การจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โดย
ทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นี้ ทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดาเนิน
กิจกรรมการจัดการความรู้ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจั ดการความรู้ โดยมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการ
ความรู้ คือ “สร้างและจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านสาธารณสุข” และมีประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ๔ ประเด็น ได้แก่
๑. เสริมสร้างทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจของบุคลากรในการจัดการความรู้
๒. สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้
๓. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการความรู้
๔. สนับสนุนการนาไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่องค์ความรู้
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ที ม ง า น น า ค ว า ม รู้ ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น ผ ลั ก ดั น ใ ห้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)
โดยมีการดาเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ได้แก่
กิจกรรม

ผลลัพธ์

ประชุมทีมงานจัดการความรู้
- ทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ร่วมกันทบทวนผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙ ร่วมกัน และรับมอบนโยบายจากท่าน CKO
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๘๑๕ ชั้น ๘ อาคาร เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา การจัดการความรู้ใน
๑๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
นนทบุรี (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
- ร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัดการจัดการความรู้
ประชุมผ่าน VDO Conference)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ทีมงาน ฯ ร่วมกันทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู้
การทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู้
(ระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) เพื่อให้
และจัดทาแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
๒๕๖๐ วันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.
- ร่วมกันจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้
๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
จังหวัดนนทบุรี
๒๕๖๐
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่งตั้งผู้บริหาร - คาสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ แต่งตั้ง นายพิเชฐ บัญญัติ รอง
ด้านการจัดการความรู้ และแต่งตั้งทีมงาน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้บริการด้านการ
การจัดการความรู้ ตามคาสั่งเลขที่ ๑๗๔/
จัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)
๒๕๖๐ และ ๑๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐
- คาสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่
มกราคม ๒๕๖๐
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานภายในกรมทุกหน่วย รวม ๓๓ ท่าน
๑

กิจกรรม

ผลลัพธ์

ผู้บริหารการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อนุมัติใช้
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจาปี ลงนาม อนุมัติแผนการจัดการความรู้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๒๕๖๐ ประกอบด้วย
ฟอร์ม ๑ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ฟอร์ม ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
K๑.๑ การสร้าง/พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและ
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฐานข้อมูล/
Application หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ)
K๑.๒ การจัดการนวัตกรรมบริการที่ใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (สร้างต้นแบบอาเภอจัดการ
สุขภาพ (DHS) ที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน)
K๒ การจัดทาข้อมูลเพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานของประเทศ
(เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะ
สัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
K๓ การตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการ
K๔ การพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร
(Human Resource Development Information
System: HRD-IS)
หน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน ๓๑
หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน จัดทาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของแต่ละ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน ๓๑
หน่ ว ยที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทการจั ด การความรู้
หน่วยงาน จัดทาแผนปฏิบัติการ การ
จัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ และสนั บ สนุ น ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒๕๖๐
- ผู้ เ ข้ า อบรมมี ค วามรู้ ทั ก ษะการเป็ น KM Facilitator
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอานวย
จานวน 47 ท่าน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge
เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Management Facilitator) ปีงบประมาณ
- เกิดเครือข่าย KM Facilitator ของ
๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ คอนเวนชั่น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นพลังที่จะช่วยผลักดัน
จังหวัดนนทบุรี
การจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Storytelling
เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ”
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ทีมงาน ฯ ได้เรียนรู้เทคนิคเรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard
Storytelling) ซึ่ ง เป็ น อี ก เทคนิ ค ที่ ส าคั ญ ของนั ก จั ด การ
ความรู้ เป็นการถ่ายทอดความสาเร็จดี ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการ
๒

กิจกรรม

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข (NIH)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศึกษาดูงาน การจัดการความรู้ ณ บริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

กิจกรรม KM Day
วันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข (NIH)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลลัพธ์

เล่าเรื่องที่ทาให้ผู้ ฟัง ฟังแล้วรู้สึ ก ปิติสุข ซาบซึ้งใจ คล้อย
ตาม สร้ า งแรงบั น ดาลใจในการท างาน เกิ ด การหมุ น วน
ความรู้ สามารถนาไปพัฒนาและยกระดับการทางานให้ดีขึ้น
ได้อย่างต่อเนื่อง
ทีมงาน ฯ ได้ศึกษาดูงานบริษัทเอกชนที่ประสบความสาเร็จ
ในการนากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้สร้างวัฒนธรรม
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กร ก่อให้เกิดแนวคิด ใหม่ ๆ
สร้ า งแรงบั น ดาลในการพั ฒ นาการจั ด การความรู้ ข อง
หน่วยงานได้
- การจัดนิทรรศการและการประกวดผลงาน การจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในรูปแบบโปสเตอร์ มีหน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วม จานวน
๒๘ เรื่อง (หน่วยงาน)
- การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง มีผู้เข้าร่วมประกวด จานวน
๘ เรื่อง
- การนาเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง จากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ลาดับที่ 1 – 3 ในการคัดเลือกเรื่องเล่าความสาเร็จ เพื่อ
เป็นตัวแทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมงานประชุม
การจัดการความรู้ กระทรวงสาธารณสุข ประจาปี
งบประมาณ 2560
เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา ในบรรยากาศ
เชิงบวก

๓

รายละเอียดการดาเนินการ

ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
๓. การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน/ประเมินผลการดาเนินงาน
๔. เผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้ระดับกรม
๕. สรุปผลการดาเนินงาน

๔

การวางแผน
การขับเคลื่อนการจัดการความรู้
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๕

การวางแผน การขั บ เคลื่ อ นการจั ด การความรู้ ของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ดังนี้
๑.๑ การประชุมทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ผลการดาเนินกิจกรรม
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ CKO
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบนโยบาย ของการดาเนินงานการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจาปี ๒๕๖๐ ให้แก่ KM Team ดังนี้
ให้ทุกหน่วยระดับกรม (สถาบัน/สานัก/กอง) และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ นา
KM concept ไปใช้ในการพิจารณาตามพันธกิจหลักของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๖ ด้าน ได้แก่
๑) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๒) เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร แจ้งเตือนภัย และกาหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง
จากโรคและภัยสุขภาพ
๓) กาหนดมาตรฐานและพัฒนาห้ องปฏิบัติการ และเป็นศูนย์กลางข้อมูล อ้างอิงด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
๔) บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง
๕) พัฒนาและกาหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๖) สื่ อ สารสาธารณะในภาวะที่ ต้ อ งพึ่ ง พาข้ อ มู ล ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ และ
สาธารณสุขของประเทศและเอเชีย
ดึงเอาพันธกิจหลัก (Core) หลักของแต่หน่วยออกมาให้ได้ ดังนี้
- ดึงความรู้แก่นหลักจากผู้มีประสบการณ์ไม่ให้เกิดการขาดหายขององค์ความรู้ที่สาคัญ
- การแลกเปลี่ยนของคนทั้งในหน่วยงานเดียวกันและต่างหน่วยงาน โดย ดาเนิน การใน
รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice; CoP) ให้เกิดการหมุนวนของ
Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge เกิด เป็น ของความรู้ที่ มี การพัฒ นา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สร้ า งองค์ ค วามรู้ ทั้ ง รู ป แบบ ของ Best practice, Research และ
Innovation
- มีการทบทวนหลังปฏิบัติ (After Action Review : AAR) ตลอดการทางานทุกเรื่อง
ทาให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนางานตลอดเวลา ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น Best
practice
- ดาเนินการ โดยทาให้ครอบคลุม ๕ กิจกรรมของการจัดการความรู้ คือ
 การจัดให้เกิดการเรียนรู้
 การจัดให้เกิดองค์ความรู้
 การจัดให้เกิดการใช้องค์ความรู้
 การจัดให้เกิดการแบ่งปันความรู้
 การจัดให้เกิดคลังความรู้
๖

และทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิจารณาแนวทางการดาเนินงานของทีมงานการ
จัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ร่วมกัน โดย ในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ให้มแี นวทางการดาเนินงาน ๓ ระดับ ดังนี้
๑) ระดับกระทรวง สนับสนุนงานโรคเบาหวาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง และจัดส่ง ๓ องค์
ความรู้ที่โดดเด่น ตามรูปแบบการรายงานที่กระทรวงกาหนด จานวน ๓ องค์ความรู้
๒) ระดับกรม ให้มีคาสั่งทบทวนแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้กรม ฯ ให้เป็นปัจจุบัน และ
ให้ ๑๔ CoP ดาเนินการ โดยแต่ละ CoP กาหนด องค์ความรู้ (K) สาคัญที่จะทาตาม
๗ ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ CoP ละ ๑-๒ K และให้ทีมงานจัดการ
ความรู้กรม ฯ ไปร่วมเป็น KM Facilitator ทุก CoP จานวน CoP ละ ๑-๒ คน และ
จัดให้ทุก CoP มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างน้อย ๔ เดือน/ครั้ง
๓) ระดับหน่วยงาน ให้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑) แต่งตั้งประธานทีมงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน
๓.๒) แต่งตั้ง สมาชิกทีมงานจัดการความรู้ และ KM Facilitator ของหน่วยงาน
๓.๓) ให้จัดทา KM Action Plan ซึ่ง ครอบคลุม ๕ กิจกรรม คือ
- การจัดให้เกิดการเรียนรู้
- การจัดให้เกิดองค์ความรู้
- การจัดให้เกิดการใช้องค์ความรู้
- การจัดให้เกิดการแบ่งปันความรู้
- การจัดให้เกิดคลังความรู้
และให้ทุกหน่วยจัดทาร่าง KM Action Plan เพื่อนามาพิจารณาร่วมกัน ในการประชุม
การจัดทาแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ของกรม ฯ ต่อไป
๑.๒ การทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู้ และจัดทาแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกันทบทวนแผนแม่บท
การจัดการความรู้ (ระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๓ ดังนี้
วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “สร้างและจัดการองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ” และมีประเด็น
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ๔ ประเด็น ได้แก่
๑) เสริมสร้างทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจของบุคลากรในการจัดการความรู้
๒) สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้
๓) พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการความรู้
๔) สนับสนุนการนาไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่องค์ความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจของบุคลากรในการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์ บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีศักยภาพในการจัดการความรู้
กลยุทธ์ สร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
กิจกรรม ฝึกอบรม และดูงาน
๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้
กลยุทธ์ พัฒนากลไกการทางานร่วมกันของภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้
กิจกรรม จัดทาโครงการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์ ๑.
๒.
กิจกรรม ๑.
๒.

พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการความรู้
เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
พัฒนาระบบสารสนเทศการสืบค้นความรู้
ให้คาปรึกษาในการจัดทาการจัดการความรู้
การจัดทาฐานข้อมูล และคลังความรู้
จั ด ท าแนวทางการด าเนิ น งานการจั ด การความรู้ (เช่ น ท าแผนวิ ธี ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ทั้งหมดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
๓. จัดประชุมสัมมนา KM Team อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเสนอผลการจัด การความรู้ที่สาคัญในการกาหนดและสนับสนุนนโยบาย
ด้านสาธารณสุข
๒. เพื่อนาองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข
กลยุทธ์ ๑. พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
๒. สร้างกลไกและระบบการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา และกาหนด
นโยบายด้านสาธารณสุข
กิจกรรม ๑. ประสานสื่อสาธารณะ ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
๒. จัดทา App (เช่น Single window), social network เช่น Facebook, Line
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนาองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
๔. จัด KM Day
(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)

๘

ตารางที่ ๑ แผนแม่บทการจัดการความรู้ ระยะ ๕ ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ได้

ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒
๑.ฝึกอบรม และดูงาน
- ฝึกอบรม (สร้างครู ก ตามด้วยครู
ข)

จัดฝึกอบรมอย่าง
น้อย ๑ ครั้ง/ปี

- ดูงาน (ครู ก)

ดูงานอย่างน้อย ๑
ครั้ง/ปี
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๒.จัดทาโครงการบูรณาการกับภาคี
เครือข่ายการจัดการความรู้
๓.การจัดทา/ปรับปรุง ฐานข้อมูล และ มีฐานข้อมูล และ
คลังความรู้ (ประสานกับกลุ่ม กพว.
คลังความรู้อย่าง
เรื่องฐานข้อมูล ๕ ฐาน)
น้อย ๑ ฐาน
๔.ทบทวนแนวทางการดาเนินงานการ
จัดการความรู้

     สานักวิชาการ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
     สานักวิชาการ ฯ
    KM Team
     สานักวิชาการ ฯ /
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ KM
Team/ KM
หน่วยงาน
     KM Team

แนวทางการ
ดาเนินงานการ
จัดการความรู้
๕.จัดประชุมสัมมนา KM Team อย่าง จัดประชุมสัมมนา      สานักวิชาการ ฯ
น้อยปีละ ๒ ครั้ง
อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี

๖.เผยแพร่ความรู้/ข่าวสารสู่สาธารณะ จานวนความรู/้
     KM Team/ KM
ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
ข่าวสารที่ได้สื่อสารสู่
หน่วยงาน
สาธารณะ อย่าง
น้อย ๑๐๐ เรื่อง/ปี
๗.จัดทา/ปรับปรุง App (เช่น Single ช่องทางสื่อสาร
     KM Team/ศทส./
window), social network เช่น
หลายช่องทาง
KM หน่วยงาน
Facebook, Line
๘.ประสานงานกับหน่วยงานที่
มีการทางานเป็น
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ เครือข่าย
นาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
๙.จัด KM Day
มีการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ปลี ะ ๑ ครั้ง

     KM Team
     KM Team/สานัก
วิชาการ ฯ

KM Day
- ปรับรูปแบบให้ KM Day มีชีวิตชีวา กิจกรรมหลากหลาย
- ผู้เข้าร่วมงาน ควรเป็นทั้งคนในกรมฯและรวมถึงกระทรวงฯ
- มีการจัดนิทรรศการ รูปแบบงานมอบรางวัลจริยธรรม
- เน้นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มากกว่าเวทีการบรรยาย-รับฟัง
๙

ตารางที่ ๒ แผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ได้

ระยะเวลาปี ๒๕๖๐
Q1

Q2

Q3

Q4

งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ

ฝึกอบรม และดูงาน
- ฝึกอบรม

จัดฝึกอบรมอย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี

- ดูงาน

อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

การจัดทาฐานข้อมูล และ
คลังความรู้

มีฐานข้อมูล และคลัง
ความรู้อย่างน้อย ๑



จัดทาแนวทางการ
แผนแม่บท และ
ดาเนินงานการจัดการความรู้ แผนปฏิบัติการ การ
จัดการความรู้ประจาปี
๒๕๖๐ และบัญชี
รายชื่อองค์ความรู้การ
ดาเนินงานการจัดการ
ความรู้
จัดประชุมสัมมนา KM Team จัดประชุมสัมมนาอย่าง
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
น้อย ๒ ครั้ง/ปี
ประสานสื่อสาธารณะ ทั้ง
องค์ความรู้ที่ได้สื่อสาร
ระดับท้องถิ่น และ
สู่สาธารณะ
ระดับประเทศ
จัดทา App/ social network
ช่องทางสื่อสารหลาย
ช่องทาง

สานักวิชาการ ฯ


สานักวิชาการ ฯ





สานักวิชาการ ฯ /
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ KM
Team/ KM
หน่วยงาน





KM Team





KM Team



KM Team/
KMหน่วยงาน



KM Team/ ศูนย์
เทคโนโลยี ฯ/KM



หน่วยงาน
ประสานงานกับหน่วยงานที่ มีการทางานเป็น
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เครือข่าย
เอกชน ในการนาองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์
จัด KM Day
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ปีละ ๑ ครั้ง



KM Team



KM Team/

สานักวิชาการ ฯ

๑๐

ร่วมกันจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
(ร่าง) แบบฟอร์ม ๑ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน
๑. สร้างความเป็นเลิศด้าน K๑ : สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
การวิจัยพัฒนาและ
(นวัตกรรมฐานข้อมูลเห็ดพิษ)
นวัตกรรม
K๒ : เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเสริมสร้างศักยภาพผลงานวิจัย
๒. พัฒนาขีดสมรรถนะและ K๑ การจัดตั้งระบบห้องปฏิบัติการเพื่อตอบสนองสถานการณ์ภาวะ
ความทันสมัยในการ
ฉุกเฉิน
ตอบสนองต่อปัญหาทาง K๒ การจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดโรค
การแพทย์และ
ระบาด
สาธารณสุข
K๓ การสร้าง/พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์(ฐานข้อมูล/Application หน้าต่างเตือน
ภัยสุขภาพ)
K๔ การจัดการนวัตกรรมบริการที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์(สร้างต้นแบบอาเภอจัดการสุขภาพ (DHS) ที่เข้มแข็ง
และยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน)
K๕ คุณภาพและความปลอดภัยของข้าวสารของประเทศไทย
K๖ คุณภาพยาสมุนไพรที่ผลิตจากโรงพยาบาล
K๗ การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัส โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป Risk Professional
๓. ยกระดับคุณภาพและ
K๑ การรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO ๑๕๑๘๙,
ศักยภาพของ
๑๕๑๙๐, ๑๗๐๒๕ และ ๑๗๐๔๓
ห้องปฏิบัติการตาม
K๒ การตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการ
มาตรฐานสากล
K๓ การจัดทาข้อมูลเพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานของประเทศ (เกณฑ์
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
K๔ ความปลอดภัยห้อง ปฏิบัติการ
K๕ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ
K๖ การบริหารจัดการขยะและของเสียจากห้องปฏิบัติการ
K๗ การบริหารจัดการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (การใช้งาน การดูแล
รักษา การซ่อมบารุง การสอบเทียบ)
K๘ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์
K๙ ระบาดวิทยา
K๑๐ การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
๑๑

ประเด็นยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
K๑๑ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารห้องปฏิบัติการและ
กระบวนงานสนับสนุน

๔. ยกระดับองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

K๑ การพัฒนาระบบบริหารและวิชาการโดยใช้ระบบสารสนเทศ
K๒ การพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ
- ฐานข้อมูลรังสีวินิจฉัย
- ระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร (Human Resource
Development Information System: HRD-IS)
K๓ การพัฒนามาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
K๔ การพัฒนากระบวนการทางาน
K๕ เทคนิคการประสานงานบริการ

(ร่าง) แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
คัดเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็น เพื่อเสนอคัดเลือกเป็นแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน องค์ความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
องค์ความรู้ที่จาเป็น
K๑ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นวัตกรรมฐานข้อมูลเห็ดพิษ)
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง
ได้กระบวนการต้นแบบ ที่จะนาความรู้นวัตกรรมฐานข้อมูลเห็ดพิษจากห้องปฏิบัติการสู่การใช้งาน
จริงในชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
องค์ความรู้ที่จาเป็น
- K๒.๑ การสร้าง/พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์
(ปรับปรุงฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ)
- K๒.๒ การจัดการนวัตกรรมบริการที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สร้างต้นแบบ
อาเภอจัดการสุขภาพ (DHS) ที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน)
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง
- ยกระดับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (๖๐พรรษานวมินทราชินี ซึ่งเป็นต้นแบบในปี ๒๕๕๙ เป็น
ครู ก ขยายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนสู่ ตาบลใกล้เคียงเกิดเป็นอาเภอ
จัดการสุขภาพ (DHS)
- ฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
เช่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
๑๒

ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง มีข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
แจ้งเตือนภัยผ่านระบบออนไลน์มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
องค์ความรู้ที่จาเป็น
K๓ การจัดทาข้อมูลเพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานของประเทศ (เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของ
อาหารและภาชนะสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง
ได้เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
องค์ความรู้ที่จาเป็น
K๔ การตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการ
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง
มีเอกสารคุณภาพสาหรับการตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
องค์ความรู้ที่จาเป็น
K๕ การพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ : การพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร
(Human Resource Development Information System: HRD-IS)
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง
ระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร (HRD-IS) ได้รับการปรับปรุงและนาไปใช้งานในศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง
๑.๓ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และแต่งตั้งทีมงาน
การจัดการความรู้ ตามคาสั่งเลขที่ ๑๗๔/๒๕๖๐ และ ๑๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
เพื่อให้การจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
สามารถสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับมาตรา 11 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง การเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอ และตามกรอบแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่กาหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจัดทาแผนการจัดการความรู้ที่สนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ และนาแผนไปปฏิบัติ
ได้สาเร็จ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ ดังต่อไปนี้
1) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายพิเชฐ บัญญัติ) เป็นผู้บริหารด้านการจัดการ
ความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. ให้คาปรึกษา แนะนา และข้อเสนอแนะเพื่อกาหนดทิศทางและกรอบในการสร้าง
ระบบการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๓

2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและใช้ความรู้ขององค์กร ผลักดันให้เกิดความรู้ใหม่ๆ
3. ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ สาหรับการพัฒนาระบบการจัดการความรู้
4. กากับติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ต่อ
อธิบดี
๒) ให้ทีมงานจัดการความรู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกองค์กร เพื่อค้นหา สร้าง และจัด
กลุ่ มองค์ความรู้ที่จาเป็นของแต่ละพันธกิจและในองค์รวมของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของ
องค์กร
2. ออกแบบระบบการบริหารจัดการความรู้ เพื่อกาหนดรูปแบบการบริหารจัดการ
ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
3. จั ดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทา
แผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรม
4. สื่อสารและถ่ายทอดแผนแม่บทการบริหารจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู้ให้บุคลากรในองค์กร
5. ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ รายงานความก้าวหน้า สรุปผลการดาเนินงาน
โดยระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหารด้านการ
จัดการความรู้ (CKO)
6. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
๑.๔ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ อนุ มั ติ ใ ช้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารการจั ด การความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ผู้ บ ริ ห ารด้ านการจั ดการความรู้ (CKO) ได้ ล งนามอนุ มั ติ แผนการจั ดการความรู้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
แบบฟอร์ม ๑ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ
แบบฟอร์ม ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่จาเป็นในการผลักดัน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ จานวน ๔ เรื่อง ประกอบด้วย
๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหา
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
K๑.๑ การสร้ าง/พั ฒ นาศู น ย์ กลางข้อ มูล อ้า งอิ งและสารสนเทศด้า นวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์
(ปรับปรุงฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ)
K๑.๒ การจัดการนวัตกรรมบริการที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สร้างต้นแบบ
อาเภอจัดการสุขภาพ (DHS) ที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน)
๒) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องหน่ ว ยงาน : ยกระดั บ คุ ณ ภาพและศั ก ยภาพของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตาม
มาตรฐานสากล
K๒ การจัดทาข้อมูลเพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานของประเทศ (เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของ
อาหารและภาชนะสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
๑๔

๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตาม

มาตรฐานสากล
K๓ การตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการ
๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
K๔ การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศการพั ฒ นาระบบสารสนเทศการพั ฒ นาบุ ค ลากร
(Human Resource Development Information System: HRD-IS)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
๑.๕ หน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน ๓๑ หน่วยงาน จัดทาแผนปฏิบัติการ การ
จัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
หน่ว ยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกหน่วย จัดทาแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ หรือเป็นความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ยกตัวอย่าง เช่น
หน่วยงานส่วนกลาง
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข : K ความรู้เชิงนวัตกรรมของงานวิจัยและเทคโนโลยี
- สถาบันวิจัยสมุนไพร : K การแปลผลรายงานการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ : K การพัฒนามาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๒๗๐๐๑:๒๐๑๓
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ : K การบริหารจัดการขยะและของเสียภายในศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ นนทบุรี : K การประสานงานบริการ
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี : K การจัดการความรู้เพื่อจัดการความเสี่ยงใน
กระบวนงานสร้างคุณค่าและกระบวนงานสนับสนุน

๑๕

การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ

๑๖

ผลการดาเนินการประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
๑. การดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
๑) K๑.๑ การสร้าง/พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ปรับปรุงฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ) และ
K๑.๒ การจัดการนวัตกรรมบริการที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สร้างต้นแบบอาเภอ
จัดการสุขภาพ (DHS) ที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน)
๒) K๒ การจัดทาข้อมูลเพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานของประเทศ (เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของ
อาหารและภาชนะสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
๓) K๓ การตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการ
๔) K๔ การพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร (Human
Resource Development Information System: HRD-IS)
๒. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประกอบด้วยรายละเอียดดังตาราง
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ได้

๑. ฝึกอบรม และดูงาน
- ฝึกอบรม
- ดูงาน
๒. การจัดทาฐานข้อมูล และคลังความรู้
๓. จัดทาแนวทางการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้

จัดฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๔. จัดประชุมสัมมนา KM Team อย่างน้อยปีละ
๒ ครั้ง
๕. ประสานสื่อสาธารณะ ทั้งระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศ
๖. จัดทา App/ social network

อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
มีฐานข้อมูล และคลังความรู้อย่างน้อย ๑
แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้
ประจาปี ๒๕๖๐ และบัญชีรายชื่อองค์ความรู้การ
ดาเนินงานการจัดการความรู้
จัดประชุมสัมมนาอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี
องค์ความรู้ที่ได้สื่อสารสู่สาธารณะ
ช่องทางสื่อสารหลายช่องทาง

๗. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ มีการทางานเป็นเครือข่าย
และเอกชน ในการนาองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์
๘. จัด KM Day
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีละ ๑ ครั้ง

๑๗

การดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
K๑.๑ การสร้ า ง/พั ฒ นาศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง และสารสนเทศด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ (ปรับปรุงฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ) และ
K๑.๒ การจัดการนวัตกรรมบริการที่ใช้องค์ค วามรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สร้าง
ต้ น แบบอ าเภอจั ด การสุ ข ภาพ (DHS) ที่ เ ข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน :
พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง :
- ยกระดับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซึ่งเป็นต้นแบบในปี 2559
เป็นครู ก ขยายงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนสู่ ตาบลใกล้เคียงเกิดเป็นอาเภอ
จัดการสุขภาพ (DHS)
- ฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ประชาชนและหน่ วยงานของ
รัฐ เช่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง มีข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยแจ้งเตือนภัย
ผ่านระบบออนไลน์มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัย
ขอบเขตขององค์ความรู้/วัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง ๑๕ แห่งได้จัดทาโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการเพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายศูนย์ฯจึงได้
จัดตั้ง ชุมชุมนักปฏิบัติพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์
๑) เพื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ การปฏิบั ติ งาน รวมทั้ งมีการนามาประยุ กต์ใช้ กับการปฏิบั ติงานส่ งผลในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
๒) เพื่อสร้างนวัตกรรมงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
วิธีการ
๑) ประชุมถอดบทเรียนการดาเนินงานปี ๒๕๕๙ นามาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐

๑๘

๒) การแลกเปลี่ยนเรื่องประสบความสาเร็จที่ผ่านมาของการดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชนแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ CoP ภายในศูนย์ฯ และ CoP กลุ่มศูนย์ฯ สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ไลน์กลุ่ม คณะทางาน CMS ประชุม VDO Conference
๓) ประชุมCoP ตามประเด็นนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมนอกสถานที่
๔) สรุปและประเมินผล (จัดทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการงานด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน)
ลาดับ

กิจกรรม

๑

การบ่งชี้ความรู้
- การใช้ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- การใช้ฐานข้อมูลหน้าต่างแจ้งเตือนภัย
- ยุทธศาสตร์ P&P Excellence และ Service Excellence
- อาเภอจัดการสุขภาพ (DHS)
- รพ.สต.ติดดาว
- เทคนิคการสร้างกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม
- เทคนิคการสร้างวิทยากรกระบวนการ

๒

การสร้างและแสวงหาความรู้
ดาเนินการผ่าน CoP: Com Med Sci.
ภายใน จากบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีประสบการณ์
- ด้านการบริหาร : นพ.พิเชฐ บัญญัติ, ภก.ดร.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
- ด้านเทคนิค : นายเสนีย์ พลราช และ นายชายชนท์ บุษยานุรักษ์ (การใช้ฐานข้อมูล
หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ) นางสาวชุลีพร จันทรเสนา (เทคนิคการสร้างวิทยากร
กระบวนการ)
เอกสาร ข้อมูลในหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ
ภายนอก
- อาเภอจัดการสุขภาพ
- รพ.สต.ติดดาว
- นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

๓

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
จัดหมวดหมู่ความรู้

๔

การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- แผ่นพับ
- CD
- คู่มือต่าง ๆ
- ไฟล์สาหรับใช้อบรมให้ความรู้
- ให้เหมาะกับผู้ใช้งาน
๑๙

ลาดับ

กิจกรรม

๕

การเข้าถึงความรู้
- website ศูนย์ฯ
- การจัดอบรม
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ Facebook, Line, การจัดนิทรรศการ

๖

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานของภาคีเครือข่ายสุขภาพ/ CoP CoM Med Sci

๗

การเรียนรู้
ชุมชุมนักปฏิบัติพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ถอดบทเรียนร่วมกัน

ดาเนินการผ่าน ชุมชุมนักปฏิบัติพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง ๑๕ แห่ง ทั่วประเทศ
ผลการดาเนินงาน
๑) ชุมชนนักปฏิบั ติ (COP) ประชุมร่ว มกันผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๖๐
๒) สมาชิก COP จ านวน ๖ คน เข้าร่ว มการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคุณอานวย ด้านการ
จั ด การความรู้ ( Knowledge Management Facilitator) กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัด
นนทบุรี

วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคุณอานวย ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge
Management Facilitator) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๓) อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน สู่อาเภอจัดการสุขภาพ วันที่ 6
– 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
๒๐

๔) จัดทาชุดความรู้ ได้แก่
- คู่มือหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
- คู่มือองค์ความรู้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
- ชุมชนนักวิทย์มดงานตัวนิดที่ยิ่งใหญ่

คู่มือหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ

๒๑

คู่มือองค์ความรู้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

ชุมชนนักวิทย์มดงานตัวนิดที่ยิ่งใหญ่
๕) ประกวดคัดเลือก The best การดาเนินงานวิทยาศาสตร์กาแพทย์ชุมชน วันที่ 23 มีนาคม
2560 ณ อิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

๒๒

๒๓

การเผยแพร่องค์ความรู้
๑) จัดอบรมเพื่อเผยแพร่วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนทั่วประเทศ ผ่านการทางานของชุมชนนัก
ปฏิบัติประจาแต่ละศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
๒) จัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๕ วันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม
๒๕๖๐ ณ อิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

๒๔

๓) เผยแพร่ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (tumdee.org/alert/)

ประโยชน์ที่ได้รับ
กิจกรรม
หน่วยบริการปฐมภูมิที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ได้รับการถ่ายทอด การใช้หน้าต่าง
เตือนภัยสุขภาพ การใช้ชุด
ทดสอบและหรือองค์ความรู้ตาม
ปัญหาและความต้องการของพืน้ ที่

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๓,๐๐๐ แห่ง

๗,๑๑๕ แห่ง

๒,๒๙๐ แห่ง

๕๗.๘๓

๗๘.๖๖

๒๕

กิจกรรม
จานวนศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังและรับเรื่อง
ร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ที่มี
ศักยภาพในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผลการดาเนินงาน

- ชุมชนที่ผ่านการประเมินระดับ ๔ โดยมีคะแนนรวม
ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป จานวน ๑๖๑ แห่ง
- รักษาคุณภาพศูนย์แจ้งเตือนภัยในปี ๒๕๖๐ คือชุมชน
เข้มแข็งระดับ ๔ จานวน ๗๑ แห่ง จากจานวนศูนย์
แจ้งเตือนภัย จานวน ๙๐ แห่งในปี ๒๕๖๐

๒๖

K๒ การจัดทาข้อมูลเพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานของประเทศ (เกณฑ์คุณภาพทางจุล
ชีววิทยาของ อาหารและภาชนะสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน :
ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง :
ได้เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารขอ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
แต่งตั้งคณะทางาน

ผลการดาเนินงาน
มีคณะทางานรับผิดชอบในการดาเนินงาน

การบ่งชีค้ วามรู้ Explicit Knowledge ประชุมระดมสมอง โดยวิเคราะห์องค์ความรู้ที่สาคัญ และ
ตรวจสอบความรู้ที่สามารถนามาพัฒนางาน พัฒนาคนและ
พัฒนาองค์กร เพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของกรมฯ
จัดทาแผนการจัดการความรู้และ
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐

จัดทาแผนการจัดการความรู้จานวน 2 องค์ความรู้และเสนอ
ผู้อานวยการอนุมัติ
- เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะ
สัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- คุณภาพและความปลอดภัยของข้าวสารในประเทศไทย

การสร้างและแสวงหาความรู้ จัดการ
ความรู้และการประมวลกลั้นกรอง
ความรู้

เก็บรวบรวมเอกสารองค์ความรู้เป็นคลังความรู้ที่เกี่ยวกับ
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร
อย่างเป็นหมวดหมู่

การเข้าถึงความรู้

เผยแพร่องค์ความรู้ “เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร
และภาชนะสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” ผ่าน
ทาง web site ดังนี้
- web site กรมวิทย์ฯ ในวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๐
- web site ของสานักฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๐

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทาร่างเกณฑ์
คุณภาพฯ จานวน ๔ ครั้ง ดังนี้
๒๗

กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
-

ผลการดาเนินงาน
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙

รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางจดหมาย
และ web site ของสานักฯ ในวันที่ ๙ – ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐
7. การเรียนรู้

จัดทาเอกสารคู่มือ เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร
และภาชนะสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารขอกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดย ถือเป็นประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร
และภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ ๓ ดังกล่าว โดยท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามในประกาศ
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของสานักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้ดาเนินการจัดทาเป็นรูปเล่มหนังสือเพื่อสาหรับ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกณฑ์ดังกล่าวต่อไปด้วย

๒๘

ประโยชน์ที่ได้รับ :
- สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่แสดงถึงการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ (National Reference
Laboratory) โดยการกาหนดคุณภาพมาตรฐานของอาหารและผลิตภัณฑ์ ที่มีความสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ความปลอดภัยอาหารในปัจจุบัน ของประเทศ
- สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางการประเมินความปลอดภัยอาหารทั่วไปและภาชนะสัมผัสอาหารที่ยังไม่มี
กฏหมายกาหนด สนับสนุนให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีความรู้และสามารถทางาน
ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

๒๙

K๓ การตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน :
ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง :
มีเอกสารคุณภาพสาหรับการตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการ
ลาดับ

กิจกรรม

๑

การบ่งชี้ความรู้
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการ

๒

การสร้างและแสวงหาความรู้
- รวบรวมมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- รวบข้อคิดเห็นจากผู้จัดการคุณภาพ

๓

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
จัดเรียงลาดับข้อกาหนดมาตรฐานต่างๆให้มีความสอดคล้องอย่างต่อเนื่องกัน

๔

การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- นาเสนอร่างจากร่างข้อกาหนดมาตรฐานที่ได้รับจัดเรียงลาดับผู้เชี่ยวชาญ ให้
คาแนะนา
- นาข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขและจัดทาคู่มือมาตรฐาน

๕

การเข้าถึงความรู้ เช่น
นาเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๖

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางาน รับฟังความคิดเห็นผ่าน VDO Conference, Face
book และ email

๗

การเรียนรู้
บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ร่วมกันถอดบทเรียน

๓๐

ผลการดาเนินงาน
จัดทาร่าง Integrated Internal audit checklist ของ ๓ มาตรฐาน ได้แก่ ISO ๙๐๐๑, ISO/IEC
๑๗๐๒๕ และ ISO ๑๕๑๘๙ จากนั้นจัดการอบรม พัฒนาและประยุกต์ใช้งานการตรวจคุณภาพภายใน
และทบทวนบริหารคุณภาพเชิงบูรณาการ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๘๐๑
อาคาร ๘ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื้อหาการประชุม ประกอบด้วย
- ประโยชน์ของการตรวจคุณภาพภายในและการทบทวนบริหาร
- เทคนิคการตรวจคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
- ข้อกาหนด การตรวจคุณภาพภายในและการทบทวนบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
: ๒๐๑๕
- วิพากษ์ข้อกาหนด ฉบับบูรณาการ จากมุมมองผู้ใช้งานมาตรฐานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ภาค ๑
๑) ISO/IEC ๑๗๐๒๕ / ๑๗๐๑๑
๒) ISO ๑๕๑๘๙, ISO ๒๒๘๗๐, ISO ๑๕๑๙๐
๓) ISO ๑๗๐๔๓
๔) MOPH standard
- วิพากษ์ข้อกาหนดฉบับบูรณาการ จากมุมมองผู้ทดลองใช้งาน
ประโยชน์ที่ได้รับ
สามารถจั ด ท า Integrated Internal audit checklist ที่ บู ร ณาการ ๓ มาตรฐาน ได้ แ ก่ ISO
๙๐๐๑, ISO/IEC ๑๗๐๒๕ และ ISO ๑๕๑๘๙ เข้าด้วยกัน สะดวกต่อการใช้งานของ Auditor และทาให้
การตรวจติดตามคุณภาพภายในสามารถทาได้ง่ายขึ้น ทาพร้อม ๆ กันได้ แสดงรายละเอียด ดังตาราง
9001:
2015
9.2
9.2.1a,b

17025:
2005
4.14
4.14.1

15189:
2012
4.14
Evaluation
and audits
4.14.1

Process
9.2.1 Conduct internal audits at
planned intervals to verify all elements
of QMS:
a) conforms to:
1) the organization’s own requirements
for its quality management system;
2) the requirements of this
International Standard;
b) is effectively implemented and
maintained.
- verify that its operations continue to
comply with QMS and this standard,
including the testing, calibration
- shall plan and implement EA for
a)demonstrate pre-exam, exam and
post-exam and supporting processes
are conducted that meets the needs
and requirements of users.
b) ensure conformity to QMS
c) continually improve the
effectiveness of QMS
The results shall be included in MR.

๓๑

Evidence

Y

N

9001:
2015
9.2.2 a,

17025:
2005
4.14.1
note

15189:
2012
4.14.2
4.14.3
4.14.4
4.14.5
4.14.6
4.14.7
4.14.8
note

9.2.2 b,

4.14

4.15.1 note

9.2.2 c

4.14.21

4.15.1 note 1

Process
The organization shall:
a) plan, establish, implement and
maintain an audit programme(s)
including the frequency, methods,
responsibilities, planning
requirements and reporting, which
shall take into consideration the
importance of the processes
concerned, changes affecting the
organization, and the results of
previous audits;
- The cycle for IA should normally be
completed in one year
-4.14.2 Periodic review of requests,
stability of procedures and sample
requirements
4.14.3 Assessment of user feedbacks
4.14.4 Staff suggestions for
improvement of lab services.
4.14.5 IA Lab shall conduct IA at
planned intervals to determine
conformity at pre-exam, exam and
post-exam
4.14.6 RM; risks towards testing failure
or error shall be evaluate, reduce or
eliminate
4.14.7 Quality indicators for systematic
monitor and evaluate performance of 3
steps testing/contribution to patients’
care
4.14.8 Reviews by external
organizations; AB, regulators, Inspectors
Note: IA should normally be
completed in one year.
define the audit criteria and scope for
each audit
-4.15.1 note The lab may focus
particular activity, without completely
neglecting the others.
- select auditors and conduct audits to
ensure objectivity and the impartiality
of the audit process;-4.14.2….. Lab shall
take timely CA
-4.14.1 IA shall be carried out by
trained and qualified personnel who
are, as resources permit, independent
of activity to be audited.

๓๒

Evidence

Y

N

9001:
2015

17025:
2005

15189:
2012

9.2.2 d

4.14.2

4.14.1c

9.2.2 e

4.14.2

4.14.5 note 2

9.3.2 f
note

4.14.3
4.14.4

4.14.1 c
4.14.5 note2

Process
-4.15.1 note 1; IA shall be conducted
by personnel trained to assess the
performance of managerial and
technical processes of QMS.
4.14.5 note 1;Auditor shall, wherever
resources permit, be independent of
the activity being audited
- ensure that the results of the audits
are reported to relevant management;
- 4.14.2 When audit cast doubt upon
operations, Lab shall take timely CA
and shall notify its customers in writing
if investigations show that the results
may be affected.
- 4.14.1 c)The results of EA shall be
included in the input to MR
- take appropriate correction and
corrective actions without undue delay;
- 4.14.2….. Lab shall take timely CA
-4.14.5 note 2;Appropiate action shall
be promptly undertaken when NC
identified.CA shall be taken without
delay to eliminate the causes of NC.
-retain documented information as
evidence of the implementation of the
audit programme and the audit results.
Note see also ISO 19011 for guidance
-4.14.3 Audited areas, findings and any
CA shall be recorded.
4.14.4 F/U audit shall verify and record
the implementation and effectiveness
of CA taken.
-4.14.1 c)The results of EA shall be
included in the input to MR.
4.14.5 note 2;see ISO 19011 for
guidance

๓๓

Evidence

Y

N

K๔ การพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร
(Human Resource Development Information System: HRD-IS)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน :
ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง :
ระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร (HRD-IS) ได้รับการปรับปรุงและนาไปใช้งานใน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง
ความมุ่งหมาย
ต้องการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถ Competency ของบุคลากร และ
เพื่อให้ สร้ างผลการทางานที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริห ารในการวางแผนการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ที่จะทาให้มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสาเร็จ และทาให้บรรลุวิสัยทัศน์
และนโยบายขององค์กรได้ จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาในการพัฒนาโปรแกรมHRD เพื่อให้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการ พัฒนา และการประเมินผลงานของบุค ลากรที่ทุกคนสามารถใช้งานได้ และมี
ความเข้าใจตรงกันทั้งผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถที่องค์การกาหนดด้วยวิธีที่ง่ายสะดวกในการรวบรวมฐานข้อมูล
และค้นหา
ลาดับ
กิจกรรม
๑ การบ่งชี้ความรู้
- ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร
๒ การสร้างและแสวงหาความรู้
ภายใน

๓
๔

- programmer จาก ศวก.
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป / กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ / เจ้าหน้าที่ /
ผู้อานวยการ จาก ศวก.
ภายนอก
- จากอินเตอร์เน็ตและตารา
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
จัดหมวดหมู่เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้อง
การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- นาเข้าความรู้และปรับปรุง ระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร (Human Resource
Development Information System: HRD-IS)
- ไฟล์นาเสนอรายละเอียดของ HRD-IS
๓๔

ลาดับ
๕

๖

๗

กิจกรรม
- คู่มือการใช้งาน HRD-IS
การเข้าถึงความรู้ เช่น
- อบรมผ่านระบบ VDO Conference
- ส่งฐานข้อมูลเพื่อติดตั้งในแต่ละ ศวก. พร้อมคู่มือการใช้งาน
- อบรมการใช้งานในแต่ละ ศวก.
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ใช้งานภายในแต่ละ ศวก.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน โดย การประชุมผ่าน VDO Conference หรือสื่อสารผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นไลน์
การเรียนรู้
ถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาและขยายผลการใช้ HRD-IS

ผลการดาเนินงาน
- สร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โปรแกรม การใช้งาน
วิธีการใช้ การนาไปใช้ประโยชน์ การจัดอบรมผ่าน VDO conference ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทุกแห่ง เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
- การประเมินผลการใช้โปรแกรม การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการนาไปใช้
ประโยชน์ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและความพึงพอใจของผู้ใช้

๓๕

ประโยชน์ที่ได้รับ
มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชุม สัมมนา อบรม ของบุคลากร ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสามารถ
๑) ใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากร และข้อมูลจัดเก็บองค์ความรู้ ในองค์กร รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดต่างๆได้ เช่น การกรอกข้อ มูลในระบบ DPIS การเปรียบเทียบการใช้จ่าย
งบประมาณด้ านการพัฒ นาบุ คลากร การควบคุมการใช้จ่า ยงบประมาณ ประวัติบัน ทึกการ
ฝึกอบรม
๒) ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล เช่น การขออนุมัติเดินทาง เบิกค่าใช้จ่าย สัญญายืมเงิน บันทึกประวัติ
การฝึกอบรม สามารถดาเนินการในขั้นตอนเดียวจนเสร็จสิ้นกระบวนการเดินทางไปราชการ
๓) มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง ป้องกันเรียกดูและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งหมดได้ ซึ่ง
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ข้ อ มู ล หากไม่ มี ก ารจั ด การด้ า นความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล
ฐานข้อมูลก็จะไม่สามารถใช้เก็บข้อมูลบางส่วนได้

๓๖

การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้

๑. การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอานวย ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management
Facilitator) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

๓๗

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Storytelling เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ” ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (NIH)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓๘

ศึกษาดูงาน การจัดการความรู้ ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๓๙

๒. การจัดทาฐานข้อมูล และคลังความรู้
จัดทา/ปรับปรุง ฐานข้อมูล และคลังความรู้ ต่าง ๆ อาทิ
- ฐานข้อมูล มาตรฐานการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการของประเทศไทย
- ฐานข้อมูลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
- ฐานข้อมูล หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ฐานข้อมูล แผนทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- คลังความรู้ ระบบสืบค้น ฐานข้อมูลงานวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- คลังความรู้ ข้อมูลนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- คลังข้อมูลการจัดการความรู้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ช่องแห่งการเรียนรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฐานข้อมูล มาตรฐานการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการของประเทศไทย
http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/qa/webblqs/asp/mophstd2558.html

๔๐

ฐานข้อมูล ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
http://www.dmsc.moph.go.th/iso/user_page.php

๔๑

ฐานข้อมูล หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://www.tumdee.org/alert/

๔๒

ฐานข้อมูล แผนทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://www.dmsc.moph.go.th/nihexpert/home.php

๔๓

คลังความรู้ ระบบสืบค้น ฐานข้อมูลงานวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://budgetitc.dmsc.moph.go.th/research/

๔๔

คลังความรู้ ข้อมูลนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://www3.dmsc.moph.go.th/

๔๕

คลังข้อมูลการจัดการความรู้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://www.dmsc.moph.go.th/kmdmsc/

๔๖

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่องแห่งการเรียนรู้
https://www.youtube.com/channel/UCHarNH4QvbTA6usSZGa4-Qg

๔๗

๓. การจัดทาแนวทางการดาเนินงานการจัดการความรู้
ดาเนินการเพื่อจัดทาแนวทางการจัดการความรู้ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้
๑) ประชุมทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๘๑๕ ชั้น ๘ อาคาร ๑๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี (ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชุมผ่าน VDO Conference)
๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู้ และจัดทาแผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
๓) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และแต่งตั้งทีมงานการ
จัดการความรู้ ตามคาสั่งเลขที่ ๑๗๔/๒๕๖๐ และ ๑๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
๔) กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ อนุมัติแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
๔. การจัดประชุมสัมมนา KM Team อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๑) ประชุมทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๘๑๕ ชั้น ๘ อาคาร ๑๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี (ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชุมผ่าน VDO Conference)
๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู้ และจัดทาแผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
๓) มีการสั มมนาการจั ดการความรู้ ในงาน KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ ๓-๔
สิงหาคม ๒๕๖๐

๔๘

๕. ประสานสื่อสาธารณะ ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
ประสานสื่อสาธารณะผ่านสื่อออนไลน์ youtube และทางโทรทัศน์

๔๙

๕๐

๖. จัดทา App/ social network

จัดทา page KmDMSc เพื่อเผยแพร่กิจกรรม การจัดการความรู้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บน face
book https://www.facebook.com/KmDMSc/

๕๑

Webpage การจัดการความรู้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://www.dmsc.moph.go.th/kmdmsc/index.php

๕๒

Application : Tumdee Drug Alert

จัดตั้งไลน์กรุ๊ป Dmsc KM Team

๕๓

อีเมลล์ทีมงานจัดการความรู้ ในเมลล์กลางภาครัฐ
https://accounts.mail.go.th/

๗. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านหลายช่องทาง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้
นาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่น
๑) การจัดอบรม / นิทรรศการ ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายในชุ มชน
โดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายและ แอพพลิเคชั่นหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ ให้กับ อสม. และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

๕๔

๒) ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เรื่องเกณฑ์ คุณภาพทางจุล ชีว วิทยาของอาหารและ
ภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ ๓ ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์
ของสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/Index_main.htm

๕๕

๓) จั ด ท าร่ า ง Integrated Internal audit checklist ของ ๓ มาตรฐาน ได้ แ ก่ ISO ๙๐๐๑,
ISO/IEC ๑๗๐๒๕ และ ISO ๑๕๑๘๙ จากนั้นจัดการอบรม พัฒนาและประยุกต์ใช้งานการตรวจคุณภาพ
ภายในและทบทวนบริหารคุณภาพเชิงบูรณาการ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
๘๐๑ อาคาร ๘ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๔) ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โปรแกรม การใช้งาน วิธีการใช้ การนาไปใช้ประโยชน์ ระบบ
สารสนเทศการพัฒ นาบุ คลากร (Human Resource Development Information System: HRD-IS)
โดย จั ด การอบรมผ่ า น VDO conference ให้ กั บ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ทุ ก แห่ ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๖๐

๕๖

๘. จัด KM Day
จัดกิจกรรม KM Day วันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข (NIH) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ทีมงานจัดการความรู้และชุมชนนักปฏิบัติ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลจากการปฏิบัติงาน กระตุ้นและสร้างกระแสการ
จัดการความรู้ เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา มีการแลกเปลี่ยนสิ่งดี ๆ มีการประกวดผลงานมอบ
รางวั ล ยกย่ อ งชมเชย เพิ่ ม พลั ง กระตุ้ น สร้ า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน ที ม งานจั ด การความรู้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรม
คัดเลือกเรื่องเล่าความสาเร็จ
ในรูปแบบเรื่องเล่าเร้าพลัง
เพื่อเป็นตัวแทน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ร่วมงานประชุมการจัดการ
ความรู้ กระทรวง
สาธารณสุข ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐

การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง

จานวน
ผู้ได้รับรางวัล
เรื่อง/หน่วยงาน
เข้าร่วม
๗ เรื่อง จาก ๕ รางวัลชนะเลิศ (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจาก
หน่วยงาน
การประกวดระดับกระทรวง)
จากข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ สู่เครื่องสาอาง ด้วย
วิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน
โดย คุณเพิ่มสุข ศรีภิญโญ
ศวก.ที่ ๖ ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ความสาเร็จ ComMedSci “มดงานตัวนิดที่
ยิ่งใหญ่”
โดย คุณชุลีพร จันทรเสนา
ศวก.ที่ ๘ อุดรธานี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
จากเต่าสู่กระต่าย ด้วยระบบสารบรรณออนไลน์
โดย คุณภิรัชญา คอนสวรรค์
ศวก.ที่ ๘ อุดรธานี
รางวัลชนะเลิศ
กุ้งจ่อมประโคนชัย ก้าวไกลได้มาตรฐาน
โดย คุณพัชรี อินธิยศ
ศวก.ที่ ๙ นครราชสีมา

๘ เรื่อง จาก ๗
หน่วยงาน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
บันทึกการเดินทางของ...คุณปู่
โดยคุณพงษ์นุวัฒน์ ศรีงาม และคุณหฤทัย แสง
จรัสวิชัย
สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
๕๗

กิจกรรม

จานวน
เรื่อง/หน่วยงาน
เข้าร่วม

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
จัดการสิ่งมีชีวิตเล็กๆ..สู่ความสาเร็จอันยิ่งใหญ่
"Bacteria Ready to Use"
โดยคุณ พีรารินทร์ ปรางค์สุวรรณ
ศวก.ที่ ๑๒ สงขลา
การประกวดโปสเตอร์ผลงาน -ส่งผลงานร่วม
รางวัลชนะเลิศ
การจัดการความรู้
ประกวด ๒๓
การพัฒนาระบบบริหารและวิชาการ โดยใช้
หน่วยงาน
ระบบสารสนเทศ
-ส่งผลงานร่วมจัด โดย สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
นิทรรศการไม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ประกวด ๕
การจัดการความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยมาลาเรีย
หน่วยงาน
ทางห้องปฏิบัติการ
-ไม่ส่งผลงาน ๓ โดย สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
หน่วยงาน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
การจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน
กรณีเกิดโรคระบาด
โดย ศวก.ที่ ๗ ขอนแก่น
รายละเอียดผู้เข้าร่วมคัดเลือกเรื่องเล่าความสาเร็จ ในรูปแบบเรื่องเล่าเร้าพลัง เพื่อเป็นตัวแทน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมงานประชุมการจัดการความรู้ กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐
ลาดับ
หน่วยงาน
ชื่อเรื่อง/ผู้นาเสนอ
๑
๒
๓
๔
๕

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสาเร็จในการกู้คืนข้อมูลสาคัญด้านงานวิจัยให้กับ ผู้
ขอรับบริการ ( USER )
โดย คุณวีรชาติ สวาสดิ์
สถาบันวิจัยสมุนไพร
บทบาทและความสาคัญในงานวิจัยด้านสมุนไพร
โดย คุณจารัส กาญจนไพบูลย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ จากข้าวหอมมะลิ 105 สู่เครื่องสาอาง ด้วยวิทยาศาสตร์
๖ ชลบุรี
การแพทย์สู่ชุมชน
โดย คุณเพิ่มสุข ศรีภิญโญ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ จากเป้าหมายเล็ก ๆ สู่ความสาเร็จระดับชาติ
๗ ขอนแก่น
โดย คุณอธิชา มหาโยธา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ความสาเร็จ ComMedSci
๗ ขอนแก่น
โดย คุณศุภลักษณ์ พริ้งเพราะ
๕๘

ลาดับ

หน่วยงาน

๖

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
๘ อุดรธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
๘ อุดรธานี

๗

ชื่อเรื่อง/ผู้นาเสนอ
ความสาเร็จ ComMedSci “มดงานตัวนิดที่ยิ่งใหญ่”
โดย คุณชุลีพร จันทรเสนา
จากเต่าสู่กระต่าย ด้วยระบบสารบรรณออนไลน์
โดย คุณภิรัชญา คอนสวรรค์

รายละเอียดผู้เข้าร่วมประกวดเรื่องเล่าเร้าพลังในกิจกรรม KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจาปี ๒๕๖๐
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หน่วยงาน
สานักเครื่องสาอางและวัตถุ
อันตราย
กองแผนงานและวิชาการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖
ชลบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗
ขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙
นครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑
สุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒
สงขลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒
สงขลา

ชื่อเรื่อง/ผู้นาเสนอ
บันทึกการเดินทางของ...คุณปู่
โดย คุณพงษ์นุวัฒน์ ศรีงาม และคุณหฤทัย แสงจรัสวิชัย
ส่งความรู้คู่ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
โดย คุณปุญญภัค ถายา
เล็กน้อยมหาศาล
โดย คุณจิระเดช นาสุข
รวมพลังงานล้าง สะสางงาน
โดย คุณนวรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
กุ้งจ่อมประโคนชัย ก้าวไกลได้มาตรฐาน
โดย คุณพัชรี อินธิยศ
รู้แล้วจะหนาว
โดย คุณพงษ์ธร ทองบุญ
เปิดประตู..สู่สังคม
โดย คุณรัตนาภรณ์ กิจจารักษ์
จัดการสิ่งมีชีวิตเล็กๆ..สู่ความสาเร็จอันยิ่งใหญ่
"Bacteria Ready to Use”
โดย คุณ พีรารินทร์ ปรางค์สุวรรณ

๕๙

รายละเอียดหน่วยงานที่ส่งผลงานการจัดการความรู้เข้าร่วมประกวด หน่วยงานที่ส่งผลงานร่วม
จัดนิทรรศการแต่ไม่ประกวด และหน่วยงานที่ไม่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
ลาดับ

หน่วยงาน

ลาดับ

หน่วยงาน

๑๓

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓
นครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ นนทบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕
สมุทรสงคราม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗
ขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙
นครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐
อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุ
ราษฎร์ธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑
ภูเก็ต
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒
สงขลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ ตรัง

หน่วยงานที่ส่งผลงานร่วมประกวด
๑ สถาบันชีววัตถุ
๒
๓

๑๔
๑๕

๔
๕

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สานักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
สถาบันวิจัยสมุนไพร

๖

สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

๑๘

๗

สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย

๑๙

๘

สานักยาและวัตถุเสพติด

๒๐

๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๑

๑๖
๑๗

๑๐

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑
๒๒
เชียงใหม่
๑๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑
๒๓
เชียงราย
๑๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒
พิษณุโลก
หน่วยงานที่ส่งผลงานร่วมจัดนิทรรศการแต่ไม่ประกวด
๑ สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
๒ สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานที่ไม่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
๑ ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
๒ สานักเลขานุการกรม

๖๐

๔
๕

กองแผนงานและวิชาการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี

๓

กลุ่มตรวจสอบภายใน

๖๑

๖๒

การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน/
ประเมินผลการดาเนินงาน

๖๓

การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน/ประเมินผลการดาเนินงาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดทาตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ระดับความสาเร็จของการ
จัดการความรู้ ดังรายละเอียด
คาอธิบาย :
ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การตามแผนการบริ ห ารจั ด การความรู้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีกระบวนการบริหารจัดการความรู้ ประกอบด้วย
กิจกรรม ตามขั้นตอนทั้ง ๗ ขั้นตอน (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ๖ องค์ประกอบ (Change Management Process) มาบูรณาการร่วมกัน
หน่วยงานต้องดาเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแต่ละ
ขั้น ตอน และครบถ้ว นทุ กกิจ กรรม และจั ดทารายงานสรุ ปผลการด าเนิน งานแผนการจัด การความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมกับองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการ
ความรู้ ให้ทีมงานการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามกาหนดเวลา
คานิยาม : กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑

 มีการทบทวนทีมงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
 มีการประชุมเพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ โดยจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการ
ผลักดันความสาเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามคารับรองฯ ของ
หน่วยงาน ปี ๒๕๖๐
 มีแผนการจั ดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างน้อย ๑ องค์
๒
ความรู้และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน และจัดส่งให้ทีมงานการจัดการ
ความรู้ของกรม ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
๓
 ดาเนินการตามแผนฯ ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผน
 ดาเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ในทุกกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะการนาองค์ความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
๔
 รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนแผนการจัดการความรู้ต่อ
หัวหน้าหน่วยงานอย่างน้อย ๒ ครั้ง
 รายงานสรุปผลการดาเนินงานแผนการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐นาเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานพร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ในการดาเนินการปีต่อไป
๕
นาส่งรายงานผลการดาเนินงานตามขั้นตอนที่ ๔ พร้อมกับองค์ความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ให้ทีมงานการจัดการความรู้ของกรม และ(ส่ง
รายงานการดาเนินงานรอบ ๑๒ เดือน) ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
๖๔

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการจัดการ
ความรู้

ระดับ
ความสาเร็จ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บข้อมูล :
แผนการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานที่จัดส่งให้ทีมงานจัดการความรู้
แนวทางการประเมินผล :
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑
- -มีการทบทวนทีมงานการจัดการความรู้ของ - คาสั่งแต่งตั้ง/ หนังสือมอบหมายทีมงานการจัดการ
หน่วยงาน
ความรู้ของหน่วยงาน/ รายงานการประชุมทบทวน
ทีมงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
-มีก ารประชุม เพื่อ คัด เลื อ กองค์ค วามรู้ โดย
จ าแนกองค์ ค วามรู้ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การผลั ก ดั น
ความส าเร็ จ ของประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
หน่วยงานตามคารับรองฯ ของหน่วยงาน ปี
๒๕๖๐
ขั้นตอนที่ ๒
-มีแผนการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่ า งน้ อ ย ๑ องค์ ความรู้แ ละ
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
และจั ดส่ ง ให้ ทีม งานการจั ด การความรู้ ข อง
กรม ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
ขั้นตอนที่ ๓
-ดาเนินการตามแผนฯ ได้ครบถ้วนทุก
กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผน

- รายงานการประชุมเพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็น
ต่อการผลักดันความสาเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานตามคารับรองฯปี ๒๕๖๐

- แผนการจัดการความรู้ปี ๒๕๖๐ มีคุณภาพครบถ้วน
ตามขั้นตอนที่กาหนด
- แผนการจัดการความรู้ปี ๒๕๖๐ ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
- สาเนาหนังสือนาส่งแผนการจัดการความรู้ให้ทีมงาน
การจัดการความรู้ของกรมภายในวันที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๖๐
- รายงานผลการดาเนินการตามแผนฯที่ระบุผลสาเร็จ
ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน

-ด าเนิ น การครอบคลุ ม กลุ่ ม เป้ า หมายได้ ไ ม่ - ดาเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่า
น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ ๙ ๐ ใ น ทุ ก กิ จ ก ร ร ม ร้อยละ ๙๐ ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ที่ร ะบุ ไว้ในแต่ล ะขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนพร้อมหลักฐานประกอบ
๖๕

ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล

โดยเฉพาะการน าองค์ ค วามรู้ ม าใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ ๔
- มีการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผล - รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ ที่หัวหน้า
การดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ต่อ หน่วยงานลงนามรับทราบ (อย่างน้อย ๒ ครั้ง)
หัวหน้าหน่วยงานอย่างน้อย ๒ ครั้ง
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานแผนการ
จัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ นาเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานพร้อม
ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ในการดาเนินการปีต่อไป
ขั้นตอนที่ ๕
- นาส่งรายงานผลการดาเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ ๔ พร้อมกับองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ และ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ทีมงานการจัดการ
ความรู้ของกรมฯ ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๖๐

- รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนฯพร้อมระบุ
ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การดาเนินการในปีต่อไปทีห่ ัวหน้าหน่วยงานลงนาม
รับทราบ/ให้ความเห็นชอบ

- ส่ง file(s) หรือ web link เข้าถึง file(s) องค์ความรู้
ที่ได้จากการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้
เพื่อทีมงานการจัดการความรู้ของกรมฯ สามารถ
รวบรวม จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้
- หนั ง สื อ น าส่ ง รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานตาม
ขั้นตอนที่ 4 พร้อมหลั กฐานประกอบ ให้ทีมงานการ
จั ด การความรู้ ข องกรมฯภายในวั น ที่ ๑๙ ตุ ล าคม
๒๕๖๐

หมายเหตุ :
การจัดทารายงานประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้
หน่วยงานส่งรายงานสรุปผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่สาคัญต่อการคานวณและ
พิจารณาผลการดาเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/ หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ขอให้หน่วยงานจัดส่งพร้อมกับรายงาน
การดาเนินงานรอบ ๑๒ เดือน เพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ : ทีมงานการจัดการความรู้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ประธานทีมงานการจัดการความรู้ เบอร์ติดต่อ ๐๒-๙๕๑-๐๐๐๐ ต่อ ๙๘๔๗๗
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มือถือ ๐๘๑-๘๖๑-๑๑๙๖
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสุวรรณา เธียรอังกูร
เบอร์ติดต่อ ๐๒-๙๕๑-๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๔๙๙

๖๖

ตัวอย่าง รายงานผลการดาเนินงานตามคารับรองปฏิบัติราชการ

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

เผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้ระดับกรม

๗๑

การเผยแพร่ ผ ลงานการจั ดการความรู้ระดับกรม ดาเนินการผ่ าน webpage การจัดการ
ความรู้ และการจั ด นิ ท รรศการโปสเตอร์ ผ ลงานการจั ด การความรู้ ข องหน่ ว ยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๗๒

๗๓

สรุปผลการดาเนินงาน

๗๔

ทีมงานจั ดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่ว มกันสรุปผลการดาเนินงาน ในวันที่ ๔
สิงหาคม ๒๕๖๐ นอกจากนี้ยังร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป โดยได้จัดทา
สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. สรุปผลการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี ๒๕๖๐
๒. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ตามขั้นตอน ๑-๔
๓. สรุปย่อองค์ความรู้ดีเด่น เพื่อให้สานักวิชาการสาธารณสุข จัดทารายงานประจาปี
โดย
- จัดส่งให้กับ สานักวิชาการสาธารณสุข สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทาง email :
km1706.moph@gmail.com และ
- เผยแพร่ ผ่าน webpage การจัดการความรู้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทาง http://www.dmsc.moph.go.th/kmdmsc/

๗๕

การจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เรื่อง
การจัดการความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยมาลาเรียทางห้องปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มทักษะการวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยฟิล์มชนิดบางและชนิดหนาให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถ
วินิจฉัยแยก species และระยะของเชื้อมาลาเรียได้อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก สามารถ
รายงานผลรายการทดสอบปรสิตในเลือดได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๒
ขั้นตอน
๑. การดาเนินงานการสร้างองค์ความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ ทั้งนี้องค์ความรู้นั้น เป็นองค์ความรู้
เดิมที่หน่วยงานมีอยู่ และนามาต่อยอด หรือเป็นองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่
วิธีดาเนินการ
การบ่งชี้ความรู:้
ประชุ มทีมงานการจัด การความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อทบทวนและจ าแนกองค์ ความรู้ และ
คัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ประจาปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
การสร้างและแสวงหาความรู้:
ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เรื่องการตรวจวินิจฉัยมาลาเรียทาง
ห้องปฏิบัติการและเชิญผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้
 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวินิจฉัยมาลาเรียมาถ่ ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การตรวจ
วินิจฉัยปรสิตในเลือดและอุจจาระและการพัฒนาในอนาคตการประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก” โดย ศ.ดร.ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา และ รศ.ดร.
พรทิพย์ เพ็ชรมิตร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินผลการตรวจวิเคราะห์จากภายนอก ประจาปี
๒๕๖๐ ให้ กั บ สมาชิ ก ประเมิ น คุ ณ ภาพการตรวจวิ เ คราะห์ เรื่ อ ง “Microscopic
examination for malaria diagnosis and other recent techniques” โดย รศ.ดร.พญ.
อัญชลี ตั้งตรงจิตร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาล ซึ่งจัดอบรม ๒
รอบ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๕๐
คน
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องค์ความรู้เด่น หรือ ยอดเยี่ยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๑. ชื่อองค์ความรู้ การพัฒนาระบบบริหารและวิชาการ โดยใช้ระบบสารสนเทศ
๒. ชื่อหน่วยงาน
๓. กลุ่มเป้าหมายกับผู้ใช้

สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บุคลากร สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ในการใช้ระบบสารสนเทศ โปรแกรม LABs/Q และมีการ
วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพด้านการบริหารจัดการ ให้บริการทดสอบที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วนและรวดเร็วทันเวลา
๕. โครงสร้างและสาระสาคัญ (เนื้อหาโดยย่อ)
วิธีดาเนินการ
ดาเนินการตามหลักการจัดการความรู้ ควบคู่กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ มีการบ่งชี้ความรู้ โดย
KM Team ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบจัดทาทะเบียนรายการความรู้ที่เกี่ยวข้อง ความสาเร็จและปัญหา
ในการดาเนินงานด้วยโปรแกรม LABs/Q ตามโครงการฯ ในปีที่ ๑ จัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ สื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ พิจารณาการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยใช้เทคนิค
“Peer Assist” KM Team เรียนรู้การทาหน้าที่เป็น “Facilitator” และใช้ในการประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทา
ให้สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติมีการถ่ายทอด แบ่งปันประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง กระตุ้นให้สมาชิกมีความสนใจและ
เห็นความจาเป็นในการนาโปรแกรม LABs/Q ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยรวบรวมทบทวนความถูกต้องของความรู้ที่ได้
จัดให้เป็นหมวดหมู่ แล้วจัดทา Best Practices ออกมาเป็นเอกสารและถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้โปรแกรม LABs/Q
ที่เหมาะสม และเข้าถึงได้สะดวก กระตุ้นให้สมาชิกนาความรู้หรือประสบการณ์ไปใช้ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
ปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดทาฐานข้อมูลด้านการให้บริการทดสอบ ของสานักเครื่องสาอางและ
วัตถุอันตราย และจัดทากิจกรรม After Action Review จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้
จากการนาความรู้ไปใช้ในการทางาน เข้าสู่กระบวนการ PDCA เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข
นาเสนอสรุปผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร

๗๗
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เอกสารแนบท้าย
๑. แผนแม่บทการจัดการความรู้ (ระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ฉบับปรับปรุง
๒. คาสั่งแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และแต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้
๓. แผนการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๗๙

แผนแม่บทการจัดการความรู้
(KM Master Plan)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562
ฉบับปรับปรุง

๘๐

บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary)
การจัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM Master Plan) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระยะเวลา 5 ปี ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2558-2562 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบทิ ศ ทางการด าเนิ น งาน
ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และตอบเป้าหมายขององค์กรได้ ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และ
ทีมงานการจัดการความรู้ จึงได้ร่วมกันจัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์กร ได้แก่ วิสัยทัศน์, พันธกิจและยุทธศาสตร์
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ 2558 และแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557-2560 จากนั้นประชุมระดมสมองจัดทาแผนแม่บ ทการจัดการความรู้
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้ วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “สร้างและจัดการ
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ” และมี
ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 4 ประเด็น ได้แก่
1.
2.
3.
4.

เสริมสร้างทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจของบุคลากรในการจัดการความรู้
สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้
พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการความรู้
สนับสนุนการนาไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่องค์ความรู้

แผนแม่บทการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะเวลา 5 ปีนี้ มีกลยุทธ์
และกิจ กรรมที่ มุ่ง เน้ น การพั ฒ นาการจัดการความรู้ตามประเด็น ยุท ธศาสตร์ก ารจัด การความรู้ทั้ ง 4
ประเด็น การเสริมสร้างให้บุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยการกระตุ้น สร้างกระแส และสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ จะทาให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และต่อยอดองค์ความรู้เพื่อนาไปสู่ Best Practices สามารถสร้างนวัตกรรม และมีการ
พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM Master Plan) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558- 2562)
ฉบับปรับปรุง
ความสาคัญและความเป็นมา
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้
กาหนดให้“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่ างสม่าเสมอ โดยต้องรั บ รู้ข้อมูล ข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ...” นอกจากนี้
ตามกรอบแนวคิ ด เกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ( PMQA) ที่ มุ่ ง เน้ น
กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ยังกาหนดให้
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ ต้องจัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ที่สนับสนุนการดาเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งจัดเป็นหัวใจสาคัญที่จะส่งผลไปยังหมวดต่างๆ ทาให้เกิดการพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และนาแผนไปปฏิบัติได้สาเร็จ
เพื่อให้ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการพัฒ นาอย่างเป็น ระบบในทิศ ทางเดียวกั น
สามารถสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามวิสัยทัศน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย ” ทีมงานการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จึงได้จัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ ที่มีการจัดแบ่งระยะของการดาเนินงานการจัดการความรู้ที่
เหมาะสม สอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.
2558 (ภาคผนวก ก) และยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การความรู้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2557-2560
(ภาคผนวก ข) เพื่อใช้เป็นแผนงานหลักในการดาเนินงานการจัดการความรู้อย่างเป็นลาดับขั้นตอน ตาม
กรอบระยะเวลาที่กาหนด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ ที่เหมาะสม
และสอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. รวบรวม ศึกษา ทบทวนข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์กร
ที ม งานการจั ด การความรู้ ไ ด้ ร วบรวม ศึ ก ษา ทบทวนข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาทิ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหน้าที่แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงานย่ อ ยจากเอกสารต่ า งๆ เช่ น ลั ก ษณะส าคั ญ องค์ ก ร เว็ บ ไซต์
(http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc/home.php) และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ
๘๒

2. วิเคราะห์ข้อมูล
การจั ดการความรู้ KM (Knowledge Management) เป็ นเครื่องมื อในการรวบรวมและ
แบ่ ง ปั น ความรู้ ที่ ก ระจั ด กระจายภายในองค์ กรอย่ า งเป็ น ระบบ มี วั ต ถุ ประสงค์ ให้ เ กิ ด การถ่ า ยทอด
รวบรวม จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ เพื่อนาไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการทางาน โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ที่เป็นลาดับ 7 ขั้นตอน
ได้แก่
1. การบ่งชี้ความรู้
2. การสร้างหรือแสวงหาความรู้
3. การจัดหมวดหมู่ความรู้
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
5. การเข้าถึงความรู้
6. การแบ่งปันความรู้ และ
7. การเรียนรู้ไปใช้งาน
นอกจากนี้ จะต้องบูรณาการกระบวนการจัด การความรู้ เข้ากับกระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. การเตรียมความพร้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและกระแสการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
3. การพัฒนากลไกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
4. การวางแผนและดาเนินการเปลี่ยนแปลงตามแผน
5. การติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลง และ
6. การให้รางวัลความสาเร็จ
3. จัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้
ทีมงานการจัดการความรู้ได้ประชุมระดมสมอง ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร ค้นหา สร้างและจั ดกลุ่ มองค์ความรู้ที่ จาเป็นของแต่ละพันธกิจและในองค์รวมของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ขององค์กร
และจัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมไมด้า งาม
วงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
SWOT Analysis การจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Strength

Weakness

มีบุคลากรและองค์ความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในระดับสากล
Opportunity



ขาดทิศทางที่ชัดเจนในการจัดการความรู้



การเข้าถึงองค์ความรูภ้ ายนอก

Threat

ข้อมูลความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่
ยอมรับและเชื่อถือในประเทศ
๘๓



ความต้องการความรู้ของผู้ใช้บริการมีการเปลีย่ นแปลง



ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว

แผนการดาเนิ นงานในระยะยาว หรือแผนแม่บทการจัดการความรู้นี้ ใช้เป็นกรอบแนว
ทางการดาเนิ น งานด้ านการจั ด การความรู้ อ ย่า งเป็น ล าดั บ ขั้น ตอน ที่ มีค วามสอดคล้ องกั บวิ สั ยทั ศ น์
(Vision) พั น ธกิ จ (Mission) และยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร โดยแผนแม่ บ ทการจั ด การความรู้ นี้
เปรียบเสมือนแผนที่เดินทางที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรเห็นภาพข้างหน้าร่วมกันและพร้อมก้าวเดินไป
ด้วยกันตามเป้าหมายที่วางไว้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ ระยะ
5 ปี พ.ศ. 2558-2562 (ตารางที่ 1) และแผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2558
(ตารางที่ 2) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นลาดับขั้นตอนและ
ต่อเนื่อง
แผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM Master Plan) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ. 2558-2562
วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
“สร้างและจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
1. เสริมสร้างทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจของบุคลากรในการจัดการความรู้
2. สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้
3. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการความรู้
4. สนับสนุนการนาไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่องค์ความรู้
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริ มสร้า งทักษะ ทัศ นคติ และแรงจูงใจของบุคลากรในการจัดการ
ความรู้
วัตถุประสงค์ บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีศักยภาพในการจัดการความรู้
กลยุทธ์

สร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้

กิจกรรม

ฝึกอบรม และดูงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้
กลยุทธ์

พัฒนากลไกการทางานร่วมกันของภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้

กิจกรรม

จัดทาโครงการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบสารสนเทศการสืบค้นความรู้
2. ให้คาปรึกษาในการจัดทาการจัดการความรู้
๘๔

กิจกรรม

1. การจัดทาฐานข้อมูล และคลังความรู้
2. จั ด ท าแนวทางการด าเนิ น งานการจั ด การความรู้ (เช่ น ท าแผนวิ ธี ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ทั้งหมดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
3. จัดประชุมสัมมนา KM Team อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสนอผลการจัดการความรู้ที่สาคัญในการกาหนดและสนั บสนุนนโยบาย
ด้านสาธารณสุข
2. เพื่อนาองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข
กลยุทธ์

กิจกรรม

1. พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2. สร้างกลไกและระบบการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา และกาหนด
นโยบายด้านสาธารณสุข
1. ประสานสื่อสาธารณะ ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
2. จัดทา App (เช่น Single window), social network เช่น Facebook, Line
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนาองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
4. จัด KM Day

๘๕

ตารางที่ 1 แผนแม่บทการจัดการความรู้ ระยะ 5 ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562)
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ได้

ปีงบประมาณ

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

58

59

60

61

62

จัดฝึกอบรมอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี
ดูงานอย่างน้อย 1
ครั้ง/ปี
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี











สรทพ.











สรทพ.









KM Team

มีฐานข้อมูล และ
คลังความรู้อย่าง
น้อย 1 ฐาน
แนวทางการ
ดาเนินงานการ
จัดการความรู้
จัดประชุมสัมมนา
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี











สรทพ./ศทส/

1.ฝึกอบรม และดูงาน
- ฝึกอบรม (สร้างครู ก ตามด้วย

ครู ข)
- ดูงาน (ครู ก)
2.จัดทาโครงการบูรณาการกับ

ภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้
3.การจัดทา/ปรับปรุง ฐานข้อมูล
และคลังความรู้ (ประสานกับกลุม่
กพว. เรื่องฐานข้อมูล 5 ฐาน)
4.ทบทวนแนวทางการดาเนินงาน
การจัดการความรู้
5.จัดประชุมสัมมนา KM Team
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6.เผยแพร่ความรู้/ข่าวสารสู่

สาธารณะ ทั้งระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศ
7.จัดทา/ปรับปรุง App (เช่น
Single window), social network
เช่น Facebook, Line
8.ประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการนาองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์
9.จัด KM Day

KM Team/ KM

หน่วยงาน










KM Team











สรทพ.

จานวนความรู/้
ข่าวสารที่ได้สื่อสารสู่
สาธารณะ อย่าง
น้อย 100 เรื่อง/ปี
ช่องทางสื่อสาร
หลายช่องทาง











KM Team/ KM











KM Team/ศทส./
KM หน่วยงาน

มีการทางานเป็น
เครือข่าย











KM Team

มีการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ปลี ะ 1 ครั้ง











KM Team/สรทพ.

หน่วยงาน

KM Day
- ปรับรูปแบบให้ KM Day มีชีวิตชีวา กิจกรรมหลากหลาย
- ผู้เข้าร่วมงาน ควรเป็นทั้งคนในกรมฯและรวมถึงกระทรวงฯ
- มีการจัดนิทรรศการ รูปแบบงานมอบรางวัลจริยธรรม
- เน้นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มากกว่าเวทีการบรรยาย-รับฟัง
๘๖

ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ได้

ระยะเวลาปี 2560
Q1

ฝึกอบรม และดูงาน
- ฝึกอบรม

Q2

Q3

Q4



จัดฝึกอบรมอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี

- ดูงาน

อย่างน้อย 1 ครั้ง/
ปี
การจัดทาฐานข้อมูล และ
มีฐานข้อมูล และ
คลังความรู้
คลังความรู้อย่าง
น้อย 1
จัดทาแนวทางการ
แผนแม่บท และ
ดาเนินงานการจัดการความรู้ แผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้
ประจาปี 2558 และ
บัญชีรายชื่อองค์
ความรู้การ
ดาเนินงานการ
จัดการความรู้
จัดประชุมสัมมนา KM Team จัดประชุมสัมมนา
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
ประสานสื่อสาธารณะ ทั้ง
องค์ความรู้ที่ได้
ระดับท้องถิ่น และ
สื่อสารสูส่ าธารณะ
ระดับประเทศ
จัดทา App/ social network
ช่องทางสื่อสาร
หลายช่องทาง
ประสานงานกับหน่วยงานที่ มีการทางานเป็น
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เครือข่าย
เอกชน ในการนาองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์
จัด KM Day
มีการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ปลี ะ 1 ครั้ง



งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ

สรทพ.


สรทพ.



สรทพ./ศทส/
KM Team/
KMหน่วยงาน





KM Team





KM Team



KM Team/
KMหน่วยงาน



KM Team/ศทส./KM



หน่วยงาน


KM Team



KM Team/

สรทพ.

๘๗

ภาคผนวก (ก)
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557-2560
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557-2560
วิสัยทัศน์ : สร้างและใช้องค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทยที่สมดุลและยั่งยืน ภายในปี
พ.ศ.2560
พันธกิจ : 1. ร่วมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการจัดการความรู้
3. สนับสนุนการจัดการความรู้ขององค์กรและเครือข่ายบริการสุขภาพ
4. มุ่งเน้นให้มีการนาองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์
เป้าประสงค์
1. มีระบบการสร้างการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้
2. เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเพียงพอต่อการเกิดสุขภาวะ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ที่มีคุณภาพ
3. มีการนาองค์ความรู้และผลงานไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้นมีการนาไปใช้ประโยชน์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างทัศนคติ แรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพในการจัดการความรู้
กลยุทธ์
พัฒนากลไกการทางานร่วมกันของเครือข่ายในจัดการความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
กลยุทธ์
สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลยุทธ์
พั ฒ นาระบบการให้ ค าปรึ ก ษาและเป็ น พี่ เ ลี้ ย งเพื่ อ การจั ด การความรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การนาไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่องค์ความรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสนอผลการจัดการความรู้ที่สาคัญในการกาหนดและสนับสนุนนโยบายด้าน
สุขภาพ
2. เพื่อนาองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพ
กลยุทธ์
สร้ า งกลไกและระบบการน าผลการจั ด การความรู้ แ ละองค์ ความรู้ไ ปใช้ใ นการ
แก้ปัญหาและกาหนดนโยบายด้านสุขภาพ

๘๘

ภาคผนวก (ข)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. 2559-2563
วิสัยทัศน์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย
พันธกิจ
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่ อให้ได้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข
2. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร แจ้งเตือนภัย และกาหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากโรคและ
ภัยสุขภาพ
3. กาหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
4. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในฐานะ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
5. พัฒนาและกาหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขของ
ประเทศและเอเชีย
ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
1. กาหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย เครื่องสาอาง เครื่องมือ
แพทย์ รังสี และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค
2. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ
4. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เพื่อควบคุมคุณภาพ
ประสิทธิภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นหลักฐานทางคดี รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันและควบคุมโรค
5. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร ยาเสพติด และการชันสูตร
โรค เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และเป็นห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข
6. สนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ดาเนินการรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
7. พัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๘๙

8. ถ่ายทอดองค์กรความรู้และผลผลิตที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสู่ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่กรม หรือตามที่รัฐ มนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
2. พั ฒ นาขี ด สมรรถนะและความทั น สมั ย ในการตอบสนองต่ อ ปั ญ หาทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข
3. ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
4. ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมายการให้บริการ
1. ประชาชนและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นาไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ
2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความ
ทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการจากการกาหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. ผู้ รั บ บริ การได้รั บ ประโยชน์จากห้ องปฏิบัติ การที่มีส มรรถนะ คุณ ภาพและศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล
5. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและการบริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
กลยุทธ์กรม
1. เสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรในการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและประเทศ
2. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการยกระดับเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการกาหนดมาตรการห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศ
4. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการกาหนดมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข และเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภายในและภายนอกประเทศ
5. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการยกระดับการบริหารจัดการ โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
การบริหารจัดการที่เหมาะสมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผลผลิต
ผลผลิตที่ ๑ : องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ
ผลผลิตที่ ๒ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทัน
สมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
ผลผลิตที่ ๓ : เป็นหน่วยงานกลางกาหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
ผลผลิตที่ ๔ : เป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ
๙๐

ประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ผลผลิตที่ ๕ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทาง
ด้านการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ ๑ : องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ
กิจกรรมหลักที่ ๑ ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย ควบคุม ป้องกันและรักษาโรค
กิจกรรมหลักที่ ๒ ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขและชุมชน
ผลผลิตที่ ๒ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย
และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้
มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลักที่ ๒ ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็น
ระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ
ผลผลิตที่ ๓ : เป็นหน่วยงานกลางกาหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของประเทศ
กิจกรรมหลักที่ ๑ : ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดมาตรการและ
พัฒนาเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ ๒ : บริการและสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
ผลผลิตที่ ๔ : เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรมหลักที่ ๒ กาหนดมาตรฐาน และพัฒนาผลงานทางวิชาการทางห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์
และสาธารณสุข ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ผลผลิตที่ ๕ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางด้าน
การบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที่ ๑ : พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ /การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
ให้เหมาะสมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมหลักที่ ๒ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙๑

คาสั่งแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และแต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้
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แผนการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
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