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รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  

รอบ 5 เดือนหลัง 
 

 
ตามที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ในรอบ 5 เดือนหลังนั้น มีการดำเนินการ 5 ครั้ง โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา
วิชาการจากหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Teleconference จำนวนทั้งสิ้น 
146 ท่าน  

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ 4 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 -
12.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 5 โดยนางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ 
รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ให้เกียรติเป็นประธานและที่ปรึกษาในการ
สัมมนา และนางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักสุขาภิบาลอาหารและ
น้ำ นำเสนอเรื่อง “Development of Drinking Water Qualify Standard of Thailand” เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับเกณฑ์สำหรับคุณภาพน้ำดื่ม และขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพน้ำดื่ม การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มีผู้สนใจ
เข้าร่วมจากหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Teleconference จำนวนทั้งสิ้น  
23 ท่าน  

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ 5 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 9.30 - 
12.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 5 โดยนางจินตนา พัฒนพงศ์ธร 
รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ให้เกียรติเป็นประธานและที่ปรึกษาในการ
สัมมนา และนางสาวพรชเนตต์ บุญคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางเปรมฤทัย เกตุเรน พยาบาล
วิชาชีพชำนาญการ จากสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ นำเสนอเกี่ยวกับผลของการฝึกทักษะในการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการบุตรของมารดาหลังคลอดหรือผู้เลี้ยงดูหลักในประเทศไทย โดยพบว่าปัญหาการอบรมเลี้ยง
ดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัยยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง คือ พ่อแม่
ผู้เลี้ยงดูเด็กควรได้รับการสอนให้ใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ในการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการบุตร การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจากหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยจากส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Teleconference จำนวนทั้งสิ้น 25 ท่าน  

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ 6 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 
9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักโภชนาการ โดย ดร. อัมพร จันทวิบลูย์ 
รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) ให้เกียรติเป็นประธานและที่ปรึกษาในการสัมมนา 
และนายคณุตม์ ทองพันชั่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จากกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ นำเสนอเรื่อง 
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“หน้ากาก 2 ชั้น ยังจำเป็นอยู่ไหม” เพราะหน้ากากแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันที่ต่างกัน ดังนั้นควร
เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสวมหน้ากากให้ถูกต้องเพื่อเพิ่มความกระชับและประสิทธิภาพใน
การป้องกันเชื้อโรค ซึ่งการสวมหน้ากาก 2 ชั้น ควรสวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันโรค การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจากหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยจากส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Teleconference จำนวนทั้งสิ้น 25 ท่าน  

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ 7 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 
9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยนายแพทย์สมพงษ์ 
ชัยโอภานนท์ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นประธานและที่ปรึกษาในการสัมมนา และดร.สิน
ศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นำเสนอเรื่อง 
“ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2561” ซึ่งเป็น
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้สูงอายุ ประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี ่ยง ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 9 การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจาก
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Teleconference จำนวนทั้งสิ้น 24 ท่าน  

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ 8 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 
9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 5 สำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยนายแพทย์
สมพงษ ์ชัยโอภานนท์ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นประธานและที่ปรึกษาในการสัมมนา และ 
นายธีรภัทร อัตวินิจตระการ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักโภชนาการ นำเสนอเรื่อง “ไอโอดีนและ
สติปัญญาเด็ก” ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับไอโอดีนที่เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อมารดาตั้งครรภ์ที่จะนำไปสู่การ
พัฒนาทางด้าน IQ ของเด็กได้ดี และนายทัยธัช หิรัญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จากสำนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม นำเสนอเรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19” เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องในสถานที่ต่างๆ ที่ให้บริการประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด-19 ตลอดจนแนวทางการทิ้งขยะมูลฝอยให้ปลอดภัย การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจาก
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Teleconference จำนวนทั้งสิ้น 49 ท่าน  
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ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (Link)  

     

https://cic.anamai.moph.go.th/th/jc64
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นอกจากนี้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศยังได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (Link) โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมประเมินความพึงพอใจ
หลังจากเสร็จกิจกรรมในแต่ละครั้ง เพื่อสำรวจความเห็นและประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมการต้องการให้ปรับปรุง  
เพ่ือนำไปใช้วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่อไป    

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ ๕ เดือนหลัง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3 ข้อ และ
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรม Journal Club ปี 2564 จำนวน 10 ข้อ ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถเข้าทำแบบประเมินความพึงพอใจ ได้ที่ https://forms.gle/osN3DHw3wQPNHgJP7   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ หน่วยงานที่สังกัด ตำแหน่ง และอายุ ผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 80 ท่าน (ครั้งที่ 4 จำนวน 15 ท่าน ครั้งที่ 5 จำนวน 15 
ท่าน ครั้งที่ 6 จำนวน 15 ท่าน ครั้งที่ 7 จำนวน 15 ท่าน และครั้งที่ 8 จำนวน 20 ท่าน) ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มา
จากสำนักส่งเสริมสุขภาพ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี รายละเอียด
ข้อมูลดังตารางที่ 1, 2 และ 3 

ตารางท่ี 1 หน่วยงานที่สังกัดของผู้ตอบแบบสอบถามตามลำดับร้อยละ 
ลำดับ หน่วยงานที่สังกัด ร้อยละ 

1 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 9.49 
2 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 8.23 
3 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  7.59 
4 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 7.59 
5 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 7.59 
6 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 7.59 
7 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 5.70 
8 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 5.70 
9 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 5.70 

10 สำนักทันตสาธารณสุข 5.06 
11 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 3.80 
12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 3.80 
13 สำนักโภชนาการ 3.80 
14 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 2.53 
15 สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2.53 
16 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 2.53 
17 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 2.53 

https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/1_43/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.pdf
https://forms.gle/osN3DHw3wQPNHgJP7
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ลำดับ หน่วยงานที่สังกัด ร้อยละ 
18 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 1.90 
19 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 1.90 
20 สำนักงานเลขานุการกรม 1.27 
21 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 1.27 
22 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0.63 
23 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 0.63 
24 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 0.63 

รวม 100 

ตารางท่ี 2 ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามตามลำดับร้อยละ 
ลำดับ ตำแหน่ง ร้อยละ 

1 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 17.50 
2 นักวิเทศสัมพันธ์ 8.75 
3 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 7.50 
4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 6.25 
5 ผู้อำนวยการ 6.25 
6 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 5.00 
7 นักโภชนาการ 3.75 
8 นายแพทย์ชำนาญการ 3.75 
9 พยาบาลวิชาชีพ 3.75 

10 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3.75 
11 รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  3.75 
12 ทันตแพทย์ชำนาญการ 2.50 
13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2.50 
14 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2.50 
15 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2.50 
16 นักวิชาการเผยแพร่ 2.50 
17 นักวิชาการสาธารณสุข 2.50 
18 นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 2.50 
19 พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 2.50 
20 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 1.25 
21 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1.25 
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ลำดับ ตำแหน่ง ร้อยละ 
22 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1.25 
23 ทันตแพทย์ 1.25 
24 นักโภชนาการปฏิบัติการ 1.25 
25 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 1.25 
26 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 1.25 
27 ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1.25 

รวม 100 

ตารางท่ี 3 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามตามลำดับร้อยละ 
ลำดับ อายุ ร้อยละ 

1 31-40 ปี 32.26 
2 21-30 ปี 29.03 
3 41-50 ปี 25.81 
4 51-60 ปี 12.90 

รวม 100 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรม Journal Club ปี 2564 จำนวน 10 ข้อ สามารถสรุป

ได้ดังนี้  
1. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 90 พึงพอใจต่อความเหมาะสมและความน่าสนใจของหัวข้อที่ เลือกมา

บรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)  
ครั้งที ่ คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน) 

4 4.68 
5 4.78 
6 4.50 
7 4.63 
8 5.00 

รวม 5 ครั้ง 4.50 
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2. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 92.50 พึงพอใจต่อวิทยากรผู้บรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.63 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 

ครั้งที ่ คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน) 
4 4.68 
5 4.44 
6 4.50 
7 4.88 
8 5.00 

รวม 5 ครั้ง 4.63 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 90 พึงพอใจต่อรูปแบบในการจัดโครงการ (คะแนนเฉลี่ย 4.50 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ครั้งที ่ คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน) 
4 4.58 
5 4.67 
6 4.00 
7 4.63 
8 4.75 

รวม 5 ครั้ง 4.50 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 90 พึงพอใจต่อระยะเวลาที่ใช้ในการจัดโครงการ (คะแนนเฉลี่ย 4.50 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ครั้งที ่ คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน) 
4 4.65 
5 4.78 
6 4.00 
7 4.75 
8 4.75 

รวม 5 ครั้ง 4.50 
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5. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 90 พึงพอใจต่อสถานที่ในการจัดโครงการ (คะแนนเฉลี่ย 4.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ครั้งที ่ คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน) 
4 4.48 
5 4.44 
6 4.50 
7 4.50 
8 4.50 

รวม 5 ครั้ง 4.50 

6. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 85 พึงพอใจต่อการดำเนินงาน การประสานงาน และการอำนวยความ
สะดวกของผู้รับผิดชอบโครงการ (คะแนนเฉลี่ย 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ครั้งที ่ คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน) 
4 4.55 
5 4.67 
6 4.50 
7 4.63 
8 4.75 

รวม 5 ครั้ง 4.25 

7. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 87.50 พึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม (คะแนนเฉลี่ย 4.38 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ครั้งที ่ คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน) 
4 4.55 
5 4.67 
6 4.00 
7 4.63 
8 4.75 

รวม 5 ครั้ง 4.38 
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8. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 97.92 สามารถนำทักษะ ความรู้ แนวทางจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศได้หรือไม่  

ครั้งที ่ ได้ (ร้อยละ) ไม่ได้ (ร้อยละ) 
4 100 0 
5 100 0 
6 93.33 6.67 
7 100 0 
8 86.67 13.33 

รวม 5 ครั้ง 80.65 19.35 

9. สาเหตุที่ไม่สามารถนำทักษะ ความรู้ จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ (เฉพาะผู้ที่ตอบ “ไม่ได”้ ในข้อ
ด้านบนเท่านั้น) เนื่องจากต้องการทักษะมากกว่านี้ 

ครั้งที ่ เหตุผล 
4 - 
5 - 
6 - คิดว่าหัวข้อนี้ (หน้ากาก 2 ชั้น ยังจำเป็นอยู่ไหม) สำหรับผู้ฟังเหมาะในการใช้

ในชีวิตจริงมากกว่าการทำงานด้านต่างประเทศ แต่คิดว่าเป็นประโยชน์ของผู้
นำเสนอท่ีได้ประมวลความรู้ในเรื่องท่ีตนเองทำงานจากต่างประเทศ 

- ยังไม่ได้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ 
7 - 
8 - ต้องมีการฝึกและเรียนรู้ให้เกิดความมั่นใจ 

10. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ได้แก่  
(1) อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ โครงการมากขึ้น 

เพ่ือให้เกิดการเเลกเปลี่ยนพูดคุยมากข้ึน  
ข้อเสนอนี้ได้นำมาพิจารณาปรับปรุง

เ ร ี ยบร ้อยแล ้ ว  โดยมี การทำโปส เตอร์
ประชาสัมพันธ์และมีการประชาสัมพันธ์ใน
หลายช่องทาง นอกจากหนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุม เช่น การประชาสัมพันธ์ทีห่น้าเว็บไซต์
หน่วยงาน และกลุ่ม Line ของคณะกรรมการ
ความร่วมมือด้านต่างประเทศ อีกทั้ง สร้าง qr 
code เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายขึน้  
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(2) เนื้อหา Journal club ในภาวะวิกฤติ ควรเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่พบใน
ปัจจุบัน เพ่ือสร้างความเข้าใจแล้วนำความรู้นั ้นๆไปขับเคลื่อนปัญหาอย่างไร เช่น การสวม
หน้ากากของกลุ่มเป้าหมายปัจจุบันสามารถป้องกันการแพร่เชื้อ/ติดเชื้อได้แล้วใช่หรือไม่ หรือ มี
ปัญหาเรื่องการกำจัดขยะไม่ถูกต้อง และก่อนปิดประชุม จะช่วยนำความรู้ที ่ได้ไปขับเคลื่อน
แก้ปัญหาในพื้นที่อย่างไร  

ข้อเสนอนี้ได้นำมาพิจารณาปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว โดยในการจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ 8 ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ทางด้านการกำจัดขยะ จากสำนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม มานำเสนอเรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-
19” เพื่อให้ความรู้เกี ่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องในสถานที่ต่างๆ ที่ให้บริการ
ประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนแนวทางการทิ้งขยะมูลฝอยให้
ปลอดภัย 

(3) อาจมีการให้ตอบคำถามชิงรางวัลบ้างเล็กน้อย เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น  
ข้อเสนอแนะนี้จะนำไปพิจารณาในการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้ง

ต่อไป  
ผลจากการประเมินความพึงพอใจ ข้อที่ 1-7 คะแนนอยู่ระหว่าง 4.38-4.63 คะแนน (ร้อยละ 87.50-

92.50) ซึ่งเป็นช่วงคะแนนระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 80.65 สามารถนำทักษะ ความรู้ แนวทาง
จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศได้ 

 
 
 
 

 
สรุปโดย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
กรกฎาคม 2564 

 


