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บทสรุปการเรียนรู้ของแผนจัดการความรู้ ปี 2557 
สํานักโรคติดต่อทัวไป 

ชื่อเร่ือง…...โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสํานักโรคตดิต่อทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๕7 
              ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของสํานักโรคตดิตอ่ทั่วไป...(ตัวชี้วัดที่ BuSc 9).........................               
ชื่อคณะทํางาน....คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป..(คําสั่งสํานักโรคติดต่อทั่วไป ที่ 61/2556 
ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป)....................... 
 

เหตุผล (ที่ต้องมีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๕7) 
 สํานักโรคติดต่อทั่วไปเป็นหน่วยงานวิชาการในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข แบ่ง
ส่วนราชการกรมควบคุมโรค  ที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๖ ตอนท่ี ๙๘ ก ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๒ หน้า 
60-61 ระบุพันธกิจท่ีสําคัญของสํานักโรคติดต่อทั่วไปเก่ียวกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี การกําหนดและพัฒนามาตรฐาน
เก่ียวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดําเนินการ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การประสานและสนับสนุน
การพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่าย นอกจากน้ี ยังมีการประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรคติดต่อ รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  การพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสํานักฯ จึงมีความสําคัญต่อการสนับสนุนการดําเนินงาน ทั้ง
สําหรับหน่วยงานบริหารวิชาการและหน่วยบริการ ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื ่องเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับงาน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ และสามารถนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศยังมีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีแบบแผนและเป็น
ระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดตามภารกิจขององค์กร การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาระบบราชการไทย ที่ต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ท้ังน้ี เกณฑ์ท่ีนํามาใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพของส่วนราชการส่วนที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญที่จะทําให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ซึ่งเน้นระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย 
รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สามารถนํามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
เพ่ือการตัดสินใจหรือบริหารจัดการ   การพัฒนาคุณภาพองค์กรจะสําเร็จได้ ต้องมีแผนครอบคลุมทุกด้าน เช่น 
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และใช้ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์เข้ามาช่วยในการ
พัฒนา เช่น การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน การสร้างความตระหนักและความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร การ
ส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เป็นต้น ส่วนราชการมีการพัฒนาระบบบริหารความรู้
ภายในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยอาศัยกระบวนการ “การ
จัดการความรู้” เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ บริการ และประสบการณ์ 
ตามเป้าหมายการจัดการความรู้  ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านความรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมไปถึงความต้องการของประชาชน บุคลากรในองค์กรต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ สามารถตอบสนอง
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ต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี บุคลากรต้องมีความเข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพ่ือช่วยผลักดันการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค  

ด้วยเหตุน้ี งานพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สํานัก
โรคติดต่อทั่วไป จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
ปีงบประมาณ ๒๕๕7 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับโรคติดต่อและระบบเครือข่ายเพ่ือการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรภายในสํานักฯ ได้มีการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ําเสมอ สามารถถ่ายทอดความรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ทั้งภายใน และภายนอกสํานักฯ  
พัฒนาความรู้และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรของสํานักโรคติดต่อทั่วไป  ให้สามารถนํา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาการปฏิบัติงาน และนําพาองค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและเว็บไซต์ของสํานักฯ ให้พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  

โครงการและบริบทของโครงการ 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๕7 

แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2) การจัดการความรู้ ในบริบทที่
เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ เร่ิมตั้งแต่การแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป ตามคําสั่ง
สํานักโรคติดต่อทั่วไป ที่ 61/2556 สั่ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของ
สํานักโรคติดต่อท่ัวไป แต่เน่ืองจากกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร มีการปรับเปล่ียนบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
จัดการความรู้ และมีคณะทํางานที่เป็นบุคลากรของสํานักฯ ลาออกจากราชการด้วย ดังน้ัน จึงมีการปรับ
คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป ตามคําสั่งสํานักโรคติดต่อทั่วไปที่ 85/2556 สั่ง ณ วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2556 เร่ือง แต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป โดยมีผู้อํานวยการสํานัก และ
หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มเป็นที่ปรึกษา สมาชิกประกอบด้วยผู้แทนจากทุกกลุ่มภายในสํานักฯ คณะทํางานน้ีมีบทบาท
หน้าที่ ดังน้ี  1. กําหนดแนวทางการดําเนินงานและจัดทําแผนการจัดการความรู้ กําหนดโครงสร้างและบทบาท
หน้าที่ของคณะทํางาน  2. พิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ และรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานัก
โรคติดต่อทั่วไป  3. คัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นมาจัดเก็บในคลังความรู้  4. ประสานความร่วมมือ ผลักดัน และ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนดไว้  5. จัดทําเกณฑ์ชี้วัด และประเมินผลการดําเนินงาน  6. จัดทําและสรุป
รายงานผลการดําเนินงานตามระบบการรายงาน และ 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ในเวลาต่อมา มีการจัดการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป คร้ังที่ 1/2556  
เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
องค์กร อาคาร 5 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค เพ่ือทบทวนโครงสร้างความรู้ของสํานักโรคติดต่อท่ัวไป และพบว่าสํานัก
โรคติดต่อทั่วไปมีหัวข้อความรู้ทั้งหมด 28 หัวข้อตามที่ได้รับการบันทึกไว้โดยสํานักจัดการความรู้ ซึ่งเป็นหัวข้อความรู้
ของกลุ่มโรค 4 กลุ่ม และจากกลุ่มปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
อย่างไรก็ตาม สํานักฯ ยังมีหัวข้อความรู้อื่นๆ อีก เช่น จากกลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคี
เครือข่าย กลุ่มบริหารท่ัวไป และกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวก็มีความจําเป็นที่จะต้อง
จัดเก็บและถ่ายทอดให้แก่บุคลากรของสํานักฯ รุ่นต่อๆ ไป แต่เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีเจ้าหน้าที่จากสํานักจัดการ
ความรู้มาทําการสอบถามและจัดเก็บข้อมูลนั้น ผู้เกี่ยวข้องหลายท่านอาจไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ทําให้
หัวข้อความรู้ไม่ครบถ้วนหรือยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร  
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การประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักโรคตดิต่อท่ัวไป ครั้งที่ 1/2556 

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติคัดเลือกหัวข้อความรู้ 3 หัวข้อสําหรับนําไปจัดทําเป็นแผนการจัดการความรู ้
(KM Action Plan) ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป คือ  

1) คู่มือปฏิบัติการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยเหตุผล : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องการให้
มี Rabies Free Zone และในประเทศไทยยังมีอัตราการตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าค่าเป้าหมาย มีการระบาด
บริเวณชายแดนกัมพูชา และมีอัตราความชุกของโรคมาก กลุ่มผู้เรียนรู้หรือผู้ได้รับประโยชน์จากคู่มือปฏิบัติการ
สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เป็นต้น 

2) เอกสารวิชาการพาหะนําโรคและโครงการควบคุมพาหะนําโรคที่สําคัญของช่องทางเข้า-ออก
ระหว่างประเทศ ด้วยเหตุผล : เป็นส่วนหนึ่งของกฎอนามัยระหว่างประเทศ และมีการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศ มีงบประมาณผลผลิตที่ 5 มาสนับสนุนโดยเฉพาะ เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมี
แผนการดําเนินการถ่ายทอดแล้ว กลุ่มผู้เรียนรู้หรือผู้ได้รับประโยชน์จากเอกสารวิชาการพาหะนําโรคและโครงการ
ควบคุมพาหะนําโรคท่ีสําคัญของช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ  ได้แก่ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค (พรมแดน-
ท่าเรือ-ท่าอากาศยาน) และเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

3) แนวทางการประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพ้ืนฐานในเด็ก ด้วยเหตุผล : ประเทศไทยยัง
มีปัญหาเก่ียวกับความครอบคลุมของการให้วัคซีนพ้ืนฐานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดของกระทรวง และเป็นต้นแบบ
ในการเป็น National Program กลุ่มผู้เรียนรู้หรือผู้ได้รับประโยชน์จากแนวทางการประเมินความครอบคลุมของการได้รับ
วัคซีนพ้ืนฐานในเด็ก  ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ีรับผิดชอบงานด้าน
โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

 นอกจากนี้ สํานักโรคติดต่อทั่วไปยังมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กรที่เป็นกิจกรรม
ต่อเน่ืองมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้แก่  
ก. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเป็นเวทีให้นักวิชาการหรือบุคลากรที่ไปเข้ารับการอบรม ร่วมประชุม หรือ

ศึกษาดูงาน ได้นําความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดให้เพ่ือนร่วมงานรับทราบ ใน
ปีงบประมาณ 2557 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน 5 ครั้ง ดังน้ี 

1. เร่ือง เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ ห้อง
ประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร อาคาร 5 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค 

2. เร่ือง Business Continuity Management และการจัดทําแผนปฏิบัติการ การเขียนโครงการ และ
เชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์องค์กร  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
องค์กร อาคาร 5 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค 
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3. เร่ือง R2R พัฒนาคน พัฒนางาน : กรณีงานด่านควบคุมโรคฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง
ประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค 

4. เร่ือง Ebola เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร อาคาร 5 
ชั้น 5 กรมควบคุมโรค 

5. เร่ือง AEC and Communicable Diseases และ IHR and One Health Concept เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร อาคาร 5 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค 

นอกจากน้ี ยังมีกําหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีก 2 ครั้ง คือ เรื่อง หลักการควบคุมโรค ในวันที่ 8 กันยายน 
2557 และเรื่อง การเขียนรายงานวิจัย ในวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
องค์กร อาคาร 5 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค 

   
การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพ KM/LO ใหม้ีคุณค่าแก่องค์กร 

 

ข. การประชุมกลุ่มวิรัชภาษณ์ ซึ่งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice : CoP) ที่รวบรวมกลุ่มคนที่มี
ความรู้หรือความสนใจในการปรับปรุงทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เข้ามาร่วม
แลกเปล่ียน แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และส่ิงดีๆ จากนานาชาติ เช่น ภาษา อาหาร เพลง เคร่ืองแต่งกาย 
วัฒนธรรม ฯลฯ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง Knowledge Assets : KA หรือ ขุมความรู้ ในเรื่องน้ัน ๆ สําหรับคนในชุมชนนําไป
ทดลองใช้  จากนั้นนําผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก อันส่งผลให้ความรู้น้ันๆ ถูกยกระดับขึ้นเรื่อยๆ 
ผ่านการปฏิบัติ ผ่านการประยุกต์ใช้และการปรับใช้ตามแต่สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่หลากหลาย และทําให้
งานบรรลุผลดีขึ้น..และดีข้ึน โดยในปีงบประมาณ 2557 มีการประชุมกลุ่มวิรัชภาษณ์จํานวน 1 คร้ัง คือ เร่ือง 
ผจญภัยในเกาหลี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร อาคาร 5 ชั้น 
5 กรมควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนด้วยตนเอง การ
ซื้อตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก การติดต่อสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว การวางแผนการเดินทาง การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า เป็นต้น ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ได้สอดแทรกคําศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีน่ารู้ รวมท้ังมีเกมส์ให้สมาชิกได้ร่วมสนุก
กับการเขียนชื่อประเทศในกลุ่ม ASEAN+3 และการติด sticker ธงประจําชาติ 

 

  
               เกมส์ ASEAN+3                        เฉลยช่ือประเทศเป็นภาษาอังกฤษ                       เฉลยธงประจําชาต ิ
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ฏิบัติงานของต
นผู้เข้ารับการ
น้า 1-2 วัน โด

ดทําโครงการค
นอกจากน้ี ยังมี
ความรู้อีกด้วย

6 การสร้างแล
รกลั่นกรองคว
557 และขยาย

นําโรค           

ng เรื่อง การเฝ้า

สรรค ความรู้เกี
งพาหะ การตร
นาํไปสู่การปฏิบ
องผ่านการฝึกป
รเรียนรู้ปัญหา
ญของช่องทางเ
กปฏิบัติ ได้เห็
หรือผู้รับการถ่
บรมร้อยละ 8
ตนเองได้มาก 
รอบรม ในกรณ
ดยอาจต้องเข้า

ควบคุมพาหะ
มีการเผยแพร่อ
ย การดําเนินง
ะแสวงหาควา
ามรู้ ในเดือนธ
ยเวลาออกไปอ

 
               “เล่

าระวังกาฬโรค 

ก่ียวกับพาหะน
รวจหาเชื้อ ฯล
บัติงานที่มีประ
ปฏิบัติและฝึกฝ
และแนวทางก
เข้า-ออกระหว

หน และได้สมัผั
ายทอดความร

85.2 คิดว่าคว
 ปัญหา/อุปสร
ณีนี้ ผู้จัดการอ
าไปสํารวจพื้นท

นําโรคภายใน
องค์ความรู้ผ่าน
านตามแผนก
ามรู้และการปรั
ธันวาคม 255
อย่างไม่มีกําหน

าสู่กันอ่าน” เรื่อ

 
 

นําโรค โดยเฉพ
ลฯ มีความละเ
ะสิทธิภาพ ผู้รับ
ฝนให้เกิดความ
การแก้ไข การ
ว่างประเทศจึง
ผสัตัวอย่างพาห
รู้) สามารถทํา
วามรู้ ความเข้
รรคอีกประการ
อบรมหรือวิทย
ที่ล่วงหน้า แล้

นช่องทางเข้าอ
นช่องทางต่าง
ารจัดการควา
รับเปลี่ยนพฤติ
56 และการเข้
นด 

องต่างๆ เช่น ด้ว

E-learning 

พาะในส่วนที่เ
เอียดอ่อนและ
ับการถ่ายทอด
มชํานาญ การ
รถ่ายทอดควา
งใช้วิธีการอบร
หะนําโรคดว้ยต
าข้อสอบได้คะ
้าใจที่ได้รับจา
รหน่ึง คือ จําน
ยากรต้องวาง
้วนํามาปรับแผ

ออกประเทศต
ๆ สําหรับการ
มรู้เร่ืองนี้ เริ่ม
ติกรรม การจัด
ข้าถึงความรู้ตั้ง

 
วงก้นกระดก ท่ีมี

 เรื่อง การสํารวจ

ก่ียวข้องกับเท
ะซับซ้อน การฟั
ดส่วนใหญ่ไม่มี
รแลกเปลี่ยนป
ามรู้เรื่องพาหะ
รมเชิงปฏิบัติก
ตนเอง จึงปรา
ะแนนเพิ่มข้ึนจ
กการอบรม จ
นวนตัวอย่างพ
แผนรวบรวมต
ผนการอบรมใ

ตามข้อกําหนด
รเรียนรู้ด้วยตน
มตั้งแต่การบ่งชี
ดการความรู้ให
งแต่เดือนพฤศ

 
มนํ้ีาพิษทําให้ผิว

จแหล่งเพาะพัน

ทคนิคการเฝ้าร
ฟังบรรยายหรื
มีความรู้พ้ืนฐาน
ระสบการณ์ซึ่ง
ะนําโรคและโ
าร มีการสาธิต
กฏผลว่าภายห
จากเดิมทุกคน
จะสามารถนําไ
พาหะนําโรคที่
ตัวอย่างพาหะ
ให้รัดกุมเหมาะ

ดของกฎอนาม
นเอง รวมทั้งก
ชี้ความรู้ในเดือ
ห้เป็นระบบ ก
ศจิกายน 255

วหนังแสบร้อน 

 
นธุ์ลูกนํ้ายุงลาย 

ระวัง การสํารว
รอการศึกษาจา
นเกี่ยวกับพาห
งกันและกันเป็
ครงการควบค
ตและให้ผู้เข้ารั
หลังการอบรม 
น คิดเป็นร้อยล
ไปประยุกต์ใช้ใ
มีไม่เพียงพอกั
ะนําโรคเป็นกา
ะสมกับจํานวน

6 

มัย
าร
อน
าร

56 

 
 

 

วจ 
าก
หะ
ป็น
คุม
รับ
 ผู้
ละ 
ใน
กับ
าร
นผู้
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เข้ารับการอบรม รวมท้ังอาจต้องจํากัดจํานวนผู้เข้ารับการอบรม หรือขยายวันอบรม หรือแบ่งกลุ่มย่อยแล้วใช้วิธี
หมุนเวียนกิจกรรมสลับกันไปเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง 

 

3) แผนการจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพื้นฐานในเด็ก ซึ่ง
เคร่ืองมือ KM ที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ ตลาดนัด Online และการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 
สําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้เรื่องน้ี เริ่มตั้งแต่การบ่งชี้ความรู้ในเดือน
พฤศจิกายน 2556 การสร้างและแสวงหาความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2556 การประมวลผลและการกลั่นกรองความรู้  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 การเข้าถึงความรู้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 เป็นตน้ไป 

    

เจ้าหน้าท่ีกําลังปฏิบัติงานประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพ้ืนฐานในเด็ก 

ปัญหา / อุปสรรค   เมื่อผู้ปฏิบัติงานนําแนวทางการประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กไปใช้
ปฏิบัติงานภาคสนาม พบว่า 1) จําเป็นต้องปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ในการสํารวจให้ครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ มาก
ข้ึน เช่น หมายเลขโทรศัพท์  ชื่อ-สกุลของผู้ปกครองเด็ก สาเหตุหลักและสาเหตุรองที่ทําให้เด็กไม่ได้รับวัคซีน 
นอกจากน้ี ผู้ปฏิบัติงานเสนอว่า ควรมีการสํารวจระบบฐานข้อมูลการให้บริการ และระบบการติดตามเด็กของสถาน
บริการสาธารณสุขร่วมกับการสุ่มสํารวจในพ้ืนที่เสี่ยง    2) การอพยพย้ายครอบครัวไปต่างจังหวัด  ส่งผลให้ข้อมูลการ
ได้รับวัคซีนในเดก็ขาดการติดตามและข้อมูลขาดความตอ่เน่ือง  จึงควรมีช่องทางในการติดตามข้อมูลการไดรั้บวัคซนีใน
เด็ก  กรณีที่มีการย้ายไป-มา  เพ่ือการเชื่อมต่อข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  เช่น  จัดระบบการจัดเก็บและการส่งต่อข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  3) ช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสํารวจข้อมูลในพ้ืนที่  มักพบว่าหลาย
ครัวเรือนปิดบ้านไว้  เน่ืองจากผู้อาศัยออกไปทํางานนอกบ้าน  ทําให้เจ้าหน้าที่เสียเวลาและไม่สามารถดําเนินการ
สํารวจได้ การแก้ไขในกรณีน้ี เจ้าหน้าท่ีควรตรวจสอบช่วงเวลาที่ผู้อาศัยอยู่ในบ้าน  หรือแจ้งขอความร่วมมือจากทุก
ครัวเรือนในการสละเวลามารวมตัวกันเพ่ือให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่  โดยระบุความสําคัญของการสํารวจให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ทราบด้วย  4) การสํารวจในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดมีความยากลําบากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ  5) ขาดงบประมาณ
ดําเนินการในพื้นที่ เน่ืองจากงานโรคตดิตอ่ที่ป้องกันไดด้้วยวัคซนีไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในทุกระดบั (สคร./
จังหวัด/อําเภอ) สํานักโรคติดต่อทั่วไปควรสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินงานให้แก่ สคร. และควรพิจารณา
จัดสรรงบประมาณสําหรับการแก้ปัญหาด้วย 

บทสรุปการเรียนรู้  
 จากโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๕7 
องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานในความรับผิดชอบของสํานักฯ ท่ีได้รับการคัดเลือกมาจํานวน 3 เร่ือง คือ 1) คู่มือ
ปฏิบัติการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  2) เอกสารวิชาการพาหะนําโรคและโครงการควบคุมพาหะนําโรคที่สําคัญ
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ของช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ และ 3) แนวทางการประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพ้ืนฐานในเด็ก 
ซึ่งองค์ความรู้ทั้งสามเรื่องดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดตรงตามแผนที่จัดทําไว้ 

จากการประชุมเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่ออื่นๆ ระหว่างสัตว์และคน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
2557 มีผู้บริหาร นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข และเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า 
จากกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน เข้าร่วมประชุมรวม 240 คน ซึ่งที่ประชุมได้
ถ่ายทอดหลักเกณฑ์การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นผู้อาวุโส ผู้เกษียณราชการไปแล้ว และผู้ท่ีใกล้เกษียณอายุราชการ  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เข้าประชุมซึ่งจะได้นําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนกําจัดโรคพิษ
สุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ให้บรรลุผลสําเร็จตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่าง
ประเทศ (OIE) ได้กําหนดเป้าหมายให้ทุกประเทศกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) 

 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพาหะนําโรคและโครงการควบคุมพาหะนําโรคที่สําคัญของช่องทางเข้า-ออก
ระหว่างประเทศน้ัน มีเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจําด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่า
อากาศยานดอนเมือง ท่าเรือกรุงเทพฯ และนักวิชาการจากกลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ เข้ารับการอบรมด้วยรวม
จํานวน 10 คน ดังน้ัน จึงมีบุคลากรของสํานักโรคติดต่อทั่วไปได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องดังกล่าวจากเหล่า
นักวิชาการอาวุโสที่มีความรู้ ความชํานาญ และใกล้เกษียณอายุราชการ เป็นการทําให้องค์ความรู้น้ียังคงอยู่กับสํานัก
โรคติดต่อทั่วไป บุคลากรกลุ่มน้ีก็ยังมีโอกาสได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมจากเหล่านักวิชาการอาวุโสต่อไปได้อีก 1-4 ปี ซึ่ง
จะส่งผลให้มีประสบการณ์และความชํานาญมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนแจ้งว่าได้นําความรู้จาก
การอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนําไปจัดทําโครงการควบคุมพาหะนําโรคในช่องทางเข้า-ออกประเทศด้วย 

หลังการถ่ายทอดความรู้เรื่อง แนวทางการประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพ้ืนฐานในเด็ก  งานจัดการ
ความรู้ สํานักโรคติดต่อทั่วไป จัดทําแบบประเมินการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องดังกล่าว
แสดงความคิดเห็น และนําผลการประเมินไปปรับปรุงองค์ความรู้น้ันให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.67) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 33.33)  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบประเมินต่อการเรียนรู้ ด้านแนวทางการสุ่มสํารวจ มค่ีาเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  ด้านการจัดการเรียนรู้ของหน่วยงานมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.21 ด้านเน้ือหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และด้านประโยชน์และการนําไปใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 
ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี – ปานกลาง อย่างไรก็ตาม หลังจากการปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม ผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
พบปัญหา/อุปสรรคบางประการ และสามารถแก้ไขปัญหาบางส่วนได้ เช่น การปรับปรุงแบบฟอร์มให้เหมาะสมและ
ครอบคลุมรายละเอียดที่ต้องการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนําผลการสํารวจไปวิเคราะห์และวางแผนการดําเนินงาน
ให้สอดคล้องในอนาคต 
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