ งานที่ไดจะดีหรือไม อยูที่ความต้ังใจ 

งานอดิเรก ทองเที่ยว ติดตามขาวสารทางทีวี 

เบอรโทรศัพท 089-9244690 , เบอรบาน 02-5790276 

E-mail Kob_kanja@hotmail.com 

ที่อยูที่ติดตอ 43/21 ถ.พหลโยธิน 47 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 

 
ผูถอดความรู 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 นางตวงพร   ศรีสวัสด์ิ สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 

กรมควบคุมโรค 

2 นายธีระยศ   กอบอาษา สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 

กรมควบคุมโรค 

3 นางธนพร  ตูทอง สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 

กรมควบคุมโรค 

4 นางดวงกมล   หาทวี สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 

กรมควบคุมโรค 

5 นางวราภรณ   เอมะรุจิ สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 

กรมควบคุมโรค 

 
หัวขอความรู 

การตอบโตโรคลิชมาเนีย ประเด็น “การสอบสวนโรคลิซมาเนีย” 

ประโยชนของความรู 
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1. เครือชายสามารถปฏิบัติงานดานการสอบสวนโรคลิชมาเนียไดอยางถูกตอง 

2. ไดทราบเทคนิคในการสอบสวนโรคลิชมาเนีย 

 
เน่ือหาและสาระสําคัญของความรู (ตามหัวขอความรู) 

วิธีการสอบสวนโรค 
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วงจรชีวิตริ้นฝอยทราย 
 

 
 
การสอบสวนทางกีฏ 

1. กอนพนสารเคมี  

- มีการสํารวจริ้นฝอยทราย เพื่อทําการตรวจหา Pro maotigote โดยการทํา PCR 

- มีการทํา Mapping บานผูชวยและรัศมีรอบบาน 200 เมตร 

2. หลังพนสารเคมี ประมาณ 3-7 วัน ดําเนินการสํารวจอีกครั้ง และหางไปอีก 1 เดือน ก็สํารวจอีกครั้ง 

ทุกครั้งที่สํารวจก็มีการทํา PCR หรือตรวจดวยกลองจุลทัศน เพื่อดูความหนาแนนและ Species  

และเช้ือ 

หมายเหตุ  
 หลังจากพนสารเคมีแลว 1 เดือน ถาสํารวจไมพบริ้นฝอยทราย แสดงวาการควบคุมโรค

สําเร็จ คือไมมีตัวริ้นฝอยทรอยอยูในพืน้ที่ 
 พนเคมีตามแหลงเพาะพันธุที่สําคัญดวย เชน พนเขาในรูหนู รอยแตก รอยแยก โพรงไม 

ฯลฯ 
การสํารวจ 

1.  คนหาผูปวยปรากฎอาการรายใหม โดยใชแบบฟอรมการคนหาผูปวยปรากฎอาการโรคลิชมาเนีย 

ซักประวัติผูสงสัยวาจะเปนลิชมาเนีย ซึ่งแบบฟอรมดังกลาวควรปรับใหเหมาะสม เน่ืองจากใน
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ประเทศไทย ผูที่ปวยมักจะมีโรค HIV รวมดวยและเช้ือจะเปนชนิด L Siamensis ตางจากประเทศ

อินเดียและเนปาล ซึ่งเปนเช้ือ L Donovani อาการซึ่งไมเหมือนกัน ตรวจรางกายตองทําในที่มิดชิด  

2. คนหาผูไมปรากฎอาการ จะดําเนินการเจาะเลือดจากเสนเลือดดํา ในรอบบานผูปวยรัศมี 200 เมตร 

ทุกคน โดยใชเลือดประมาณ 2-3 cc แลวปนเอา Serum มาตรวจ DAT หากพบ + จะตอง 

Confirm ดวย PRC ถาพบวาเปน + สงทําการรักษาที่โรงพยาบาลตามลําดับ ดังน้ันจําเปนตอง 

สื่อสารใหประชาชนที่อยูรอบบานหรือรัศมีใกลบานผูปวย (200 เมตร) ยินยอมในการเจาะเลือด โดย

ใหผูนําชุมชนยอมรับและสื่อสารตอ 

3. คนหาสัตวรังโรค  สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ดําเนินการโดยประสานงานสัตวแพทยเพื่อเจาะเลือดสัตว 

เชน แมว,หนู,วัว,มา,และสุนัข 

หมายเหตุ กับดักทุกชนิดตองวางใตลมที่พัดผานสัตว 

การควบคุม 
1. การพนเคมี (Residual Spray : RS) ทําการพนเคมีแบบการควบคุมโรคมาลาเรีย รัศมี 2oo เมตร 

สูงจากพื้น 1-2 เมตร พยายามฉีดพนในรูจนรอบและซอกตางๆ ที่ตัวริ้นฝอยทราย เขาไปหลบอาศัย 

เน่ืองจากริ้นฝอยทรายหลังจากกินเลือดจะหลบเขาไปที่มีความช้ืนสูง 

2. การทํา Big Cleaning Day โดยการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมการกําจัดวัชพืช กําจัดหรือ

เคลื่อนยายกองฟน ตอไมผ ุอยาใหเปนแหลงเพาะฟก ตองดําเนินการทําลายแหลงอาศัยใหหมด โดย

การใชปูนซีเมนอุดรูหนู พื้นที่อับช้ืนใหไดรับแสงแดด เต็มที ่

3. การเคลื่อนยายสัตวที่เปนแหลงเกาะฟกของริ้นฝอยทราย โดยนําออกมาอยูใหหางจากบาน 5-10 

เมตร หรือใชมุงชุบสารเคมีในการลอมรอบหรือทําคอกใหสัตวเลี้ยงตางๆ เน่ืองจากตัวออนของริ้นจะ

อาศัยมูลสัตวเปนอาหาร และตัวเต็มวัยจะดูดเลือดจากสัตวเหลาน้ี 

4. การกําจัดสัตวทุกตัวที่พบเช้ือ 

5. ใหความรูกับประชาชนในพื้นที่ ที่มีริ้นฝอยทราย โดยการใชการสื่อสารประชาสัมพันธจากเจาหนาที่

สาธารณสุขที่ไดรับความรูและถายทอดตอไปยัง อ.ส.ม. 

6. กําจัดเช้ือโดยการติดตามรักษาผูปวยใหหายขาด เน่ืองจากพบวาผูปวยเปนโรคลิชมาเนีย มีโอกาส

กลับมาเปนซ้ําไดภายใน 1-3 เดือน ถาทําการรักษาไมตอเน่ือง 

การประเมินผลการควบคุม 
โดยการดําเนินการสํารวจริ้นฝอยทราย เพื่อดูความหนาแนนของริ้นฝอยทรายเปรียบเทียบกอน-หลัง ทําการ
พนสารเคมี และการทํา Big Cleaning day 

เครื่องมือที่จับริ้นฝอยทราย 
1. Light trap จะตองเปนที่ใชแบตเตอรรี่หรือกระแสไฟฟา 12 โวสต หามใชถาน เพราะแรงไมพอ ต้ัง

สูงจากพื้นดิน 2-3 น้ิว ประมาณ 15 เครื่อง ภายในรัศมี 200 เมตร จากบานผูปวย 

2. Stick trap คือ แผนพลาสติกใสทาดวยนํ้ามันพืช นําไปแปะหรือปดรูตางๆ เชน รูหนู จะตองวาง

เครื่องมือไวชวง 18.00 น. – 6.00 น. การแกะตัวริ้นออกจาก Stick trap ตองสองดวยกลองสเตอริ
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โอไมโครสโครปกําลังขยาย 10 เทา แลวนําพูกันเข่ียออกมา จากน้ันนําไปแกวงนํ้า เพื่อใหคลาย

นํ้ามันออก จากน้ันนําตัวริ้นไปตรวจ PCR ตอไป 

3. ใชสัตวเปนตัวรอ เชน หนูพุก วัว ควาย จะตองวาง trap ไว 4 มุม ไวในคอกสัตว ถาเปนสัตวที่อยูใน
กรงสุนัข ใหใชมุงสีขาวครอบกรง เปดทางเขา พอใกลรุง ก็มาปดทางเขา ตอนเชา จะตองมาเก็บตัว
ริ้น ระวังอยาใหมดมากินตัวริ้น พื้นจะตองปูดวยผายางขาว  

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
1. การลงสอบสวนในพื้นที่มีการเขาไปหลายหนวยงาน ทําใหประชาชนต่ืนตระหนกและทําใหเสียเวลา 

ขาดการบูรณาการการทํางานเปนทีม 

แนวทาง : ให สสจ.เปนผูดําเนินการหลัก ประสานผูเกี่ยวของในการสอบสวนเพื่อลงพื้นที่พรอมกัน 
2. ระบบรายงาน 506 (80) ยังไมมีการรายงานในบางพื้นที่ เน่ืองจากขาดความเขาใจและขาดความรูใน

เรื่องของโรค 

แนวทาง : สสจ.จะตองมีการประสานและใหความรู ความเขาใจในระบบรายงานโรคลิชมาเนีย 
3. สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง ยังขาดผูรับผิดชอบ Lab โรคลิชมาเนีย 

แนวทาง : สรางบุคลากรทางตองปฏิบัติการ เพื่อดําเนินการตรวจยืนยัน (Referonee Lab) เช้ือลิ
ชมาเนียใหกับภูมิภาค 

4. ผูปวยโรคลิชมาเนีย+ครอบครัว จะถูกปฎิเสธไมใหอาศัยอยูในหมูบาน เพื่องจากเปนโรคติดตอที่ไม

เกิดข้ึนมากนัก 

แนวทาง : ตองใช Social Marketing และใหสุขศึกษาแกคนในหมูบาน 
5. สื่อทองถ่ินไมรูจักโรค แตมีการติดตามโรคอยางใกลชิด 

แนวทาง : เตรียมบุคลากรนัดใหขอมูลกับสื่อ 
6. หนวยงานสาธารณสุขยังขาดความรู หรือมีความรูนอย 

แนวทาง : สวนกลางผลิตองคความรูและสงผานตามชองทางตางๆ 
 

วิธีการนําความรูไปใชใหประสบความสําเร็จ 

แนวทางการจัดการความรู สําหรับนําไปใชในการปฏิบัติงาน 
 ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานโรคลิชมาเนีย 

 จัดทํา CD , VCD Clip แผยแพร 

 การใหคําปรึกษา/คําแนะนําตางๆ 

ผูเรียนรู (Target Learner) 

คุณสมบัติของผูเรียนรู 
 มีความรูพื้นฐานทางสาธารณสุข,กัฏวิทยา และระบาดวิทยา 

 มีความสามารถในการประสานงาน 

 มีศิลปะในการพูด การทํางานรวมกัน 
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ประสบการณท่ีประทับใจ 

การชวยเหลือผูปวยสูสังคม 
ผูปวย HIV + ลิชมาเนีย ที่จังหวัดเชียงราย ติดเช้ือ HIV และมีอาการของลิชมาเนียที่รุงแรง ผอมลงอยาง
รวดเร็ว มีตุมนูนแข็งตามขอน้ิว ใบหู ใบหนา หนาอกและหลัง มีแผลหนองขนาดใหญ ครอบครัวของผูปวย
(พอ แม ภรรยา) ขายกวยเต๋ียว ชุมชนเกิดรังเกียจ ไมอุดหนุนและขับไลครอบครัวของผูปวยออกจากหมูบาน 
แพทย รพ.เชียงรายไดเจราจาอธิบายแกชุมชนแตปฏิกิริยาของชุมชนยังเหมือนเดิม จึงขอคําปรึกษามายัง
สํานักฯแมลง จึงไดจัดทีมลงพื้นที่เพื่อความเขาใจโดยใช Social Marketing ชวยในการทํา Focus Group ให 
ผูนําชุมชน และผูที่ชุมชนใหความเคารพมาเปนผูนํากลุม นําสื่อรูปภาพที่มีอาการเหมือนกับผูปวยมาใหความรู
สรางความเขาใจและชวยหาแนวทางแกไข ชุมชนไดใหสัญญารวมกัน “ยินดีใหครอบครัวผูปวยอยูในสังคม
ตอไปได” และตองรับการรักษาจากแพทยอยางตอเน่ือง 
“พบและสามารถแกไขปญหาได ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สงขลา สุราษฯ” 
  
ขอคิด 

หากมีกรณีผูปวยที่ไดรับการรังเกียจจากสังคม ภาครัฐตองรับเขาไปแกไขปญหา ช้ีแจง ทําความเขาใจให
ความรู เพื่อปองกันผลกระทบจากการไมรูของชุมชน และแสดงความต้ังใจ สนใจตอผูปวย เชน จับตอง
รางกายใหประชาชนเห็นวาไมติดตอกันจึงไมควรรังเกียจ ควรใหผูปวยอยูรวมกับทุกคนอยางปกติ 
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ภาคผนวก 
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วิธีการนําความรูไปใชใหประสบความสําเร็จ 

แนวทางการจัดการความรูสําหรับนําไปใชในการปฏิบัติงาน 
รูปแบบการเรียนรู 
 ไดจัดทําคูมือปฏิบัติงาน โรคลิชมาเนีย 
 จัดทํา VDO Clip แจกจาย 
 การปรึกษา/ ขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ 

 
ผูเรียนรู 

คุณสมบัติ 
1. มีความรูพื้นฐานทางสาธารณสุข กีฏะวิทยา ระบาดวิทยา 
2. มีความสามารถในการประสานงาน 
3. มีศิลปะในการพูด มีมนุษยสัมพันธ 

 
ประสบการณที่ประทับใจ 

Case เด็ดๆ 
Case ผูปวย HIV ที่ จ.เชียงรายพบรวมกับเปนลิชมาเนีย ผูชายมีแผลตามตัว  โดยผูปวยเคยบวชเปนพระมา
กอนต้ังแตวัยรุน พอสึกมามีภรรยาเปนผูหญิงหากิน พอแมผูปวยขายกวยเต๋ียวทําใหชาวบานไมมากิน มีการ
รวมกลุมและขับไลทั้งครอบครัวใหออกจากหมูบาน แพทยโรงพยาบาลเชียงรายไดเขาหมูบายนไปเจรจา
อธิบายใหคนในหมูบานฟง แตประชาชนยังไลเหมือนเดิม หมอจากเชียงรายจึงรองขอใหสํานักไปชวย เราจึง
จัดทีมลงพื้นที่ไปทํา Social marketing และทํา Focus Group เปน 3 กลุมพรอมกัน จัดสื่อประชาสัมพันธ
ใหความรู หลังจากทํา Focus Group แลว ทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคมากข้ึน และไดมี
การทําสัญญารวมกัน และอนุญาตใหครอบครัวน้ีอาศัยอยูได และคนไขก็ไปพบแพทย 

ขอคิด 
ประชาชนยังรูจักโรคน้ีนอย และโรคน้ีไมพบบอยนัก เมื่อเกิดโรคเจาหนาที่นําไปจัดการเชิงลึกในการช้ีแจงทํา
ความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของถึงผลกระทบจากกระแสสังคม 
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สํานักโรคไมติดตอ 

 
ผูรู 
 

ชื่อผูรู นายชัยศักด์ิ    สุรสิทธ์ิ 

ตําแหนง  นายชางศิลปชํานาญงาน (พี่อวน) 

ภูมิลําเนา จังหวัดจันทบุรี 

คติประจําใจ อดีตไมสําคัญ ปจจุบันตองทําใหดีที่สุด 

งานอดิเรก ปลูกตนไม เลี้ยงสัตว (แมว) 

เบอรโทรศัพท 080-9958574 

E-mail sak.2252@gmail.com 

ท่ีอยูท่ีติดตอ บานเลขที่ 117/400 หมู 9 ถนนตลิ่งชัน – สพรรณบุรี ต.บาง

รักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

 
ผูถอดความรู (ผูรวมคิด Mind Map) 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล 

1 นางสาวเพียงใจ ทองวรรณดี 

2 นายชาญยุทธ วิหกโต 

3 นางสาวศกลวรรณ     แกวกลิ่น 

4 นางนันทนภัส ภูมิถาวร 

5 นางสาวปยนุช จันทรอักษร 

6 นางสาวสาลินี เซ็นเสถียร 

7 นางอรกร     ไหมอุม 

8 นางสาวนพวรรณ      อัศวรัตน 
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หัวขอความรู 

การออกแบบสื่อเพื่อสรางสรรคงานลดเสี่ยง ลดโรค 
 

ประโยชนของความรู 

1. ใชในการพัฒนาสื่อใหนาสนใจและทันตอสถานการณ 
2. เพื่อใหเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

3. เปนการถายทอดเทคนิควิธีการตางๆ จากผูรูเพื่อนํามาเปนองคความรูของสํานักโรคไมติดตอ 

เน้ือหาและสาระสําคัญของความรู (ตามหัวขอความรู) 

1. เน้ือหา  คือประเด็นเน้ือหา องคความรูทางวิชาการในเรื่องที่จะจัดทําสื่อ พรอมรูปภาพประกอบที่

สอดคลองกับเน้ือหา โดยคํานึงถึงกลุมเปาหมาย (กลุมลูกคา) ที่จะรับสื่อ เชน องคกรภาครัฐ / 

เอกชน /ประชาชน ซึ่งตองจัดทําใหเหมาะสม และมีความถูกตอง 

2. เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน 

2.1. วัสดุอปุกรณ 

1) กลองถายรูป   

 ระบบดิจิตอล,ความละเอียดต้ังแต 5 ลานพิกเซลข้ึนไป 

 เตรียม Memory Card และแบตเตอรี่สํารองไวใหพรอม 

2) คอมพิวเตอร  

 มีความจุข้ันตํ่า 500 MB และความเร็วอยางนอย 2 GB 

2.2. การออกแบบ 

1) การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ   

 โปสเตอร  แผนพับ โบร ชัว ควรใชโปรแกรม Photosthop รวมกับ 

Illustrator เน่ืองจาก Illustrator มีความละเอียดสูง   

 การทําจุลสาร,รายงานประจําป ควรใชโปรแกรม Indesign ซึ่งโปรแกรมน้ี

พัฒนามาจากโปรแกรม Pagemaker โดย Indesign มีลูกเลนมากข้ึน มีแบบ

ตัวอักษรหลากหลายมากข้ึนและควรมีการเลือกตัวอักษรที่ตรงกับโรงพิมพมี 

จะทําใหการสงตองานกับโรงพิมพไดงายข้ึน 

เทคนิคการออกแบบสื่อใหนาสนใจ 
 โดยสังเกตจากสิ่งรอบตัว, คนหาตัวอยางจาก Internet, ดูจากงานที่เปนที่

นิยม เพื่อปรับใชในการสรางสรรคงานใหนาสนใจและทันสมัย 
 ศึกษาความรูจากตํารา โดยการสั่งซื้อหนังสือมาไวที่หองสมุดของสํานักฯ เชน 

หนังสือเรื่องเทคนิคการออกแบบสื่อ, การใชคอมพิวเติรเพื่อการออกแบบ มา
เรียนรูดวยตนเอง แลวนํามาปรับใชใหเหมาะสมในแตละกลุมเปาหมาย 

2) การออกแบบสื่อ Electronic 
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 การออกแบบใหใชโปรแกรมเดียวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 

 สื่อประเภทน้ีสะดวกตอการนําไปลง Website ตางๆ ไดทันที 

 Artwork โปรแกรมที่มีคุณภาพดีคือ โปรแกรมของเครื่องแมคอินทอช ซึ่งมี

ราคาแพง ปจจุบันนิยมใชโปรแกรม Windows ซึ่งมีคุณภาพและราคา

เหมาะสมกับการใชงาน 

 การตรวจ Proof หลังจากทํา Artwork เสร็จแลวจะสงงานใหเจาของงาน

ตรวจ ถามีขอผิดพลาดจะสงกลับมาใหแกไขจนสมบูรณ 

 บันทึกรูปแบบ PDF และสามารภนําไปเผยแพรใน Website ไดทันที 

2.3  การพิมพเลม 

 รางเน้ือหา ควรสงเปนไฟล Word แลวพี่อวนจะเพิ่มภาพประกอบใหไดพรอมทั้งจัดวาง 

Artwork ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงจํานวนหนาหนังสือทั้งเลม 

 การตรวจ Proof (2-3ครั้ง) จะสงไฟล PDF ใหเจาของงานตรวจหากมีการแกไข ให

เจาของงาน Print ออกมา แลวสงใหพี่อวนแกไขซึ่งเทคนิคน้ีชวยประหยัดการะดาษ 

โดยไมจําเปนตองปริ้นออกมาทั้งเลม และทําใหสะดวกมากข้ึน 

 การจัดทํา Plate โดยสงโรงงานจัดทํา Plate (รูปเลมหนังสือ) แลวพิมพออกมา 

 การพิมพ Opset คือ ทางโรงงานจะพิมพหนังสือเปนรูปเลมออกมา 

 ชองทางการจัดสงสื่อสิ่งพิมพทางไปรษณียโดย  

1) เจาของงานจัดสงดวยตนเอง 

2) โรงพิมพจัดสงให 

ปญหา/อุปสรรค 
1. เครื่องมือที่ใชในการผลิตสื่อ เชน คอมพิวเตอรและโปรแกรมในการออกแบบยังไมมีความทันสมัย 

บางครั้งตองจัดหาซื้อมาเอง 

2. อุปกรณ เชน เครื่องปริ้นทสี ยังไมมีมาตราฐานทําใหไมสามารถปริ้นงานออกมาดูได 

3. ปญหาจากตัวบุคคล เจาของงานวิชาการไมมีความชัดเจนแนนอนของเน้ือหา มีการปรับเปลี่ยนอยู

ตลอดเวลา ทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน 

แนวทางแกไข 
1. หนวยงานควรจัดหาอุปกรณที่ทันสมัย และเหมาะสมในการใชงาน 

2. เน้ือหาวิชาการที่สงมา ควรมีความชัดเจนไมปรับเปลี่ยนอยูบอยครั้ง 

3. ควรมีการพูดคุยสื่อสาร ระหวางเจาของงานและผูจัดทําสื่อเพื่อใหงานไมเกิดความลาชากวาที่กําหนด 

 
วิธีการนําความรูไปใชใหประสบความสําเร็จ 

1. จัดทําคูมือปฏิบัติงาน เพื่อใหคนรุนหลังไปใชในการปฏิบัติไดทันที 
2. จัดทํารูปแบบ VCD Clip แจก เพื่อใหเห็นรายละเอียดในข้ันตอน การทําสื่อไดชัดเจน 
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3. ใชเทคนิคพี่สอนนอง เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีใหเกิดข้ึนกับบุคคลในสํานักฯ 

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และแชรประสบการณในกิจกรรมเสวนายามเชากับบุคลากรในสาํนักฯ 

ผูเรียนรู(Target Learner) 

1. มีความรูพื้นฐานในดานการออกแบบสื่อ 
2. ชางสังเกต สนใจสิ่งรอบตัวมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อนํามาปรับใชกับงานได 

3. มีทัศนคติเชิงบวก มีใจรักการทํางานออกแบบสื่อ 

4. มีความเปนมิตร และมนุษยสัมพันธที่ดี มีการสื่อสารที่เขาใจไดงาย ชัดเจน ทําใหงานสําเร็จไดงาย 

ไดรับความรวมมือจากบุคคลรอบขาง 

ประสบการณท่ีประทับใจ 

การออกสื่อใหกับสํานักวัณโรคฯ ซึ่งเปนงานเรงดวน ใชเวลาทํางานเพียง 2-3 วัน 

สิ่งที่ประทับใจ คือ ไดศึกษาคาควาหาความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมใหมๆ จนไดช้ินงานแรกออกมา คือ สื่อ
โปสเตอรใหความรู เรื่องวัณโรค ซึ่งนําไปใชในการจัดนิทรรศการซึ่งสมัยน้ันเพิ่งจะมีการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการผลิตช้ินงาน เมื่อไดทําดวยตนเอง ก็รูสึกประทับใจ และอยากศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับ
โปรแกรมตางๆ เพื่อสรางสรรคงานช้ินอื่นๆ ตอไป 

ขอคิด    เราตองศึกษาหาความรูใหมๆ อยูตลอดเวลาเพื่อนํามาปรับใชกับงานใหทันยุคสมัยตอไป เพราะสื่อมี
การพัฒนาเร็ว และเทคโนโลยีไมหยุดน่ิง 
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สํานักจัดการความรู 

 
ผูรู 
 
ช่ือผูรู นางมณี สุขประเสริฐ 

ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

ภูมิลําเนา ประเทศไทย 

คติประจําใจ ทุกวันคือการเรียนรู 

งานอดิเรก อานหนังสือ, ปลูกตนไม 

เบอรโทรศัพท 081-8674052 

E-mail manee_suk2005@hotmail.com 

ที่อยู บานเลขที่ 71/19 ม.6 ถนน 345-ปทุมธานี ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.

ปทุมธานี 12000 

 
ผูถอดความรู 

  

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
เบอรโทรศัพท/ 

e-mail  address 
1. นางสาววิไลพร วงศกรวรศิลป     
   (ขวัญ) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 084-744-2276 
vilaiporn.w@gmail.com 

2. นายทรงพล ชมพูพู  
   (ปอนด) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 081-280-3471 
pond_pet@hotmail.com 

3. นางสาววิภาวรรณ ศรีสุเพชรกุล   
   (สมโอ) 

 085-150-5119 
somkm@hotmail.com 

4. นายวัฒนชัย ภุมรินทร  
   (วัฒ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 084-439-0384 
iamwatzon@gmail.com 



85 
 

หัวขอความรู 

การเขียน TOR งานสัมมนาวิชาการ 

ประโยชนของความรู 

1. เขียน TOR ไดละเอียดและไดราคาที่คุมคา 

2. บริหารสัญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เน้ือหาและสาระสําคัญของความรู (ตามหัวขอความรู) 

การเขียน TOR งานสัมมนาวิชาการปองกันควบคุมโรคแหงชาติ 
1. ภาพรวมงาน: ตองรูกิจกรรมทั้งหมดของงานที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

 หองพิธีเปด-ปด  

 หองประชุมยอย 

 จํานวนบูธ 

 โปสเตอร 

 ประธานในพิธี 

 หองนําเสนอผลงานวิชาการ 

 จํานวนผูเขารวมประชุม 

2. รายละเอียดงาน: มีรายละเอียดเปนกลุมๆ เชน  

หองพิธีเปด-พิธีปด (ตองทราบวา ประธานในพิธีคือใคร) 
 ขนาดและรูปแบบในการออกแบบเวที 

 ซุมเขางาน 

 กําหนดการที่เปนภาพรวม จัดทําเปนบอรดใหญ 

 จํานวนผูเขารวมประชุม 

หองประชุม ประกอบดวย 
 ตองนําเสนอผลงานวิชาการ 

 งานเสวนา 

 Workshop 

 หองยอยตางๆ มีกี่หอง แตละหองตองการใหออกแบบ หรือจัดรูปแบบหองอยางไร 

 หองถายภาพ 

 การจัดนิทรรศการ - ธีมงาน, บูธ (บูธกรม+บูธหนวยงานเครือขาย), ขนาดบูธตองไดมาตรฐา

ตองมีไฟ ตองมีโตะ เกาอี้, สถานที่จัด Roll Up 

 อื่นๆ เชน หองคณะทํางาน, หอง KM, หองการเงิน, หองพยาบาล, หองรับรอง, หอง VIP, 

หองละหมาด, หองรับลงทะเบียน File วิทยากร และผูนําเสนอ, หองรับประทานอาหาร 

 วันจัดงาน สถานที่จัดงาน  
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3. การต้ังคณะกรรมการจัดจาง 

4. นําเสนอรายละเอียดงานใหกรรมการดูเบื้องตน: ใหคณะกรรมการชวยตรวจสอบรายละเอยีดของงาน

กอนที่จะทําประชาพิจารณ 

5. ทําประชาพิจารณ: นํารายละเอียดงานข้ึนบนเว็บไซต เพื่อใหผูที่สนใจเขามาประมูลงานหรือผูมีสวน

ไดสวนเสียเขามาตรวจสอบรายละเอียดของงานได เพื่อใหเกิดความโปรงใส 

6. จําหนายซอง 

7. เปดซอง: ใหผูรับจางงานของแตละบริษัทมานําเสนอรายละเอียดรูปแบบที่แตละบริษัทออกแบบงาน

มาเสนอตอกรรมการคัดเลือก ซึ่งกรรมการคัดเลือกจะประกอบดวย 

 ผูอํานวยการสํานักจัดการความรู เปนประธาน 

 การเงินของสํานักจัดการความรู 

 ผูเขียนโครงการของสํานักจัดการความรู 

 เจาหนาที่จากกองคลัง เปนเลขา 

การคัดเลือกบริษัทเพื่อมารับงานจาง ตองคัดเลือกใหไดอยางนอย 2 บริษัท เพื่อมาเขาสูกระบวนการ 
E-Auction การแจงผล ตองแจงภายในวันน้ันเลย วาหนวยงานไหนไดรับคัดเลือกเพราะเหตุใด ไมได
รับการคัดเลือกเพราะเหตุใด 
ขอควรระวัง: 
การคัดเลือกบริษัท ตองเลือกดูจากการวางแผนงานที่เขานําเสนอวาสามารถทําไดจริงไหม, การ
ออกแบบงานมีความคิดสรางสรรคไหม, บริษัทผูรับจางมีประสบการณ ในการจัดงานสัมมนาที่
เกี่ยวของดานสาธารณสุข, สิ่งที่บริษัทนําเสนอกระบวนการออกแบบงานถูกตองตามวัตถุประสงคที่
เรากําหนดไวไหม 

8. ประกวดราคาที่ตลาดกลาง: นัดบริษัทที่ไดรับคัดเลือกมาทํา E-Auction ที่ตลาดกลาง (การประกวด 

ราคาเน่ืองจากงานมีขนาดใหญ มีวงเงินเกิน 2 ลานบาท จําเปนตองมีการจัดจางงาน ตามระบียบ

สํานักนายก 

9. ไดบริษัทที่จัดงาน 

 
วิธีการนําความรูไปใชใหประสบความสําเร็จ 

1. คูมือฉบับนักปฏิบัติ  

 ข้ันตอนตางๆ 

 Tips & Trick 

 ขอพึงระวัง 

2. คลิปวีดีโอ/เสียง 

3. Learning by Doing 
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ผูเรียนรู (Target Learner) 

หัวหนากลุมจัดการความรู สํานักจัดการความรู:  
 แมงาน 

 

กิจกรรมเรียนรูหลากหลายรูปแบบ 
 ออกแบบ 

สิ่งสนับสนุนอื่นๆ 
 ติดตามงานตามสัญญาจาง 

 ผูจัดงานประชุม/สัมมนา (ที่ตองมีการจัดจางบริษัท) ของหนวยงานกรมควบคุมโรค 
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4. กิจกรรม Knowledge Rally 

    วัตถุประสงคกิจกรรม 

    เพื่อมุงเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนรูกับผูรู โดยการรวมตอบคําถามที่เกี่ยวของกับงาน เพือ่ทาํ     

    ใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีความสนุกสนานนาสนใจมากย่ิงข้ึน 

ภาพบรรยากาศประกอบกิจกรรม 

 

   
   

   
 

ผลที่ไดรับจากกิจกรรม 

ผูเขารวมสัมมนาไดแลกเปลี่ยนความรูกับผูรูเกี่ยวกับงานตางๆของกรมควบคุมโรคผานทางการเลนเกมส

ตอบคําถาม ซึ่งกอใหเกิดความสนุกสนานในการแลกเปลี่ยน และการเรียนรูจากผูรู ทําใหผูเรียนรูมี

ทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู รวมทั้งมีความสนใจ เขาใจ และสามารถจดจําในความรูตางๆไดดี ย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ี ยังสามารถสรางความรัก ความสามัคคีใหเกิดข้ึนอีกดวย 

 


