
การประชุมชี้แจงการจัดทํา

Knowledge  Mapping 

11 พฤศจิกายน 2562

หองประชุมกําธร  สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย



กําหนดการ 

การประชุมการขับเคลื่อนการจัดการความรู และนวัตกรรม กรมอนามัย (Knowledge  Mapping)

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น

ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ

เวลา 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน

เวลา 13.30 – 13.45 น. เปดการประชุม

โดย นายสมพงษ ชัยโอภานนท

นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ดานโภชนาการ) 

รักษาราชการแทนประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

เวลา 13.45 – 16.00 ปรึกษาหารือเรื่อง การดําเนินการจัดทํา Knowledge Mapping เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนงาน ตามนโยบาย

เรงดวนในป 2563 และสนับสนุนการขับเคล่ือนงานสําคัญกรมอนามัย

เวลา 16.00 – 16.30 น. อภิปรายทั่วไป และปดการประชุม



แนวทางการดําเนินงานการจัดการความรู ป 2563

การจัดการความรูและคลังความรู

การจัดการนวัตกรรม จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู



ประเด็นท่ีจะปรึกษา

1. หัวขอท่ีจะดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

2. ประเด็นท่ีตองมีใน Knowledge Mapping 

3. กําหนดสงราง Knowledge Mapping คร้ังท่ี 1 วันท่ี 9 ธ.ค. 62



I. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเรงดวนในป 2563 กรมอนามัย

(ภายใต 3 โครงการหลัก 7 ประเด็นยอย)

1. โครงการวิวาหสรางชาติ 

- การตั้งครรภคุณภาพ  ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย

- ครอบครัวคุณภาพ

2. โครงการเด็กไทยเลนเปลี่ยนโลก

- เลนฝกทักษะสมอง และทางสังคม

- เสริม IQ EQ และเพิ่ม EF

- เพิ่มความสูง

3. โครงการคนไทยสุขภาพดี

- อาหารบาทวิถีคุณภาพ อาหารบาทวิถีคุณภาพ (Clean Food Good Test) 

- ออกกําลังกาย :DOH Step Challenge  อารมณดี

II.  สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสําคัญกรมอนามัย

1. PM 2.5

2. GREEN and CLEAN Hospital

ขอบเขต (Knowledge Mapping) 



กลไกการขับเคลื่อน

- Cluster

- คณะอนุกรรมการการจัดการความรู
- กพว.หนวยงาน



รางตารางแสดงผูท่ีเก่ียวของในแตละประเด็นขอบเขต (Knowledge Mapping) กรมอนามัย ป 2563

ท่ี ประเด็น Cluster หนวยงานหลักท่ีเกี่ยวของ ท่ีปรึกษา

สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเรงดวนในป 2563 

1. โครงการวิวาหสรางชาติ 

- การต้ังครรภคุณภาพ  ลูกเกิดรอด 

แมปลอดภัย

- Cluster  สตรีและเด็กปฐมวัย - สํานักสงเสริมสุขภาพ

- สํานักอนามัยการเจริญพันธ

- สํานักโภชนาการ

- สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ

นายแพทยกิตติพงศ แซเจ็ง

รก.นายแพทยทรงคุณวุฒิ         

(ดานสงเสริมสุขภาพ)

- ครอบครัวคุณภาพ - Cluster  สตรีและเด็กปฐมวัย

- Cluster วัยทํางาน

- Cluster  วัยผูสูงอายุ

- สํานักสงเสริมสุขภาพ

- สํานักอนามัยการเจริญพันธ

- สํานักอนามัยผูสูงอายุ

- สํานักทันตสาธารณสุข

- สํานักโภชนาการ

นายแพทยกิตติพงศ แซเจ็ง

รก.นายแพทยทรงคุณวุฒิ         

(ดานสงเสริมสุขภาพ)

2. โครงการเด็กไทยเลนเปลี่ยนโลก

- เลนฝกทักษะสมอง และทางสังคม

- Cluster  สตรีและเด็กปฐมวัย - สํานักสงเสริมสุขภาพ

- สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ

- กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ดร.จินตนา พัฒนพงศธร              

รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ

(ดานสงเสริมสุขภาพ)

- เสริม IQ EQ และเพิ่ม EF - Cluster  สตรีและเด็กปฐมวัย

- Cluster วัยเรียนวัยรุน

- สํานักสงเสริมสุขภาพ

- สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ

- กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ดร.จินตนา พัฒนพงศธร                            

รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ

(ดานสงเสริมสุขภาพ)

- เพิ่มความสูง - Cluster วัยเรียนวัยรุน

- Cluster  สตรีและเด็กปฐมวัย

- สํานักสงเสริมสุขภาพ

- สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ

- กองกิจกรรมทางกาย

- สํานักโภชนาการ

นายแพทยสมพงษ ชัยโอภานนท      

รก.นักวิชาสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ 

(ดานโภชนาการ)



รางตารางแสดงผูท่ีเก่ียวของในแตละประเด็นขอบเขต (Knowledge Mapping) กรมอนามัย ป 2563

ท่ี ประเด็น Cluster หนวยงานหลักท่ีเกี่ยวของ ท่ีปรึกษา

สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเรงดวนในป 2563 

3 โครงการคนไทยสุขภาพ

- อาหารบาทวิถีคุณภาพ (Clean 

Food Good Test) และผลกระทบจาก

สารเคมี พาราควอต คอลรไพรีฟอส และ

ไกลโฟเซต

- Cluster อนามัยและ

ส่ิงแวดลอม

- สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

- สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม

- กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

- ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

- สํานักโภชนาการ

ดร.อัมพร จันทวิบูลย

รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ

(ดานสุขาภิบาล)

- ออกกําลังกาย :DOH Step 

Challenge  อารมณดี

- Cluster วัยทํางาน

- Cluster วัยเรียนวัยรุน

- กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

- สํานักสงเสริมสุขภาพ

- สํานักอนามัยผูสูงอายุ

- สํานักโภชนาการ

- สํานักทันตสาธารณสุข

ทพญ.วรวรรณ อัศวกุล                   

รก.ทันตแพทยทรงคุณวุฒิ 

(ดานทันตสาธารณสุข)

สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสําคัญกรมอนามัย

4. ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) - Cluster อนามัยและ

ส่ิงแวดลอม

- กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

- สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม

- ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ              

รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ 

(ดานอนามัยส่ิงแวดลอม)

5. GREEN and CLEAN Hospital - Cluster อนามัยและ

ส่ิงแวดลอม

- สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม

- สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

- กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

- ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ             

รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ                   

(ดานอนามัยส่ิงแวดลอม)



ขอบเขต (Knowledge Mapping) :
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสําคัญกรมอนามยั

- PM 2.5

เปาหมาย KM  (Desire State) :  มีชุดความรูในดาน

สถานการณคุณภาพอากาศ (PM2.5) และสุขภาพในพ้ืนท่ี และการแจงเตือน

ประเด็น/ หัวขอความรู/ ชื่อเรื่อง

 พันธะสัญญา/ขอตกลงระหวางประเทศ

 นโยบาย / ยุทธศาสตรชาติ 20 ป / แผน

 กฎหมายที่เกี่ยวของ

 งานวิจัย

 ชุดความรู 

 Best Practice / พื้นที่ตนแบบ

 อื่นๆ

เสนอเพ่ิมเติม

 ชุดขอมูล

 เคร่ืองมือในการทํางาน

 ผูเชี่ยวชาญ

 คําถามที่พบบอย



แบบฟอรมแผนท่ีความรู (Knowledge Mapping)

ขอบเขต (Knowledge Mapping) :    สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเรงดวนในป 2563 กรมอนามัย โครงการ…………………………………………

เปาหมาย KM  (Desire State) :    มีชุดความรูในดาน ……………………………….

ประเด็น/ หัวขอความรู/ ช่ือเร่ือง

สถานการณ 

พันธะสัญญา/

ขอตกลงระหวาง

ประเทศ

นโยบาย / 

ยุทธศาสตรชาติ 20 

ป / แผน

กฎหมายที่

เกี่ยวของ
ชุดขอมูล งานวิจัย ชุดความรู 

เครื่องมือใน

การทํางาน

Best 

Practice / 

พื้นที่

ตนแบบ

ผูเช่ียวชาญ
คําถามที่พบ

บอย
อื่นๆ

GAPS



หมายเหตุ : นิยาม

สถานการณ ส่ิงที่เปนอยู หรือส่ิงที่กําลังเปนไป

พันธะสัญญา/ขอตกลงระหวางประเทศ เชน  พันธสัญญา อนุสัญญา ขอตกลง ระหวางประเทศ ในเรื่องนั้นๆ

นโยบาย / ยุทธศาสตรชาติ 20 ป / แผน เชน นโยบาย/ ยุทธศาสตร / แผน : ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม  

กฎหมายท่ีเก่ียวของ หลักเกณฑที่ออกโดยหนวยงาน เชน กฎหมาย พรบ. กฏกระทรวง ประกาศกระทรวง

ชุดขอมูล เชน รายงานสถานการณที่เกี่ยวของ

งานวิจัย งานวิจัย ที่เกี่ยวของ

ชุดความรู ชุดความรูที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนในการดําเดินการ

เครื่องมือในการทํางาน เชน โปรมแกรม Template 

Best Practice / พ้ืนท่ีตนแบบ ตัวอยางผลสําเร็จที่เกิดขึ้น

ผูเช่ียวชาญ บุคคลที่มีความรู ความเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ

คําถามท่ีพบบอย คําถามและคําตอบ ที่พบบอย



ขอบเขต (Knowledge Mapping) : งานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสําคัญกรมอนามัย

เปาหมาย KM  (Desire State) :  มีชุดความรูในดาน : PM 2.5

ประเด็น/ หัวขอความรู/ ช่ือเรื่อง

สถานการณ
พันธะสัญญา/

ขอตกลงระหวาง

ประเทศ

นโยบาย / 

ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป / แผน

กฎหมายท่ีเก่ียวของ งานวิจัย ชุดความรู 
Best Practice / พื้นท่ีตนแบบ

สถานการณคุณภาพ

อากาศ (PM2.5) และ

สุขภาพในพื้นท่ี และ

การแจงเตือน

FB: คนรักอนามัยใส

ใจอากาศ PM2.5 

เปาหมายการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน ตัวช้ีวัดท่ี 3.9.1 

การเสียชีวิตอัน

เน่ืองจากมลพิษทาง

อากาศลดลง

ยุทธศาสตรชาติ 20 

ป เปาหมายท่ี 5 เร่ือง 

การเติบโตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม และ

เปาหมายท่ี 

พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม

-ควบคุมการประกอบกิจการ

-เหตุรําคาญ/พื้นท่ีควบคุมเหตุ

รําคาญ

ผลกระทบตอ

สุขภาพและการ

คาดการณความเสี่ยง

ตอสุขภาพจากฝุน

ละอองขนาดเล็ก 

กรณีศึกษาจังหวัด

เชียงใหม 

คาเฝาระวังผลกระทบ

ตอสุขภาพจากฝุน

ละอองขนาดไมเกิน 2.5 

ไมครอน 

ตนแบบชุมชนการเฝาระวังและ

สื่อสารความเสี่ยงเพื่อปองกันและลด

ผลกระทบตอสุขภาพจากฝุนละออง

ขนาดเล็ก(ต.แมนาจร ต.กองแขก  

ต.ปงโคง ต.เมืองนะ จ. เชียงใหม ต.

พิชัย จ.ลําปาง และ ต.เกาะชาง    

จ.เชียงราย)
Geneva Action 

Agenda  (ลดการ

เสียชีวิตจากมลพิษ

ทางอากาศใหได 2 ใน 

3)

วาระแหงชาติ เร่ือง 

การแกไขปญหาฝุน

ละออง

พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ.2535

- มาตรฐานคุณภาพอากาศ

แหลงกําเนิดแบบอยูกับท่ี (เตาเผา/

โรงไฟฟา ฯลฯ) 

- มาตรฐานซัลเฟอรไดออกไซด

ความสัมพันธของฝุน

ละอองขนาดเล็กกับ

นํ้าหนักเด็กแรกเกิด

นอย 

คําแนะนําในการปฏิบัติ

ตนรายกลุมเสี่ยง  เด็ก 

หญิงต้ังครรภ ผูสูงอายุ 

ผูทํางานกลางแจง

ตนแบบโรงเรียนความรอบรูดาน

สุขภาพ กรณี PM2.5 (โรงเรียนเคหะ

ทุงสองหอง) 

พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535

การควบคุมการปลอยฝุนละออง

จากโรงงานอุตสาหกรรม

การพัฒนาคาเฝา

ระวังดวยสายตา

แนวทางปฏิบัติสําหรับ 

setting เสี่ยงตาง ๆ 

ไดแก โรงเรียน  ศูนย

ผูสูงอายุ และศูนยเด็ก

เล็ก 

พรบ. เหมืองแร พ.ศ. 2510

ควบคุมการปลอยมลพิษหรือสิ่งอื่น

ใดท่ีอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

อันเกิดจากการทําเหมือง 

การประเมินความ

เสี่ยงตอสุขภาพจาก 

PM2.5ใน กทม.

แนวทางการจัดทําหอง

ปลอดฝุนสําหรับอาคาร

สาธารณะและสําหรับ

บานเรือน

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/
https://www.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/%E0%B8%84%E0%B8%99%25
https://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/
https://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf
http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/main.php?filename=4SLaws_2562
http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/main.php?filename=4SLaws_2562
http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/main.php?filename=4SLaws_2562
https://www.who.int/phe/news/clean-air-for-health/en/
https://drive.google.com/file/d/1AFVihKp925HKegO_UEYK_3k8kGBLWmue/view
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_airsnd03.html
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_airsnd01.html


ขอบเขต (Knowledge Mapping) : งานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสําคัญกรมอนามัย (ตอ) 

เปาหมาย KM  (Desire State) :  มีชุดความรูในดาน : PM 2.5 (ตอ) 

ประเด็น/ หัวขอความรู/ ช่ือเรื่อง

สถานการณ

พันธะสัญญา/

ขอตกลงระหวาง

ประเทศ

นโยบาย / 

ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป / แผน

กฎหมายท่ีเก่ียวของ
งานวิจัย ชุดความรู Best Practice 

/ พื้นท่ีตนแบบ

พรบ.การขนสงทางบก พ.ศ. 2522  

การควบคุมรถท่ีเครื่องยนตกอใหเกิดกาซ ฝุน ควัน 

ละอองเคมี เกินเกณฑท่ีกําหนด

การควบคุมการบรรทุก มิให คน สัตว หรือส่ิงของท่ี

บรรทุกตกหลน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจกอเหตุ

เดือดรอนรําคาญ ทําใหทางสกปรกเปรอะเปอน ทําให

เส่ือมเสียสุขภาพอนามัยแกประชาชน หรือกอใหเกิด

อันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน

กําหนดใหเครื่องกําเนิดพลังงานของรถจะตองไมทําใหเกิด

กาซ ฝุน ควัน ละอองเคมี ฯลฯ เกินเกณฑท่ีกําหนด]

กําหนดเกณฑและวิธีการตรวจสอบคาควันดําจากทอไอ

เสียของรถยนตท่ีใชเครื่องยนตดีเซล

ความสัมพันธระหวาง 

PM2.5 ในบรรยากาศและใน

อาคาร และผลกระทบตอ

สุขภาพของนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร

แนวทางการ

ปฏิบัติ

สําหรับแกน

นําชุมชน  

อสม. CA 

CM

พรบ.ผังเมือง พ.ศ. 2562 

แผนผังแสดงพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีอนุรักษ

ขอกําหนดกําหนดประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด ความสูง 

และจํานวนของอาคารท่ีจะอนุญาตหรือไมอนุญาตให

กอสราง ฯลฯ

Air Quality Assessments 

for Health and 

Environment Policies in 

Thailand

GAPS



ประชุมชี้แจงการจัดทําราง

K Mapping ครั้งที่ 1

11 พ.ย. 62

สงราง K Mapping ครั้งที่ 1

9 ธ.ค. 62

ทดลองใช K Mapping 

16 ธ.ค. 62

ติดตามผลการใช             

K Mapping

มี.ค. 63ราง K Mapping

(เรื่อง PM 2.5)

29 พ.ย. 62
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