
 

 

 

 

ห
น
ังส
ือ
ร
วบ
ร
วม
อ
งค
์ค
วา
ม
รู้
ภ
าย
ใน

 

ส
 าน
ัก
ค
ุณ
ภ
าพ

แล
ะค
วา
ม
ป
ล
อ
ด
ภ
ัย
อ
าห
าร

 

B: Better 

Q: Quality 

S: Standard 

F: Food & 

        Future 

จัดท าโดย คณะท างานการจัดการความรู้ สคอ. 



หนังสือรวบรวมองคค์วามรู้ภายใน 

ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร ปี 2561 

 1 

บทสรุปผู้บริหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีนโยบายด้านการจัดการความรู้ให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

สามารถสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ การจัดการความรู้ในหน่วยงานจึงมีความส าคัญเพ่ือช่วยให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร  ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้เห็นถึงความส าคัญตามนโยบายจึงได้ด าเนินการด้านการ
จัดการความรู้ขึ้นเพ่ือ 

-  รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่มีประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอกหน่วยงานและประชาชนทั่วไป เพ่ือ
เป็นการพัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้าน
ความปลอดภัยของอาหารและก่อให้เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค อันเป็นภารกิจหลัก ภารกิจหนึ่งของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    

-  ถ่ายทอดความรู้โดยการอบรมให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือใช้ความรู้ของ
องค์กรผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

-  ยกระดับความรู้ที่เกิดขึ้นจนเป็นคลังความรู้และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการปีงบประมาณ 2561 โดย
การจัดการความรู้ไว้ดังนี้ 
1.ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 
    องค์ความรู้ที่จ าเป็น : ความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
    ตัวช้ีวัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : จ านวนองค์ความรู้อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 
ที่เก่ียวกับความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
    เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : 1. เป็นองค์ความรู้ที่รวบรวมความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเพ่ือ
เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                                      2. เป็นองค์ความรู้ที่ส่งเสริมมาตรฐานการด าเนินงานด้านเอกสารให้เป็นระบบ 
เพ่ือการพัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยให้เกิดขึ้นในองค์กร   
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล  
    องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การจัดการความรู้ภายในส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share care 
and Learn) 
    ตัวช้ีวัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : จ านวนองค์ความรู้อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 
ที่เก่ียวกับการจัดการความรู้ภายในส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
    เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : 1. เป็นองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมจากการถ่ายทอดความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นๆ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ความรู้สูญหายและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดสู่องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับองค์กรได้
เกิดการพัฒนาและมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
                                      2. เป็นองค์ความรู้ที่เจ้าหน้าที่ภายในส านักฯ สามารถเข้าถึงได้ง่าย ท าให้เกิด
ยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร ยกระดับคุณภาพการท างาน และยกระดับองค์กร สู่องค์กรการ
เรียนรู้ 
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จากที่ทีมงานจัดการความรู้ได้ก าหนดองค์ความรู้ตามแผนจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 มี 2 องค์ความรู้ซึ่งได้ด าเนินการตามแผนดังนี้ 
 

องค์ความรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
 

 ส านักฯ มีการทบทวนคณะท างานทีมงานการจัดการความรู้ของส านักฯ ตามค าสั่งส านักฯ ที่ 22/2560 
เรื่อง แต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 

 มีการประชุมเพ่ือคัดเลือกองค์ความรู้ โดยจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันความส าเร็จของ
ประเด็น 

 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามค ารับรองฯ ของหน่วยงาน ปี 2561 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 
จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวย
ส านักฯ  

 จัดส่งให้ทีมงาน  การจัดการความรู้ของกรมฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จ านวน 2 องค์ความรู้  
 ด าเนินการรวบรวมเอกสารองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
 ด าเนินการรวบรวมเอกสารความรู้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่ จ านวน 3 หมวด 

  1. ผลงานวิจัยส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
  2. รายงานผู้บริโภคและแจ้งเตือนภัย 
  3. สื่อเผยแพร่ 
      3.1 สรุปเนื้อหาโครงการ (One Page) 
      3.2 หนังสือ (E-book) 
      3.3 เอกสารเผยแพร่โครงการ Food Safety 
      3.4 สาระหน้ารู้ 

ผลการด าเนินงาน 
การรวบรวมให้เป็นมาตรฐานและมีเนื้อหาสมบูรณ์จ านวน 3 หมวด 
  1. ผลงานวิจัยส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จ านวน 143 เรื่อง 
     สามารถดูผลงานได้ที่เว็บไซด์ http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/research-2/ 
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รูปภาพ 1 ตัวอย่างผลงานวิจยัส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

  2. รายงานผู้บริโภคและแจ้งเตือนภัย จ านวน 101 เรื่อง 
สามารถดูผลงานได้ที่เว็บไซด์ http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/consumer-
report-2555-2560/ 

 

 
รูปภาพ 2 ตัวอย่างหน้าจอรายงานผู้บริโภคและแจ้งเตือนภัยด้านอาหาร ปีงบประมาณ 2555 - 2560 

  3. สื่อเผยแพร่ความรู้ทาง web site ของส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
เว็บไซด์ http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/publish/ 

3.1 สรุปเนื้อหาโครงการ (One Page) จ านวน 6 เรื่อง 
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1) อันตรายจากการปนปลอมยาแผนปัจจุบันในอาหารและเครื่องดื่ม ประจ าปี 2560 

 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/Infographic/food-supplements.pdf
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2) ฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหาร (formaldehyde in food) 

 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/Infographic/formaldehyde%20in%20food.pdf
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3) ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ (Antimicrobial Drug Residues in Meat) 

 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/Infographic/Info-Antimicrobial%20Drug.pdf
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4) การส ารวจปริมาณยาต้านจุลชีพตกค้างในไข่ของประเทศไทย ปี 2560 

 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/Infographic/Info-egg.pdf
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5) การส ารวจการตกค้างสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสารต้านจุลชีพและการปนเปื้อนจุลินทรีย์
ดื้อสารต้านจุลชีพในผลส้ม ปี 2560 

 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/Infographic/Info-orange.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/Infographic/Info-orange.pdf
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6) คุณภาพและความปลอดภัยของข้าวสารที่จ าหน่ายในประเทศไทย ปี 2560 

 
       
 
 
 
 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/Infographic/Info-rice.pdf
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3.2 หนังสือ (E-book) จ านวน 15 เรื่อง 
    สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/publish/ ดังนี้ 

1) ฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหาร (Formaldehyde in food) 
2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย(Food Safety) ประจ าปี

งบประมาณ 2560 
3) เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560) 
4) เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560) 

ฉบับ infographic 
5) เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 (ประกาศ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
6) วิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์อาหารเล่มที่ 1 (Standard Methods for Food Analysis 

Volume I) 
7) วิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์อาหารเล่มที่ 2 (Standard Methods for Food Analysis 

Volume II) 
8) วิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์อาหารเล่มที่ 3 (Standard Methods for Food Analysis 

Volume III) 
9) วิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์อาหารเล่มที่ 4 (Standard Methods for Food Analysis 

Volume IV) 
10) วิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์อาหารเล่มที่ 5 (Standard Methods for Food Analysis 

Volume V) 
11) วิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์อาหารเล่มที่ 6 (Standard Methods for Food Analysis 

Volume VI)  
12) คู่มือชุดทดสอบอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
13) รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจ าปี

งบประมาณ 2559 
14) แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยาเชิงปริมาณ 
15) ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/publish/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/formaldehyde-in-food/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/food-safety-report2560/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/food-safety-report2560/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/bio/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/micro-info/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/micro-info/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/micro/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/micro/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/standard-methods-1/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/standard-methods-1/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/standard-methods-2/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/standard-methods-2/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/standard-method-3/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/standard-method-3/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/standard-methods-4/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/standard-methods-4/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/standard-methods-5/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/standard-methods-5/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/standard-method-6/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/standard-method-6/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/food-testkit-book
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/food-safety-project59/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/food-safety-project59/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/practical-guide/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/labsafety/
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 รูปภาพ 3 ตัวอย่างหน้าปกหนังสอื (E-book) 

 
 3.3 เอกสารเผยแพร่โครงการ Food Safety จ านวน 19 เรื่อง 
      สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซด์ http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/publish/ 

ดังนี้ 
1) วิธีลดปริมาณสารพิษในผักผลไม้ 
2) ฉลาดใช้ภาชนะพลาสติกให้ปลอดภัย 
3) อะฟลาทอกซินในอาหาร 
4) สารบอแรกซ์แผนภาพอาหารเป็นพิษ 
5) หลัก 5 ประการสู่อาหารปลอดภัย 
6) สรุปขั้นตอนในการขอรับรองอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
7) คู่มือรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) 
8) ชุดทดสอบอาหาร 22 ชนิด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
9) กรดซาลิซิลิค 
10) สารฟอกขาว 
11) สารเร่งเนื้อแดงในสุกร 
12) น้ ามันปรุงอาหารที่ใช้ทอดซ้ า 
13) สารฟอร์มาลิน 
14) พวงเครื่องปรุงรสอาหาร (พวงก๋วยเตี๋ยว) 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/publish/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/3.วิธีลดปริมาณสารพิษในผักผลไม้และวิธีล้างผักให้สะอาด.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/4.ฉลาดใช้ภาชนะพลาสติกให้ปลอดภัย.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/aflatoxin.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/borax.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/borax.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/2.หลัก5ประการสู่อาหารปลอดภัย.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/food%20safety%20flowchart.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/foodsafety%20manual.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/Test%20kit%2022.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/salicylic.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/sulfite.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/meat.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/oil.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/formalin.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/noodle.pdf
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15) จุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค 
16) ยาฆ่าแมลง 
17) Food Safety Program under  Healthy Thailand Policy 
18) Department of Medical Sciences Test Kits of Food 

3.4 สาระหน้ารู้ จ านวน 7 เรื่อง 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซด์ http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/publish/ 
ดังนี้ 

1) อาหารปลอม 
2) การควบคุมความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารตามข้อก าหนดในกฏหมาย 
3) ก้าวทันสถานการณ์กับงานด้านอาหาร 
4) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เพ่ือการตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
5) สิ่งแปลกปลอมในอาหาร 
6) มารู้จักกับดีเอ็นเอในอาหาร 
7) โครงการส้มต าสะอาดและปลอดภัยสู่ครัวโลก 

 
องค์ความรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการความรู้ภายในส านักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร (Show Share care and Learn) 

 
 ประชุมหารือเพ่ือตรวจสอบความรู้ในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 มีรายการทะเบียน

ความรู้ 3 หมวด ได้แก่ การด าเนินงานวิจัย (Idea for free) ด้านอาหาร การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการและการถอด บทเรียน และการถ่ายถอดความรู้จากเรื่องเล่าในตัวบุคคล และจัดการผ่านเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show Share care and Learn 

 ด าเนินการรวบรวมเอกสารองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การด าเนินงานวิจัย (Idea for free) ด้าน
อาหาร การน าเสนอผลงานทางวิชาการ และการถอดบทเรียน และการถ่ายถอดความรู้จากเรื่องเล่าใน
ตัวบุคคล 

 ด าเนินการรวบรวมเอกสารความรู้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่ จ านวน 3 หมวด ได้แก่ โครงการวิจัย (Idea 
for free) ด้านอาหาร การน าเสนอผลงานทางวิชาการและการถอดบทเรียน การถ่ายถอดความรู้จาก
เรื่องเล่าในตัวบุคคล 

 ด าเนินการรวบรวมให้เป็นมาตรฐานและมีเนื้อหาสมบูรณ์ จ านวน 3 หมวด 
 เผยแพร่ความรู้การด าเนินงานจัดการความรู้ ทาง web site ของส านักคุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร 

ผลการด าเนินงาน 

 ด าเนินการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม Show Share care 
and Learn จ านวน 8 ครั้ง ดังนี้ 
 

 

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/microbiology.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/pesticide.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/06/e-book/food%20safety%20program_eng.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/Food%20Safety/Test%20kit%20of%20Food_eng.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/publish/
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/fake.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/package.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/situation.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/mobilelab.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/filth.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/dna.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/somtum.pdf
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ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 : น าเสนอแผนการจัดการความรู้ส านักฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
           และน าเสนอโครงการวิจัยด้านอาหาร (Idea for free) ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8  
           กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รูปภาพ 4 show share care and learn ครั้งท่ี 1 

    ครั้งที่ 2 : วันที่ 28 ธันวาคม 2560 : Success Story Telling โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ กนกพร อธิสุข 
                 และเสนอคลิปวีดี โอ เรื่ องเล่า เร้ าพลังที่ ได้รับรางวัล จากทีมงานการจัดการความรู้  
                กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

รูปภาพ 5 show share card and learn ครั้งท่ี 2 
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ครั้งที่ 3 : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 : การถอดความรู้จากเรื่องเล่าในตัวบุคคล ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท  
             จ. กาญจนบุรี 

รูปภาพ 6 show share care and learn ครั้งท่ี 3 

    ครั้งที่ 4 : วันที่ 25 มีนาคม 2561 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และชื่นชมความส าเร็จร่วมกัน 
                ณ ห้องประชุม 806 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รูปภาพ 7 show share care and learn ครั้งท่ี 4 
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ครั้งที่ 5 : วันที่ 30 เมษายน 2561 :  ถอดบทเรียนการน าเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการ กรมวิทยา- 
                ศาสตร์การแพทย์ ปี 2561  และกิจกรรมการถอดความรู้จากเรื่องเล่าในตัวบุคคล     
                ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รูปภาพ 8 show share care and learn ครั้งท่ี 5 

ครั้งที่ 6 : วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 :  กิจกรรมการถอดความรู้จากเรื่องเล่าในตัวบุคคล และการประชุม 
                ทีมงานคณะการจัดการความรู้  ณ ห้องประชุม 203 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
รูปภาพ 9 show share care and learn ครั้งท่ี 6 
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ครั้งที่ 7 : วันที่ 16 สิงหาคม 2561 :  ถ่ายทอดประสบการณ์การท างานจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง เรื่อง 
            มาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร ณ โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี 

รูปภาพ 10 show share care and learn ครั้งท่ี 7 

 ครั้งที่ 8 : วันที่ 18 กันยายน 2561 : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และชื่นชมความส าเร็จร่วมกัน 
กิจกรรมการถอดความรู้จากเรื่องเล่าในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
1. การเตรียมตัวเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
2. ประสบการณ์เรียนต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เวลา 13.00-15.00 น. 

รูปภาพ 11 show share care and learn ครั้งท่ี 8 
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ปัญหา อุปสรรค  
 

1. ความมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานยังมีจ านวนน้อย อาจจะเกิดจากประเด็นหรือหัวข้อที่น ามา
เสนอในการจัดการความรู้ไม่มีความน่าสนใจเพียงพอ 

2. ยังไม่เกิดการมีการร่วมกลุ่มของนักปฏิบัติที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 
 

แนวทางการพัฒนางานองค์ความรู้ของส านัก 
 
 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มีแนวทางการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในปีต่อๆ ไป  
3 ด้าน ดังนี้ 

1. การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะของบุคลากร เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษา 
3. การสร้างความสุข (work life balance) ในที่ท างาน “สุขภาพดี ท างานมีความสุข” 
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ภาคผนวก 
เอกสารประกอบ ครั้งที่ 5 : วันที่ 30 เมษายน 2561 :  ถอดบทเรียนการน าเสนอผลงานในเวทีประชุม
วิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561  และกิจกรรมการถอดความรู้จากเรื่องเล่าในตัวบุคคล  
ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 เรื่อง การประสานงาน การแก้ไขปัญหาในการท างานโดยใช้ไลน์กลุ่ม social media น าเสนอโดย 
นายบรรพต กลิ่นประทุม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
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เอกสารประกอบ ครั้งที่ 6 : วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 :  กิจกรรมการถอดความรู้จากเรื่องเล่าในตัวบุคคล 
และการประชุมทีมงานคณะการจัดการความรู้  ณ ห้องประชุม 203 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 เรื่อง จากแสตมป์...สู่..ไปรษณีย์ตอบรับ น าเสนอโดย นางสาวเพชรา จิตรบรรจง นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ช านาญการ 
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 เรื่อง สุขกันเถิดเรา น าเสนอโดย นางสาวสกุลรัตน์ สมสันติสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 
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 เรื่อง 5 ส. สุขใจ น าเสนอโดย นายวรพงศ์ พรหมณา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
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 เรื่อง ต่อมเอ๊ะ! กับ ค าตอบสุดท้าย น าเสนอโดย นางสุวรรณี  ธีรภาพธรรมกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ช านาญการพิเศษ 

  


