
National Health Authority

คณะกรรมการนโยบายส ขุภาพแห งชาต ิ
NHA

Regional Health Authority

.....................................
RHA

คำศ ัพท 

1. ระบบข อม ลู (MIS)

2. ระบบการเฝ าระว งัโรคและ
ป จัจ ัยกำหนดส ขุภาพ

3. การสาธารณส ขุระหว างประเทศ
(ASEAN + INTERNATIONAL)

4. การประเม นิเทคโนโลย ี

5. การเง นิการคล งัด านส ขุภาพ
และช ุดส ทิธ ปิระโยชน 

6. นโยบายและย ทุธศาสตร 
(Policy & Strategy)

ด านนโยบายและย ทุธศาสตร 
(Ploicy and Strategy)

7. กฎหมาย การส งเสร มิส ุขภาพ

อนาม ยัส  ิงแวดล อม8. มาตรฐานบร กิาร

9. การกำก บัต ดิตามและประเม นิผล
(Monitoring and Evalution)

ด านการกำก บัต ดิตาม
(Regulation)

10. การจ ดัการความร  ู 

(KM)
11. การเพ  ิมสมรรถนะบ คุลากร
ท  ีทำงานในระบบส ขุภาพ

ด านการสน บัสน นุ
(Supporter)

สามเสาหล ัก 
11 บทบาท

Big Picture

Holistic

Change 

Challenge
การส  ือสารองค กร

Policy & Strategy

Regulator

Supportor

การจ ดัทำ Blueprint 

for Change

System approach

Integration เตร ยีม Steering Team

Minsets

Skill sets

Tools set

กำหนด Framework
ของการทำงานใหม 

แผนปฏ บิ ตั กิาร
ของ RHA

ระบบข อม ลู สารสนเทศ 

ระบบการเฝ าระว งั
ประเม นิเทคโนโลย ี

ประเม นิความค  ุมค าค  ุมท นุ
ระบบการประเม นิ

ระบบการต ดัส นิใจ

PMQA

HA
ระบบมาตรฐาน
(Standard)

Knowledge Based

ระบบการจ ัดการความร  ู

Learning Organization

Living Organization

Social Organization

ระบบการพ ฒันาองค กร
(Organization Development)

Human Resource Management

(HRM)
Human Resource Development

(HRD)
Human Capital Management

(HCM)
Human

Critical Knowledge
Critical Practices

NHA 2 RHA

  ความท าทายใหม
 

Provider

Regulator

บทบาทใหม 

Organization
Communication

PMS

เอกสารประกอบการบรรยาย KM ในบทบาท NHA เตร ยีมเข าส  ูอาเซ ยีน
ดร. ภก. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีว ทิยาล ยัการปกครองท องถ  ิน มข.
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1. ส งเสร ิมความเจร ญิเต ิบโตทางเศรษฐก จิ
ความก าวหน าทางส ังคมและว ัฒนธรรม

2. ส งเสร มิการม ีเสถ ยีรภาพ ส นัต ิภาพ
และความม  ันคงของภ มู ภิาค

3. ส งเสร ิมความร วมม อืทางเศรษฐก จิ
ส ังคม ว ฒันธรรม ว ิชาการ ว ิทยาศาสตร 
และด านการบร กิาร

4. ส งเสร ิมความร วมม อืซ  ึงก นัและก นั
ในการฝ กึอบรมและการว จิ ยั

5. ส งเสร มิความร วมม ือในด านเกษตรกรรม
และอ ตุสาหกรรม การค า การคมนาคม การส  ือสาร
และปร บัปร ุงมาตรฐานการดำรงช วี ติ

6. ส งเสร ิมการม ีหล ักส ูตรการศ กึษา
เอเช ยีตะว นัออกเฉ ยีงใต 

7. ส งเสร ิมความร วมม อืก บัองค กรระด บัภ มู ิภาค
และองค กรระหว างประเทศ

ปฏ ญิญาอาเซ ยีน 7 ประการ
The ASEAN Declaration

Treaty of Amity and Cooperation
in Southeast Asia

TAC 1. การเคารพซ  ึงก นัและก นัในเอกราช
อธ ปิไตย ความเท าเท ี ยมบ ูรณาการแห ง
ด นิแดน และเอกล กัษณ ประจำชาต ิของท กุชาต ิ

2. ส ทิธ ขิองท ุกร ฐัในการดำรงอย  ูโดยปราศจาก
การแทรกแซง การโค นล มอธ ิปไตยหร อืการบ บี
บ งัค บัจากภายนอก

3. หล กัการไม แทรกแซงก จิการภายในซ  ึงก นัและก นั

4. ระง บัความแตกต างหร อืข อพ พิาท
ด วยส ันต วิ ธิ ี

5. การไม ใช การข  ูบ งัค บั หร ือการใช กำล ัง

6. ความร วมม อือย างม ีประส ทิธ ิภาพ
ระหว างประเทศสมาช ิก

6 ประการ

หล กัการพ  ืนฐาน
ของความร วมม อื

ศ นูย กลางการค า การลงท นุ

ทางผ านจ นี และอ นิเด ยี ด านการค า

อ ทิธ พิลเหน อืช องแคบมะละกา
ด านการเม อืง

เป น็อ  ูข าวอ  ูน ำให ก บัโลก

อ ดุมไปด วยพ ชืพ นัธ ธ ญัญาหาร
ด านเศรษฐก จิ

แหล งว ัฒนธรรม ศาสนา
ด านว ฒันธรรม

ความสำค ญัเช ิงภ ูม ิศาสตร 
ของประชาคมอาเซ ยีน

จ นี

ญ  ีป  ุน

เกาหล ใีต 

อ นิเด ยี

ออสเตรเล ยี

น วิซ แีลนด 
สหร ัฐฯ

ร ัสเซ ยี

9 ประเทศ

สหภาพย ุโรป(EU)
1 กล  ุมเศรษฐก จิ

ค  ูเจรจาของอาเซ ยีน
ป  ี2558

"One Vision,One Identity,
One Community"
"หน ึ งว สิ ัยท ัศน  หน  ึงเอกล กัษณ  หน ึ งประชาคม"

คำขว ญัของอาเซ ยีน

สมาช กิก อต  ัง 5 ประเทศบ รูไน (7 ม.ค. 2527)

เว ยีดนาม(28 ก.ค. 2538)

ลาว(23 ก.ค. 2540)

เม ยีนมาร  (23 ก.ค. 2540)

ก มัพ ชูา (30 เม.ย. 2542)

สมาช กิเพ  ิมเต มิ
สมาช กิอาเซ ยีน

ธงต ั งโต ะ

ธงประด ับห อง

ธงประจำรถ

ธงภาคสนาม

ขนาด
ธงอาเซ ยีน

พ ื นฐาน
เก ี ยวก ับ

อาเซ ียนศ ึกษา

ASEAN STUDIES

อ นิโดน เีซ ยี

ฟ ลิ ิปป ินส 

มาเลเซ ยี

ส ิงค โปร 

ไทย

8 ส.ค. 2510
ณ ว ังสราญรมย 

15 ธ.ค. 2551

ฉ นัทามต ิการไม แทรกแซงก จิการ
ภายในซ  ึงก นัและก นั

ASEAN's Way

จ ุดแข ง็

จ ดุอ อน

ว ถิ ีทางของอาเซ ียน

ประชากร 1/10 ของโลก
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การจ ดัทำเอกสารแนวทางปฏ บิ ตั ิ
ระด บัภ มู ิภาคในทะเลจ ีนใต 

พ ฒันาเป น็กลไก

สร างเสถ ียรภาพ

ความไว เน ื อเช  ือใจ

บทบาทนำการประช มุ ARF
เอเซ ยี - แปซ ฟิ กิ

ความส มัพ ันธ ในภ มู ิภาค
ใช หล ักการ TAC

เขตปลอดอาว ธุน วิเคล ยีร 
ในเอเช ยีตะว นัออกเฉ ยีงใต 

สนธ ิส ัญญา SEANWFZ

ป ัญหาทะเลจ ีนใต 

ความข ดัแย งคาบสม ุทรเกาหล ี

ความต งึเคร ยีดจ ีนใต หว นั พม า

อ นิโดน เีช ยีป ัญหาภายในประเทศ

ป ัญหาข ามชาต ทิ ี ร ุนแรงข ึ น

สถานการณ แปรปรวน

ความม  ันคงทางการเม อืงในภ มู ภิาค

AFTA - เขตการค าเสร อีาเซ ยีน

การค า

ส ินค าและบร กิาร

การลงท นุ เกษตร

อ ุตสาหกรรมมาตรฐาน

ทร พัย ส ินทางป ัญญา

การขนส ง

พล ังงาน

การเง นิการคล งั

ด านต างๆ 
ความร วมม ือด านเศรษฐก จิในอาเซ ยีน

ความม ั นคงทางส ังคม

การพ ฒันาทร พัยากรมน ษุย 
ความร วมม ือด านส ังคม

จ นี

ญ  ีป ุ น

เกาหล ใีต  สามประเทศ (+3)

East Asian Community
ช มุชนเอเช ยีตะว นัออก

ASEAN+3 Cooperation
 Work Plan(2007-2017)

ผล กัด นั

ด านการเม ืองความม ั นคง

ด  านเศรษฐก ิจและการเง ิน

ด านพล ังงาน ส ิ งแวดล อม
การเปล ี ยนแปลงสภาวะอากาศโลก
และการพ ัฒนาอย างย ั งย ืน ด านส ังคม ว ัฒนธรรม  และการพ ัฒนา

ด านการส งเสร ิมการทำงาน 
กรอบการทำงาน กลไกต างๆ 

ความร วมม ือ 5 ด าน

การจ ัดต ั ง CMI - Chiang Mai Multilateralization
(CMIM) มาตรการร ิเร ิ มเช ียงใหม ไปส ู พห ุภาค ี

การจ ัดต ั งสำน ักงานว ิจ ัยเศรษฐก ิจมหภาคอาเซ ียน+3
ASEAN+3 Macroeconomic Research Office - 
AMRO

การจ ัดต ั งหน วยงานค ำประก ันส ินเช ื อและการลงท ุน
Credit Guarantee and Investment Facility - CGIF)

ความร วมม ือด านการเง ิน

ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve
APTERR - 12 ก.ค. 2555 ม ีผลบ ังค ับใช 

ความม ั นคงด านอาหาร

ASEAN Plus Three
 Cooperation Fund - APTCGF)

กองท ุนความร วมม ืออาเซ ียน+3

พ ัฒนาการท ี สำค ัญ

กรอบความร วมม ืออาเซ ยีน+3
EAFTA

จ นี

ญ ี ป ุ น

เกาหล ใีต 

ออสเตรเล ยี

น วิซ แีลนด 

อ นิเด ยี
หกประเทศ (+6)

ความร วมม อื (Cooperation)

อำนวยความสะดวก (Facilitation)

การเป ดิเสร  ี(Liberalization)

จ ุดเน นสำค ญั

Harmanized market rules
กฎระเบ ียบท  ีเป น็มาตรฐานเด ยีวก นั Comprehensive Economic Partnership

East Asia (เป น็ FTA ของอาเซ ยีน+6)

ขยายอ ปุสงค ภายในภ ูม ิภาค
(Domestic demand within the region)

เพ ิ มประส ทิธ ิผลเศรษฐก จิในภ มู ิภาค
โดยเน นความชำนาญในการผล ติส นิค า
ของแต ละประเทศ
(Product specialization)

พ ฒันาโครงสร างพ  ืนฐานระหว างสมาช ิก
(Infrastructure - e.g. Logistics

พ ัฒนาโครงสร างเศรษฐก ิจ
ให แก ประเทศสมาช กิ

เป าหมายอนาคต
(CEPEA)

กรอบความร วมม ืออาเซ ยีน+6
CEPEA

อาเซ ียนใน
ป ัจจ ุบ ัน

และท
 ิศทางอ

นาคต

ความท าทาย

Regional Code of Conduct
on the South China Sea

ว ฒันธรรม

การศ กึษา

สาธารณส ุข

ว ทิยาศาสตร และเทคโนโลย ี

ประชาธ ิปไตย

ความหลากหลาย

ประช มุส ดุยอดผ  ูนำ
อาเซ ยีน คร ั งท ี  4

2535 ณ สงค โปร 

ว สิ ัยท ัศน อาเซ ยีน ค.ศ. 2020

Hanoi Plan of Action

ก วัลาล มัเปอร 
ธ.ค. 2543

ประชากร
50% ของโลก

เพ ิ มข ีดความสามารถ

การค า การลงท ุน

แข งข นัก ับกล  ุมอ ื นๆ
เช น EU

เหต ุผลในการจ ัดต ั ง

ผลประโยชน ด านเศรษฐก จิ

การพ ฒันาทร พัยากรมน ษุย 

จ ุดเน น
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knowledge is fixed pool

technology is key tool

individual are critical unit
Beginning

Knowledge is a flow

human activities is a key

groups,networks, 
communities
social and practices

2.0
PARADIGM

The digital world

Digital immersed

Smart phone

Demographic

Game-change 
Trends

capture

enable Knowledge

Best practices
transfer

CAN DO

a systematic effort to enable information
and knowledge to grow,flow, and create 
value.

Explicit knowledge

Tacit knowledge
Type

Knowledge Management

F1 : Digital immersion

F2 : Social Computing

F3 : Demographic & Dynamic

F4 : Mobile Devices & Video

Forces

Value Proposition

KM Direction
Business Buy-in

Call to Action

KM Strategy

KM Road Map
Develop KM
Strategy

Detailed Project
Plan

Infrastructure Plan

Budget

Design & 
Launch KM
Approaches

Dynamic KM Program

Embeded

Valued

Evolving

Result

Sustain &
Evolve

APQC's KM Program
framework & roadmap

Determine the 
Value Proposition

Identify Critical Knowledge
Locate your 
critical Knowledge

How knowledge should flow
Getting buy-in

Call to ACTION

USE --> Create --> Identify
-->Collection-->Review
-->Share -->Access -->
------

People - Process

Content - Technology

APQC 
Knowldege Flow

Growing awareness Level 1
Initial

Growing involvement Level 2
Develop

Aligning process 
and approaches Level 3

Standardize

Driving organizational 
outcomes Level 4

Optimize

Continuously
improving practices Level 5

Innovate

KM Maturity

The New Edge

in Knowledge

Societal shifts

KM approaches

KM activities
KM Program

Strategic road map

frameworkKM

APQC

employee - employee
employee - knowledge

experience & know-how
to who need it connect

should

move

leave

retire
retain knowledge
assets

90 days
cycle

The New Edge in Knowledge : APQC -Carla O'Dell, Cindy Hubert
mapping by Dr. Prachasan Saenoakdee - KM for Inoformation Ph.D. HuSo -KKU
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การทดลองใหม ๆ  

การตลาดล กูค าใหม ๆ  

ความร วมม อืพ ฒันาผล ติภ ณัฑ 

ไม เฉพาะ R & D

Create

ค นหา Critical knowledge
ใช  Knowledge mapIdentify

การรวบรวม การประช มุ

Blog
database

การ Capture

การจ ดัเก บ็
Collect

ความสอดคล อง

ถ กูต อง

การนำไปใช 
เพ  ือ

ช วงเวลาท  ีล าช า

ความน าเช  ือถ อืของ
Knowledge

ป ัญหา

Reviewการเผยแพร ส  ูคนอ  ืน

การตอบคำถาม
Share

One to one

One to many
ร ปูแบบ

Access

Apply

Solve problem

Improve process
Make a decision for

Use

How Knowledge

Should Flow ?

APQC

innovate
invent

Contribute
/ define

Capture
Organize

Evaluate
validate
analyze

Collaborate
publish

Find
download

transfer
reuse
adapt
adopt

CQI

17 เคร  ืองม อืแก ป ญัหา

Business
Value

Creation

USE

Create

Identify

CollectReview

Share

Access

PEOPLE-PEOCESS

CONTENT-TECHNOLOGY
KM : Dr.Prachasan Saenpakdee มข.24

ref. The New Edge in Knowledge Carla O'Dell, Cindy Hubert
เอกสารประกอบการบรรยาย ปร ญิาเอก สารสนเทศศาสตร  HuSo KKU
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closing gapStrategic-level
 knowledge map 

Risk of disappearing
Expertise-level 
knowledge map

Enterprise 
knowledge map

for AAR

for CoP

Experise tacit
 knowledge map

Technical/functional 
knowledge map

Cross-Functional
 knowledge map knowledge assets

content
knowledge needs

sources

recipients
location

format

Document-explicit
 knowledge map

Job- or role-based
 knowledge map

Competency/learning
 needs map

Process-Explicit
 knowledge map

ประเภทแผนท ี ความร  ู

ระบ กุระบวนการ และ Focus area

ระบ เุหต ุผลเป าหมาย

เข ยีนแผนท  ีกระบวนการ
และ Focus area

ระบ ุจ ุดต ัดส นิใจ

ระบ เุจ าของความร  ู

ระบ ุแหล งความร  ู
และผ  ูใช ความร  ู

ระบ ุส ินทร พัย ความร ู 
ในแต ละข  ันตอน

แยกแยะ Tacit /Explicit

ระบ ุ Gap หร ือช องว าง
ของการเช  ือมโยง

Step to map knowledge

1. A facilitator to set up 
and manage the exercise

Collect
Create

Distribute

2. A content editor

fill gap

3. Subject matter experts
competency

learning
4. HR resources

shape
scope

5. Appropriate manager

6. Corporate librarians

7. key process owners
or operators

Participants

Knowledge Map

Knowledge Gap

Critical Knowledge
Scope

data specilalist

ระด บัองค กร

ระบ ุ และว ดัระด บัCompetency
Expertise -GAP

เข าใจภาพกว าง
ขององค กร

Who are?

Area

เฉพาะงาน

knowledge
needs

What critical knowledge is missing?
What(who) hinders the flow of knowledge
within the process? Why?
What(who) enhances the flow of knowledge? Why?
What are the next steps for the knowledge map?

Don't develop a KM strategy without thinking through
what critical knowledge will serve your strategic goals.

KM : Dr.Prachasan Saenpakdee มข.24
ref. The New Edge in Knowledge Carla O'Dell, Cindy Hubert
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