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ความเปนมา 
  
 จากการถอดบทเรียนของปท่ีผานมา เรื่อง แนวทางการรับโทรศัพทและการตอบคําถาม 
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดเห็นถึงความสําคัญของการสื่อสารวามีความจําเปนอยางมาก สําหรับ
หนวยงานท่ีใหบริการ เพราะการสื่อสารนํามาซ่ึงกอใหเกิดความเขาใจ สรางความประทับใจใหกับ
ผูรับบริการ “การรับโทรศัพทและการตอบคําถาม” เรียกวาเปนการสื่อสารแบบไมเผชิญหนา การสื่อสาร
ดังกลาวเจาหนาท่ีท่ีรับโทรศัพทจะไมเห็นหนาผูสนทนาดวย จะมีเพียงน้ําเสียงหรือเสียงพูดเทานั้นท่ีเปน
ตัวกลางในการสื่อสาร ซ่ึงในเรื่องดังกลาวกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดจัดทํามาตรฐานงานการรับ
โทรศัพทไวแลว การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีการสื่อสารกับ
ผูรับบริการท้ังหนวยงานภายในและงานภายนอกตลอดเวลา รวมท้ังการสื่อสารแบบเผชิญหนาดวย 

 จะเห็นไดวา การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต มีความจําเปนตองติดตอสื่อสาร
กันอยูตลอดเวลา การสื่อสารมีความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน ซ่ึงไดชื่อวาเปนยุคดิจิทัล เปนยุคของขอมูล
ขาวสาร แบบ Social Network การสื่อสารมีประโยชนท้ังในแงบุคคลและสังคม ทําใหคนมีความรูและ
โลกทัศนท่ีกวางขวางมากข้ึนและไมมีขีดจํากัด เปนกระบวนการท่ีทําใหสังคมเจริญกาวหนาอยางไม
หยุดยั้ง  

 แตทายท่ีสุดแลวไมวาโลกจะเจริญกาวหนาไปเพียงใดก็ตาม การสื่อสารแบบสนทนา
โตตอบเผชิญหนาก็ยังคงตองใชอยูทุกวันท้ังในสถานท่ีทํางาน ในครอบครัว หรือท่ีสาธารณะท่ัวไป        
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดจัดทําองคความรูเปน “คูมือการส่ือสารแบบเผชิญหนา” ข้ึนเพ่ือ
ใชในการพัฒนาเจาหนาท่ีใหเกิดการรับรูรวมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองตอกัน มีบริบททางการสื่อสาร  
ท่ีเหมาะสมเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการสื่อสารสัมฤทธิ์ผล 
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วิธีการสื่อสารแบบเผชิญหนา 
 

1. การกลาวคําทักทาย 
 การทักทาย เปนการสื่อสารท่ีแสดงออกท่ีทําใหเกิดปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันในทางบวก  
ท่ีทุกคนสามารถสรางใหเกิดข้ึนมาได การทักทายผูอ่ืนอยางเหมาะสมดวยกาลเทศะ  ท้ังนี้รูปแบบและ
เทคนิคของการสรางสัมพันธภาพท่ีดีดวยการทักทายมีไดหลากหลายวิธีการ ท่ีสรางความประทับใจให
เกิดข้ึนดวยวิธี การงาย ๆ ดังตอไปนี้ 

 ทักทายดวยการคําพูด “ สวัสดี”  
“สวัสดีคะ” หรือ “สวัสดีครับ” ควรเริ่มตนทักทายดวยคําพูดวา “สวัสดี” 

 ทักทายดวยการใช “ สองมือพนม” 
ควรแสดงการทักทายดวยการไหวแบบสองมือพนม พรอมกับเอยคํา “สวัสดี” 

 ทักทายดวยการสราง “ รอยย้ิม” 
การสรางรอยยิ้มใหเกิดข้ึน บางคนอาจไมชอบพูด ไมกลาวคําสวัสดี แตสามารถสราง
สัมพันธภาพท่ีดีจากรอยยิ้ม  

 ทักทายดวยการ “ ผงกศีรษะ” 
การแสดงกิริยาทาทางดวยการผงกศีรษะกับผูท่ีไมสนิทสนมดวย รูจักกันแบบผิวเผิน 
หรือเคยเห็นกันมาบาง โดยสวนใหญการทักทายดวยวิธีนี้จะกระทําควบคูไปพรอมกับ
การสรางรอยยิ้ม  

 ทักทายดวยการ “ ถามถึงเรื่องท่ัวๆ ไป” 
ขอควรระวังในการถามถึงเรื่องท่ัว ๆ ไปก็คือ จงอยาถามเรื่องสวนตัวของคูสนทนา  
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2. การส่ือสารใหไดความตองการท่ีแทจริง 
 ทําอยางไรใหผูท่ีติดตอหรือคูสนทนากลับออกไปดวยรอยยิ้ม วิธีการสื่อสารใหไดความ
ตองการท่ีแทจริงและสรางความพึงพอใจท่ีลวนทําไดอยางงายๆ มีดังนี้ 

 พูดนอยฟงมาก เม่ือคูสนทนาตองการแสดงความคิดเห็นตองรับฟงดวยความสงบ 
และเม่ือเราแสดงความคิดเห็นคูสนทนาก็จะยินดีรับฟง 

 อยาพูดสอดแทรก การพูดสอดแทรกบอยๆ ทําใหคูสนทนาไมสบายใจและไมพอใจ 

 อยามัวแตโตแยง การพูดจายอกยอน หรือโตแยงทําใหเกิดความไมพอใจ และจะเขา
ไมถึงความตองการท่ีแทจริง 

 ไมตองแยงแสดงความคิดเห็น ควรใหคูสนทนาแสดงความคิดเห็นกอน แลวคอย
ตอบหรือแสดงความคิดเห็น 

 ทบทวนความเขาใจและความตองการอีกรอบ ทําใหคูสนทนาสนใจฟงมากข้ึน และ
ชวยทําใหเขาเขาใจเหตุผลของเรามากข้ึนดวย  

 จับประเด็น จําใหม่ัน เพ่ือจะไดไมลืมในขณะท่ีมีขอโตแยงตองมีหลักในการคิดและไม
หลุดประเด็น 

 พยายามอยาออกนอกประเด็น เม่ือเวลาอธิบาย เห็นดวยดวยกับปญหาท่ีไมสําคัญ
ชั่วคราว เพ่ือหลีกเลี่ยงการโตแยง และอยาจับเอาประเด็นท่ีพูดไปปนกับอีกประเด็น
จะทําใหเปนปญหามากข้ึน 

 อยาคัดคานความคิดเห็นซ่ึงหนา ตองรักษาทาทีรวมมือกัน ไมขัดแยงเราตองมี
เปาหมายโดยอยูในกรอบท่ีเราสามารถทําได 

 
3. การส่ือสารท่ีดี  

• ควรพูดดวยเหตุผล  

• ควรใชน้ําเสียงทุมต่ํา                 

• หลีกเลี่ยงการพูดจาไมสุภาพ  

• หลีกเลี่ยงคําพูดในเชิงกลาวตําหนิ 

• พูดดวยคําพูดท่ีออนหวานไพเราะ จริงใจ  

• ไมพูดจากาวราว  

• พูดในสิ่งท่ีเปนประโยชน  

• พูดใหถูกกาลเทศะ  

• ควรพูดจนติดปาก คือ “ สวัสดี  ” “ ขอบคุณครับ ” “ ขอโทษครับ” “  

• ควรจําชื่อคูสนทนาใหได  

• ควรพูดอยางมีสติ  
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4. เทคนิคในการเลือกใชคําพูดเม่ือตองใหบริการผูรับบริการเจาปญหา 
  เทคนิคท่ีจะทําใหผูรับบริการเจาปญหาสงบลง คือความอดทน และทักษะในการใชคําพูด
ของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ ไดรวบรวมคําพูดและวลีท่ีใชในการใหบริการ และเปนการลดความตึงเครียดเม่ือ
อยูในสถานการณท่ียุงยาก และยังคงความสัมพันธท่ีดีใหดําเนินการสนทนาจนสําเร็จอยางมืออาชีพ 
  
 ผูรับบริการท่ีชอบโวยวาย   คําพูดและวลีท่ีควรใช ไดแก 

• “ผม/ดิฉันขออภัยเปนอยางสูงท่ีทานรูสึกเชนนั้นครับ/คะ” 

• “เพ่ือแกปญหาท่ีคุณ …… มาติดตอนั้น  ผม/ดิฉัน ขออนุญาตแนะนําวา...” 

• “สิ่งท่ีผม/ดิฉันสามารถดําเนินการไดในตอนนี้คือ....” 

• “เรารูสึกขอบคุณเปนอยางยิ่งท่ีทานไดแจงขอมูลนี้ดวยตนเองใหเราทราบครับ/คะ” 
  

ผูรับบริการประเภทชอบขมขู คําพูดและวลีท่ีควรใช ไดแก 

• “ผม/ดิฉันเขาใจในความไมสะดวกท่ีทานกําลังเผชิญอยูครับ/คะ” 

• “ดิฉันขอตรวจสอบเรื่องท่ีเกิดข้ึนกอนและหาแนวทางวาปญหานี้ควรจะแกไขอยางไร
จึงจะดีท่ีสุดและเปนท่ีพอใจสําหรับทานคะ” 

• “ผม/ดิฉันขออนุญาตแนะนําทาน …. (แจงแนวทางในการแกปญหาเบื้องตน)..... 
เพ่ือท่ีผม/ดิฉันจะสามารถดําเนินการตอไดทันที” 

• “ผม/ดิฉันรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งท่ีไดชวยเหลือทานครับ/คะ” 

• “เพ่ือใหแกปญหาไดอยางรวดเร็ว ผม/ดิฉันขอแนะนําใหทาน (แจงแนวทางในการ

แกปญหา)... ครับ/คะ” 

 
ผูรับบริการท่ีพูดหยาบคาย คําพูดและวลีท่ีควรใช ไดแก 

• “ผม/ดิฉันเขาใจในปญหาของทานเปนอยางดีครับ/คะทาน แตตอนนี้ขอความกรุณา
ใหทานใชภาษาท่ีสุภาพกวานี้ ครับ/คะ” 

• “ผม/ดิฉันจะชวยทานใหดีท่ีสุดนะ ครับ/คะ” 

• “ดิฉันเขาใจวาทานรูสึกไมพอใจมากกับเรื่องท่ีเกิดข้ึน ทานพอจะเลารายละเอียด
อ่ืนๆ ไดหรือไม ครับ/คะ” 

 
5. หลักการแตงกายท่ีเหมาะสม 

  

• เครื่องแบบ  หรือ ชุดสุภาพ  

• ทรงผมและสีผมท่ีเหมาะสม สะอาด  

• สีสันและการแตงกาย ควรเลือกใหเหมาะสมกับกาลเทศะ  

• รองเทา-ถุงเทา ควรสวมรองเทาสีเขม สุภาพเหมาะกับสถานท่ีและกาลเทศะ  

• การแตงหนา ท่ีเนียนเปนธรรมชาติ ชวยเสริมใหชวนมอง ดูสดใสตลอดเวลา 

• ยึดม่ันปฏิบัติตาม กฎ กติกา ขององคกร 

• ดูแลความสะอาด และความเรียบรอยเปนสําคัญ  

• ใสใจในรายละเอียดของการแตงกายใหครบถูกตอง มากกวาความโก หร ู
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6. การแสดงภาษากายท่ีเหมาะสม 
 
 การเดิน นั่งและยืน คือ เดินยืดตัว หนาตรง เดินแกวงแขนไปมาเล็กนอย จะแสดงออกถึง
ความเปนคนท่ีมีความม่ันใจในตัวเองและมีความเชื่อม่ัน  
  
 การใชสายตา และแววตา การสบสายตามิใชเปนการจองแบบดุดันเหมือนจะกินเลือดกิน
เนื้อแตควรแสดงออก ถึงความสนใจ ความเอาใจใส และความปรารถนาจะพูดคุยดวย รวมถึงการมีแววตาท่ี
มีความเปนกันเอง และพรอมท่ีจะชวยเหลือและใหความรวมมือ เ 
  

 การใชคําพูด และน้ําเสียง การใชคําพูดและน้ําเสียงท่ีสุภาพ หลีกเลี่ยงคําพูดท่ีกาวราว 
เหน็บแนม เอะอะโวยวาย และโดยเฉพาะคําพูดท่ีทําใหคูสนทนารูสึกวาถูกดูหม่ินก็ไมควรใชเปนอยางยิ่ง 
  
 การแสดงพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีไมธรรมดา เชน ดึงผม กัดเล็บ แคะจมูก เปนตน  
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ถามมา - ตอบไป....กับเราชาว ทว. 

  

สรุปประเด็นคําถาม แนวทางการตอบคําถาม 

1. ขอซ้ือยาตองใชเอกสารอะไรบาง ? โรงพยาบาลเอกชน 

 กรณีวัตถุออกฤทธ์ิ ใชแบบฟอรมคําขอซื้อวัตถุออกฤทธ์ิ  
เอกสารแนบประกอบดวย 

• สําเนาใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิ 

• สําเนาใบดําเนินการสถานพยาบาล 

• สําเนาใบประกอบกิจการฯ 

• สําเนาใบประกอบโรคศิลปะ  (แพทยสภา) 

• สําเนาบัตรประชาชนของผูถือใบอนุญาต 

 กรณียาเสพติด ใชแบบฟอรมคําขอซื้อยาเสพตดิ เอกสารแนบประกอบดวย 

• สําเนาใบอนุญาตจําหนายยาเสพตดิ 

• สําเนาบัตรประชาชนของผูถือใบอนุญาต 

โรงพยาบาลกรณีรฐับาล  

 ท้ังยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ ใหใชแบบฟอรมคําขอซื้อวัตถุฯและยาเสพตดิ  
เอกสารแนบไดแก 

• หนังสือนําสงออกจากรพ. 

• สําเนาใบอนุญาตจําหนายยาเสพตดิ / วัตถุออกฤทธ์ิ 

• สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของ ผอ.หรือผูรบัอนุญาต 

2. ทําไมถึงตองตัดยา ? กรณีวัตถุออกฤทธิ์ พิจารณาตามอัตราการใชยอนหลัง 

• สําหรับสถานพยาบาลเอกชน จําหนายให 3 เทาของอัตราการใช
เฉลี่ยตอเดือน  

• และสําหรับสถานพยาบาลรัฐบาลอางอิงตามระเบียบการขาย 6 
เทาของอัตราการใชเฉลี่ยตอเดือน 

กรณียาเสพติด จําหนายยาตามโควตา ท่ีอยูในประกาศกระทรวง ถาตองการยา
มากกวาน้ีขอโอนสายใหกับจนท.ท่ีทําคําขอซื้อเพ่ือแนะนําการขอโควตาเพ่ิม เน่ืองจาก
ตองมีการกรอกเอกสารหลายอยางเพ่ือประกอบการพิจารณาขอโควตาเพ่ิม 

3. วันท่ีสงยาทางไปรษณีย ใชระยะเวลา   
กี่วัน หรือ สงยาใหไดวันไหน ? 

หมายเหตุ : กอนตอบคําถาม เจาหนาท่ีตองพิจารณาตามนี้ จงึคอยตอบคําถาม 

1. กรณีในระบบยังไมระบุวันลงเลขท่ีพัสดุ (สงยา) เจาหนาท่ีตรวจสอบวันออกใบ
แจงหน้ี หรือใบเสร็จในระบบกอน จึงสามารถตอบไดวาออกวันท่ีเทาไหร  
แลวดูตารางบนกระดานเพ่ือดูวันสงยา (ดูเทียบกับวันท่ีออกใบแจงหน้ี) 

2. กรณีในระบบลงเลขพัสดุในระบบแลวใหตอบเผื่อวันท่ีไปอีก 3 วันทําการ 
(บวกเพ่ิม 3 วัน หรือติดตอเจาหนาท่ีคลังยาท่ีเบอร 02-5907702) 

4. ถามวันหมดอายุยาท่ีจําหนาย ? 

 

หมายเหตุ : กอนตอบคําถาม เจาหนาท่ีตองสอบถามจากเภสชักรท่ีคลังยา 
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สรุปประเด็นคําถาม แนวทางการตอบคําถาม 

5. เรื่องขอซ้ือยา Methadone นํ้า ? 

 

สถานพยาบาลตองเปนสถานบําบัดเทาน้ันถึงจะซื้อได และพิจารณาใหจํานวนตาม
ประกาศกระทรวงซึ่งจะแยกตามประเภทสถานพยาบาล เชน รัฐ เอกชน คลินิก  

(ถาถามเพ่ิมเตมิมากกวาน้ีใหติดตอ พ่ีตูกับพ่ีมุน หรือ เภสัชใหมเพ่ือตรวจสอบโควตาให) 

6. สอบถามเรื่องเกี่ยวกับรายงาน ? ใหติดตอท่ีฝายรายงาน ท่ี เบอร02-5907737 และ 02-5907738 

7. สอบถามสถานะคําขอซ้ือ ? (เบ้ืองตน) เจาหนาท่ีดูในระบบกอนวาคําขอซ้ืออยูสถานะอะไรแลวตอบ   

กรณไีมเจอเรื่องใหถามเจาหนาท่ีลงคําขอซื้อ ถาเรื่องยังไมเจอใหขอเบอรติดตอกลับ 
พรอมติดตามเรื่องและโทรกลับสถานพยาบาล                                                                                                               

8. สอบถามเรื่องใบอนุญาต ?  โรงพยาบาล/สถานพยาบาลในกรงุเทพ ติดตอทําใบอนุญาตจําหนาย         
ยาเสพตดิและวัตถุออกฤทธ์ิ ท่ี อย. เบอรติดตอ 02-5907345   
(ฝายใบอนุญาต) 

 โรงพยาบาล / สถานพยาบาลตางจังหวัดใหติดตอทําท่ี สสจ.  
               *ยกเวนยาเสพติด เอกชนใหติดตอท่ี อย. 

9. ขอมูลในใบอนุญาตจําหนายยาเสพติด
และวัตถุออกฤทธิ์มีการเปลี่ยนแปลงขอมลู
หรือชื่อสถานพยาบาลไมตรงกัน ? 

สถานพยาบาลตองดําเนินการเปลีย่นแปลงขอมูลใหถูกตอง  

 

10. เรื่องการโอนเงินทุกกรณี ? สอบถามขอมูลจากเจาหนาท่ีทําเงินโอน (ท่ีเบอร 02-5907736) กอนตอบคําถาม 

11. สอบถามเรื่องขอเลขพัสดุการจัดสงยา
ทางไปรษณีย 

สอบถามขอมูลจากเจาหนาท่ีคลังยา (ท่ีเบอร 02-5907702) กอนตอบคําถาม 

12. ถามเรื่องมอบอํานาจมารับยา ? 

 

 โรงพยาบาลเอกชน   หนังสือมอบอํานาจเฉพาะครั้งติดอากรแสตมป      
10 บาท แตถาท้ังปตดิอากรแสตมป 30 บาท พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจอยางละ 1 ชุด 

 โรงพยาบาลรัฐบาล   ทําหนังสือราชการระบุมอบอํานาจท้ังปหรือเฉพาะครั้ง 
ไมตองตดิอากรแสตมป พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ
ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจอยางละ 1 ชุด 

13. ถามเรื่องยาขาด ? 

 
เมื่อทราบกําหนดยาเขาจะแจงขอมูลใหทราบทางกรุปไลน  

สวนเอกสารคําขอซื้อไมตองสงใหม ทางเจาหนาท่ีจะทําใบคางยาไวใหเพ่ือรอยาเขาและ 
ดําเนินการใหตอไป 
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สาระนารูเก่ียวกับเรา....เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

การชําระเงินแบบ e-payment 
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ขั้นตอนระบบคํานวณราคายาเงินโอน (ธนาคารกรุงไทย) 
 

 

1. เปดขอมูล จาก www.ktb.co.th 

2. เขาสู KTB Corporate online For General customers 

3. Login 

4. ตรวจสอบรายละเอียดขอมูลของ สถานประกอบการท่ีชําระเปนเงินสด ตรวจสอบ        
ชื่อสถานประกอบการ เลขท่ีคําขอซ้ือ และจํานวนเงินท่ีชําระผานธนาคารกรุงไทย 

5. ดําเนินการหาการดและตรวจสอบ จํานวนยาใหตรงกับยอดเงินท่ีสถานประกอบการ     
ไดชําระเงินเขามาผานธนาคารกรุงไทยภายในวันปจจุบัน 

6. เอกสารถูกตองครบถวน ดําเนินการคํานวณราคายา  

7. รายงานการออกใบคํานวณ พรอมสรุปจาํนวนรายการ และ จํานวนเงินในของแตละวัน 

8. บันทึกขอความเพ่ือนําไปออกเลขหนังสือพรอมสงคํานวณราคายาท่ีสรุปแลว           
ใหกับเจาหนาท่ีฝายบัญช ี

9. รอเจาหนาท่ีบัญชีบันทึกรายการลงบัญชี Teller Payment รายงาน-ทะเบียนคุมการ
ออกใบเสร็จรับเงินดวยวิธีโอนเงินประเภทเงินสด 

10. เจาหนาท่ีฝายขายฯ ดึงรายงาน-ทะเบียนคุมการออกใบเสร็จรับเงินฯ จากระบบบัญชี    
ซ่ึงตองดึงเฉพาะตามรายการท่ีไดคํานวณของแตละวัน  

11. เสนอเภสัชฯ ตรวจสอบเอกสารในการออกใบคํานวณ 

12. บันทึกขอความเพ่ือนําไปออกเลขหนังสือ เพ่ือสงใบชําระเพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน     
สรุปยอดเงินและจํานวนรายการท้ังหมด พรอมแนบใบคํานวณสงใหกับฝายบัญชี 

 
 
หมายเหตุ ตัดลดข้ันตอนท่ี 9 และ 10  และใชวิธี key ขอมูลใส file Excel แทน 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.ktb.co.th/
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ติดตอเรา....เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 

ฝาย/งาน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท 

๑. ฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด 

หัวหนาฝาย นางจันทิมา  จงรัตนกิจ 02-5907733 
๑.๑  งานจัดซื้อ   นางจันทิมา  จงรัตนกิจ 02-5907733 
 นส.เนตรทราย เมฆสอน  02-5907733 
 นส.ประภัชธร ี สีหบุตร 02-5907733 
๑.๒  งานแผนงานจดัซื้อและงาน
วิชาการดานวัตถุเสพติด 

นส.ชุลีวรรณ วัฒนาวรรณะ 02-5907733 

 นายเอกชัย แดงไพบูลย 02-5907738 
๑.๓ งานตรวจรับวัตถุเสพติด นส.จิตตไพจติร  มั่งเกียรตสิกุล 02-5907735 
 นายพูลสิน เศษฤทธ์ิ 02-5907735 
๑.๔.  งานควบคุมคลังใน นส.ชุษณา เมฆทวีกูล 02-5907735 
 นายมนูญ             รื่นหาญ 02-5907702 

๒. ฝายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด 

หัวหนาฝาย นางจนัทิภา          ลีเลศสกุลวงษ 02-5907781 
๒.๑  งานขายวัตถุเสพตดิทาง
การแพทย 

นส.จารุวัตร  วัชโรบล 02-5907782 

 นส.อุมาพร นรินทรนอก 02-5907732 
 นส.ธนาภรณ สนธิเพ็ชร 02-5907732 
 นางชลลดา วงษถาวร 02-5907739 
 นางชลลดา โภคทรัพย 02-5907783 
 นส.กนกอร วรรณทอง 02-5907784 
 นส.กฤษณีย ขําเจริญ  02-5907726 
 นส.ทรงอัปสร เนติพัฒน 02-5907736 
 นางมณีรตัน นิมิตรเกษม 02-5907732 
๒.๒  งานกํากับตดิตามรายงานวัตถุ
เสพติดทางการแพทยและเครือขาย 

นส.เหนือนภา อินทรทรัพย 02-5907781 

 นางจริยา             บัวศรี 02-5907737 
 นส.สรุีย  ขุนทอง 02-5907738 
 นส.สมุาลี  ลอมาเละ 02-5907738 
 นส.สมัชญา บุญขวัญด ี 02-5907738 
๒.๓  งานคลังและการกระจายวัตถุ
เสพติดทางการแพทย 

นส.นนทยา สุขพงษศรี 02-5907782 

 นส.วราพร กําเนิดรักษ 02-5907701 
 นส.พัชรนันท ปราบณรงค 02-5907701 
 นายขวัญชัย เปาโรหติ 02-5907702 
 นายปรีชา             ทรัพยถาวร 02-5907702 
 นส.ศิริวิมล ชลวิสูตร 02-5907702 
 นายพลพงษ ทองสมรักษ 02-5907702 
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ฝาย/งาน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท 

๓.  ฝายการเงินและบัญช ี

หัวหนาฝาย นางปยฉัตร          บุษกรพิสุทธ 02-5907728 

๓.๑  งานการบัญชี นส.ณฏัฐวี คงทอง 02-5907728 
 นางปทุม             พุกกุลนา 02-5907729 
 นางทิพยรัตน เนียมแตง 02-5907730 
 นายเกรียงศักดิ ์ โสพัฒน 02-5907721 
 นส.ศิภสัสรย อํามาตยโยธิน 02-5907721 
 นส.อรอนงค ดํานิล 02-5907729 
๓.๒  งานการเงิน นส.จุฑามาศต คลายเคลื่อน 02-5907725 

๔.  ฝายงบประมาณและตรวจสอบใบสําคัญ 

หัวหนาฝาย นส.รัตติยา            นิลกลม 02-5907715 
๔.๑  งานงบประมาณ นส.ณัฐิยา             บุบผาภรณกุล 02-5907715 
 นส.ฉันทนี เรือนวิลัย 02-5907715 
๔.๒  งานตรวจสอบใบสาํคัญ นส.นันทภัค    ผกาแกว        02-5907723 
 นส.รัชนี  สังขเรืองยศ 02-5907724 
 นส.ปุณยวีร เพชรวรวิวัฒน 02-5907724 

๕.  ฝายบริหารท่ัวไป 

หัวหนาฝาย นส.อังคณา          ดํานิล 02-5907744 
๕.๑  งานสารบรรณ งานบริหารและ
งานการเจาหนาท่ีเบ้ืองตน 

นางจาํเรียง          เจะด ิ 02-5907714 

 นายไพบูลย ไชยรส 02-5907744 
 นายไสว  วรพุฒ 02-5907714 
 นส.ปณติา นพกุลสถิตย 02-5907714 
 นายวุฒิชัย มุขะวาทิน 02-5907744 
๕.๒  งานพัสด ุ นายสุวัตถ์ิ    สังสะนะ      02-5907719 
 นางอิสรีย             ธนกุลเรืองรอง 02-5907719 
 นางโสภติา สวัสด ี 02-5907717 
 นส.สุนทรี    อุบลนุช 02-5907717 
 นส.ภูมิพิณ ดํานิล  02-5907719 
๕.๓   งานอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ 
และโสตทัศนูปกรณ 

นายยุทธนา    คุณธร      02-5907705 

 นายณภดูิศ  ทาสี 02-5907705 
 นายสุทธิศาสตร  เรืองประโดก 02-5907705 
 นายกิตติศักดิ ์  หมีคํา 02-5907705 
๕.๔  เจาหนาท่ีท่ีไปปฏิบัติราชการ
ใหกับฝายชวยอํานวยการสํานักงาน
เลขานุการกรม อย. 

นส.สวรรค            เรือนวิลัย   02-5907007 

 นส.พิมพฉวี สิงหคิบุตร 02-5907004 
 นายคํารณ  ศรีเพ็ชร 02-5907377 
 นส.ภคินี   ตระกูลลีวัฒนา 

 
02-5907063 
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ฝาย ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท 

๖.  ฝายกฎหมาย 
 นายนิติรุจน     อมรอนันตวัชร 02-5907719 

๗.  ฝายนโยบายและแผนงาน 

หัวหนาฝาย นส.วันทนา      รื่นหาญ      02-5907718 
 นางปณิธิดา      ศิลาเหลือง 02-5907718 
 นายชาลิศร      ปรียาภรณมารวิช 02-5907747 
 นส.ลดัดาพร     ออนศร ี 02-5907718 
 นายสรวุฒิ        ยิ้มแยม 02-5907747 
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ทํา KM ไดอยางไร.....เฉลยกับเราชาวเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 
 ข้ันตอนท่ี 1 จะตองกําหนดเปาหมายใหชัดเจนกอนวาสิ่งท่ีองคกรตองการจากการจัดการ
ความรู คือะไร เรียกวา กําหนดเปาหมาย ( Desired State ) ซ่ึงการกําหนดเปาหมายอาจจะพิจารณาจาก
ยุทธศาสตรขององคกรหรือจากปญหาของ องคกร 

 ข้ันตอนท่ี 2. เม่ือไดเปาหมายแลวตองวางแผนกิจกรรมท่ีจะสนับสนุนตาม 6 องคประกอบ
เรียกวา วงจรการจัดการความรู (Change Management Process) ดังนี้ 

• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทําใหคนในองคกรอยากเปนท้ังผูใหและผูรับ ความรูจนทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนแบงปนและการเรียนรู 

• การสื่อสารทําใหทุกคนในองคกรเขาใจวา ทําอะไร เพ่ืออะไร ทําเม่ือไร และทําอยางไร  
โดยสื่อสารอยางตอเนื่องจนการแลกเปลี่ยนความรูและการเรียนกลายเปน วัฒนธรรม 

• กระบวนการและเครื่องมือ ซ่ึงกระบวนการหลักๆ ในการจัดการความรูมี 7 กระบวนการ
ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดในกระบวนการจัดการความรู (KM Process) สวนนี้เปนแกน
หลักของการจัดการความรูท้ังหมด 

• การใหความรูเรื่องการจัดการความรูใหกับคนในองคกรไมวาจะฝกอบรม เอกสาร หรือ
ไฮเทคอยางไรก็ได ตามความเหมาะสมขององคกรท่ีสําคัญคือพยายามสอดแทรกความรู
ดานการจัดการความรูเขาไปบอย ๆ 

• การวัดผล การดําเนินการตามแผน ผลผลิตท่ีไดและผลภัณฑจากการจัดการความรู ในชวง
แรกของการดําเนินการอาจจะวัดเพียงความกาวหนาตามกิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดในแผน 
ก็พอ 

• การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการจูงใจใหคนในองคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       
ใหสนใจท่ีจะแลกเปลี่ยนความรูกันมากข้ึน 
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 ข้ันตอนท่ี 3. จัดทํา KM Process ซ่ึงมี 7 ข้ันตอน คือ 
 3.1 บงชี้ความรู เปนการคนหาวาความรูท่ีสําคัญตอการบรรลุเปาหมาย 
 3.2 การสรางและแสวงหาความรู เปนการหาวิธีในการดึงเอาความรูจากแหลงตางๆ บางสวน
ความรูท่ียังขาดอยูจะสรางอยางไร อาจจะศึกษาตอยอดความรูเดิมหรือนําความรูภายนอกองคกรมาใช 
 3.3 การจัดความรูใหเปนระบบ เม่ือไดเนื้อหาความรูมาแลวตองมีการแบงประเภทความรู
จัดทําสารบัญเพ่ือ ใหการเก็บรวบรวมและการคนหาไดงาย สะดวกและรวดเร็ว 
 3.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู กอนนําเขาสูระบบจะตองปรับปรุงเนื้อหา การใชภาษา
ใหเปนภาษาเดียวกัน รวมท้ังรูปแบบของขอมูล เพ่ือความสะดวกในการปอนเขาสูระบบ 
 3.5 การเขาถึงความรู เปนการกําหนดวิธีการกระจายความรูสูผูใช ซ่ึงความรูอาจจัดเก็บเปน
รูปแบบงาย ๆ ยากข้ึนอีกนิดก็ทําเปนฐานความรู IT การจัดอบรม การจัดใหมีระบบสอนงานแบบพ่ีเลี้ยง ซ่ึงมี
วิธีการอ่ืนๆ อีกหลายวิธีท่ีทําใหความรูนั้นถูกคนในองคกรนําไปใช 
 3.6 การแบงปนแลกเปลี่ยนแบงปนความรู เปนการจัดใหมีชองทางการถายเทความรู จากผูรู
ท้ังท่ีเปน Tacit และ Explicit Tacit เชนการเปนพ่ีเลี้ยงสอนงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูการจัด hot line 
สายดวนผูเชี่ยวชาญเปนตน Explicit เชน ผูรูจัดทําเอกสารคูมือ บันทึกประสบการณจัดทํา CD VDO การ
ปฏิบัติงานสําหรับผูสนใจไวศึกษาเปนตน 
 3.7 การเรียนรู (Learning) เม่ือความรูขององคกรมีการนําไปใชจนเกิดการเรียนรูและเกิดองค
ความรูใหม กลับมาใหองคกร (ไมใชความรูใหมแลวเก็บไวกับตัว) โดยแลกเปลี่ยนแบงปนใหผูอ่ืนนําไปใชอีก การ
เรียนรูเปนสวนสําคัญในการทําใหเกิดองคความรูขององคกรเพ่ิมข้ึน ซ่ึงองคกรจะมีวิธีการสนับสนุนใหเกิดการ
เรียนรู อยางไร (อาจจะกําหนดใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลงานบุคลากร เปนตน) 

 ในระยะเริ่มตนของการจัดการความรู ควรใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       
การสื่อสาร และการใหความรูเรื่องการจัดการความรูกอน เนื่องจากท้ัง 3 องคประกอบนี้ จะมีสวนสําคัญในการ
ปรับสภาพบรรยากาศขององคกรให KM Process เติบโตได ในสวนของการสื่อสารและการใหความรู นั้น          
มีวิธีการมากมาย จะโดยการอบรม หนังสือเวียน ทาง web ก็แลวแตความเหมาะสม แตความยากมันอยูท่ีวา   
จะมีกิจกรรมอะไรบางท่ีจะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บางครั้งพฤติกรรมท่ีพึงประสงคอาจจะมีแฝงอยู
แลว เพียงแตไมมีเวทีใหเปดเผย คนท่ีอยากใหไมรูวาจะไปใหใคร จะมีใครอยากรับหรือไม จะไปสงมอบกันท่ีไหน 
คนท่ีอยากรับจะเขาไปหาความรูอยางไร ถาเปนอยางนี้ก็ไมยากเพียงแตจัดเวทีมีการประชุมแลวก็ถามวาทําไม 
ทําไม ทําไม ? ใหท่ีประชุมคิดหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา ประธานท่ีประชุมจะตองพยายามใหชวยกันคิด     
และแสดงความคิดออกมาดังๆ ความคิดของทุกคนจะถูกนําข้ึนจอ ถาบรรยากาศการประชุมแบบนี้เกิดข้ึนบอยๆ 
พฤติกรรมการเรียนรูและแลกเปลี่ยนแบงปนจะกลายเปนสวนหนึ่งของการทํางานไปโดยไมรูตัว เพราะทุกคนจะ
กลานําเสนอ แบงปนความรูของตัวเองออกมา คนท่ียังมีความรูนอย ก็จะเรียนรูเพ่ิมพูนความรู เพ่ือจะไดมีสวน
รวมมากข้ึน 
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