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ส านักโรคติดต่อทั่วไป 

 
 
 
 

ช่ือเรื่อง “การจัดการความรู้ของส านักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2558” 

หลักการและเหตุผล 
 ส านักโรคติดต่อท่ัวไปเป็นส่วนราชการขนาดใหญ่ มีบทบาทหน้าท่ีและภารกิจในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ท่ัวไปหลายโรค ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ไม่เฉพาะกลุ่มวิชาการท่ีอยู่ในกระบวนการสร้าง
คุณค่าเท่านั้นท่ีมีความส าคัญ แต่กลุ่มต่างๆ ท่ีอยู่ในกระบวนการสนับสนุนก็ต้องมีความเข้มแข็งเพื่อผลักดันภารกิจของ
ส านักฯ ให้ลุล่วงตามแผนปฏิบัติราชการท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2558 ส านักโรคติดต่อท่ัวไป จึงก าหนด
แผนการจัดการความรู้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสนับสนุน ได้แก่ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มยุทธศาสตร์
และพัฒนาองค์กร และกลุ่มส่ือสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย โดยหัวข้อความรู้ท่ีได้รับการคัดเลือกมา “จัดการ” มี
จ านวน 3 หัวข้อ คือ  

หัวข้อที่ 1 “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research หรือ R2R)” ซึ่งเป็นกระบวนการแสวงหา
ความรู้ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบของผู้ปฏิบัติงานประจ าในการแก้ปัญหา และยกระดับการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินการอยู่ตามปกติ โดยมีผลลัพธ์เป็นการพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน อันส่งผลกระทบในการบรรลุเป้าประสงค์
สูงสุดของหน่วยงาน ท้ังนี้ ผลลัพธ์ของ R2R ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ได้ผลงานวิจัยเท่านั้น แต่มีเป้าหมายท่ีจะน าผลงานวิจัย 
R2R ไปใช้เพื่อพัฒนางานประจ าอีกด้วย ลักษณะเช่นนี้ท าให้เกิดการต่อยอดการพัฒนางานอย่างไม่รู้จบ ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กรนั้นๆ ไปสู่การมีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ในท่ีสุด 

หัวข้อที่ 2 “การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ ในส่วนกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีน” 
ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการปฏิบัติงานการบริหาร supply  อันเป็นภารกิจหนึ่งท่ีส าคัญของกลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ แม้ว่า
การด าเนินงานดังกล่าวจะเป็นภารกิจปกติ แต่ยังไม่มีการรวบรวมและจัดท าเป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ดังนั้น 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของเภสัชกร หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายในส่วนของกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีน เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันและช่วยลดความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น จึงควรรวบรวมองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว เพื่อถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

หัวข้อที่ 3 “การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา” เป็นกระบวนการส าคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้
ในโครงการและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่ม/ศูนย์/โครงการท่ีอยู่ในสังกัดของหน่วยงาน หากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องไม่มี
ความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องของระเบียบพัสดุก็อาจจะท าให้การจัดหาพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกฯ ว่าด้วยการ
พัสดุ ซึ่งท าให้เสียเวลาในการส่งเรื่องกลับไปแก้ไขหรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการจัดหานานขึ้น  

แม้ว่า ส านักโรคติดต่อท่ัวไปจะมีโครงสร้างท่ีรับผิดชอบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน คือ งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการจัดการความรู้ สังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร แต่ในการด าเนินงานจัดการความรู้ของส านัก
โรคติดต่อทั่วไปนั้น จะอยู่ในรูปของคณะท างานบริหารจัดการความรู้ ตามค าส่ังส านักโรคติดต่อท่ัวไป ท่ี 90/2557 ส่ัง 
ณ วันท่ี 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานบริหารจัดการความรู้ของส านักโรคติดต่อท่ัวไป ประกอบด้วยคณะท่ี
ปรึกษา (รองผู้อ านวยการส านักฯ และหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม) คณะท างานฯ มีผู้อ านวยการส านักฯ เป็นประธาน หัวหน้า
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรเป็นรองประธาน และนักวิชาการจากกลุ่มต่างๆ เป็นคณะท างาน โดยให้คณะท างานมี
บทบาทหน้าท่ีในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและจัดท าแผนการจัดความรู้ ก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ี
ของคณะท างาน  พิจารณา  ทบทวน  วิเคราะห์  และรวบรวมองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักโรคติดต่อท่ัวไป  
คัดเลือกองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นมาจัดเก็บในคลังความรู้  ประสานความร่วมมือ  ผลักดัน  และด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ี

แบบฟอร์มที่ 4 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ภาพรวมหน่วยงาน 
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ก าหนดไว้  จัดท าเกณฑ์ช้ีวัด  และประเมินผลการด าเนินงาน  จัดท าสรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามระบบการ
รายงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

ภาพรวมโครงการและผลการด าเนินงาน 
 “การจัดการความรู้ของส านักโรคติดต่อท่ัวไป ปีงบประมาณ 2558” มีหน่วยงานภายในท่ีต้องเข้ามาร่วม
ด าเนินการด้วยหลายหน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มบริหารท่ัวไป และกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ในขณะท่ี “ผู้เกี่ยวข้อง” มาจากเกือบทุกหน่วยงานภายในส านักฯ และจากหน่วยงานอื่นๆ 
ในสังกัดกรมควบคุมโรค นอกจากนี้ ยังมี “ผู้เช่ียวชาญ” ท่ีเป็น “Tacit Knowledge” มาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กอง
คลัง กรมควบคุมโรค, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ เป็นต้น เนื่องจากหัวข้อความรู้ท่ีได้รับการคัดเลือกมาเพื่อ “จัดการความรู้” นั้นมีความหลากหลาย กลุ่มเป้าหมาย
ก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น เครื่องมือจัดการความรู้ท่ีเลือกใช้ส าหรับแต่ละหัวข้อจึงแตกต่างกันไปด้วย ดังนี้ 

“การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research หรือ R2R)” คณะท างานฯ ด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ โดยมีการปรับก าหนดการบ้างเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจอื่นๆ ของบุคลากรส่วนใหญ่ มีการน าร่อง
กิจกรรมก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย” ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรส านักโรคติดต่อท่ัวไปด้านการวิจัยและพัฒนาฯ โดยเชิญนักวิชาการอาวุโสของส านักฯ บรรยายเกี่ยวกับพื้นฐาน
งานวิจัย และการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรเพื่อก าหนดค าถามการวิจัย ซึ่งมุ่งเน้นท่ีการพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดให้บุคลากรของส านักฯ ท่ีเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ ส าหรับการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย” นั้น ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เชิญอาจารย์ท่ีมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญด้านการท าวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาบรรยายให้ความรู้ และเป็นท่ีปรึกษางานวิจัย นอกจากนี้ ยั งมี
การจัดคลินิกพี่เล้ียง เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรส านักฯ ท่ีมีความต้ังใจพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย สามารถจัดท าโครงร่าง
งานวิจัยท่ีดีมีคุณภาพเพื่อบริหารงานวิจัยในขั้นตอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญนักวิจัยอาวุโสของส านักฯ มา
เป็นพี่เล้ียงและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท างานวิจัยด้วย องค์ความรู้อีกส่วนหนึ่งรวบรวมจากเอกสารประกอบการ
บรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย เนื่องจากบุคลากรของส านักโรคติดต่อท่ัวไป
ให้ความสนใจกับการท าวิจัยท้ังในแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จึงขยายเนื้อหาการอบรมและ
เพิ่มการฝึกปฏิบัติจากเดิมก าหนดไว้ 4 ครั้ง เป็น 7 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาองค์กรและการปฏิบัติงาน การเรียนรู้กระบวนการวิจัยผ่านการฝึกปฏิบัติจริง การออกแบบพัฒนาเครื่องมือ การ
เรียนรู้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ  สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย เป็นต้น 

  
 

นอกจากนี้ คณะท างานฯ และผู้รับผิดชอบโครงการยังจัดกิจกรรม “ต้ังวงเล่า …R2R น าพาความส าเร็จ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดในการเริ่มต้นพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยให้แก่บุคลากร
ท่ีสนใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังและแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานประจ าสู่งานวิจัยกับบุคลากรของส านัก
โรคติดต่อท่ัวไปท่ีเคยประสบความส าเร็จในการพัฒนางานประจ าให้เป็นงานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนา
งานประจ าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่าง “เรื่องเล่า” ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้มารับบริการตรวจคัดกรองโรคไข้
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เหลือง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานดอนเมือง   และการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ในน้ าแข็งท่ี
จ าหน่ายในภัตตาคารและร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

“การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ ในส่วนกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีน” เภสัชกร
ของกลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ท่ีผ่านการอบรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหาร Supply ครั้งท่ี 1/2557 และ
เข้าร่วมในคลินิกให้ค าปรึกษาการเขียนกระบวนการคุณภาพ กรมควบคุมโรค ประจ าปี พ.ศ. 2558 ได้จัดท าเอกสารแนว
ทางการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ ในส่วนกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีน จากนั้น ผู้รับผิดชอบ
แผนฯ และผู้เกี่ยวข้องได้จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าประชุมจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4, 6, 9 และ 12 
และเจ้าหน้าท่ีจากกลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ เพื่อรับทราบเรื่องกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ในส่วนกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ 
และจัดส่งวัคซีนให้เป็นแนวทางเดียวกัน และจะได้น าไปถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ีต่อไป   

   

ต่อมา กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ก าหนดจัดประชุมถอดบทเรียนและจัดท าแผนการบริหารจัดการคลังวัคซีนส ารองเพื่อ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเภสัชกรหรือ
ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4, 6, 9 และ 12 เภสัช
กรและผู้รับผิดชอบงานการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีนของส านักโรคติดต่อท่ัวไป รวมท้ังหมด 38 คน ด้วยเหตุนี้ 
ผู้รับผิดชอบแผนฯ จึงจัดท าแบบสอบถามส าหรับผู้เข้าประชุมถอดบทเรียนและจัดท าแผนการบริหารจัดการคลังวัคซีน
ส ารองฯ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีได้รับการสนับสนุนฯ ตามแผนท่ีก าหนด
ไว้ ซึ่งผู้เข้าประชุมฯ ส่งแบบสอบถามคืนจ านวน 23 ชุด เป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้นี้ ได้แก่ 
1) ผู้ขอสนับสนุนฯ ร้อยละ 95 ได้รับวัคซีน ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 2) ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่อง
คุณภาพวัคซีนจากผู้ขอรับการสนับสนุนฯ 3) หน่วยงานท่ีได้รับการสนับสนุนวัคซีน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ การ
จัดการความรู้ของส านักฯ ตามแผนการจัดการความรู้ท่ี 2 เรื่อง “การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ในส่วน
กระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีน” ประสบความส าเร็จด้วยดี โดยสามารถด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้
ในแผนฯ ครบทุกกิจกรรม แม้ว่าบางกิจกรรมอาจต้องล่าช้ากว่าก าหนดหรือบางกิจกรรมต้องด าเนินการเร็วกว่าท่ีคาดไว้ 
เภสัชกรและผู้ท่ีรับผิดชอบงานการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีนท้ังของส านักโรคติดต่อท่ัวไปและผู้รับผิดชอบงาน
บริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4, 6, 9 และ 12  สามารถใช้ “เอกสาร
แนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ ในส่วนกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีน” เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในส่วนของกระบวนการเบิกจ่าย 
บรรจุ และจัดส่งวัคซีน ท าให้ผู้รับการสนับสนุนได้รับวัคซีนถูกต้อง ตรงเวลา วัคซีนไม่เส่ือมสภาพจากกระบวนการบรรจุ
และขนส่งท่ีไม่ถูกต้อง 

“การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา” ในการจัดการความรู้เรื่องนี้ ใช้การอบรม/พูดคุยแบบเวทีกลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group) คือ การมารวมตัวกันของบุคลากรจากกลุ่มต่างๆ ท่ีต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมท้ัง
เจ้าหน้าท่ีพัสดุของส านักโรคติดต่อท่ัวไป และเชิญ “ผู้รู้” คือ เจ้าหน้าท่ีพัสดุจากกองคลัง กรมควบคุมโรค มาบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับหลักการ/ระเบียบการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา จากนั้นเป็นการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ีผ่านมา ปัญหาอุปสรรคท่ีเคยพบและแนวทางการแก้ไขปัญหา และเชิญข้าราชการบ านาญ ส านักโรคติดต่อ
ท่ัวไป ซึ่งในอดีตเคยปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้างานพัสดุของส านักโรคติดต่อท่ัวไป มาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้วย 
ซึ่งจากการพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์นี้ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบปัญหาและแนวทางการรับมือ/แก้ไขปัญหา 
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ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดท าแผนส ารองหรือด าเนินการ “อุดช่องว่าง” ได้ก่อนท่ีจะเกิดปัญหา เพื่อให้การจัดหา
พัสดุโดยวิธีสอบราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกระเบียบราชการ ผู้เกี่ยวข้องได้รับวัสดุครุภัณฑ์ท่ีถูกต้อง ทันเวลาท่ี
ก าหนด ในการอบรมนี้ ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการฯ และผู้เกี่ยวข้อง รวบรวมความรู้/องค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
โดยวิธีสอบราคามาจัดท าเป็นเอกสารคู่มือ/แนวทาง ประกอบด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ค าถาม-ค าตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุ (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับวิธีสอบ
ราคา) ตัวอย่างผลงานการจัดซื้อโดยวิธีการสอบราคา ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคาได้ใช้ประโยชน์ เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับการปฏิบัติงานต่อไป 

  

เนื่องจากกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และมีประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 29 ง 
4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างแบบเดิมและน า e-bidding มาใช้บังคับส าหรับส่วนราชการน าร่องใน
ระยะแรก และเริ่มให้ส่วนราชการอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางเดียวกันต้ังแต่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป (e-bidding คือ การ
รวมวิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา และวิธี e-auction เข้าด้วยกัน) ด้วยเหตุนี้ ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
จึงไม่สามารถติดตามประเมินผลผู้ท่ีเข้ารับการอบรม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2558 มา
วิเคราะห์ได้ แต่จะใช้ข้อมูลเท่าท่ีมีอยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2558 มาวิเคราะห์แทน รวมท้ังน าข้อมูลระหว่าง
เดือนตุลาคม 2557 – 25 กุมภาพันธ์ 2558 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วย ซึ่งจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ เมื่อน ามา
วิเคราะห์พบว่า ในช่วงระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2558 ส านักโรคติดต่อท่ัวไปมีการจัดซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ์ วัคซีน เวชภัณฑ์ และอื่นๆ จ านวน 16 เรื่อง แบ่งเป็นก่อนการจัดประชุม Focus Group (วันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2558) จ านวน 9 เรื่อง และหลังการจัดประชุม Focus Group จ านวน 7 เรื่อง โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ท่ีด าเนินการก่อนการจัดประชุม Focus Group ประสบปัญหาต้องยกเลิกไป เนื่องจากไม่มีผู้
ยื่นซองเสนอราคา  สาเหตุ คือ ราคากลางท่ีกระทรวง ICT ก าหนดส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คนั้นต่ ากว่าราคาใน
ท้องตลาด จึงไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือถ้ามีผู้ยื่นเสนอราคา  ราคาท่ีเสนอจะสูงว่าราคากลางท่ีก าหนด ท าให้ต้องยกเลิกการ
จัดซื้อ เพราะผู้ยื่นเสนอราคาไม่สามารถลดราคาลงได้อีก นอกจากนี้ การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะในการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง เจ้าของโครงการต้องก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การ
ด าเนินการเปิดซองสอบราคาสามารถด าเนินการได้โดยส าเร็จ เพื่อให้ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยไม่ต้องยกเลิกการเปิดซองสอบ
ราคา หรือเพื่อมิให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับผลการสอบราคาเนื่องจากการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่
ละเอียดชัดเจน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการจัดซื้อจะเปล่ียนไปเป็น e-bidding ซึ่งเป็นการเปล่ียนท่ีวิธีการ แต่หลักเกณฑ์ส่วน
ใหญ่ยังเหมือนเดิม  ยกตัวอย่างการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในอดีตท่ีผ่านมา ส านักโรคติดต่อท่ัวไปด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา จ านวนหลายรายการ ในการเปิดซองสอบราคามักจะพิจารณาราคา
ต่อหน่วยหรือต่อรายการ ซึ่งในบางครั้งผู้ยื่นซองเสนอราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์รายการหนึ่ง (สมมติ เครื่องส ารองไฟฟ้า) 
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ต่ ากว่าเกณฑ์ราคากลางมาก ในขณะเดียวกันก็เสนอราคาของครุภัณฑ์อีกรายการหนึ่ง (สมมติ เครื่องพิมพ์) สูงมากกว่า
เกณฑ์ราคากลาง ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องส ารองไฟฟ้าได้ แม้ว่าราคารวมจะไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ จึงท าให้เสียโอกาสในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟฟ้าเพื่อน ามาใช้งาน เนื่องจากในแต่ละปี 
ราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในท้องตลาดมีความผันผวนเปล่ียนแปลงค่อนข้างมากอยู่เสมอ แต่การปรับปรุงคุณลักษณะ
และเกณฑ์ราคากลางของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีเพียงปีละ
ครั้งเท่านั้น การพิจารณาราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการจึงเป็นอุปสรรคท าให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการได้ 
ดังนั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์หลายรายการในปัจจุบันและในอนาคต อาจขออนุมัติเฉพาะราคารวม โดยมิต้องก าหนดราคาใน
แต่ละรายการ การให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาเฉพาะราคารวม ย่อมท าให้เกิดความสะดวกในการพิจารณาราคาและเกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

บทสรุปการเรียนรู้ 
 “การจัดการความรู้ของส านักโรคติดต่อท่ัวไป ปีงบประมาณ 2558” ประกอบด้วยหัวข้อความรู้จ านวน 3 
หัวข้อ คือ การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ ในส่วนกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ 
และจัดส่งวัคซีน  และการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา ซึ่งแต่ละหัวข้อความรู้เหล่านี้ล้วนมีความส าคัญในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร กล่าวคือ ผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยจะมีความรู้ ความสามารถด้าน
การวิจัยและพัฒนา โดยสามารถพัฒนางานประจ าของตนเองให้เป็นงานวิจัยซึ่งผลจากการวิจัยนั้นจะส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพของงานในความรับผิดชอบได้ นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงกระบวนการพัฒนา
งานประจ าสู่งานวิจัยตามภารกิจงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อท่ัวไปของกลุ่มงานอื่นในสังกัดส านักโรคติดต่อท่ัวไป ท าให้เกิด
การขยายแนวคิดและองค์ความรู้ในเชิงกว้าง ส าหรับ “ความได้เปรียบ” ท่ีส านักโรคติดต่อท่ัวไปจะได้รับจากผลงานการวิจัยท่ี
เป็นผลงานของบุคลากรในสังกัด คือ ผลงานการวิจัยจะน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพงานของส านักฯ ท าให้ส านักฯ เกิดการ
เปล่ียนแปลงและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่น ส าหรับหัวข้องานวิจัยท่ีอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล 
อาทิเช่น การส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการและพนักงานราชการส านักโรคติดต่อท่ัวไป 
ปีงบประมาณ 2558  การพัฒนาวิธีการส่งหนังสือราชการเพื่อส ารวจปริมาณความต้องการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ใน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  และระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กไทยอายุ  1-6 ปี ในกลุ่มแรงงานไทย
เคล่ือนย้ายของจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 และ 4 เป็นต้น ซึ่งจะมีการจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน R2R ในวันท่ี 14-15 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ช้ัน 5 กรม
ควบคุมโรค และมีผลงานวิจัยท่ีน าเสนอจ านวน 8 เรื่อง ซึ่งมากกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 ส่วนการเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ ในส่วนกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่ง
วัคซีนนั้น ท าให้เภสัชกรหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายในส่วนของกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีนสามารถ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานท่ีก าหนด รวมท้ังช่วยลดความ
ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น ท าให้ผู้รับการสนับสนุนวัคซีนได้รับวัคซีนถูกต้อง ตรงเวลา วัคซีนไม่เส่ือมสภาพจากกระบวนการ
บรรจุและขนส่งท่ีไม่ถูกต้อง  ผลการด าเนินงานตามแผนฯ นี้ บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัด 2 ตัว คือ ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่อง
คุณภาพวัคซีน และหน่วยงานท่ีได้รับการสนับสนุนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 68.42 พึงพอใจมาก และร้อย
ละ 31.58 พึงพอใจปานกลาง ส าหรับหน่วยงานท่ีต้องจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ รวมท้ังเพื่อการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงานนั้น การจัดหาพัสดุในวงเงินเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  จะใช้วิธีสอบราคา ซึ่งบุคลากรของส านักโรคติดต่อท่ัวไปมีหลายกลุ่มงาน
ท่ีต้องด าเนินการต้ังเรื่องเพื่อจัดซื้อจัดหาพัสดุโดยใช้วิธีดังกล่าว ดังนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเวทีกลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group) จึงสามารถจัดเตรียมเอกสารในการขออนุมัติ  แต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ และประมาณการวันท่ีในการต้ัง
เรื่องขออนุมัติจัดหาพัสดุ โดยวิธีสอบราคาได้ตรงตามความต้องการ ไม่ต้องน าเรื่องกลับไปแก้ไข ส่งผลให้สามารถจัดซื้อ/
จัดหาได้อย่างรวดเร็ว ผลการด าเนินงานตามแผนฯ นี้ บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดท้ัง 2 ตัว คือ มีผู้เข้าร่วมเวทีกลุ่มเฉพาะ
มากกว่าจ านวนท่ีก าหนดไว้ และในการตั้งเรื่องเพื่อจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา ไม่พบเรื่องท่ีต้องส่งกลับไปแก้ไขอีก 
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 หลังจากการเรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องน าความรู้ท่ีได้มาไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อไม่ให้ส่ิงท่ีเรียนรู้มานั้นต้อง
สูญเปล่า นอกจากนี้ จะต้องสามารถถ่ายทอดและแบ่งปันให้ผู้อื่นได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย เพื่อขับเคล่ือน
หน่วยงาน/องค์กรให้ก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง       
 นอกจากนี้ ส านักโรคติดต่อท่ัวไปยังมีกิจกรรมการจัดการความรู้อื่นๆ อีก ได้แก่ การจัดมุมความรู้สู่ผองเพื่อน 
(Knowledge & Friends Corner หรือ KFC) โดยน าเสนอเรื่องราวต่างๆ ท่ีมีสาระน่าสนใจแก่บุคลากรและผู้สนใจท่ีผ่าน
ไปมา ซึ่งเรื่องราวต่างๆ จะเปล่ียนไปทุกเดือน เช่น กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนช่วงน้ าท่วมขังและหลังน้ าลดเส่ียงไฟฟ้า
ดูด / 7 วิธีท า Presentation ให้น่าสนใจ / 10 เคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษ / ครีมหอยทาก / ข้าวมันไก่ / World TB Day / 
Knowing MERS / การซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น เป็นต้น  การสรุปบทเรียน เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของส านักโรคติดต่อท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส านักฯ มี
กระบวนการท างาน และผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผู้รับผิดชอบงานจัดการความรู้ของส านัก จึงจัดประชุมสรุปบทเรียนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2558 รวมท้ังแนวทางการแก้ไขและ
ค าแนะน าส าหรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ/หรือ “สภากาแฟ” 
(Knowledge Café) ซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์แล้ว ยังใช้เป็น
เวทีฝึกหัดการน าเสนอ การพูดในท่ีชุมชน การแสดงออก ฯลฯ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 เรื่องท่ีน าเสนอในเวทีนี้ ได้แก่ 
เรื่อง “การเขียนรายงานผลการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ” (ประเทศจีน และประเทศเมียนมาร์)  เรื่อง “รักมะหมา..
บอกลา Rabies”  เรื่อง “ประสบการณจ์ากแดนอาทิตย์อุทัย” และเรื่อง “Nippon Gossip”        
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