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1.1 ระบบการนําองคก์ารทีส่รา้งความย ัง่ยนื
ผูบ้รหิารของกรมคร. นําโดยอธบิดใีหค้วามสําคัญตอ่การนําองคก์าร โดยใชก้ระบวนการมสีว่น

ร่วมของบคุลากรทุกระดับแสดงความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะและนําขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการรับฟังความ
ตอ้งการและความคาดหวังของผูรั้บบรกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (หมวด 3) ขอ้มูลแนวโนม้ที่
สําคญัในอนาคต และยทุธศาสตรสํ์าคัญของประเทศนํามาจัดทําวสิยัทัศน์ คา่นยิม (หมวด 2) อกีทัง้
ไดท้บทวน ปรับปรุง พัฒนาเพื่อใหส้อดคลอ้งตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ของประเทศและ
กระทรวงสาธารณสขุ กําหนดกรอบยทุธศาสตร ์20 ปี กรมควบคมุโรค มุง่สูว่สิัยทัศน์ “ประชาชน
ไดรั้บการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ ระดบัมาตรฐานสากล ภายในปี 2580” ดังภาพ 1-1 

BASICA

ในการขบัเคลือ่นองคก์าร อธบิดไีดม้อบนโยบายใหท้กุหน่วยงาน ใชห้ลักการทํางาน Stay FOCUS ไดแ้ก่ F : Follow สนับสนุน
เชือ่มโยงแผนยทุธศาสตรช์าต ิแผนแมบ่ท แผนปฏริปู 20 ปี แผนพัฒนา ดา้นการป้องกัน ควบคมุโรคและภัยสขุภาพของประเทศ ระยะ 20
ปี แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ปี ภารกจิพื้นฐานและภารกจิยุทธศาสตร์ O : Opportunity ใชโ้อกาสในการส่งมอบงานแบบกา้ว
กระโดด C : Commitment มุง่มั่นในเป้าหมายและทศิทาง U : Unity มคีวามเป็นพีเ่ป็นนอ้ง S : Success ทํางานใหสํ้าเร็จ ทัง้นี้จะใชว้ธิกีาร
ประชมุเพือ่ทบทวนเป็นประจําตอ่เนื่องทกุปี ซึง่ผูบ้รหิารทุกระดับเป็นผูส้ ือ่สารวสิัยทัศน์ พันธกจิ เป้าประสงคร์ะยะสัน้และระยะยาว 
คา่นิยม และเป้าหมายผลการดําเนินการไปยังบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งทุกคนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกองคก์าร ดว้ยระบบการ
สือ่สารแบบ 2 ทศิทาง (Two–Way Communication) ทําให ้พ.ศ. 2562 บคุลากรทกุระดับรับรูเ้ขา้ใจและนําไปปฏบิัต ิตลอดจนใหค้วาม
รว่มมอือยา่งท่ัวถงึคดิเป็นรอ้ยละ 83.10 ซึง่เพิม่ข ึน้จาก พ.ศ. 2561 รอ้ยละ 80.38 

D
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1.1 ระบบการนําองคก์ารทีส่รา้งความย ัง่ยนื

การกําหนดวสิยัทัศนแ์ละยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ มุง่เนน้ยดึประชาชน
เป็นศนูยก์ลาง และคํานงึถงึผลกระทบดา้นสขุภาพเป็นหลัก อาศัยเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื สอดคลอ้งตอ่พันธ
กจิของกรมคร. และการสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สังคม สาธารณสุข และ
สิง่แวดลอ้ม เพือ่กําหนดนโยบายการป้องกันควบคุมโรคทีต่อบสนองความทา้ทายเชงิยุทธศาสตร์ (OP ขอ้12) 
โดยเฉพาะการป้องกนัควบคมุโรคอบุัตใิหม่อบุัตซ้ํิาทีจ่ะเกดิโรคใหม่ๆ  มากับการเดนิทางของผูรั้บบรกิารในอนาคต 
ซึง่ถา้หากมกีารระบาดของโรคอุบัตใิหม่อุบัตซิํ้าขึน้ จะทําใหเ้กดิ ผลกระทบทางเศรษฐกจิ สังคม สาธารณสขุและ
ความม่ันคงของชาต ิกรมคร. จงึกําหนดทศิทาง การสรา้งความม่ันคงดา้นสขุภาพเป็นนโยบายทีสํ่าคัญ และการ
จัดทําแผนฉุกเฉินกรณีเกดิปัญหา การระบาดของโรคตดิต่ออันตรายและวางมาตรการ/แนวทาง สือ่สารใหทุ้ก
หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกกรมคร. เป็นแนวทางในการดําเนนิงานในทกุชอ่งทาง เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามเชือ่มั่น
กบัการป้องกนัควบคมุโรค ไมม่กีารระบาดของโรคตดิตอ่ อันตราย โดยเฉพาะการระบาดของโรค COVID-19 ผูบ้รหิาร
กรมคร. มนีโยบายทีช่ัดเจน จากขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากการวเิคราะหส์ถานการณ์การระบาดของทมี SAT ของกรมคร. 
ทําใหอ้ธบิดตีดัสนิใจเปิดศนูยบ์ัญชาเหตกุารณ์ระดับกรมขึน้กอ่นเป็นประเทศแรกของโลกหลังจากทราบการระบาด
ในประเทศจนีเพยีงไมก่ีว่นั ทําใหป้ระเทศไทยมมีาตรการในการเตรยีมรับการระบาดไดอ้ยา่งทันทว่งท ีและสามารถ
ตรวจจับผูเ้ดนิทางชาวจนีทีม่าทอ่งเทีย่วในไทยไดอ้ยา่งรวดเร็วภายในเวลาไมถ่งึนาที
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จากนโยบายการดําเนนิงานตามยทุธศาสตรช์าต ิModel Thailand 4.0 เพือ่พัฒนากรมคร. ไปสู ่DDC 4.0 มุง่เนน้การพัฒนา
นวัตกรรม และใชด้จิทัิลมาปรับเปลีย่นวธิกีารทํางานในการป้องกัน ควบคมุโรค อธบิดปีระกาศนโยบายการพัฒนากรมคร. เขา้สู่
ระบบราชการ 4.0 ต่อเนื่องทุกปี โดยกําหนดหน่วยงานเจา้ภาพในการขับเคลือ่นงานระบบราชการ 4.0 มกีารพัฒนาโปรแกรม 
PMQA 4.0 ใหท้กุหน่วยงาน ไดป้ระเมนิตนเอง และพัฒนา ปรับปรงุ ตามโอกาสในการพัฒนา ตลอดจนปรับปรุงวธิกีารทํางานให ้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจบุัน อกีทัง้สรา้งสภาพแวดลอ้มเพือ่ใหเ้กดิวัฒนธรรมทีมุ่ง่เนน้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดย
วธิีการ 1) สรา้งวัฒนธรรมองคก์าร MOPH ซึง่เป็นค่านิยมที่กรมคร. นํามาจัดทํานโยบายและขอ้ปฏบิัตใินการทํางาน อกีทัง้
ผูบ้รหิารเนน้การสรา้งวัฒนธรรมในการทํางานใชห้ลัก “Do the work > Learn > Share >Do the work” กําหนดเป้าหมาย
ดําเนนิการ (ปฏบิัตจิรงิ) กลับมาทบทวนและบันทกึขอ้มลูขอ้คดิทีผ่่านการทบทวนอยา่งด ีมาปรับปรุงยกระดับการดําเนนิงานหรอื
อาจสรา้งนวัตกรรมใหม่ในระหว่างทางเป็นวงจรการเรียนรูไ้ม่รูจ้บ โดยมุ่งเนน้การทํางานเป็นทมีร่วมกับการสรา้งเครอืข่ายทัง้
ภายในและภายนอก 2) สือ่สารใหท้กุหน่วยงานดําเนนิการภายใตแ้นวคดิ PMQA 4.0 เพือ่ใหบ้คุลากรไดรั้บรูแ้ละเขา้ใจและนําไป
ปฏบิตั ิ3) กําหนดเป็นตวัชีว้ัดสูร่ะดบัหน่วยงานและบคุคล มรีะบบตดิตามและประเมนิผล 4) ประชมุเพือ่ทบทวน ผลการดําเนนิงาน
เป็นประจําตอ่เนือ่ง 5) นําผลและขอ้เสนอแนะจากผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมาปรับปรงุกระบวนการทํางานอยา่งเป็นระบบ 

สําหรับการสรา้งนวัตกรรมภายในองคก์ารผูบ้รหิารกําหนดนโยบายการสรา้งนวัตกรรม  ดา้นการป้องกันควบคมุโรค ประกาศ
นโยบายใหบ้คุลากรทกุระดบัสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  โดยมุง่แกปั้ญหาทีสํ่าคัญทีเ่กดิจาก Pain Points ของประชาชนทีม่ตีอ่งานบรกิาร
ของกรมคร. เพื่อพัฒนาระบบการทํางาน ใหต้อบสนองความตอ้งการประชาชน ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกจิหน่วยงานจาก
สํานักงานจัดการความรู ้เป็นกองนวัตกรรมและวจัิย เพือ่เป็นหน่วยงานกลาง ในการบรหิารจัดการใหเ้กดิการสรา้งนวัตกรรมที่
สําคัญ ทกุหน่วยงานมโีครงสรา้งงานนวัตกรรม กําหนดเป็นตัวชีว้ัดระดับหน่วยงานสูบ่คุคล สนับสนุนงบประมาณและองคค์วามรู ้
ดา้นนวัตกรรม โดยเชญิวทิยากรที่มปีระสบการณ์มาเปิด Mindsetของผูบ้รหิารและบุคคลทุกระดับ จัดศกึษาดูงานหน่วยงาน
ตน้แบบนวัตกรรม เชน่ บรษัิทหวัเวย่ (ประเทศไทย) สํานักนวัตกรรมแหง่ชาต ิกรมทรัพยส์นิทางปัญญา ธนาคารไทยพาณชิย ์สาม
ยา่นมติรทาวน ์เป็นตน้

Significance



จะเห็นวา่จากการผลกัดนัของผูบ้รหิาร ทําใหผ้ลงานนวตักรรมของกรมคร. ไดรั้บการยอมรับ
และนําไปใชป้ระโยชน์เพิม่ขึน้มากใน พ.ศ. 2562 (หมวด 7 ขอ้ 7.3) ดังตัวอย่างนวัตกรรมที่
สําคญัในการใหบ้รกิารประชาชนในหมวด 4 ขอ้ 4.3

นอกจากนี้จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 กรมคร. ร่วมกับบรษัิทหัวเว่ย 
และมหาวทิยาลัยมหดิลไดพ้ัฒนานวัตกรรมในการคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมริ่างกาย
ผูโ้ดยสารระดับเฉพาะเจาะจงพิเศษ (Thermoscan camera surveillance เเบบ Target 
flight/destination) เป็นการดําเนินการเสริมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์โรคระบาดขึ้นใน
ต่างประเทศ โดยทําการติดตั ้งอุปกรณ์ mobile termoscan camera ตามจุดที่กําหนดไว ้
โดยเฉพาะบรเิวณเสน้ทางเดนิจากประตเูครือ่งบนิของผูโ้ดยสารกอ่นเขา้ไปยังอาคารสนามบนิ 
ซึง่เป็นสิง่ทีย่นืยันไดอ้ยา่งเดน่ชดัในระบบการเฝ้าระวงั ควบคมุโรคทีม่ปีระสทิธภิาพของกรมคร. 
โดยผูบ้รหิารในแต่ละระดับสนับสนุนและผลักดันใหเ้กดิความต่อเนื่องและยั่งยนืมาโดยตลอด 
ทําใหป้ระเทศไทยโดยกรมคร. มรีะบบการเฝ้าระวังทีเ่ขม้แข็ง ไดรั้บการจัดลําดับความมั่นคง
ดา้นสขุภาพ เป็น 1 ในเอเชยี และอนัดบั 6 ของโลก (หมวด 7 ขอ้ 7.4) R- Significance
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2.3 แผนขบัเคลือ่นในทกุระดบัและทกุภาคสว่น
การแปลงยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั ิกรมคร. ไดข้บัเคลือ่นแผนในทกุระดบัและทกุภาคสว่น โดยกําหนดเป้าหมาย

เชงิกลยทุธ ์มาตรการไวอ้ยา่งชดัเจน และถา่ยทอดผ่านตัวชีว้ัดระดับกรมสูห่น่วยงาน และหน่วยงานสูบ่คุลากร ทัง้นี้
ไดแ้ปลงทศิทางและเป้าหมายยทุธศาสตรส์ูก่ารดําเนนิงาน โดยจัดทําเป็นแผนปฏบิัตริาชการประจําปีใหส้อดคลอ้ง
กบัเป้าหมายและผลลัพธท์ีกํ่าหนดไวใ้นแผนทกุระดับ มกีารกําหนดตัวชีว้ัดผลสมัฤทธิท์ีช่ดัเจนและวัดผลได ้จัดทํา
คํารับรองการปฏบิตัริาชการ โดยกลุม่พัฒนาระบบบรหิาร วางกรอบตัวชีว้ัดทีสํ่าคัญตามจุดเนน้ทีดํ่าเนนิการในแตล่ะ
ปี ตัง้แต่ระดับองคก์ารไปถงึหน่วยงาน กลุ่มงาน และเชือ่มโยงกับการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการระดับบุคคล 
สือ่สารถ่ายทอดใหทุ้กหน่วยงานและเครือข่ายที่เกีย่วขอ้งใชเ้ป็นแนวทางการพัฒนางานและการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรตามภารกจิ

เนน้ใหค้วามสําคัญของการมสีว่นร่วมของผูบ้รหิาร นักวชิาการ บคุลากรของกรมคร. และเครอืขา่ยในทกุระดับ  
โดยการจัดทําและสือ่แนวทางการดําเนนิงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพสําหรับพืน้ที ่ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ภายใตแ้ผนพัฒนาดา้นการป้องกันควบคมุโรคและภัยสขุภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เป็นแผนรายโรค/ภัยสุขภาพ และแผนงานเชงิระบบ รวมถงึการพัฒนาหลักสูตร
ยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี เพือ่ใหบ้คุลากรกรมคร. ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบ e-Learning (DDC Academy) 
การประชมุถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Conference และชอ่งทางอืน่ๆ เชน่ เอกสาร Website อกีทัง้ยังมกีารลงนาม
การปฏบิตัริาชการอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรทกุปี เพือ่ใหม้ผีลในทางปฏบิตัแิละการกํากบัตดิตามอยา่งเป็นระบบ

A/D Basic
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แนวทางบริหารจัดการเชงิยุทธศาสตร์ การควบคุมกํากับตดิตามโดยเฉพาะแผนปฏบิัตริาชการ
ประจําปี การจัดสรรทรัพยากร การตดิตามแผนงานโครงการและงบประมาณ กรมคร. ใชร้ะบบบรหิาร
จัดการเชงิยทุธศาสตร ์(Estimates SM : ESM) ซึง่เป็นระบบอเิล็กทรอนกิสอ์อนไลนท์ีพั่ฒนาขึน้เพือ่ชว่ย
ในการกํากับติดตามความกา้วหนา้การดําเนินงาน นําผลมาประมวลและวิเคราะห์เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒฯิ กลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจําปี ตามกลุ่มโรค (Cluster) และเสนอ
ผูบ้รหิารระดับสงูพจิารณาใหค้วามเห็นชอบอนุมัตจัิดสรรงบประมาณใหก้บัหน่วยงานอยา่งเหมาะสม และ 
ESM ยังเป็นฐานขอ้มูลทีใ่ชเ้ป็นประโยชน์ในการวางแผนเชงิยุทธศาสตร ์แผนปฏบิัตกิาร ตลอดจนการ
ตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตงิาน โดยทีผู่บ้รหิารสามารถตดิตามความกา้วหนา้ผลการดําเนินงานเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่องแบบเรยีลไทม ์และเป็นขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจเพือ่ทบทวน ปรับปรุงกลยุทธ ์
มาตรการ ใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายทีว่างไว ้และวางแผนยทุธศาสตรอ์ยา่งเป็นระบบตอ่ไป ระบบดังกลา่ว
ยังไดรั้บรางวัลชนะเลศิในการเสนอผลการปฏบิัตงิานดีเด่น (Best Practice) ของหน่วยงาน อีกทัง้มี
หน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงาน เช่น กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต ธนาคารแห่งประเทศไทย 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สํานักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิฯลฯ 

Basic

R-Basic
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กรมคร. ใหค้วามสําคัญการเพิม่ประสทิธภิาพการทํางาน “ทํานอ้ยไดม้ากและสรา้งคุณคา่ใหก้ับประชาชน” วเิคราะหจ์ุดใดออกแรงผลักดัน
ไม่มากแต่สัมฤทธิผ์ล สามารถลดเสีย่ง ลดป่วย ลดโรคและลดตายได ้ โดยการวางทศิทางเป้าหมายร่วมกันของบุคลากรในองคก์ารทุกระดับ
กําหนดกลยทุธ/์มาตรการ เพือ่ไปสูค่วามสําเร็จ เชน่ มแีผนปฏบิัตกิารในการปรับปรงุประสทิธภิาพและลดตน้ทนุ ไดแ้ก ่ระบบการแสดงผลและภมูิ
สารสนเทศอัจฉรยิะ (Data visualization & GIS) ระบบการวเิคราะหข์ัน้สงู (Advance analytic : Data mining & Mathematic model) ระบบ
ปัญญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligent) หนอนพยาธ ิวณัโรค และโรคมาลาเรยี การพัฒนาระบบขอ้มลูและสารสนเทศของดา่นควบคมุโรคตดิตอ่
ระหวา่งประเทศ (CBDC) (แผนงานการปรบัปรุงฯ 1-2) มกีารสือ่สารถา่ยทอดสูก่ารปฏบิัตอิย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการถ่ายทอดเป้าหมายและ
ตัวชีว้ดัเป็นแผนงาน โครงการ กจิกรรม เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายทีกํ่าหนดไวอ้ยา่งสอดประสานเชือ่มโยงกนั

อกีทัง้ขยายผลบรูณาการมาตรการ แผนงาน โครงการสูพ่ืน้ทีเ่ป้าหมาย พรอ้มทัง้สือ่สารอยา่งตอ่เนือ่ง เนน้การมสีว่นร่วมของทกุภาคสว่นที่
เกีย่วขอ้ง โดยการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งและสนับสนุนใหเ้ครือข่ายทัง้ในระดับส่วนกลาง ภูมภิาค และพืน้ทีไ่ดแ้สดงบทบาทในการป้องกัน
ควบคมุโรคและภัยสขุภาพ ตัง้แตก่ารมคีณะกรรมการดําเนนิการ การมรีะบบการป้องกันควบคมุโรค การวางแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร
อย่างมปีระสทิธภิาพ การวัดผลลัพธค์วามสําเร็จในการลดโรค การทํางานเชือ่มโยงกับเครอืข่ายอย่างใกลช้ดิ และความร่วมมอืในระดับทอ้งถิน่ 
เชน่ การขับเคลือ่นงานป้องกันควบคุมโรค โดยใชก้ลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีติระดับอําเภอ (พชอ.) อย่างต่อเนื่อง โดยสว่นกลาง
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อส่งเสริม พชอ. ใหม้ีความเขม้แข็งในดา้นการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และพัฒนาใหพ้ื้นที่มี
ความสามารถรับมอืกบัโรคและภัยสขุภาพทีเ่กดิขึน้ได ้ซึง่มกีรอบแนวทางการพัฒนา 5 ประเด็นหลักเพือ่สนับสนุน พชอ. ไดแ้ก่ 1) การคนืขอ้มลู
ชีเ้ป้าปัญหา 2) การพัฒนาแนวปฏบิัต ิ3) การจัดกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้4) มุง่สูก่ารสือ่สารและขับเคลือ่น 5) ศกึษาและขยายผล รวมถงึ
ใหคํ้าปรกึษาพรอ้มๆ กับการพัฒนาศักยภาพทมี (Situation Awareness Team : SAT) ระดับสว่นกลาง เขต และทมีเฝ้าระวังสอบสวนเคลือ่นที่
เร็วสูท่กุจังหวดั ระดับอําเภอ 946 ทมี และตําบลทีเ่ป็นเครอืขา่ยจนถงึชมุชน จํานวน 9,882 ทมี ท่ัวประเทศ

A/D
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โดยทีผ่่านมาพบว่าพืน้ทีร่ะดับอําเภอไดเ้ลอืกประเด็นการขับเคลือ่นงานป้องกันควบคุมโรคเป็นสว่นใหญ่ เพือ่จัดการ

ปัญหาโดยมุ่งหวังยกระดับคณุภาพชวีติดา้นสขุภาพใหด้ขี ึน้ ซึง่เนน้สรา้งความร่วมมอืของทมีงานทัง้ในสว่นกลาง ภูมภิาค 
ทอ้งถิน่ ชมุชนและภาคเอกชน มจีดุเนน้ (Highlight) และกรอบการดําเนนิงานเพือ่มุง่ผลสมัฤทธิข์องการลดโรคระดับประเทศ 
เป็นแผนทีสํ่าคัญ โดยเนน้การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา (ระดับจังหวัด ระดับเขต และประเทศในทีส่ดุ) และการมสีว่น
รว่มของบคุลากรทกุระดับในองคก์ารและเครอืขา่ยการดําเนนิงานป้องกันควบคมุโรค ดังจะเห็นไดจ้ากขัน้ตอนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรท์ีม่กีระบวนการระดมความคดิเห็นและประสบการณ์จากการประชุมเชงิปฏบิัตกิารจัดทําจุดเนน้และกรอบการ
ดําเนนิงานป้องกันและควบคมุโรค 5 ปี ร่วมกันวเิคราะหเ์หตปัุจจัยของปัญหาสขุภาพเพือ่การปรับเปลีย่นแนวทาง รูปแบบ 
วธิกีาร เครือ่งมอื โดยใชเ้ทคโนโลย ีตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะของทมีงานในพืน้ที่ เชน่ การสรา้งพืน้ทีป่ลอดโรคพษิสนัุข
บา้ในพืน้ทีอํ่าเภอเกาะสมยุ จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ีภายใตโ้ครงการสมยุโมเดล เป็นตน้

จากสถานการณ์ปัญหาทีม่คีวามซับซอ้นและความทา้ทายมากขึน้ดังกลา่วขา้งตน้ กรมคร. มกีารวางยุทธศาสตร์ ระบบ
และกลไกต่างๆ เพือ่รองรับสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ อย่างไรก็ตามระบบหรอืกลไกดังกลา่วจะขับเคลือ่นใหเ้กดิเป็นรูปธรรม
ไมไ่ดห้ากขาดกลไกสําคัญ คอื กําลังคน ทีจ่ะตอ้งมาพรอ้มกับศักยภาพทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกับบรบิทของงาน เชน่ การ
รูเ้ท่าทันเทคโนโลยแีละการใชป้ระโยชน์ การวางแผน การสอบสวนโรค เป็นตน้ กรมคร. ไดว้างแผนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพใหส้ามารถรองรับการเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วและ
ตอบสนองความคาดหวังของสังคมและประชาชนทีม่เีพิม่ข ึน้ต่องานป้องกันควบคุมโรค ไดแ้ก่ แผนงานพัฒนาทรัพยากร
บคุคลดา้นการป้องกันควบคมุโรคและภัยสขุภาพ (HRP/HRD) และการเพิม่ขดีความสามารถ ทักษะของบคุลากรระยะยาว 
(แผนงานการปรับปรงุฯ 1-2)
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รวมทัง้บูรณาการจัดทําแผนดา้นบุคลากรกับแผนดา้นการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะ 20 ปี 
ภายใตแ้ผนยกระดับความม่ันคงและความเป็นเลศิดา้นควบคมุโรคของประเทศ พ.ศ. 2560-2564 เพือ่ผลักดัน
การดําเนนิงานป้องกนัควบคมุโรคของประเทศในรูปแบบ Mega Project (หมวด 5) การพัฒนาผูเ้ชีย่วชาญดา้น
ระบาดวทิยาภาคสนาม (Field epidemiology) การพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลือ่นทีเ่ร็ว (SRRT) และมี
หน่วยปฏบิตักิารควบคมุโรคตดิตอ่อนัตรายทกุจังหวดั การพัฒนากําลงัคนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มในการปฏิบัติงานที่ทา้ทาย เป็นพี่เลี้ยงใหก้ับเครือข่ายและประชาชนควบคู่กับการใชข้อ้มูล
สารสนเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่เป็นการพัฒนาศักยภาพทัง้ภายในองคก์ารและสือ่สารสรา้งความเขม้แข็งใน
พืน้ทีแ่ละเครอืข่าย โดยมผีลสัมฤทธิข์องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของพืน้ที่ ตัวอย่างความสําเร็จการ
ดําเนนิงานป้องกันควบคุมโรคในพืน้ที ่ไดแ้ก ่การป้องกันควบคุมโรคระบาดรา้ยแรงในระดับประเทศ เชน่ การ
ควบคมุโรคทางเดนิหายใจตะวันออกกลางหรอืโรคเมอรส์ (MERs) โรคอโีบลา และความสําเร็จในการตอบโต ้
ภาวะฉุกเฉินจากการระบาดของโรคไขห้วัดนก ไขห้วัดใหญ่ 2009 เป็นตน้ ทําใหป้ระเทศไทยโดยกรมคร. มี
ระบบการเฝ้าระวงัทีเ่ขม้แข็ง ไดรั้บการจัดลําดับความม่ันคงดา้นสขุภาพ เป็น 1 ในเอเชยี และอันดบั 6 ของโลก 
(หมวด 7 ขอ้ 7.4) R-Significance

Significance
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กรมคร. ไดนํ้าขอ้มลูสารสนเทศจากการรับฟังความคดิเห็นความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ในปัจจุบัน
และอนาคต ทัง้จากการดําเนนิการในเชงิรุกและเชงิรับ (หมวด 3 ขอ้ 3.1) มาสรา้งนวัตกรรมเพือ่ตอบสนองใหก้ารบรกิารมคีวาม
คล่องตัวและสอดคลอ้งกับนโยบาย DDC 4.0 (หมวด 1 ขอ้ 1.1 และหมวด 4 ขอ้ 4.2) โดยวางแผนระบบงานเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพ ลดขัน้ตอน ลดความซ้ําซอ้นในการพัฒนาระบบงานทัง้ระบบงานหลักและระบบสนับสนุน (หมวด 6) โดยวเิคราะห์
ความตอ้งการจากขอ้มลูสารสนเทศของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี นําผลทีไ่ดม้าออกแบบนวัตกรรมทีส่อดคลอ้งกับความ
ตอ้งการทัง้ระบบการบรกิารแบบเฉพาะกลุม่และเฉพาะบคุคล มกีระบวนการการทบทวนและการปรับปรุงการบรกิารอยา่งตอ่เนื่องตาม
ระบบกลไกการสรา้งนวัตกรรม (หมวด 6 ขอ้ 6.2)

และถ่ายทอดไปสู่การปฏบิัตใินทุกพื้นที่ ผ่านช่องทางการสือ่สารที่หลากหลายและรวดเร็วทันการณ์ เช่น Line Group, 
Facebook, โทรศพัท ์เป็นตน้ ตวัอยา่งนวัตกรรมเชงิระบบ ซึง่คดิคน้จากสารสนเทศดา้นการเฝ้าระวังและคัดกรองโดยเฉพาะตาม 
พรบ. โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 เชน่ การพัฒนาซอฟตแ์วรช์ดุ “ทันระบาด” (TANRABAD) ประกอบดว้ย 4 App หลัก ไดแ้ก่ 1) ทัน
ระบาดสํารวจ 2) ทันระบาดตดิตาม 3) ทันระบาดรายงาน และ 4) ทันระบาดวเิคราะห ์เพือ่ลดการแพรก่ระจายของโรค ชีเ้ป้าพืน้ที่
การระบาด สามารถทราบขอ้มลู  ในเชงิพืน้ที ่รวมทัง้ตดิตาม วเิคราะห ์และรายงานสถานการณ์ความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดส้นับสนุนใหเ้ป็น App หลัก ในการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออกในระดบัประเทศ นอกจากนี ้กรมคร. พัฒนานวัตกรรม Chatbot (หมวด 4 ขอ้ 4.3) หรอืแจง้เบาะแสของผูก้ระทําผดิ
ใน พรบ. โรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558 ในกรณีการระบาดของโรค COVID–19 เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นกับประชาชนใหไ้ดรั้บการสือ่สาร
ทีเ่ขา้ใจงา่ย ถกูตอ้ง และแมน่ยํา เพือ่ลดปัญหาของขา่วปลอมหรอืขอ้มลูทีค่าดเคลือ่นทําใหเ้กดิความเสีย่งเพิม่มากขึน้
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Basic
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3.3 การสรา้งนวตักรรมการบรกิารทีส่รา้งความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการเฉพาะ

การสรา้งนวัตกรรมทีไ่ดจ้ากสารสนเทศความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจาก การ
ดําเนนิงานเชงิรับ เชน่ จากผูป่้วยทีเ่ขา้รับการรักษา ขอ้มูลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารและการดําเนนิงาน
เชงิรุก เชน่ การสํารวจพฤตกิรรมเสีย่ง กรมคร. ไดนํ้ามาออกแบบนวัตกรรม เพือ่ใหเ้กดิความคล่องตัวใน
การใหบ้รกิารที่แตกต่างตามความตอ้งการและสะดวกในการเขา้ถงึการบรกิารเฉพาะกลุ่มและบุคคล 
(Segmentation Service) เช่น 1) นําเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรหิารจัดการและระบบบรกิาร โดยใช ้AI 
(AI : Artificial Intelligence) ชว่ยในการออกแบบการอา่นภาพเอกซเรยป์อดเบือ้งตน้ ลดระยะเวลารอผล
การอา่นฟิลม์ ทําใหผู้ป่้วยไดรั้บการวนิจิฉัยทีร่วดเร็วมากขึน้ จากเดมิใชเ้วลา 1-2 สปัดาห ์สามารถทราบผล
การอ่านเบือ้งตน้ไดภ้ายในวันเดยีว 2) นําเทคโนโลยดีจิทิัลมาออกแบบใหม้รีะบบแจง้เตอืนในบา้น โดย
โครงการยูวลิแคร์ (Uvillcare) ในขณะทีอ่อกไปทํางานนอกบา้น ดว้ยการเชือ่มเทคโนโลยใีนการป้องกัน
ควบคมุโรคความดันโลหติ เบาหวาน การบรหิารจัดการเขา้ถงึวัคซนีหรอืเมือ่เกดิภาวะฉุกเฉนิ สามารถลด
ขัน้ตอนในการป้องกันควบคมุโรค โดยผูท้ีอ่าศัยอยู่ในชมุชนแออัด บา้นจัดสรร คอนโดมเินียม ชมุชนการ
เคหะ ประมาณ 8 ลา้นคน คาดวา่มผีูป่้วยโรคเรือ้รังกวา่ 3 ลา้นคน สามารถเขา้ถงึระบบการแพทยฉุ์กเฉนิได ้
ทันเวลาดว้ยสถานบรกิารสาธารณสุขที่ใกลบ้า้นทัง้ภาครัฐและเอกชน ช่วยลดค่าใชภ้าครัฐไดม้ากถงึ 
5.9 พันลา้นบาท จากการลดจํานวนผูป่้วยและเสยีชวีติ

R-Advance

Advance
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3.3 การสรา้งนวตักรรมการบรกิารทีส่รา้งความแตกตา่ง 
และสามารถตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ

สําหรับนวัตกรรมเฉพาะบุคคล เช่น 1) นวัตกรรม Health DDC2U เป็น Application ที่สามารถ
เชือ่มต่อกับระบบขอ้มูลทีม่าจากการวัดความดันโลหติสาธารณะ ดังภาพ 3-5 ดว้ยแนวคดิ “เขา้ถงึง่าย        
ไม่ยุ่งยาก สามารถดําเนินการไดด้ว้ยตนเอง” ขอ้มูลทีป่ระชาชนใชบ้รกิาร จะแสดงผลผ่าน Web App
เพือ่ใหต้ดิตามคา่ระดับความดันโลหติของตนเองและไดรั้บคําแนะนําสขุภาพตามความเหมาะสม ในระยะ
ต่อไปจะขยาย Public BP 1,000 เครื่อง ไปทีศู่นยบ์รกิารประชาชน/ทีว่่าการอําเภอ/หา้งสรรพสนิคา้/
ธนาคาร เป็นตน้ และพัฒนาระบบการยนืยันตวับคุคลโดยใช ้QR Code, สแกนนิว้, สแกนใบหนา้ แทนการ
ใชบ้ตัรประชาชน พัฒนาใหเ้ป็น “Health station” ใหค้รบวงจร เพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยใีน
อนาคตและตรงตามความตอ้งการของประชาชนมากยิง่ขึน้ 2) นวัตกรรมรูปแบบรองเทา้สุขภาพ โดย
สถาบันราชประชาสมาสัยไดอ้อกแบบรูปแบบรองเทา้สําหรับผูป่้วยเก่าโรคเรือ้นทีม่ปัีญหาขอ้เทา้ผดิรูป 
และพบวา่ใชไ้ดผ้ลดจีงึยกระดับพัฒนาเป็นนวัตกรรมรูปแบบรองเทา้สขุภาพใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ
ของบคุคลทั่วไปทีม่ปัีญหาเทา้ และพัฒนาการใหบ้รกิารรองเทา้สขุภาพอยา่งครบวงจร ชว่ยใหผู้รั้บบรกิาร
มรีองเทา้สขุภาพทีช่ว่ยแกปั้ญหาเทา้ได ้และขยายการบรกิารนวัตกรรมรูปแบบรองเทา้สขุภาพภายใตใ้ช ้
ชือ่การคา้ “PAL” ใหเ้พยีงพอและครอบคลมุตอ่ความตอ้งการระดับประเทศ และตอ่ยอดเชงิพาณชิยด์ว้ยการจด
สทิธบิตัรทรัพยส์นิทางปัญญา R-Significance

Significance
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4.2 การวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลูและตวัวดั เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาและแกไ้ขปญัหา

กรมคร. โดยคณะกรรมการบรหิารนโยบายและยุทธศาสตร ์มกีารวเิคราะหข์อ้มูลจากระบบการรายงาน
ตา่งๆ จากตาราง 4-1 (ขอ้ 4.1) และตวัชีว้ัดเชงิยทุธศาสตรร์ะยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ดว้ยโปรแกรมทาง
สถติติา่งๆ โดยเฉพาะนําเอาโปรแกรม Cognos วเิคราะหข์อ้มลูนําเสนอในรปูแบบ Dashboard เปรยีบเทยีบกบัคา่
เป้าหมาย เพือ่วัดผลการดําเนนิงานป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพเสนอตอ่ผูบ้รหิารทราบเป็นรายสปัดาห ์ราย
เดือน รายไตรมาส หากผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผูบ้ริหารจะวางมาตรการเพื่อเร่งรัดการ
ดําเนนิงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีกํ่าหนด ในการวเิคราะหข์อ้มูล ประกอบดว้ย การประเมนิแนวโนม้ (Trend)
ของผลการดําเนินการ การคาดการณ์ผลทีจ่ะเกดิขึน้ รวมถงึการเปรียบเทียบผลการดําเนินการที่เกดิขึน้กับคู่
เปรยีบเทยีบ (OP ขอ้ 9) การวเิคราะหค์วามสัมพันธเ์ชงิเหตุและผลเพือ่นํามาใชส้นับสนุนในการทบทวนผลการ
ดําเนนิการ รวมถงึชว่ยใหท้ราบถงึสาเหตขุองปัญหาและจัดลําดบัความสําคญัของการใชท้รัพยากร  นอกจากนีไ้ด ้
วเิคราะหส์ถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ รวมถงึบรบิทแวดลอ้มทีเ่ป็นปัจจัยภายนอกทีสํ่าคัญ ไดแ้ก่ นโยบาย
รัฐบาล ขอ้ตกลงกับหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิเพื่อนํามาเป็นกรอบทบทวนผลการ
ดําเนนิงานของกรมคร. และมกีารจัดทําฐานขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบไวเ้ป็นรายปียอ้นหลังเพือ่วเิคราะหแ์นวโนม้และ
สถานการณ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการกําหนดทศิทางการดําเนินงานและ
กําหนดคา่เป้าหมายเพือ่มุง่สูผ่ลลัพธใ์นการลดเสีย่ง ลดโรค ลดตายในกลุม่เป้าหมายนําผลการวเิคราะหม์าคน้หา
สาเหตขุองปัญหาและปรับปรงุกระบวนการทีส่ามารถตอบสนองตอ่สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป
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4.2 การวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลูและตวัวดัเพือ่นําไปสูก่ารพฒันา
และแกไ้ขปญัหา

เชน่ การคน้หาโรคมาลาเรยีในพืน้ทีห่า่งไกลท่ัวประเทศ พบปัญหาในการจัดเก็บขอ้มลูซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 
ไดพั้ฒนาระบบมาลาเรยีออนไลน์เป็นเครือ่งมอืสําหรับการคน้หาผูต้ดิเชือ้และใหก้ารรักษาทีม่ปีระสทิธภิาพและรวดเร็ว 
การสอบสวนและตดิตามผูต้ดิเชือ้ในพืน้ทีแ่ละสง่ขอ้มลูไดทั้นทว่งที การแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารกับประเทศเพือ่นบา้น
ในกลุ่มผูอ้พยพที่ต ิดเชื้อ นําไปสู่การควบคุม กํากับ และประเมินผลการยับยั ้งการแพร่เชื้อมาลาเรีย (Malaria
Elimination) ในประเทศไทย 

ระบบสามารถใชง้านงา่ย สะดวก ลดความซํ้าซอ้นของขอ้มลูและความยุง่ยากในการประมวลผลหรอืทํารายงาน
สามารถใหผู้รั้บผดิชอบนําขอ้มูลเขา้สู่ระบบและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลอย่างแทจ้รงิ สามารถประมวลผลเป็นรายงาน
ภาพรวมระดับหน่วยงาน โดยนําเสนอเป็น Infographic รูปกราฟ แผนภมู ิและประยุกตใ์ชก้ับระบบภมูสิารสนเทศแสดง
แผนทีก่ารแพร่กระจายของโรคและการวเิคราะหเ์ชงิพืน้ทีไ่ดอ้ย่างอัตโนมัต ิผูป้ฏบิัตงิานสามารถสรุปรายงานไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ถูกตอ้ง และครบถว้น ทําใหก้ารวิเคราะห์ วางแผน และดําเนินการป้องกันควบคุมโรคไขม้าลาเรียที่มี
ประสทิธภิาพใหแ้กป่ระชาชน พบวา่อตัราผูป่้วยมาลาเรยีลดลงมากใน พ.ศ.2562 (หมวด 7.1)

จากการทบทวนผลการดําเนนิงาน นํามาสูก่ารปรับยทุธศาสตรใ์หส้อดคลอ้งเชือ่มโยงกับยทุธศาสตรก์ระทรวง
สาธารณสุขและระดับชาต ิทัง้ในปัจจุบันและทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต กา้วสู่กรมควบคุมโรค 4.0 ทําใหม้โีอกาสในการ
ปรับปรุงและการสรา้งนวัตกรรมทีเ่ชือ่มโยงกับเป้าประสงคส์มรรถนะหลักของกรมคร. คอื ความสามารถในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคมุโรคและภัยสขุภาพทีสํ่าคัญ เชน่ โรคเลปโตสไปโรซสิ โรคไขเ้ลอืดออก โรคไวรัสตับอักเสบ-เอ รวมถงึ
โรคตดิตอ่อบุัตใิหมแ่ละอบุัตซ้ํิา เชน่ โรคตดิเชือ้ไวรัสอโีบลา่ โรคตดิเชือ้ไวรัสซกิา้ โรคทางเดนิหายใจตะวันออกกลาง 
(MERS) และโรคไขห้วัดนก R-Advance

Advance
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4.2 การวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลูและตวัวดัเพือ่นําไปสูก่ารพฒันา
และแกไ้ขปญัหา

จากผลวเิคราะหก์ารดําเนนิงานทีสํ่าคัญในยทุธศาสตรท์ี่ 2 การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข เพือ่เป็นการรองรับโรคอุบัตใิหม่อุบัตซิํ้า ไดพั้ฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ เฝ้าระวังเหตุการณ์ผดิปกตทิีม่ี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ติดตามและประเมินสถานการณ์การระบาดของโรค/ภัยสุขภาพ ที่เกิดขึน้ทัง้ในและ
ต่างประเทศ ในกรณีที่พบว่าเขา้ข่ายภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency) ไดท้บทวน
แนวทาง/มาตรการการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภัยสขุภาพชว่งการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิและพัฒนาระบบบัญชาเหตกุารณ์
ในทกุจังหวดัทัว่ประเทศเพือ่สามารถรายงานเหตกุารณ์ทีเ่ชือ่มโยงขอ้มลูจากภาคสนามสูศ่นูยป์ฏบิตักิารตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิในทกุ
ระดบั (EOC)  แบบทันตอ่สถานการณ์ (Real-Time) ดว้ยระบบเทคโนโลยทีีท่ันสมัย ผา่นการวเิคราะหแ์ละนําเสนอดว้ยโปรแกรม
ทีสํ่าคัญ เพือ่จัดทําขอ้เสนอเชงินโยบายหรอืมาตรการเสนอผูบ้ัญชาการเหตุการณ์ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ใหผู้บ้รหิาร
ตดัสนิใจเลอืกมาตรการและยกระดบัการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ซึง่ศนูยบ์ญัชาเหตกุารณ์
ทกุจังหวดัมคีวามพรอ้มและสามารถปฎบิตังิานไดจ้รงิและตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉนิไดท้ันเวลา (หมวด 7 ขอ้ 7.5)

จะเห็นไดจ้ากสถานการณ์โรคในปัจจุบันทีม่กีารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ทีร่นุแรงกวา่ทีผ่า่นมา จากการพัฒนา
ระบบการวัดวเิคราะห์ที่เขม้แข็งของกรมคร. และมีแนวทาง/มาตรการ ที่ชัดเจนใหก้ับหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งร่วมกันควบคุม
สถานการณ์การระบาดของโรค ทําใหส้ามารถชะลอการระบาดไดอ้ย่างทันท่วงท ีผลจากระบบการวัดวเิคราะหข์อ้มูลทีเ่ขม้แข็ง 
สง่ผลทําใหร้ะบบการป้องกัน ควบคมุโรคของประเทศไทยมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เป็นประเทศทีม่คีวามเขม้แข็งดา้นความม่ันคง 
ดา้นสขุภาพ (Health Security) เป็นอันดับ 1 ของเอเชยี และอันดับ 6 ของโลก ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นประเทศทีม่คีวามพรอ้ม
ในการรับมอืตอ่การระบาดของโรคมากทีส่ดุ ซึง่มเีพยีง 13 ประเทศทั่วโลกเทา่นัน้ (หมวด 7 ขอ้ 7.4)

Significance

R-Significance
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กรมคร.วางแผนกําลังคนทัง้ระยะสัน้และระยะยาวรองรับบทบาทภารกจิตามแผนพัฒนางานป้องกัน ควบคมุโรคและ
ภัยสุขภาพแห่งชาตทิี่มคีวามตอ้งการของประชาชนเป็นศูนยก์ลาง และการเป็นส่วนราชการ 4.0 เตรียมพรอ้มรับการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต มกีารวเิคราะหอ์ตัรากําลงั ทักษะ สมรรถนะ และกําลงัคนทีจํ่าเป็นตามยทุธศาสตรก์รมคร. ดา้นการ
พัฒนากําลังคนดา้นการป้องกันควบคมุโรคผ่านกระบวนการคดิทางวทิยาศาสตร ์(Full Time Equivalent : FTE) ความ
คดิเห็นจากผูบ้รหิาร ผูเ้ชีย่วชาญในงาน ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี และจากการตดิตามผลการบรหิารและใชอ้ัตรากําลังของ
หน่วยงานในระบบ DPIS ไดนํ้าไปปรับขนาดใหเ้ป็นกรอบอัตรากําลังทีเ่หมาะสมและเพยีงพอในการปฏบิัตงิาน การจา้ง
กําลงัคน รวมทัง้จัดโครงสรา้งออกแบบระบบงานและพัฒนาขดีความสามารถของบคุลากรใหเ้อือ้ตอ่การปฏบิัตงิาน “ชีเ้ป้า 
เฝ้าระวัง นําใหทํ้า ตอบโตเ้ร็ว” สามารถบรหิารจัดการใหทั้นต่อสถานการณ์ทัง้ระบบงานแบบทางการและไม่เป็น
ทางการ 

โดยระบบงานแบบทางการจะแบง่ตามโครงสรา้งของสว่นราชการและจัดตัง้โครงสรา้งภายในทีเ่อือ้ตอ่การป้องกัน
ควบคมุโรค มกีารเกลีย่อตัรากําลงัจากสายงานทีห่มดความจําเป็นไปกําหนดเป็นสายงานทีจํ่าเป็นและยังขาดแคลน ไดแ้ก ่
สัตวแพทย ์พยาบาลวชิาชพี นักวชิาการสาธารณสขุ นักเทคนคิการแพทย ์นักวชิาการคอมพวิเตอร ์และในหน่วยงานทีจั่ดตัง้
ข ึน้ใหม ่ไดแ้ก ่สถาบนัเวชศาสตรป้์องกนัศกึษา เป็นหน่วยงานผลติกําลังคนดา้นเวชศาสตรก์ารป้องกันและดา้นโรคจากการ
เดนิทางและการท่องเที่ยว กองกฎหมาย ทําหนา้ที่พัฒนาและบังคับใชก้ฎหมาย และหน่วยงานที่เป็นจุดเนน้ของ
ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แข็งระบบจัดการภาวะฉุกเฉิน ไดแ้ก ่กองดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศ เพือ่
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษและพัฒนาตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 อันเป็นภารกจิสําคัญในการ
ป้องกนัควบคมุโรคเมือ่เกดิการระบาดรนุแรง มกีลุม่หอ้งปฏบิัตกิารทางการแพทยด์า้นการควบคมุโรคสําหรับตรวจวนิจิฉัย
โรคตดิตอ่รา้ยแรงใหทั้นตอ่สถานการณ์

A/D
Basic
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จัดตัง้กองควบคมุโรคและภัยสขุภาพในภาวะฉุกเฉินเพือ่เป็นศนูยก์ลางปฏบิัตกิารเตรยีมความพรอ้มตอบโตภ้าวะฉุกเฉินดา้น
การป้องกนัโรคและภัยสขุภาพ อนัเป็นภารกจิสําคัญในการป้องกันควบคมุโรคเมือ่เกดิการระบาดรนุแรง กองป้องกันการบาดเจ็บ
เพือ่รองรับปัญหาดา้นการบาดเจ็บของประเทศ โดยเฉพาะผูส้งูอายปุระมาณ 1 ใน 3 ทีม่ปัีญหาการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกลม้ 
กองนวัตกรรมและวจัิย เพือ่พัฒนาระบบงานนวัตกรรมดา้นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคมุโรค โดยเชือ่มโยงกับกลุม่นวัตกรรมและวจัิย
ของหน่วยงาน

สําหรับการจัดระบบงานแบบไม่เป็นทางการจะมุ่งเนน้การทํางานเป็นทีมและการทํางานร่วมกับเครือข่ายทัง้ในและ
ตา่งประเทศ  ซึง่สามารถตอบสนองตอ่การดําเนนิงานตามนโยบายทัง้ดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคล ดา้นการป้องกันควบคมุโรค
ในภาวะฉุกเฉนิและดา้นอืน่ๆ ทีสํ่าคัญหรอืเร่งดว่น ในรูปของคณะกรรมการ คณะทํางานทมีปฏบิัตกิารพเิศษ (Cross Functional
Team) พรอ้มกับมอบอํานาจในการตัดสนิใจทางการบรหิาร โดยมคีณะกรรมการคณะทํางานชดุต่างๆ ซึง่ประกอบดว้ยตัวแทน
บุคลากรในแต่ละหน่วยงานในรูปแบบการทํางานขา้มสายงาน (Matrix) เพื่อรับผดิชอบดําเนินการในแต่ละกจิกรรม รวมทัง้
สนับสนุนระบบงานแบบทางการ สง่ผลใหก้ารปฏบิัตงิานมคีวามคลอ่งตัวมากขึน้ อกีทัง้สือ่สารใหท้กุหน่วยงานใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏบิตั ินอกจากนี ้กรมคร. ยังไดเ้พิม่ขดีสมรรถนะของแตล่ะแผนงานโรค โดยจัดใหม้ผีูจั้ดการแผนงานโรคดแูลตามกลุม่
โรค (Cluster) และมผีูท้รงคณุวฒุขิองกรมคร. เป็นทีป่รกึษา เป็นการสนับสนุนความเขม้แข็ง มสีว่นร่วมการทํางานเป็นทมี และ
รเิริม่ทีจ่ะผลตินวัตกรรมในการทํางานรว่มกนั สง่ผลใหก้รมคร.มผีลงานนวัตกรรมเพิม่ขึน้ทกุปี (หมวด 7 ขอ้ 7.3.1)

R-Basic

Basic
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เพือ่ใหก้ารดําเนนิงานบรรลผุล กรมคร.วางระบบตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานในระดับกรมและหน่วยงาน 
ผ่านระบบบรหิารจัดการเชงิยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) เพื่อเชือ่มโยงกับระบบบรหิารผลการปฏบิัตงิานแบบออนไลน ์
(PMS) ในระดับบุคคลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของเครือข่ายกลุ่มพัฒนาองคก์รหน่วยงาน และ
คณะกรรมการระดับกรมฯ นําผลทีไ่ดจ้ากผูเ้กีย่วขอ้งและการรายงานแบบออนไลน์ (HR Report) มาปรับปรงุรูปแบบและ
วธิกีารเพือ่ใหก้ารประเมนิผลการปฏบิัตงิานมคีวามน่าเชือ่ถอื โปร่งใส และเป็นธรรม โดยใชแ้นวคดิ OKR มาปรับปรุงการ
กําหนดเป้าหมายและตัวชีว้ัดในระดับหน่วยงานและบคุคล มกีารเชือ่มโยงผลงานเขา้กับการพจิารณาจัดสรรวงเงนิในแตล่ะ
รอบการประเมนิ แลว้นําผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิผลไปสูก่ารพัฒนารายบคุคลตาม competency mapping ทีม่กีารทบทวนและ
ปรับปรุงใหทั้นกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาความกา้วหนา้ในสายอาชพี และเพือ่เสรมิสรา้งขวัญ
กําลังใจบคุลากรไดม้แีนวทางการสรา้งแรงจูงใจ เชน่ โอกาสในการดงูานหน่วยงานตน้แบบ วันหยดุ/การลา การพจิารณา
ลาศกึษา/ฝึกอบรมระยะสัน้ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ การยกยอ่งชมเชย การกําหนดคา่ตอบแทนพเิศษ รวมทัง้การ
ปรับปรงุการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับทีส่งูข ึน้

จากการบรหิารกําลังคนและการสรา้งแรงจูงใจแกบ่คุลากรในหลายองคป์ระกอบขา้งตน้ภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์
ดา้นทรัพยากรบุคคล ไดกํ้าหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งเนน้เป็นหน่วยงานตน้แบบ/ชัน้นํา ดา้นการบรหิารทรัพยากร
บคุคลของประเทศและการทํางานเชงิบรูณาการทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน มกีารพัฒนาปรับปรงุกระบวนงานและนํา
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคลของสํานักงาน ก.พ. (DPIS) มาปรับใชเ้ป็นเครือ่งมอืเพิม่ขึน้ในแตล่ะปี ทัง้เรือ่งการบรหิาร
จัดการกําลงัคน การสรรหาและคดัสรรบคุลากร การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การพัฒนา การเชือ่มโยงฐานขอ้มลูบคุคลเขา้
กบัการบรหิารจัดการสว่นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การสนับสนุนตามนโยบายทีสํ่าคัญ การประหยัดพลังงานหรอืการพัฒนาการ
จัดเก็บขอ้มูลเพือ่ใหบ้คุลากรไดรั้บประโยชน์มคีวามสะดวก คลอ่งตัว และสามารถปฏบิัตงิานตามภารกจิของกรมคร. ได ้
อยา่งเต็มที่

Advance
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จากนโยบาย 4.0 ของกรมคร. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมคีวามรเิริม่ สรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้กดิการสรา้ง
นวัตกรรมการทํางาน นําวธิกีารปรับระบบการทํางานเป็นแบบ Project Based เพือ่ใหบ้คุลากรสรา้งนวัตกรรม 
มุ่งปรับเปลี่ยนวธิีการทํางานใหม่ในองค์กรใหเ้ป็นแบบ Agile Team หรือ Team Project เพื่อเขา้สู่ Eco-
system Organization โดยศนูยน์วัตกรรมดา้นสขุภาพและป้องกันควบคมุโรคขบัเคลือ่นการพัฒนานวัตกรรม
ของกรมคร. บุคลากรมพีืน้ทีใ่นการลองผดิลองถูก เพือ่ใหเ้กดินวัตกรรมทีส่ามารถต่อยอดการทํางานเพิม่
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลดา้นการป้องกนัควบคมุโรค มแีผนงานสง่เสรมิการพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงาน
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร มเีวทแีลกเปลีย่นนําเสนอผลงานนวัตกรรม กรมคร. ยังสรรหาบุคลากรเชงิรุก
และทําแผนเตรยีมกําลังคนเพือ่สนับสนุนแผนยกระดับความม่ันคงและความเป็นเลศิดา้นป้องกันควบคมุโรค
ของประเทศ โดยสนับสนุนทุนการศกึษาต่อระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอก การอบรม/ดูงานทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ในสาขาทีม่คีวามจําเป็นในเชงิยทุธศาสตรใ์นลกัษณะ Mega Project 

รวมทัง้ไดนํ้าเทคโนโลยมีาใช ้เชน่ Application ระบบ GPS มาเชือ่มการทํางานระหวา่งหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง สือ่สารขอ้มูลทีป่ระมวลผลแลว้ไดอ้ย่างรวดเร็ว เพือ่ไปสนับสนุนกําลังคนในส่วนทีข่าดจากการ
บริหารกําลังคนในหลายองค์ประกอบขา้งตน้ และการทํางานในเชงิบูรณาการทัง้ภายในและภายนอก
หน่วยงาน R-Advance

Advance
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โดยความสําเร็จสะทอ้นจากผลการสํารวจความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารรวมทุกภารกจิ ใน พ.ศ. 2562 สงูถงึรอ้ยละ 
94.47 (หมวด 7 ขอ้ 7.2) เป็นทีย่อมรับระดับชาตแิละนานาชาต ิอาท ิองคก์ารอนามัยโลกรับรองการกวาดลา้งโรคเทา้ชา้ง
ไดสํ้าเร็จ พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไขม้าลาเรีย ซึง่ไดรั้บรางวัลเลศิรัฐ สาขาบรกิารภาครัฐแห่งชาต ิประเภทภาพรวม
มาตรฐานการบรกิารทีเ่ป็นเลศิในดา้นการป้องกันและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ (NCDs) องคก์ารอนามัยโลกไดใ้หป้ระเทศไทย
ตดิอันดับที ่3 ของโลกเทยีบเทา่ประเทศฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์และเป็นประเทศทีม่กีารดําเนนิการสงูสดุในเอเชยี (OP ขอ้ 9) 
การรับมอืกบัโรคระบาดรา้ยแรงหลายประเภท ตัง้แตโ่รคตดิเชือ้ไวรัสซกิา้ (Zika Virus) โรคทางเดนิหายใจตะวันออกกลาง 
(MERS) โรคซารส์ (SARs) โรค COVID-19 สามารถดําเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว สะทอ้นถงึประสทิธภิาพดา้นการบรหิาร
อัตรากําลังและขดีความสามารถพรอ้มรับการเปลีย่นแปลงของโรคและภัยสขุภาพเป็นอยา่งด ีทําใหป้ระเทศไทยไดรั้บการ
จัดอันดับใหเ้ป็นประเทศทีม่คีวามเขม้แข็งดา้นความมั่นคงดา้นสขุภาพเป็นอันดับ 6 ซึง่เป็นประเทศกําลังพัฒนาประเทศ
เดยีวทีถ่กูจัดใหอ้ยูใ่น 10 อันดับสงูสดุ (Top 10) ของโลก จนไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นประเทศทีม่คีวามพรอ้มในการรับมอื
ตอ่การระบาดของโรคมากทีส่ดุ ซึง่มเีพยีง 13 ประเทศท่ัวโลกเทา่นัน้

นับเป็นความภาคภมูใิจของไทยเป็นอยา่งมากทีม่รีะบบการป้องกันและควบคมุโรคทีเ่ขม้แข็งเป็นทีย่อมรับ ในระดับโลก 
และมนีวัตกรรมหลายชิน้ ไดแ้ก ่Application ทีใ่ชใ้นบรกิารดา้นป้องกนัควบคมุโรคพชิติ ลกูน้ํายงุลาย, App ทันระบาด, App TAS 
(Tobacco alcohol Surveillance), รูก้ันทันโรค และนวัตกรรมทีใ่ชใ้นการปฏบิัตงิาน ไดแ้ก ่AID ZERO Portal, NTIP (National 
Tuberculosis Information Program) ซึง่ทําใหไ้ดรั้บรางวัลเลศิรัฐในสาขาตา่งๆ ตัง้แต ่พ.ศ. 2557 จนถงึปัจจบุัน เป็นเครือ่งพสิจูน์
ความสําเร็จ ดา้นการบรหิารอัตรากําลงัและขดีความสามารถพรอ้มรับการเปลีย่นแปลงของโรคและภัยสขุภาพเป็นอยา่งดี

Significance

R-Significance
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www.thaivbd.org พยากรณโรคไขหวัดใหญ
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Liaison

ผูปฏิบัติ หนวยสนับสนุน

Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | กําลงัคน

Operation สื่อสารความเสี่ยง Case Management PoE

‘

SMART
Prevent

SMART
Respond

SMART
Detect



การเขยีน Application Report 4.0 : หมวด 6
6.1 กระบวนการทาํงานทีเ่ชือ่มโยงต ัง้แตต่น้จนจบ
สูผ่ลลพัธท์ ีต่อ้งการ

กรมคร. ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทีสํ่าคัญ เพือ่สง่มอบผลผลติและการบรกิารทีส่รา้งคณุคา่ทีด่ทีีส่ดุแกผู่ร้ับบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใหส้อดคลอ้งกับยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561-2580 ภายใตแ้ผนพัฒนาดา้นการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สขุภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยวเิคราะหก์ระบวนการทีต่อ้งใชใ้นการสง่มอบผลติภัณฑบ์รกิารทีสํ่าคัญ ตัง้แต่
ตน้น้ําถงึปลายน้ํา มุ่งสู่เป้าหมายภารกจิหลัก คอื ประชาชน ลดเสีย่ง ลดโรค ลดป่วย/พกิาร ลดตาย ดว้ยระบบเฝ้าระวัง ควบคุม/
ป้องกัน ตอบโตโ้รคและภัยสขุภาพของประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพตาม Value Chain ของกรมคร. ซึง่ไดอ้อกแบบกระบวนการ
ทํางานใหส้ง่มอบคณุคา่ ดังนี้ 1) กําหนดผูจ้ัดทําผลผลติและบรกิาร รวมถงึผูร้ับบรกิารทัง้ภายในและภายนอกกรมคร. (OPขอ้7,8) 
เพือ่จดัเป็นกลุม่กระบวนการสนับสนุนและกลุม่กระบวนการสรา้งคณุคา่หรอืสง่มอบใหก้ระบวนการถัดไป 2) กําหนดความตอ้งการ
และคาดหวังของผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใหช้ดัเจน นํามากําหนดผลผลติของกระบวนการ 3) ออกแบบกระบวนการที่
สามารถผลติและสง่มอบบรกิารทีม่คีณุลักษณะตรงตามผลผลติภายใตค้วามสามารถและทรัพยากรทีม่อียูอ่ยา่งจํากัดขององคก์าร 4) 
กําหนดขอ้กําหนดที่สําคัญและจุดควบคุมบรกิารที่จะส่งมอบใหก้ับผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี โดยคํานึงถงึคุณค่าและ
คุณภาพที่ส่งมอบเพื่อใหเ้กิดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในทุกกระบวนการ กําหนดค่าเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย และตัวชีว้ัดกํากับการดําเนินการทีท่า้ทายเพิม่ขึน้ทุกปี ทัง้มติปิระสทิธภิาพและประสทิธผิลร่วมกับเครอืข่ายทัง้
ภายในและตา่งสว่นราชการทีม่ภีารกจิสรา้งคณุคา่กบักลุม่เป้าหมายเดยีวกนั รว่มจัดทําเป็นมาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิตัสํิาหรับใช ้
เป็นแนวทางปฏบิัตหิรอืฝึกอบรมหรอืสอนงานใหแ้ก่บุคลากรระหว่างปฏบิัตงิาน ผูป้ฏบิัตงิานจะบันทกึขอ้มูลสารสนเทศทีจํ่าเป็น
สําหรับการตดิตามควบคมุ 5) ทดลองปฏบิตัติามขัน้ตอนการทํางานของกระบวนการทีไ่ดอ้อกแบบมาใหส้ามารถปฏบิัตงิานไดจ้รงิ
และไดผ้ลลัพธท์ัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ ลดความซํ้าซอ้น ลดขัน้ตอนของกระบวนการ ลดคา่ใชจ้า่ย ใชเ้วลาและทรัพยากรใหคุ้ม้คา่ 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 6) ประกาศใชก้ระบวนการหรอืมาตรการสําคัญ เป็นกรอบการ
พัฒนาระบบการดําเนนิงานตามภารกจิของกรมคร. ตดิตามผลการดําเนินงานผ่านทุกชอ่งทางและร่วมกันปรับปรุงกระบวนการ  
เพือ่บรรลเุป้าหมายทีกํ่าหนดไว ้ ผา่นระบบ VDO conference ใช ้Facebook live และ Application ระบบตระหนักรูส้ถานการณ์
ทีก่รมคร. สรา้งขึน้เพื่อการรายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉิน ทําใหทุ้กหน่วยงานนําเป็น
แนวทางในการปฏบิัต ิมกีารปรับปรุงกระบวนการทํางาน นําเทคโนโลยมีาเพิม่ประสทิธภิาพ จนสามารถลดตน้ทุน ระยะเวลาในการ
ดําเนนิงานลงอยา่งมาก (หมวด 7 ขอ้ 7.6) R-Basic

AD Basic
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การตดิตามควบคุมกระบวนการดําเนนิการทัง้เชงิรับและเชงิรุกอย่างครบวงจร ประเมนิผลกระบวนการตามตัววัดทีกํ่าหนดนําไปสู่การ
เรยีนรูแ้ละเทยีบเคยีงเพือ่ปรับปรุงกระบวนการใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตัง้แตผู่ส้ง่มอบ บคุลากร ปัจจัยนําเขา้ วธิกีารทํางาน ตลอดจน
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน เชน่ กระบวนการบรหิารจดัการภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสุข การเฝ้าระวัง : มกีารตดิตามประเมนิสถานการณ์
โรคและภัยสขุภาพ ตรวจสอบขอ้มูลการระบาดเพือ่ตรวจจับเหตกุารณ์ผดิปกต ิวเิคราะหค์วามเสีย่งของโรคและภัยสขุภาพใหไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว การ
ควบคุม/ป้องกัน : การพัฒนาความพรอ้มของศนูยป์ฏบิัตกิารภาวะฉุกเฉนิ พัฒนาระบบบัญชาการเหตกุารณ์ จัดทําแผนเตรยีมความพรอ้มตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉนิ พัฒนาทมีตระหนักรูส้ถานการณ์ ใหค้รอบคลมุทัง้ระดับเขตและระดับจังหวดัพรอ้มใชง้านทัง้ภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉนิ การตอบโต ้: สามารถ
ตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุไดทั้นท่วงทใีนทุกภารกจิอย่างเต็มกําลัง ไดแ้ก ่ผูบ้ัญชาการเหตุการณ์ ทมีขอ้มูลและยุทธศาสตร ์และทมี
ปฏบิัต ิ9 ทีม (หมวด 5 ขอ้ 5.2) โดยนําระบบบัญชาการเหตุการณ์มาตรฐานสากลมาใชอ้ย่างมีประสทิธภิาพ ถอดบทเรียนรายวัน ราย
เหตุการณ์ พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง/ปรับปรุง กระบวนการใหด้ขี ึน้ โดยความร่วมมอืจากทุกหน่วยงานในสังกัดหน่วยงานทีรั่บผดิชอบงาน
สาธารณสขุระดับจังหวดัและทอ้งถิน่ หน่วยงานในและนอกกระทรวงสาธารณสขุ มรีะบบบรหิารจัดการเชงิยทุธศาสตร ์ซึง่วัดระดับความสําเร็จในการ
สนับสนุนการจัดการภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุของหน่วยงาน ใชข้อ้มลูจากการประเมนิความเสีย่งดา้นโรคและภัยสขุภาพ ดว้ยการชีบ้ง่-การ
วเิคราะห-์การประเมนิผลความเสีย่ง พรอ้มใหข้อ้มลูการป้องกัน-กักกันตนเองตาม พรบ. โรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558 การใชพ้ืน้ทีส่าธารณะหรอืการ
อยู่ร่วมกับผูอ้ ืน่ ซึง่หากกรมคร. คาดการณ์วา่จะเกดิการระบาดของโรคและภัยสขุภาพท่ัวประเทศ จะเสนอยกระดับเป็นวาระแหง่ชาตเิพือ่ให ้
เกดิการบรูณาการทกุสว่นราชการท่ัวประเทศ

การใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลปรับระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค (Smart Surveillance) รูปแบบการจัดการแกไ้ขปัญหาโรคไขเ้ลอืดออก 
App ทันระบาด เป็นระบบเฝ้าระวังโรคตดิตอ่นําโดยยงุลายทีค่รอบคลมุทัง้ดา้นคน เชือ้โรค พาหะนําโรคและสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพ และทกุ
ภาคสว่นสามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้App อสม.ออนไลน ์เพือ่การเฝ้าระวังโรคตดิตอ่นําโดยยงุลายและการใชส้ารเคมอีันตรายในครัวเรอืน ทําให ้
อสม. ดูแลพืน้ทีรั่บผดิชอบไดง้่ายขึน้ เร็วขึน้สําหรับกระบวนการสนับสนุน ใหคํ้านงึถงึขอ้กําหนดทีสํ่าคัญ 3 ป. ไดแ้ก ่ประโยชน ์ประหยัด และ
ประสานงาน มาใชใ้นการออกแบบกระบวนการที่มุ่งสู่ผลลัพธ ์คือ ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ และตน้ทุน โดยมวีธิีการกําหนดจากความ
ตอ้งการภายใน เพือ่เกือ้หนุนใหง้านหลักและพันธกจิบรรลเุป้าหมายอยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ อํานวยความสะดวกใหก้ระบวนการ
หลักของกรมคร. แบบ Agile ทํางานไดค้ล่องตัว ช่วยใหก้ารบริหารจัดการโครงการต่างๆ มีความครบถว้น ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทันต่อการ
เปลีย่นแปลง เพือ่การเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรคและภัยสขุภาพ R- Advance

Advance
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6.1 กระบวนการทาํงานทีเ่ชือ่มโยงต ัง้แตต่น้จนจบ
สูผ่ลลพัธท์ ีต่อ้งการ

ผลงานที่ใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการกระบวนการ ตดิตาม และบูรณาการที่เป็นเลศิ เช่น “ร่วมพัฒนา ร่วมใช ้
ฐานขอ้มลูเฝ้าระวังโรคและภัยราชทัณฑห์นึง่เดยีว” เป็นการบรูณาการขอ้มลูเพือ่บรกิารรว่มกันของเรอืนจํา สถานพยาบาล 
และกรมคร.ใหต้รวจจับการระบาดของโรคไดจ้ากจํานวนผูป่้วยทีเ่พิม่ข ึน้ในแตล่ะวัน สง่ผลตอ่การควบคมุโรคไมใ่หเ้กดิการ
ระบาดเป็นวงกวา้ง ลดความเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ของผูต้อ้งขังอืน่ ในกรณีเกดิโรคระบาดในเรอืนจํา พบว่า จํานวนผูป่้วย
ลดลง เชน่ การระบาดของโรคแขน ขา ออ่นแรง ใน พ.ศ. 2561 พบผูป่้วย 356 ราย ลดลงเหลอื 25 ราย ใน พ.ศ. 2562 
สามารถลดค่าใชจ้่ายการรักษาจาก 534,000 บาท เหลือ 37,500 บาท ลดลงรอ้ยละ 92.98 ในกรณีนี้ไดม้ากกว่า 
500,000 บาท ลดระยะเวลาทีพ่บผูป่้วยจนถงึวันรายงานจาก 1–2 เดอืนเหลอื 1 วัน ลดระยะเวลาควบคุมโรคจาก 1–3
เดอืน เหลอืไมเ่กนิ 1 สปัดาห ์เปลีย่นวธิกีารจัดเก็บขอ้มลู/จัดทํารายงานและการนําเสนอสถานการณ์ จากจดรายงานและ
นับจํานวนผูป่้วยในสมุดบันทกึ นําเสนอเพียงขอ้มูลจํานวนและรอ้ยละเป็นบันทกึขอ้มูลในโปรแกรม HosXp สามารถ  
Export เป็น Excel เพือ่จัดการขอ้มลูไดต้ามความตอ้งการใชง้าน นําเสนอดว้ยกราฟ ตารางได ้

“การจัดการขอ้มลู เพือ่แกไ้ขปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ (NCD Clinic Plus online)” เป็นระบบการจัดการขอ้มลูทีไ่ดรั้บการ
พัฒนาขึน้ภายใตค้วามตอ้งการในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางาน เพือ่การแกไ้ขปัญหาโรคและภัยสขุภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยนําเสนอผลการดําเนินงานการแกไ้ขปัญหาโรคไม่ตดิต่อบนระบบดจิติอล On line (web site)
หน่วยงานรายงานผลการดําเนนิงานไดแ้บบเรยีลไทม ์โดยเครอืขา่ยงานในแตล่ะระดับสามารถเขา้ถงึการใชบ้รกิารไดง้า่ย 
สะดวก รวดเร็ว ลดขัน้ตอน ลดตน้ทุนทรัพยากรการใชก้ระดาษ ในการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห ์ประมวลผล และการ
รายงานผลเป็น Paperless ในทกุขัน้ตอน ลดตน้ทนุการขนสง่และระยะเวลาทีผ่า่นระบบไปรษณีย ์แสดงผลเรยีลไทม ์ลด
ขัน้ตอนและเวลาในการประเมนิผลจาก 2 เดอืน เหลอื 1 สปัดาห ์ลดเวลาการรายงานผลจากหน่วยงานระดับสถานบรกิาร
สาธารณสขุมาถงึหน่วยงานระดบัเขต จาก 3 สปัดาห ์เหลอื 1 สปัดาห ์

R-Significance

Significance
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ตัวอยาง หมวดผลลัพธการดําเนนิงานหมวด 7

7.1 การบรรลุผลลัพธของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด
คา

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ป 2560 ป 2561 ป 2562

7.1 การบรรลุผลลัพธของตัวชี้วัดตามพันธกิจ

7.1.1 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก*

1) รอยละของผลงานวิจัยดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเผยแพรใหหนวยงานตางๆ  นําไปใชประโยชน รอยละ 80 85.96 80.00 91.62

2) รอยละของเครือขายเปาหมายดําเนินการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามแนวทาง/มาตรฐาน

ดานการควบคุมโรคของประเทศ (PSA1)

รอยละ 97 98.45 95.2 97.18

7.1.2 ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล

1) รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท่ีขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเส่ียงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) รอยละ 85 81.67 (เปา 80) 85.83 (เปา 82.50) 88.58  (เปา 85)

2) อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค รอยละ 85 79.94 85.00 85.70

7.1.3 การดําเนินการดานกฎหมาย

- - - - - -

7.1.4 ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร*

1) อัตราปวยดวยโรคมาลาเรีย (ตอประชากร 1,000 คน) รอยละ 0.24 0.14 (เปา 0.30) 0.11 (เปา 0.27) 0.038 (เปา 0.24)

7.1.5 การบรรลุตามยุทธศาสตรอื่นๆ เชนการบรรลุตัววัดรวม การจัดอันดับ เปนตน

- - - - - -
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7.1 การบรรลุผลลัพธของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 
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ผลลัพธตามภารกิจหลักที่มีจุดเนนดานวิชาการตามยุทธศาสตร 20 ป ของกรมคร. คือ ผลิตผลงานวิจัยดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพ่ือ
เผยแพรใหกับเครือขายวิชาการสําหรับนําเปนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือบุคลากรประชาชนที่สนใจ พบวา พ.ศ. 2560–2562 มีการนําผลงานวิจัยจาก
การเผยแพรของกรมคร. ไปใชประโยชนเพ่ือการปองกันควบคุมโรคเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2562 ยังพบวามีการนําผลวิจัยฯ ไปใชหรือนําไปตอยอดพัฒนา
เพ่ือใหเกิดประโยชนท่ีเหมาะสมเพ่ิมขึ้นมาก ทําใหวารสารในสังกัดกรมคร. ผานการประเมินคุณภาพของ TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) จนไดรับ
รางวัลระดับเหรียญทอง ไดแก วารสารควบคุมโรค วารสารสถาบันบําราศนราดูร และ OSIR (Outbreak Surveillance Investigation and Response) 
ระดับเหรียญเงิน ไดแก วารสารโรคเอดส วารสารสาธารณสุขลานนา และวารสารโรคและภัยสุขภาพจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคหลายแหง 

นอกจากนีผ้ลลัพธในการพัฒนาเครือขายการทํางานรวมกัน ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่สําคัญตามพันธกิจของเครือขายเปาหมาย ยังสามารถดําเนินการได
อยางสูงกวาเปาหมาย เพ่ือพัฒนาสรางเสริมทั้งในดานองคความรู ทักษะที่เก่ียวของกับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพใหไดตาม
แนวทาง/มาตรฐานดานการควบคุมโรคของประเทศ

ดานผลลัพธตัวชี้วัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล ซ่ึงเปนตัวชี้วัด Agenda ของแผนพัฒนาดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะ 20 ป 
และแนวทาง DDC 4.0 ของกรมคร. ในการยุติวัณโรคเพ่ือแกปญหาวัณโรคใหลดลง โดยมีการบูรณาการกับเครือขายรวมกันคนหาและขึ้นทะเบียนผูปวยวัณ
โรครายใหมและกลับเปนซ้ําเพ่ิมขึ้น เทากับ 80,160 ราย คิดเปนรอยละ 75.2 และผลสําเร็จของการรักษารอยละ 85.16 (เปาหมาย พ.ศ. 2562 รอยละ 85)

นอกจากนีผ้ลลัพธจากการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไมติดตออยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการดําเนินงานขึ้นทะเบียนไดรับ
การประเมินโอกาสเส่ียงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) จากผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ถือวาประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป รวมถึงการเฝาระวังโรคไขมาลาเรียอยางใกลชิดตามยุทธศาสตรการกําจัดไขมาลาเรีย การคนหาผูปวยมาลาเรียในพ้ืนที่แพรเชื้อ 
โดยเฉพาะในกลุมพ้ืนที่ปาถิ่นทุรกันดารตามโครงการพระราชดําริ เนื่องจากสามารถลดการแพรกระจายโรคในชุมชนไดในหลายแหง เกิดเปนผลสําเร็จ
ที่ดีเพราะพบวาอัตราปวยมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง 



เครดิต PEMANDU Associates

ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ป 2562

โครงสรางพ้ืนฐาน

92.58
คะแนน

บุคลากรผูเช่ียวชาญ

17.37
คะแนน

คาใชจาย

96.22
คะแนน

การเขาถึงยา

67.51
คะแนน

ความพรอมของรัฐบาล

89.91
คะแนน เครดิต : ศบค.

ออสเตรเลีย

86.19 คะแนน

ไทย

83.29 คะแนน

ใตหวัน

79.56 คะแนน
เกาหลีใต

79.49 คะแนน

เดนมารก

79.46 คะแนน

นิวซีแลนด

79.15 คะแนน

ลิกัวเนีย

76.63 คะแนน
สโลเวียเนีย

76.33 คะแนน

ไอซแลนด

76.14 คะแนน

ลัตเวีย

86.19 คะแนน

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

10 อันดับประเทศที่มีคะแนนฟนตัว Covid–19 ที่ดีที่สุด

7.4 การบรรลุผลลัพธ

ตามตัวชี้วัดดานการ

เปนตนแบบ
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