ศาสตร์พระราชา กับ กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน
ในโครงการนวัตกรรมรวมพลังนาประชาชนและทุกภาคส่วนกาจัดโรคมาลาเรียจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้เขียน พันเอก โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยกำรศูนย์แพทย์ทหำรบก จังหวัดชำยแดนภำคใต้
เข้าใจ Understand
1. การใช้ข้อมูลที่มีอยู่(Existing data)
กระบวนการจัดการความรูข้ ั้น 1. ขั้นกำรบ่งชี้ควำมรู้ ให้ได้มำซึ่งปัญหำ โยงใยควำมสัมพันธ์ ซึ่งได้จำกข้อมูลสถิติต่ำงๆ
และ จำกกำรค้นพบด้วยกำรสำรวจ ร่วมกับหน่วยงำนภำคสำธำรณสุข ที่ได้จับมือร่วมงำนกันตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ
2. การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์(Empirical data)
กระบวนการจัดการความรู้ขั้น 2. ขั้นกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้
ด้วยกำรเยี่ยมหน่วยทหำรทุกๆพื้นที่ ประชุมประชำชน ผู้นำชุมชน
3. การวิเคราะห์และวิจยั (Analytics and Research)
นำมำวิเครำะห์ จุดเด่น จุดด้อย ของกำรประสบควำมสำเร็จ ควำม
ไม่สำเร็จ
4. การทดลองจนได้ผลจริง (Experiment till actionable results)
กระบวนการจัดการความรูข้ ั้น 3. ขั้นกำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ
กฎ ระเบียบ จัดขั้นกำรทำงำน
เริ่มต้นโดยกำรเลือกพื้นที่ที่มีสถิติมำลำเรียสูงติดอันดับประเทศ และ
เป็นพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงมำกที่สุด โดยมีข้อสมมติฐำนว่ำหำกสำมำรถ
ขั บ เคลื่ อ นในพื้ น ที่ ลั ก ษณะนี้ ส ำเร็จ ก่ อ ให้ เป็ น โมเดล
จะ
สำมำรถนำควำมสำเร็จไปขยำยผลสู่ทุกๆพื้นที่ได้โดยง่ำยมำกยิ่งขึ้น โดยตัดสินใจร่วมกับชุมชน ระดับจังหวัด ยะลำ ระดับ
อำเภอ บันนังสตำ ระดับตำบล คือ ตำบลบำเจำะ

เข้าถึง Connect
1. ระเบิดจากข้างใน (Inside-out blasting)
กำรเข้ำพบปะชุมชนลงในพื้นที่ กระตุ้นให้ควำมสำคัญ ให้ชุมชน
เชื่อมั่น ศรัทธำในตนเอง
2. เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Understand target)
จั ด กำรประชุ ม ชุ ม ชน เพื่ อ กำรจั ด ท ำแผนกำรปฏิ บั ติ ชุ ม ชน
กำรปฏิ บั ติตำมแผน กำรทบทวนหลังกำรปฏิบั ติ กำรพัฒ นำปรับ
แนวทำงให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
3. สร้างปัญญา (Educate)
ให้ชุมชนได้เรียนรู้โรค ปัจจัยของโรคในชุมชนตนเอง

พัฒนา Develop
1. เริม่ ต้นด้วยตนเอง
(Self-initiated)
กลยุทธ์ที่เป็นข้อตกลง
ร่วมกัน คือ กำรลงแขก กำรเจำะเลือดของหมู่บ้ำนที่มีสถิติสูงสุด โดยประชำชนและ เจ้ำหน้ำที่ของจำกทั้งตำบลบำเจำะ
2. พึ่งพาตนเองได้ (Self-reliance)
กลยุทธ์ในกำรแก้ปัญหำควำมขำดแคลนงบประมำณ อันเนื่องมำจำก ทุกภำค
ส่วนที่มีงบประมำณ ไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนงบประมำณตำมแผนที่ได้ระบุแล้ว
มำใช้เพื่อกำรนี้ได้ โดยเห็นพ้องกันที่จะใช้มำตรกำร ลงขัน คือ กำรลงขัน
สนับสนุนจำกทุกภำคส่วน รวมถึงชุมชน ในรูปแบบข้ำวหม้อ แกงหม้อ ช่วยกันตำม
กำลังที่มีอยู่ กลยุทธ์ในกำรติดตำม คือ ระบบมำลำเรียออนไลน์ กำรจัดกลุ่มไลน์ของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ ชุมชน เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ขับเคลื่อนร่วมกัน ในลักษณะห้องติดตำมสถำนกำรณ์
เสมือนของ ชุมชน Virtual Community War room
3. ต้นแบบเผยแพร่ความรู้ (Prototype and role model)
กระบวนการจัดการความรู้ขั้น 4. ขั้นกำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ ทำให้สมบูรณ์
ทำประชำมติในกำรจัดตั้งเป็นชื่อโมเดลของชุมชน ซึ่งชุมชนนำร่องคือ ตำบลบำเจำะ ซึ่งชุมชนได้ยอมรับ
ในควำมสำคัญว่ำ หำกดำเนินกำรได้สำเร็จ ก็จะเป็นกำรสร้ำงชื่อเสียงด้ำนบวก
ให้กับชุมชน แสดงออกได้ถึงควำมเข้มแข็งของชุมชน แต่หำกไม่ประสบควำมสำเร็จ ก็ถือเป็นโอกำสพัฒนำ จึงใช้ชื่อว่ำ
"บำเจำะโมเดล" ในขณะเดียวกัน ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 12.1
และ ศูนย์แพทย์ทหำรบก จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้ร่วมกันประสำนภำคส่วนต่ำงๆ พัฒนำสิ่งอุปกรณ์ที่มีควำมจำเป็น
ในกำรดำเนินกำร และ ตำมควำมต้องกำรของชุมชน จัดทำข้อตกลงเป็นแนวทำง ในลักษณะคู่มือกำรปฏิบัติของชุมชน
ก ระบ ว น ก า รจั ด ก า รค ว า ม รู้ ขั้ น 5 . ขั้ น ก ำรให้ เข้ ำถึ งค ว ำม รู้
กำรประชำสัมพัน ธ์ กำรได้นำเสนอในวันสถำปนำกรมแพทย์ท หำรบก
หัวข้อ “ บำเจำะโมเดล " ต่อผู้บัญชำกำรทหำรบก และ ตลอดจน หน่วย
สำยแพทย์ทั่วกองทัพบก
กระบวนการจัดการความรู้ขั้น 6. ขั้นกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนควำมรู้
กำรแลกเปลี่ย นผู้เชี่ย วชำญ กำรได้รับ เชิญ จำกกรมควบคุมโรคในกำร
บรรยำย อภิปรำยหมู่ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ กำรได้รับเชิญให้
เผยแพร่ และ แลกเปลี่ยนควำมรู้ ในวันมำลำเรียโลก ด้วยกำรจัด
นิทรรศกำร แลกเปลี่ยนควำมรู้กับ องค์ก ำรอนำมัย โลก องค์ก ร USAID
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนมำลำเรียจำกสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ทหำร
ฝ่ำยสหรัฐ ผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงสำธำรณสุข และ ภำคีผู้ปฏิบัติงำนจำกทั่วประเทศ
กระบวนการจัดการความรูข้ ั้น 7. ขั้นกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำต่อเนื่อง กำรนำกลยุทธ์ ลงแขก ลงขัน และ ห้องติดตำม
สถำนกำรณ์เสมือนของชุมชน Virtual Community War room เข้ำสู่พื้นที่ที่มีกำรระบำดสถิติสูงสุดของประเทศ คือ
พื้นที่รอยต่อ 3 หมู่บำ้ น 3 ตำบล 3 อำเภอ จนส่งผลให้เกิดโมเดลของ 3 ชุมชน ที่ทลำยกำแพงระหว่ำงพื้นที่ สร้ำงควำม
ร่วมมือ ที่ใช้กลยุทธ์เดียวกัน แต่ดำเนินกำรปฏิบัติทแี่ ตกต่ำงกันไปตำมควำมต้องกำร หรือ บริบทของแต่ละชุมชน ด้วย
ควำมเคำรพในควำมเห็นของชุมชนเป็นสำคัญ จนกระทั่งเริ่มเห็นเค้ำรำงของกำรปลอดจำกมำลำเรียในอนำคตอันไม่ไกลนัก

ศาสตร์พระราชา
กับ กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน
ในโครงการนวัตกรรมรวมพลังนาประชาชนและทุกภาคส่วนกาจัดโรคมาลาเรีย
จังหวัดชายแดนภาคใต้

กำรกำจัดโรคไข้มำลำเรียจะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน ซึ่งกำรกำจัด
โรคมำลำเรีย เป็ น เป้ ำ หมำยหนึ่ งของกำรพั ฒ นำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal-SDGs) ตำมแนวทำงของ
องค์กำรสหประชำชำติ (United Nation) พร้อมทั้งประเทศไทยมีกรอบยุทธศำสตร์ ระยะ 20 ปี ที่มีวิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นเป้ำหมำยที่
สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนกำจัดโรคไข้มำลำเรีย อันนำมำสู่กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนในระดับภูมิภำค จังหวัด อำเภอ
ตำบล และชุมชน ดังแผนภำพต่อไปนี้
(แทรกภำพยุทธศำสตร์)

