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รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย                    

 

ท่ีปรึกษา 
1. นายไผท สิงหคำ  ผูอำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย 
 
บรรณาธิการ 
1. นายปวิตร  คตโคตร   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นางญาณี แสงสงา   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
3. นางสาวนัยนา  ประดิษฐสิทธิกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นางศิรินภา  จิตติมณี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นางสาวชลนที  รอดสวาง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นางสาวสุรัสวดี  กลิ่นชั้น  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
ผูชวยบรรณาธิการ 
1. นางสาวลักษณนาถ  ไชยทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
2. นางสาววิไลพร วงศกรวรศิลป  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
3. นางสาวสุทามาศ ขุนเอม  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
พิมพครั้งท่ี 1  มกราคม 2564 
 

 จัดทำโดย  กลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร                                                                                       
  กองนวัตกรรมและวิจัย                                                                                       
  กรมควบคุมโรค 
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รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย                    

คำนำ 
 จากนโยบายของรัฐบาลใหมีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยขับเคลื่อนงานภายใตยุทธศาสตร
การวิจัยและนวัตกรรม 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) มีกลยุทธการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระยะ 20 ป เพื่อสราง
ระบบงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ในปพ.ศ. 2561 กรมฯ ไดมีคำสั่งแตงตั้งกองนวัตกรรมและวิจัยขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงานนวัตกรรมและวิจัยดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพใหสามารถนำไปใช
ประโยชนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง จึงไดจัดทำรายงานประจำป 2563 เพื่อเผยแพรและนำเสนอผลการดำเนินงานท่ี
สำคัญ รวมไปถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขบัญหาในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหแกหนวยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรค และผูสนใจทั่วไปทราบ ซึ่งการจัดทำรายงานประจำปเลมนี้มีเนื้อหาสำคัญ ไดแกขอมูลทั่วไปของกอง
นวัตกรรมและวิจัย ผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบท้ังงานนวัตกรรม วิจัย การจัดการความรู และมาตรฐานการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
  โอกาสนี้ ผูจัดทำขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการที่เกี่ยวของทุกทานที่มีสวนรวมในการ
ดำเนินงานและพัฒนางานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว หวังวารายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนกับผูสนใจในการดำเนินงาน
พัฒนานวัตกรรม วิจัย การจัดการความรู และมาตรฐานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่จะไดเรียนรู
กระบวนงานและสามารถนำไปใชแกไขปญหาในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใหดียิ่งข้ึนตอไป  

 
 

คณะผูจัดทำ 
กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) 
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รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบญั 

ขอมูลท่ัวไป 1 

ผลการดำเนินงาน 
นวัตกรรมและจัดการความรู 

 

ผลการดำเนินงานวิจัย 

ผลการดำเนินงานมาตรฐานการ

เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค           

และภัยสุขภาพ 

ภาคผนวก 
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รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

บทที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1.1 วิสัยทศัน พันธกิจ ยุทธศาสตร คานิยมกรมควบคุมโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน 
“ประชาชนไดรับการปองกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ  

ระดับมาตรฐานสากล ภายในป 2580” 
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กองนวัตกรรมและวิจัย 
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รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

1.2 วิสัยทศัน พันธกิจ คานยิม และบทบาทหนาทีก่องนวัตกรรมและวิจัย 
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รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบงานนวัตกรรมดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพใหสามารถ
นำไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม สรางเครือขายนวัตกรรมและวิจัยเพ่ือปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ 

01 

ศึกษาวิจัย บริหารจัดการ พัฒนาระบบงานวิจัย พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานวิจัย และ
จริยธรรมงานวิจัยดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประเทศ  

02 

พัฒนาระบบงานจัดการความรู ประสานเครือขายคลังความรูดานการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ จัดทำและพัฒนาระบบงานวารสารดานการควบคุมโรค 

03 

พัฒนาระบบงานพิพิธภัณฑและงานจดหมายเหตุ กรมควบคุมโรค ท่ีเช่ือมโยงพิพิธภัณฑ
สาธารณสุขและการแพทยไทย 

04 

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑดานวิชาการของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
และพัฒนาระบบงานคุณภาพและมาตรฐานงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
ของหนวยงานตาง ๆ  

05 

ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 06 

บทบาทหนาท่ี 
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รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

1.3 ขอมูลทั่วไปของกองนวัตกรรมและวิจัย 
 1. ประวัติความเปนมา  
 ป พ.ศ. 2549 กรมควบคุมโรคมีคำสั่งท่ี 97/2549 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2549 จัดตั้ง “สำนักจัดการความรู” กรม
ควบคุมโรค เปนการภายใน รับผิดชอบประสานการจัดการความรูของกรมฯ เพื่อมุงสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู 
(Learning   Organization) ดานการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค ตอมาในป พ.ศ. 2556  ไดมีการปฏิรูปกระทรวง
สาธารณสุขในรูปแบบ National Health Authority เพื่อปรับบทบาทสูการเปนหนวยงานระดับชาติใน 11 ดาน ไดแก 
 ดานท่ี 1 การกำหนดนโยบายยุทธศาสตรกลางของประเทศบนขอมูลและฐานความรู 
 ดานท่ี 2 การสรางและจัดการความรูดานสุขภาพ 
 ดานท่ี 3 การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีดานสุขภาพ 
 ดานท่ี 4 การกำหนดและรับรองมาตรฐานบริการตาง ๆ  
 ดานท่ี 5 การพัฒนาระบบกลไกการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพฉุกเฉิน 
 ดานท่ี 6 การพัฒนากลไกดานกฎหมายเพ่ือเปนเครื่องมือพัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชน 
 ดานท่ี 7 การพัฒนางานสุขภาพโลกและความรวมมือระหวางประเทศ 
 ดานท่ี 8 การกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลของภาครัฐ ทองถ่ิน และเอกชน 
 ดานท่ี 9 การใหขอคิดเห็นตอระบบการเงิน การคลังดานสุขภาพของประเทศ 
 ดานท่ี 10 การพัฒนาขอมูลขาวสารใหเปนระบบเดียว มีคุณภาพใชงานได 
 ดานท่ี 11 การกำหนดนโยบายและจัดการกำลังคนดานสุขภาพ  
 กรมควบคุมโรคไดสนองนโยบายการปฏิรูป จึงไดเปลี่ยน“สำนักจัดการความรู” เปน “สถาบันวิจัย จัดการความรู 
และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)” ตามคำสั่งท่ี 265/2559 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย
โดยรับผิดชอบบทบาทหนาท่ีขอ 2, 3, 4 ตาม National Health Authority ประกอบดวย 3 งานหลัก ไดแก การวิจัย การ
สรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรม และการรับรองมาตรฐาน โดย เนนการนำผลงานไปใชประโยชนจากหลักฐานเชิง
ประจักษ บูรณาการและเชื่อมโยงระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังมีระบบสนับสนุนชวยเหลือใหดำเนินงานวิจัยไดสำเร็จ  
 ป พ.ศ. 2561 เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและไดกำหนดนโยบายไทยแลนด 4.0 บนวิสัยทัศน “ม่ันคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืน” มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรมควบคุมโรคจึงได
เปลี่ยนสถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) เปน “กองนวัตกรรมและวิจัย” ตามคำสั่งท่ี 
1895/2561 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2561  เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาระบบงานนวัตกรรมของกรมฯ 
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รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

 2. ผังโครงสรางขององคกร  
 ภาพท่ี 1 ประวัติกองนวัตกรรมและวิจัย 

 กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) แบงการจัดสวนราชการเปน 5 กลุมงาน ดังนี้ กลุมบริหารทั่วไป กลุมยุทธศาสตร
และพัฒนาองคกร กลุมพัฒนาระบบงานนวัตกรรมและการจัดการความรู กลุมวิจัยและประเมินเทคโนโลยี และกลุมพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐาน กรอบอัตรากำลัง 54 คน (ปฏิบัติงานจริง 43 คน)  ขาราชการ 25 คน พนักงานราชการ 15 คน 
(ชวยราชการ 2 ทาน) ลูกจางประจำ 1 คน และจางเหมา 4 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563) 
 ภาพท่ี 2 โครงสรางกองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

 4. งบประมาณของกองนวัตกรรมและวิจัย  
 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีงบประมาณทั้งสิ้น 
15,757,177.30 บาท ซึ ่งประกอบดวยงบดำเนินงานโครงการ จำนวน 8,863,527.00 บาท งบบุคลากร จำนวน 
5,038,464.30 บาท งบลงทุน จำนวน 1,594,000.00 บาท งบสบทบประกันสังคม จำนวน 183,886.00 บาทและ  
คาสาธารณูปโภค จำนวน 77,300 บาท 
 กราฟท่ี 1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรปงบประมาณ พ .ศ . 2563 

 
 กราฟท่ี 2 การเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรปงบประมาณพ.ศ. 2562-2564 
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กองนวัตกรรมและวิจัย 

 5. ผลงานตามตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองนวัตกรรมและวิจัย  
 กราฟท่ี 3 ผลคะแนนตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองนวัตกรรมและวิจัย ป 2553-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป 53 ป 54 ป 55 ป56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63

คะแนน 4.5274 3.0000 3.9858 3.9980 3.7225 4.7829 4.5952 4.7683 4.8490 4.6663 4.9123

ลําดับท่ี 7/8

ลําดับท่ี 8/8

ลําดับท่ี 8/8

ลําดับท่ี 8/8

ลําดับท่ี 7/8

ลําดับท่ี 8/8

ลําดับท่ี 3/8

ลําดับท่ี 4/14

ลําดับท่ี 7/14

ลําดับท่ี 12/14

ลําดับท่ี 4/14
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0 0 0

13994

615

172

494

118

259

99

307

ป 2561 ป 2562 ป 2563

บทที่ 2 ผลการดำเนินงานนวัตกรรมและจัดการความรู 

2.1 งานนวัตกรรม 
 กองนวัตกรรมและวิจัย มีพันธกิจในการพัฒนาระบบสนับสนุนการสรางนวัตกรรมดานการปองกันควบคุมโรค   
และภัยสุขภาพที่ทันสมัยครบวงจร มีประสิทธิภาพ และเอื้อตอการสรางสรรคนวัตกรรมที่หลากหลาย ซึ่งการดำเนินงาน
พัฒนานวัตกรรมตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ควบคูกับกระบวนการความคิดสรางสรรค 
 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

   
ป 2561 

จำนวน 139 คน 
ป 2562 

จำนวน 1,375 คน 
ป 2563  

จำนวน 783 คน 
 

 กราฟท่ี 4 จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาดานนวัตกรรม ป 2561 – 2563 (แยกรายกิจกรรม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : จากสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ทำใหกิจกรรมบางอยางไมสามารถ
ดำเนินการไดไปตามแผนปฏิบัติการ 

  1.1 Innovation Training  
 อบรมนวัตกรกระบวนการ สำหรับการทำความเขาใจในขั้นตอนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking 

Process) จะสามารถทำใหผู สรางสรรผลงานนวัตกรรมสามารถจัดลำดับแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรู ว ิธ ีคิดและ
กระบวนการในการแกไขปญหาตาง ๆ ไปจนถึงสามารถสรางนวัตกรรม เพื่อตอบโจทยที่ตองการของผูใชงานได โดย
กลุมเปาหมายในการอบรมคือนักวิชาการและบุคลากรของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ซ่ึงผานการอบรมตามหลักสูตร
ท่ีกองนวัตกรรมและวิจัยดำเนินการ จำนวน 118 คน  

 
 
 



10 
 

รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

ภาพท่ี 3 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 5 ข้ันตอน 
 

อางอิงภาพจาก : Stanford of school 
 

ภาพท่ี 4 กิจกรรม Workshop โดยการใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
 

  
               (A)                                (B) 

(A) บรรยายใหความรูเก่ียวกับกระบวนการคิด
เชงิออกแบบและกระบวนการสรางนวัตกรรม 
(B) ฝกทำความเขาใจปญหาโดยใชคำถาม
ปลายเปด เพ่ือใหเกิดความเขาอกเขาใจ นำไปสู
การแกปญหาท่ีตรงประเด็น ตอบโจทยตามความ
ตองการของผูใชงาน 

   
                (C)                                (D) 

(C) นำขอมูลท้ังหมดจากการสอบถาม เพ่ือคัด
กรองปญหาท่ีแทจริง และกำหนดปญหาอยาง
ชัดเจน 
(D) ระดมความคิด หาแนวทางในการแกไข
ปญหาอยางรอบดาน 

  
                (E)                                (F) 

(E) สรางตนแบบนวัตกรรม (Prototype) กอน
นำไปลงทุนเพ่ือพัฒนา 
(F) เม่ือไดตนแบบนวัตกรรม (Prototype) ก็
นำไปทดสอบ (test) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 
หรือกอนลงทุนสำหรบัการผลิต 

  
 1.2 Innovation Forum กรมควบคุมโรค 
 การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางและพัฒนานวัตกรรมใน

รูปแบบของการประชุม Innovation Forum กรมควบคุมโรค โดยมีกลุมเปาหมายคือนักวิชาการและบุคลากรในสังกัดกรม
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ควบคุมโรค จำนวน 259 คน สามารถเขารวมฟงบรรยาย ณ หองประชุม หรือระบบ Conference และ Facebook live โดย
จัดการประชุมจำนวน 7 ครั้ง มีการยกยองเชิดชู และสนับสนุนใหหนวยงานมีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมในเวทีวิชาการ 
และสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมตามเกณฑที่กรมควบคุมโรคกำหนด 
และมีการกำหนดใหหนวยงานมีการวางแผนเพ่ือ 

  1.2.1 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และปญญาประดิษฐ 
  การพัฒนางานนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงถือวาเปนเครื่องมือสำคัญในการ

ยกระดับการพัฒนาและความสามารถในการแขงขัน โดยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจะชวยลดตนทุนของทรัพยากรในองคกร 
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและจัดบริการดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใหประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลและไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ เกิดประโยชนสูงสุด 

 

                          
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ครั้งท่ี 3 เรื่อง สรางสรรคผลงานดวย Mobile Application โดยวาท่ีรอยตรีสถาปตย เดนดวง ศูนย
สารสนเทศ และคุณพงษสุธีร ทองเกลี้ยง กองนวัตกรรมและวิจัย ซ่ึงมีกิจกรรมสอนทำ Chatbot โดยใช 
Natural Language Processing (NLP) และวิธีการเพ่ิมขอมูลชุดคำถาม-คำตอบ ในดวยการทำ Dialog flow  

ครั้งท่ี 2 เรื่อง เทคนิคการสืบคนขอมูลทรัพยสินทางปญญา โดยคุณสกล วิธูรจิตต กองสิทธิบัตร  
กรมทรัพยสินทางปญญา บรรยายในประเด็นความรูเบื้องตนเก่ียวกับทรัพยสนทางปญญา ประเภทการ
สืบคน ประเภทความคุมครอง ขอบเขตความคุมครอง ผูขอรับสิทธิบัตร อายุความคุมครอง และสิทธิของผู
ทรงสิทธิตาม พรบ. โดยการสืบคนขอมูลผาน http://www.ipthailand.go.th/th/ รายละเอียดดังภาพ 

ครั้งท่ี 1 เรื่อง การสาธารณสุขไทยอยูรอดไดอยางไร? ในยุค Technology disruption 
โดยนายแพทยปณิธี ธัมมวิจยะ ผูอำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย บรรยายในประเด็น  
 1. เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานสาธารณสุขในยุคประเทศไทย 4.0   
 2. Digital transformation กับการพลิกโฉมองคกรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3. การผลักดันนวัตกรรมดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
และนายแพทยไผท สิงหคำ ผูอำนวยการศูนยนวัตกรรมดานสขุภาพและปองกันควบคุมโรค บรรยายในประเด็น 
 1. Technology disruption กับการปรับตัวของบุคลากรกรมควบคุมโรค 
 2. ภารกิจท่ีศูนยนวัตกรรมฯ สนับสนุนการปรับตัวในยุค Technology disruption 
 3. นโยบายดานการสนับสนุนการปรับตวัในยุค Technology disruption 

http://www.ipthailand.go.th/th/
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ครั้งท่ี 5 เรื่อง AI สมองกล จะเขามาแทนคนไดจริงหรือ?  
โดยอาจารยราชศักดิ์ สมยานนทนากุล อาจารยประจำสาขาสารสนเทศการแพทย วิทยาลัยนวัตกรรม
ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัรังสิต และกรรมการสมาคมปญญาประดิษฐประเทศไทย 
บรรยายในประเด็น ประวัติศาสตรของปญญาประดิษฐ ซ่ึงมีมาตั้งแตสมัยอดีต โดยปญญาประดิษฐเปน
การเรียนรูผานกระบวนการคิดดวยการใสซอฟตแวรปญญาประดิษฐลงไปในคอมพิวเตอรและจำลอง
สถานการณสำหรับการทำงานตาง ๆ เพ่ือเลียนแบบพฤติกรรม ซ่ึงในอนาคตปญญาประดิษฐจะมีบทบาท
สำคัญดานการปองกันควบคุมโรคดวย 

ครั้งท่ี 4 เรื่อง การประยุกตใช พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอรในงานนวัตกรรม โดยรองศาสตราจารยคณาธิป ทองรวีวงศผูอำนวยการสถาบันกฎหมาย
สื่อดิจิทัล สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บรรยายในประเด็นขอมูลท่ีมีความเปน
สวนตัว การคุมครองขอมูลใหมีความปลอดภัย และขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงดำเนินการเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลจะตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน โดยอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติดังกลาว  

ครั้งท่ี 6 เรื่อง Health Tech นวัตกรรมสุขภาพ  
โดยคุณจกัร โกศัลยวัตร นายกสมาคมการคาเฮลทเทคไทย และประธานกรรมการบริหารบริษัท วายอิง 
จำกัด และกอตั้งแอปพลิเคชัน PharmaSafe บรรยายในประเด็น Get to know Health Tech 
นวัตกรรมสุขภาพ, Inspiration to Innovation และ Health Tech Interesting เชน Mobile Health, 
AI, AR, VR, IOT, Robotics, 3D Printing เปนตน  
และคุณพงษชัย เพชรสังหาร รองนายกสมาคมการคาเฮลทเทคไทย และกรรมการผูจัดการ บริษัท เทรคอน 
(เว็บไซต) จำกัด ผูพัฒนาเทเลเฮลทแพลทฟอรมสำหรับ ดูแลผูปวย NCDs ไดอะเมทและไดเอทซ บรรยาย
ในประเด็น ทิศทางการพัฒนา และเทรนดสำคัญท่ีควรจับตามอง เชน ระบบการแพทยทางไกล 
(Telemedicine) ผานโมบายแอพลิเคชั่น  
 

ครั้งท่ี 7 เรื่อง Innovation กับการตอยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย โดยคุณนริศชา ตอสุทธิ์กนก หัวหนากลุม
ธุรกิจเครื่องมือแพทย บริษัท สตารส ไมโครอิเลกทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บรรยายใน
ประเด็น แนวคิดในการสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชย ซ่ึงเนนท่ีเครื่องมือแพทยและเครื่องมือสำหรับการ
วินิจฉัยโรค ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชยและปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จของการสราง
นวัตกรรมเชิงพาณิชย โดยมีหลักเกณฑในการจำแนกประเภทเครื่องมือแพทยออกเปน 3 กลุม แลวนำ
กระบวนการดานการตลาดมาปรับใชเพ่ือสรางการเขาถึงกลุมเปาหมายผูใชประโยชนมากข้ึน รวมถึงระบบ
หวงโซอุปทานเครื่องมือแพทยสำหรับกระจายทรัพยากรไปยังกลุมเปาหมาย  
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  1.2.2 ดานกฎหมาย ทรัพยสินทางปญญา และการตอยอดเชิงพาณิชย 
  การดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมดานการปองกันควบคุมโรคและภัยส ุขภาพที ่เก ิดจาก 

การประดิษฐ คิดคน สรางสรรคข้ึนมา มีความจำเปนท่ีตองมีการสืบคนขอมูลดานทรัพยสินทางปญญา หรือตองศึกษาขอมูล
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความคุมครองในทรัพยสินทางปญญาตามท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงการนำขอมูลตาง ๆ มาใชในการ
พัฒนานวัตกรรมจำเปนตองมีความรู เกี ่ยวกับขอมูลสวนบุคคล เพื ่อใหเกิดการขับเคลื ่อนและพัฒนางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย 

 

                  
 

 

 
อางอิงภาพจาก : กรมทรัพยสินทางปญญา 

  
 1.2.3 ศึกษาดูงาน  

  การศึกษาดูงาน จัดเพื่อเปดโอกาสและสรางแนวคิดบริหารจัดการเชิงนวัตกรรมสำหรับผูบริหาร
กรมควบคุมโรค และเปนการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภายนอกกับกรมควบคุมโรค จำนวน 4 แหง โดยมีผูเขารวม
ศึกษาดูงานจำนวนท้ังสิ้น 99 คน 
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แนวคิดการพัฒนา/สิ่งท่ีไดจากการเรียนรู คือ  
1. การพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท หัวเวย ประกอบดวยกลยุทธ 
เทคโนโลยี และ Digital Transformation 
2. หองแลปนวัตกรรมท่ีมีการสแกนใบหนา (Face recognition) ซ่ึง
จะตรวจจับใบหนา รูปหนา เพ่ือคัดแยกอัตลักษณบุคคล 
3. เครื่องใหบริการอัตโนมัติ (KIOSK) โดยไมตองรอคิวนาน 
 ลดข้ันตอน และระยะเวลาใหผูใชบริการใหม 
โดยมีผูเขารวมจำนวน 32 คน วันท่ี 7 ตุลาคม 2562 

ศูนยวิจัยและพัฒนาบริษัท หัวเวย เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) 

  

 โครงการ Co-op สามยาน มิตรทาวน 

แนวคิดการพัฒนา/สิ่งท่ีไดจากการเรียนรู คือ สามยานมิตรทาวนมีการ

นำรูปแบบนวัตกรรมมาใชบริหารจัดการโครงการขององคกร ท่ีตั้งอยูในยานใจ

กลางเมือง ซ่ึงเต็มไปดวยศูนยการคา และโครงการใหญท่ีเปน “Mixed-use 

Development” จำนวนมาก  ผานแนวคิด Urban Life Library หรือ คลัง

แหงอาหารและการเรียนรู ความผสมผสานท่ีลงตัวท้ังไลฟสไตลตามแบบฉบับ

คนรุนใหม โดยมีผูเขารวมจำนวน 49 คน วันท่ี 14 มกราคม 2563 

      

 แนวคิดการพัฒนา/สิ่งท่ีไดจากการเรียนรู คือ เยี่ยมชม 
บริษัท Softbank Telecom Thailand นำเสนอการทำงาน
เบื้องตน และแนวทางการพัฒนาของหุนยนต Pepper ซ่ึงเปนหุน
ท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือ “สรางความสุข” ใหกับคนรอบตัว “สราง
ชีวิตชีวา” ใหกับคนรอบขาง และทำหนาท่ี Connect ผูคนเขาหา
กัน ซ่ึงพัฒนารวมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน) โดยมี
ผูเขารวมจำนวน 10 คน วันท่ี 24 มกราคม 2563 จำกัด  

บริษัท ซอฟตแบงค เทเลคอม คอรป จำกัด 
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 2. ระบบสนับสนุนการสรางนวัตกรรม กรมควบคุมโรค ดานขอตกลงความรวมมือ/สัญญาตาง ๆ 
  การสนับสนุนการดำเนินงานของกองนวัตกรรมและวิจัย มีการสนับสนุนใหหนวยงานจัดทำความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก ทั้งนี้หนวยงานหลักในการพิจารณาเนื้อหาและความถูกตองของขอตกลงความรวมมือ คือ กองกฎหมาย โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู เสริมสรางความรู ประสบการณ 
และขอมูลทางวิชาการ รวมทั้งการจัดฝกอบรมและสัมมนาเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  กองนวัตกรรมและวิจัยได
รวมดำเนินการสนับสนุนและใหขอเสนอแนะขอตกลงความรวมมือ จำนวน 8 ฉบับ ประกอบดวยความรวมมือที่มีการลงนาม 
จำนวน 2 ฉบับ และความรวมมือท่ีผานกระบวนการใหขอเสนอแนะของกองนวัตกรรมและวิจัย จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ 
 ตารางท่ี 1 ขอมูลขอตกลงความรวมมือ/สัญญา 

 

ลำดบั  ความรวมมือท่ีมีการลงนาม(งบประมาณ 2563) 

1 บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือการบูรณาการขอมูลเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดาน
การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไมติดตอ )ความดันโลหิตสูง (ผานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระหวาง กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ท
เวอรค จำกัด 

2 บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือศึกษาวิจัยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial 
Intelligence: AI) ชวยแปลผลภาพรังสีทรวงอกเพื่อวินิจฉัยวัณโรคเบื้องตน ระหวาง กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กับ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ลำดบั  ความรวมมือท่ีผานกระบวนการใหขอเสนอแนะฯ(งบประมาณ 2563) 

1 )ราง ( บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
(Artificial Intelligence: AI) ชวยแปลผลภาพรอยโรคที่ผิวหนังเพื่อวินิจฉัยโรคเรื ้อน
เบื้องตน ระหวาง กรมควบคุมโรค กับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 แนวคิดการพัฒนา/สิ่งท่ีไดจากการเรียนรู คือ การ
นำองคความรูท่ีไดมาประยุกตใชกับเครื่องมือ เทคนิค 
วิธีการ หลักการพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชยของหนวยงาน
ภาครัฐ โดยมีผูเขารวมจำนวน 8 คน วันท่ี 21 สิงหาคม 
2563 

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
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ลำดบั  ความรวมมือท่ีผานกระบวนการใหขอเสนอแนะฯ(งบประมาณ 2563) 

2 )ราง ( บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการสงเสริมการใชหนากากอนามัยผาน
ชองทางตูแบบหยอดเหรียญ เพื่อการปองกันควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจและภัย
สขุภาพจากฝุน PM 2.5 ระหวางกรมควบคุมโรค กับ บรษัิท ปองกันโรค จำกัด 

3 (ราง) รมยุงพาหะนำโบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือการพัฒนานวัตกรรมการควบคุ ค
ดและประเมินผลระหวางกรมควบคุมโรค กับ บริษัท เอ็กซเปอรท เพสท ซิสเต็ม จำกั   

4 (ราง) Solidarity Call to Action “to Realize Equitable Global Access to COVID-
19 Health Technologies through Sharing of Knowledge, Intellectual Property 
and Data” 

5  )ราง ( Memorandum of Coorperation between the Ministry of Public Health 
of the Kingdom of Thailand, the Ministry of Science and Technology of the 
Kingdom of Thailand and the Ministry of Education of the Kingdom of 
Thailand and the Office of Healthcare Policy, the Cabinet Secretariat of 
Japan, the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan and the Ministry 
of Economy, Trade and Industry of Japan in the fields of Healthcare ตามขอ
ริเริ่ม Asia Health and Well-Being Initiatives (AHWIN) 

6 (ราง) Memorandum of Understanding between the Ministry of Health of the 
Republic of Indonesia and the Ministry of Public Health of the Kingdom of 
Thailand on Health Cooperation 

 3. การขับเคล่ือนงานนวัตกรรมหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค  
  กองนวัตกรรมและวิจัย เปนผูกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมฯ ไดดำเนินงาน
สนับสนุนการดำเนินงานดานนวัตกรรมของหนวยงาน ซึ่งหนวยงานไดสงหัวขอพรอมแผนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม
ตนแบบผานระบบ EstimatesSM ไตรมาส 1 จำนวน 73 เรื่อง ไตรมาส 2 – 3 มีการเพิ่มจำนวนเรื่อง อีก 2 เรื่อง ซึ่งมีการ
ดำเนินงานตามกระบวนการจนถึงไตรมาส 4 จำนวน 58 เรื่อง จากเปาหมายการดำเนินงาน 40 เรื่อง ประกอบดวยผลงาน
นวัตกรรมที่สำเร็จในปงบประมาณ 2563 จำนวน 39 เรื่อง ซึ่งประเมินผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนผลการ
พัฒนาวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
โดยมีหนวยงานฯสงผลงานนวัตกรรมเพื่อเขารับการประเมินผลงานนวัตกรรมจากผูเชี่ยวชาญตามเกณฑกรมควบคุมโรค 
จำนวน 24 ผลงาน ซึ ่งผานการประเมินผลงานนวัตกรรม จำนวน 22 ผลงาน และเปนผลงานนวัตกรรมตอเนื ่อง 
ปงบประมาณ 2564 จำนวน 19 เรื่อง ดังนี้ 
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 กราฟท่ี 5 ผลงานนวัตกรรมกรมควบคุมโรค ป พ.ศ. 2563 
 

 

 ภาพท่ี 5 ผลงานนวัตกรรมท่ีผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญตามเกณฑกรมควบคุมโรค    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8

14 15

2
3

4

11

1

ป 2563 (แลวเสร็จ) ป 2563 (ตอเนื่องป64)

เกณฑการประเมินผลงานนวัตกรรมกรมควบคุมโรค  
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค   40 คะแนน 
- การดำเนินงานหรือเทคโนโลยีท่ีใช 30 คะแนน 
- การนำไปใชประโยชน     30 คะแนน 

                   
60 – 69     70 – 79       80 – 100 
 คะแนน      คะแนน         คะแนน 

 
  

 

 

 

 
 

 

ผลิตภัณฑ (5 เร่ือง) 1 2 2 1. นวัตกรรมพัฒนารองเทาเพ่ือสุขภาพ  
สถาบันราชประชาสมาสัยฯ 
2. ประสิทธิศักด์ิของกับดักและแสงไฟใน
การดักจับยุงกนปลอง  
สคร. 12 จังหวัดสงขลา 

กระบวนการ/การจัดการ (7 เร่ือง) 2 5 0  
บริการ (9 เร่ือง) 2 6 1 Line ChatBot  

“Covid-19 ปองกันได”  
กองนวัตกรรมและวิจัย 

เชิงนโยบายและยุทธศาสตร  
(1 เร่ือง) 

0 1 0  
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 4. ระบบสนับสนุนดานทรัพยสินทางปญญา  
  ผลงานนวัตกรรมของหนวยงานในสังกัดกรมฯ ที่ดำเนินการระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2563 จำนวน 11 
ผลงาน ซ่ึงเปนผลงานนวัตกรรมท่ีดำเนินงานแลวเสร็จและอยูในระหวางกระบวนการพิจารณาคุมครองสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญา โดยกองนวัตกรรมและวิจัยขับเคลื่อนและผลักดันใหผลงานนวัตกรรมสามารถตอยอดในการนำไปใชประโยชนได
อยางสูงสุดมีดังนี้ 

ตารางที่ 2 ขอมูลผลงานนวัตกรรมของหนวยงานในสังกัดกรมฯ ที่ดำเนินการระหวางปงบประมาณ พ.ศ.
2562 – 2563 
ลำดับ รายช่ือผลงานนวัตกรรม ปท่ี

ดำเนินการ 
หนวยงาน ประเภท 

1 กับดักแสงไฟลิ้นฝอยทรายแบบประยุกต 2562 สคร.12 สงขลา ผลิตภัณฑ 
2 เครื่องตากสไลด DPC.4  2562 สคร.4 สระบุรี ผลิตภัณฑ 
3 รองเทาเพ่ือสุขภาพ 2562 สถาบันราชประชาสมาสัย ผลิตภัณฑ 
4 PAL รองเทาเพ่ือสุขภาพ 2562 สถาบันราชประชาสมาสัย ผลิตภัณฑ 
5 บางรักมีเดีย 2562 กองโรคเอดส และโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ  
ผลิตภัณฑ 

6 AI หนอนพยาธิ 2562 กองโรคติดตอท่ัวไป ผลิตภัณฑ 
7 การพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

(Artificial Intelligence: AI) ชวยแปลผลภาพ
รอยโรคท่ีผิวหนังเพ่ือวินิจฉัยโรคเรื้อนเบื้องตน 

2562 กองวัณโรค ผลิตภัณฑ 

8 การวินิจฉัยโรคมาลาเรียโดยใชปญญาประดิษฐ 
(Artificial Intelligence; AI) 

2562 กองโรคติดตอนำโดยแมลง ผลิตภัณฑ 

9 กับดักและแสงไฟในการดักจับยุงกนปลอง 2563 สคร.12 สงขลา ผลิตภัณฑ 
10 Modified Fluorescence Spot Test 2562 – 2563 กองโรคติดตอนำโดยแมลง ผลิตภัณฑ 
11 กลอง Webcams สำหรับถายภาพปรสิตและ

กีฏวิทยา 
2562 – 2563 กองโรคติดตอนำโดยแมลง ผลิตภัณฑ 

 
 5. จุดเดนและโอกาสพัฒนา 
  5.1 มีเครือขายวิทยากรท่ีมีองคความรูดานนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยสินทาง
ปญญา เพ่ือรวมขับเคลื่อนการดำเนินงานดานนวัตกรรมการปองกันควบคุมโรค เชน สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
(NIA) สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กรมทรัพยสินทางปญญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
  5.2 มีการจัดทำ (Memorandum of Agreement: MOU) และสัญญาตาง ๆ รวมกับภาคี
เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรท่ีมีอยู 
เสริมสรางความรู ประสบการณ และขอมูลทางวิชาการ รวมท้ังการจัดฝกอบรมและสัมมนาเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 
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  5.3 มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดานงานนวัตกรรม กรมควบคุมโรค  
เพ่ือผลักดันใหเกิดงานนวัตกรรมและระบบสนับสนุนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีความสอดคลองกับนโยบาย กรม
ควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเอ้ือใหเกิดระบบสนับสนุนการสรางสรรคงานนวัตกรรมดานการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 6. ปจจัยความสำเร็จ 
  6.1 ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร การรวมมือกับเครือขายในการสรางผลงานนวัตกรรมท่ี
แกไขปญหาการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ี 
  6.2 มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือใหหนวยงานสามารถสรางสรรคผลงานนวัตกรรม
ท่ีเปนประโยชนดานการปองกันควบคุมโรค 
  6.3 มีบทบาทภารกิจและโครงสรางองคกรท่ีชัดเจน ทำใหมีการดำเนินงานขับเคลื่อนงาน
นวัตกรรมของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค นำไปสูการสรางและพัฒนาผลงานนวัตกรรมดานการ
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
  6.4 มีผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมจากเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนในการใหขอเสนอแนะ 
ทิศทาง/แนวทางการดำเนินงานดานนวัตกรรม เพ่ือใหเกิดผลงานนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปน
รูปธรรมมากข้ึน  
  6.5 บุคลากรกองนวัตกรรมและวิจัยมีระบบการสนับสนุนการดำเนินงาน การติดตาม ติดตอ
ประสานงาน เพ่ือผลักดันใหหนวยงานสามารถดำเนินงานไปตามแผนปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปน
รูปธรรมมากข้ึน 
  

 7. ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
  7.1 หนวยงานไมมีความพรอมดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนื่องจากงานนวัตกรรมเปนงานใหมที่ตอบสนอง
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
  7.2 งบประมาณภายใตระเบียบของกระทรวงการคลังที่ใชในการพัฒนางานนวัตกรรม บางอยางยังขาด
ความยืดหยุน และ ไมเอ้ือในการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

 

 8. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  8.1 การจัดทำฐานขอมูลนวัตกรรมกรมควบคุมโรค เพื่อใหหนวยงานสามารถสืบคนขอมูลกอนริเริ่มจัดทำ
นวัตกรรม รวมถึงฐานขอมูลนวัตกร กรมควบคุมโรค  
  8.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลักสูตรเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการสรางผลงานนวัตกรรม รวมถึงการ
ตอยอดผลงานสูการนำไปใชประโยชน เชน ผูแทนสิทธิบัตร เปนตน ซ่ึงเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางตอเนื่อง อีกท้ัง
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดานใหหมุนเวียนภายในองคกร  
   8.3 ขับเคลื่อนงานนวัตกรรม (Innovation Driven) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบองคกรผานการสงเสริม
สภาพแวดลอม การสรางวัฒนธรรมและระบบนิเวศนวัตกรรมขององคกร (Innovation Ecosystem) เพื่อใหองคกรมี
ความสามารถในการสรางหรือสนับสนุนการสรางนวัตกรรม และสรางคุณคาตอผูใชงาน รวมถึงความสามารถในการปรับตัว
ใหกับองคกรไดอยางยั่งยืน 
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  8.4 สนับสนุนการทำหนาท่ีในการชวยกระตุนใหบุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการใชทักษะการ
ฟงอยางเขาอกเขาใจ ทักษะการถาม และเรียนรูการพัฒนานวัตกรรม โดยมีการสนับสนุนเครื่องมือสรางสรรคไอเดียและ
พัฒนานวัตกรรมตาง ๆ ภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูภายในองคกร  
  8.5 ผลักดันและพัฒนาระบบสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของกรมควบคุมโรค 
เพ่ือใหผลงานนวัตกรรมท่ีดำเนินการภายในกรมฯ สามารถนำไปใชประโยชนและตอยอดเชิงพาณิชยได  
 

2.2 งานพิพิธภัณฑ งานจดหมายเหตุ และการจัดการความรู 
 ดวยวาระครบรอบ 100 ปของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อป พ.ศ. 2561 กรมควบคุมโรคโดย กองนวัตกรรมและวจิัย
ไดดำเนินการโครงการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑและงานจดหมายเหตุมาอยางตอเนื่อง เพื่อรวมเฉลิมฉลองวาระสำคัญ และเพ่ือ
เปนการอนุรักษหลักฐานทางประวัติศาสตรดานสุขภาพ โดยเฉพาะหลักฐานที่เกี่ยวของกับงานปองกันควบคุมโรค โดยได
ดำเนินการจัดเก็บฐานขอมูลพิพิธภัณฑ  เชน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือทางการแพทย สิ่งของเครื่องใช ขอมูลเอกสารทาง
วิชาการ และภาพถายที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร และดำเนินงานดานการลงทะเบียน ตลอดจนการวางระบบฐานขอมูล
พิพิธภัณฑใหอยูในฐานขอมูลไฟลอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังการจัดทำคลังพิพิธภัณฑ กรมควบคุมโรค เพ่ือเตรียมเผยแพรในงาน
งานนิทรรศการพิพิธภัณฑของกรมควบคุมโรค หรืองานนิทรรศการหมุนเวียนอ่ืน ๆ ตอไปนอกจากนี้ยังมีการผลักดันงานดาน
การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) ซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางขององคกร โดยการ
จัดการความรูจะชวยรวบรวมองคความรู จัดเก็บองคความรู และประสบการณตาง ๆ ของบุคลากรที่มีความสำคัญตอการ
ปฏิบัติงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดการความรูที่มีภายในองคกรใหสามารถสรางประโยชนสูงสุดตอองคกร ทั้งยัง
ชวยพัฒนาองคกรดานการเรียนรูได โดยในปพ.ศ. 2563 กองนวัตกรรมและวิจัยมีการดำเนินงานดานพิพิธภัณฑ งาน
จดหมายเหตุ และการจัดการความรู ดังนี้ 
 
 1. การจัดทำคลังพิพิธภัณฑ กรมควบคุมโรค  
  ดำเนินการจัดทำคลังพิพิธภัณฑ กรมควบคุมโรค เพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรดานการ
ปองกันควบคุมโรค และเปนแหลงเรียนรู ประวัติศาสตรและแหลงคนควาขอมูลสำคัญในดานตาง ๆ โดยกองนวัตกรรมและ
วิจัยไดดำเนินการจัดทำคลังพิพิธภัณฑ กรมควบคุมโรค ณ หองชั้น 3 อาคารหลังเกา (อาคาร 3 ชั้น) สถาบันควบคุมและ
ปองกันโรคเขตเมือง โดยรวบรวมวัตถุ อุปกรณ เครื่องมือ (ของโรงพยาบาลบางรัก) จำนวน 895 รายการ ดังนี้  
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1.ส่ือโสตทัศน  

(เคร ื ่องฉาย/เลนส กล อง/โมเดล

จำลอง/โปสเตอร/รูปภาพ/แผนดิสก/

วิดีโอ) จำนวน 317 รายการ 

2.วัตถุ  

(อุปกรณการแพทย/ยา/สารเคมี) 

จำนวน 499 รายการ 

3.ครุภัณฑสำนักงาน  

(ตู/โตะ/ตรายาง) จำนวน 79 รายการ 

   
 

  
 2. การพัฒนาระบบงานจดหมายเหตุ กรมควบคุมโรค : สแกนภาพถายทางประวัติศาสตร: งานปองกันควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลงซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจากกองโรคติดตอนำโดยแมลง จัดเก็บในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส จำนวน 
8,459 ภาพ  
 

 

 

 

 3. การจัดนิทรรศการเผยแพรความรู กรมควบคุมโรค 

  3.1 เผยแพรความรูผานนิทรรศการ “ยอนรอยประวัติศาสตร โรคระบาดบันลือโลก” เปนสื่อความรู

ที่แสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรของโรคระบาดที่สำคัญทั้งในประเทศ

ไทยและตางประเทศ ซึ่งในปจจุบันการระบาดของโรคโควิด 19 สงผล

กระทบรุนแรงตอประชากรในหลายพื้นที่ทั ่วโลก เปนผลใหองคการ

อนามัยโลก (WHO) ประกาศใหเปนโรคโควิด 19 เปนโรคระบาดขนาด

ใหญ แมสถานการณที่เลวรายของโรคระบาดดังกลาวจะสรางความ

สูญเสียและสงผลกระทบในหลายภาคสวน แตก็นับเปนโอกาสอันดีท่ีจะ

ไดยอนกลับไปเรยีนรูโรคระบาดหลายโรคท่ีเคยเกิดข้ึนมากอนในอดีต   
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  3.2 การประกวดภาพถายเหตุการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป 2563 เปน

กิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหบุคลากรสาธารณสุขทั้งภายใน และภายนอกกรมควบคุมโรค รวมทั้งประชาชนทั่วไป ไดถายทอด

แนวคิดและมุมมองท่ีเก่ียวของกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผานภาพถายประวัติศาสตร 

เหตุการณ และความทรงจำ โดยการประกวดฯ ดังกลาวถูกจัดขึ้นระหวางวันที่ 4 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 และมีการ

ตัดสินผลงานเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2563 โดยภาพท่ีไดรับรางวัลมีจำนวน 6 รางวัล ดังนี้ 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ชื่อภาพ วิถีท่ีเปลี่ยนไป  
ผลงาน นายธนวัฒน ทองจันทร 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 
ชื่อภาพ หวงใยใสใจหลาน  
ผลงาน  นายแพทยชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 
ชื่อภาพ พักกลางวัน  
ผลงาน นางสาวรุงทิวา สิริเรืองปญญา 
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รางวัลชมเชย 
ชื่อภาพ Bangkok Lockdown  
ผลงาน  นายกานต ภคธัญญา 

 

รางวัลชมเชย 
ชื่อภาพ สวมถุงมือตรวจความดัน  
ผลงาน นายเอกรนิทร เอกอัจฉริยะวงศ 

 

รางวัลชมเชย 
ชื่อภาพ สวมใสหนากากอนามัยปองกันโรคโค
วิด 19 ผลงาน นายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ 

 

  3.3 การใหบริการวิชาการ   
  ภาพยนตรสารคดีเรื่อง “การรับมือและตอบโตภาวะวิกฤตสำหรับการปองกันควบคุมโรคติดตอเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค” เปนการบันทึกเรื่องราวสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โรคโควิด 19)  หรือ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ทั้งในและตางประเทศ การรับมือกับการปองกัน
ควบคุมโรคของประเทศไทย  การเปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค ตลอดจนความ
รวมมือในการดำเนินการปองกันควบคุมโรคจากทุกภาคสวน ในรูปแบบภาพยนตรสารคดีที่มีเนื้อหารูปแบบการนำเสนอ
นาสนใจ เขาใจงาย เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันควบคุมโรคโควิด 19 สงเสริมใหภาคประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงการปฏิบัติตนเองตอการปองกันโรค และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชวยลดการแพรระบาดภายในประเทศ 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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   3.3.1 ภาพยนตรสารคดีฯ ตัวอยาง ความยาวไมนอยกวา 1 นาที 
 ภาพยนตรสารคดีฯ สั้น ตอน ระบบปฏิบัติการ EOC 
ความยาวไมนอยกวา 3 นาที มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ

ดของเขาใจในกระบวนการทำงาน การรับมือการแพรระบา
โรคโควิด 19 ของกรมควบคุมโรคในชวงการระบาดใหญท่ี
ตั้งแตตนเดือนมกราคม –  เมษายน 
 ภาพยนตรสารคดีฯ สั้น ตอน รวมมือตอสูโรคระบาด 
ความยาวไมนอยกวา 3 นาที มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงใหเห็น
ถึงความรวมมือในการดำเนินการปองกันควบคุมโรค   โควิด 

19 จากทุกภาคสวน ท้ังประชาชน ภาครัฐ และเอกชน  
   3.3.2 ภาพยนตรสารคดีดานการปองกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
   ในประเทศไทย เปนการบันทึกขอมูลเหตุการณที่มีความสำคัญภายหลังการผอนปรนมาตรการ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 และการดำเนินการควบคุมและปองกันโรคในสถานการณ ณ ปจจุบัน เพ่ือใหประชาชน 
เกิดความเขาใจ เกิดการเรียนรู และตระหนักถึงสถานการณการระบาดของโรค รวมท้ังการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคโค
วิด 19 พรอมกับมีบทเรียนสำหรับการเตรียมความพรอมตอการรับมือโรคระบาดครั้งตอไปไดดีข้ึน  
https://www.youtube.com/watch?v=F7BMaXRI5FY 

 ภาพยนตรสารคดีฯ สั ้น ตอน The New 
Normal ความยาวไมนอยกวา 3 นาที มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตระหนักรูของประชาชนตอการใชสรางจิตสำนึกและความ
ชีวิตรูปแบบใหมในปจจุบันท่ีตองอยูรวมกับโรคโควิด 19 
https://www.youtube.com/watch?v=sTLEe89_nf8 

 ภาพยนตรสารคดีฯ “เบื้องหลังพลังไทย สู
ภัยโควิด” ความยาวไมนอยกวา 30 มีวัตถุประสงคนาที 
เพื ่อใหบุคลากรกรมควบคุมโรค และประชาชนเกิดความ
เขาใจ เรียนรู และตระหนักถึงการรับมือกับสถานการณการ

รคระบาดครั้งตอไปไดดีข้ึนระบาดของโรคท่ีเปนปจจุบัน ตลอดจนเกิดบทเรียนสำหรับการเตรียมความพรอมตอการรับมือโ  
https://www.youtube.com/watch?v=1WU2VBgAqJI 
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 3.3.3 หนังสือ “จะไมรอใหเกิดพายุ” เลม 1 บันทึกขอมูล Timeline 
และภาพรวมของสถานากรณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 บอกเลาถึง การ
ปฏิบัติงานของ “ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC)” รวมทั้งการ
จัดตั้งและการทำงานที่คูขนานไปกับศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.) ซ่ึง
เปนการยกระดับการบัญชาการแบบเบ็ดเสร็จ ตลอดจนภารกิจสำคัญอ่ืนๆ เชน ใน
การคัดกรองกลุมเสี ่ยงของกรมควบคุมโรค การปฏิบัติงานของ
หนวยบริการปฐมภูมิคนตัวเล็กตัวนอยในพื้นที่อยาง อสม. และ
ความทาทายของวงการรักษาพยาบาลในการคิดคนสูตรยารักษา
โรค รวมถึงการพัฒนาวัคซีนตานภัยโควิด 19 
https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/1055520201002093049.pdf  
 

3.3.4 หนังสือ “จะไมรอใหเกิดพายุ” เลม 2 บันทึกขอมูลเหตุการณการระบาด
สำคัญที่เปน talk of the town เชน คนขับรถแท็กซี ่คนไทยรายแรกติดเชื้อใน
ประเทศ เรือสำราญ Westerdam ขอเทียบทาแหลมฉบัง เหตุการณสนามมวย
ลุมพินี เปนตน รวมทั้งมาตรการตาง ๆ ที่ภาครัฐไดกำหนดขึ้น ทั้ง Lockdown ปด
เมือง การกักตัวภายใตกระบวนการ State Quarantine ในระดับตาง ๆ และสรุป
บทเรียนสำคัญที่ไดรับ เพื่อการพัฒนาตอยอดสำหรับการรับมือกับโรคอุบัติใหมใน
ครั้งตอ ๆ ไป  

 

 

 

 4. จุดเดนและโอกาสพัฒนา 
  4.1 ประวัติศาสตรดานการปองกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เปนขอมูลประวัติศาสตรที่สำคัญของ
กรมควบคุมโรค ซึ่งการจัดเก็บรวบรวมหลักฐานท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรดานการปองกันควบคุมโรค เชน เอกสาร 
ภาพถาย หนังสือ เครื่องมือและอุปกรณที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร เปนตน การลงทะเบียน การวางระบบฐานขอมูล
พิพิธภัณฑ รวมท้ังการจัดทำคลังพิพิธภัณฑ กรมควบคุมโรค ตลอดจนการบันทึกเหตุการณการปองกันควบคุมโรคที่มี
ความสำคัญ เปนการเตรียมพรอมสำหรับการจัดตั้งพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรู เพื่อประโยชนตอบุคลากรและประชาชน
ท่ัวไป 

4.2 ภาพถายงานปองกันควบคุมโรคเปนขอมูลประวัติศาสตรดานสุขภาพรูปแบบหนึ่งที่สำคัญ และ
บุคลากรกรมควบคุมโรคทั้งที่อยู ในสวนกลางและภูมิภาค ตางก็มีความสามารถในการถายภาพ ดังนั้นการสงเสริมให
หนวยงานเห็นความสำคัญของการบันทึกภาพถายในการปฏิบัติงาน หรือในบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันควบคุม
โรค จะเปนการบันทึกขอมูลประวัติศาสตรท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรูตอไป  
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 5. ปจจัยความสำเร็จ 
 การใหความรวมมือของบุคลากรในกองนวัตกรรมและวิจัย และหนวยงานเครือขาย รวมถึงทรัพยากรหรือตนทุน
ของเอกสาร ภาพถาย หนังสือ เครื่องมือและอุปกรณที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรภายในกรมควบคุมโรคที่มีคอนขางมาก มี
ความหลากหลายในประเภทและคุณคาทางประวัติศาสตร 
 
 6. ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
  กรมควบคุมโรคยังไมมีโครงสรางหนวยงานที่ดำเนินการในเรื่องของการจัดทำพิพิธภัณฑและงานจดหมายเหตุ การ
จัดเก็บและลงทะเบียนหลักฐานที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรที่ชัดเจน รวมทั้งบุคลากร กรมควบคุมโรคยังไมมีความเขาใจ 
และจิตสำนึกดานการอนุรักษงานพิพิธภัณฑ และงานจดหมายเหตุเทาท่ีควร จึงทำใหบุคลากรหลายหนวยงานในสังกัดกรมฯ 
ท้ิงเอกสาร ภาพถาย หนังสือ เครื่องมือและอุปกรณท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร เม่ือมีการทำกิจกรรม 5 ส. บุคลากรผูดูแล
รับผิดชอบยายกลุมงานหรือเกษียณอายุราชการ เปลี่ยนโครงสรางงาน ยายสำนักงาน ฯลฯ  
 
 7. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  กรมควบคุมโรคควรมีโครงสรางสำหรับงานพิพิธภัณฑและงานจดหมายเหตุอยางชัดเจนวา เปนความรับผิดชอบของ
หนวยงานใด เพื่อที่จะสามารถกำหนดทิศทาง วางแผนงาน วางระบบงาน ตลอดจนแนวทางและนโยบายตาง ๆ ทั้งในเรื่อง
ของงานพิพิธภัณฑและงานจดหมายเหตุ รวมทั้งการกำหนดลักษณะงานหรือหนาที่งาน และกำลังคน เพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสรางความรูความเขาใจ การปลูกจิตสำนึกดานการอนุรักษงาน
พิพิธภัณฑและงานจดหมายเหตุของบุคลากรของกรมควบคุมโรคอยางตอเนื่อง 
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บทที่ 3 ผลการดำเนินงานวิจัย 

3.1 งานบริหารวิจัย  
 กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) มีกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนางานวิจัย ภายใตคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรการวิจัยควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งทำหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบยุทธศาสตรการวิจัยและแผนที่วิจัย
การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แผนงานวิจัยและกรอบการวิจัยในภาพรวมของทุกแผนงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานเฝา
ระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จัดสรรเงินทุนหรืองบประมาณวิจัย เพื่อสนับสนุนโครงการที่เสนอขอรับทุน 
ติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุนงบประมาณวิจัย พิจารณาใหความเห็นชอบ ขอเสนอแนะในดาน
วิชาการ ใหคำปรึกษาตอโครงการวิจัยของหนวยงานกรมควบคุมโรคเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและกรอบการวิจัย 
สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของกรมควบคุมโรค การดำเนินงานวิจัย การสรางเครือขายการวิจัย และการ
นำผลการวิจัยไปเผยแพรและใชประโยชนในรูปแบบตางๆ  
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 ภาพท่ี 6 กระบวนงานบริหารวิจัย ผูรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของ 

กระบวนงาน 
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 1. กระบวนงานการจัดทำแผนงานวิจัย 
  1.1 กระบวนการจัดทำแผนงานวิจัย 

ภาพท่ี 7 กระบวนการจัดทำแผนงานวิจัย 
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 1.2 กระบวนการคัดเลือกโจทยวิจัย/ประเด็นวิจัย 
ภาพท่ี 8 กระบวนการคัดเลือกโจทยวิจัย/ประเด็นวิจัย 

 1.3 ประเด็นวิจัยเรงดวนตามแผนงานวิจัยดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ป 2565-2569 
ตารางท่ี 3 ประเด็นวิจัยเรงดวนตามแผนงานวิจัยดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ป 2565-2569 

1. แผนงานวิจัยโรคติดตอ 

รหัส A65 การศึกษาความเปนไปไดในทางปฏิบัติของการเฝาระวังทางกีฏวิทยาโดยชุมชน 

รหัส A25 นวัตกรรมการด “ดู แยก แจง ชวย” กับความรอบรูดานสุขภาพของเจาหนาท่ี  

Non-Health ท่ีชองทางเขาออกประเทศในสถานการณการระบาดของโควิด-19 

รหัส A57  การศึกษารูปแบบการพยากรณโรคไขเลือดออกโดยใชเทคโนโลยีใหม  
 

2. แผนงานวิจัยโรคเอดส วัณโรค โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเรื้อนและโรคไวรัสตับอักเสบ 

รหัส B24 ประสิทธิผลของการใชยา TDF ในหญิงตั้งครรภและ การให HBIG ในทารกท่ีคลอด 

จากแมท่ีติดเชื้อและทารกท่ีคลอดจากแมท่ีติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีท่ีไมไดรับ HBIG 

รหัส B56 ผลการรักษาและระบบการเฝาระวังติดตามเชิงรุกดานความปลอดภัยของยารักษา 

วัณโรคในผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานดวยสูตรยา Shorter oral regimen 

รหัส B01  รูปแบบบริการ HIV/STI/HB ในสถานการณ New normal  

 

 

 

 

 



31 
 

รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

3. แผนงานวิจัยโรคไมติดตอ การบาดเจ็บและปจจัยเส่ียงท่ีสำคัญ 

รหัส C01 การศึกษาระดับและวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการสงเสริมความฉลาดทางสุขภาพ  

(Health literacy) ของประชาชนดานปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรค

ไมติดตอเรื้อรังที่สำคัญและเปนปญหาทาง สาธารณสุข เชน โรคเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งและปอดอุดก้ันเรื้อรัง 

รหัส C02 การศึกษารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูงดวย 

กระบวนการใหม  

รหัส C34 การศึกษาเชิงลึกเพ่ือหาปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจมน้ำในกลุมท่ีจมน้ำแตไมเสียชีวิต 
 

4. แผนงานวิจัยโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม 

 โรคจากการประกอบอาชีพ 

รหัส D01 การพัฒนานวัตกรรมองคความรู เทคโนโลยี รวมท้ังแอพพลิเคชั่นสำหรับ 

การประเมินความเสี่ยงภัยตอสุขภาพ การคัดกรองความเสี่ยง การเฝาระวัง 

และการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพ ไดแก นวัตกรรมและเครื่องมือ   

คัดกรองความเสี่ยงภัยตอสุขภาพ จากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารโลหะหนัก       

สารกลุมปโตรเคมี สารกอมะเร็ง และสุขภาพจิตจากการประกอบอาชีพ 

รหัส D02  การศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงฐานขอมูลและการพัฒนาระบบขอมูลดาน 

สุขภาพและสิ่งแวดลอมแบบพหุภาคีเครือขาย และการมีสวนรวมที่ตอเนื่อง

ยั่งยืน ไดแก ขอมูลการบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการทำงาน ขอมูลการตรวจ

สุขภาพประจำป และขอมูลสารเคมีอันตราย ที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม 

พ.ศ.2562 

รหัส D03 การศึกษารูปแบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวช

กรรมสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง สำหรับแรงงานในระบบและนอกระบบ 

 โรคจากส่ิงแวดลอม 

รหัส D08 การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน 

และลดผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม ไดแก สารเคมีปนเปอนใน

ดิน น้ำ และอากาศ สารมลพิษที่ตกคางยาวนาน (POPs) และสารประกอบ

อินทรียระเหย (VOCs) 
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รหัส D09  การพัฒนานวัตกรรมดานเทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เพื่อการ

ตรวจสอบปริมาณ และการเฝาระวังสอบสวนโรคจากสารเคมีและรังสี รวมทั้งการพัฒนาการตรวจ

วิเคราะหตัวบงชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) ทางหองปฏิบัติการดวยวิธีที่มีประสิทธิภาพและเขาถึงไดงาย 

สำหรับการประเมินความเสี่ยง การคัดกรองความเสี่ยง การเฝาระวัง และการสอบสวนโรค ไดแก ชุด

ทดสอบอยางงายเพื่อตรวจตัวบงชี้ทางชีวภาพสำหรับสารโลหะหนักพัฒนาวิธีวิเคราะหตัวบงชี้ชีวภาพ

สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช พัฒนาวิธีวิเคราะหตัวบงชี้ทางชีวภาพสำหรับสารมลพิษตกคางยาวนาน 

รหัส D10  การศึกษาวิธีการ รูปแบบ และการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานเฝาระวัง  

ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากสิ ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม พ.ศ.2562 

 

5. แผนงานวิจัยเชิงระบบและปญหาเชิงบริบทในกลุมประชากรและพ้ืนท่ี 

รหัส E02 ประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีงายตอการเขาถึงในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเมือง 

รหัส E20 ขอเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาความรวมมือดานสาธารณสุขอยางมีสวนรวม 

ของกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงกลาโหมท่ีของทางเขาออกระหวางประเทศ

ของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

รหัส E21 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพและการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศดาน 

สาธารณสุขอยางมีปริทธิภาพตามกรอบตามวาระความมั่นคงดานสุขภาพโลก (Global 

Health Security Agenda GHSA) เพื่อชวยพัฒนาขีดความสามารถหลักของประเทศ

ใหไดตามเกณฑมาตรฐานของกฎอนามัยระหวางประเทศ (International Health 

Regulations 2005, IHR2005)  
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 2. กระบวนการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 
 ภาพท่ี 8 กระบวนการอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการในแผน 

 หมายเหตุ : โครงการในแผน หมายถึง โครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับการสนับสนนุงบประมาณผานกระบวนการจัดทำ
แผนงานวิจัย (ขอ 3.1) และดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  
 ภาพท่ี 9 กระบวนการอนุมัติจดัสรรงบประมาณโครงการนอกแผน 

 หมายเหตุ : โครงการนอกแผน หมายถึง โครงการวิจัยที ่ผ านกระบวนการจัดทำแผนงานวิจัย (ขอ 3.1) ใน
ปงบประมาณที่ผานมาและยังไมเริ่มดำเนินการ หรือ โครงการวิจัยที่ไมผาน ขอ 3.1 ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 3. งบประมาณการวิจัยกรมควบคุมโรค 
 งบประมาณงานวิจัยกรมควบคุมโรค ป 2563 ไดรับการจัดสรรจากแหลงทุนจำนวน 18.06 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 
พ.ศ. 2562 เล็กนอย (17.16 ลานบาท) ท้ังนี้เนื่องผลกระทบของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
– 19) ทำใหนักวิจัยตองไปปฏิบัติหนาที่ในการควบคุมปองกันโรค จึงไมสามารถดำเนินการไดตามแผนที่วางไว  โดยใน
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดมีการเปดรับโครงการนอกแผนเพื่อสนับสนุนใหมีการดำเนินงานวิจัยในประเด็นท่ี
เรงดวนและสำคัญ ทันตอสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ตามนโยบายของแหลงทุนและแผนงานวิจัย
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของกรมควบคุมโรคแลวนั้น  

กราฟท่ี 6 งบประมาณวิจัย กรมควบคุมโรค ป 2552 – 2563 
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โครงการขอสนับสนุน แหลงทุนอนุมัติ ใชจริง
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 4. ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค  
ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค ป 2563 ดำเนินการแลวเสร็จมีจำนวน 20 เรื่อง จากโครงการวิจัยที่กรมอนุมัติทั้งหมด 

32 เรื่อง ทั้งนี้เนื่องผลกระทบของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำใหนักวิจัยตองไป
ปฏิบัติหนาท่ีในการควบคุมปองกันโรค จึงไมสามารถดำเนินการไดตามแผนท่ีวางไว  

กราฟท่ี 7  จำนวนผลงานวิจัย กรมควบคุมโรคป 2552 – 2563 

 5. จุดเดนและโอกาสพัฒนา 
มีกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยที่เรงดวนและสำคัญ ทันตอสถานการณ สนองนโยบายของแหลงทุน

และแผนงานวิจัยควบคุมโรคและภยัสุขภาพ ของกรมควบคุมโรค 
 
6. ปจจัยความสำเร็จ 
 6.1 การมีระบบสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของบุคลากรกรมควบคุมโรค 
 6.2 คณะกรรมการท่ีมีความเชี่ยวชาญหลากหลายและมีทัศนคติท่ีดีตอการพัฒนางาน 
 6.3 มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานทั้งภายในหนวยงาน (เงินเหลือจายที ่สนับสนุนโครงการ 

นอกแผน) และภายนอกหนวยงาน (ทุนระหวางป Strategic Fundamental) 
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7. ปญหา/อุปสรรคในการดำนินงาน 
 7.1 การไปปฏิบัติหนาที ่ในการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ทำใหนักวิจัยไมสามารถดำเนินการวิจัยได  
 7.2 ขาดระบบสารสนเทศในการบันทึกและจัดเก็บรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 7.3 การเขาถึงขอมูลหรือกระบวนการการขอทุนวิจัยในกรมฯ ยังไมท่ัวถึง 
 7.4 บางข้ันตอนของกระบวนการยังดำเนินการซ้ำซอน ยังไมพัฒนาใหสอดคลองกับแหลงทุน 
 
8. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 8.1 ควรมีทางเลือกปองกันความเสี่ยงในการดำเนินงานวิจัย และการบริหารจัดการงบประมาณ ที่เกิดจาก

สถานการณท่ีคาดไมถึง  
 8.2 การพัฒนาระบบใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว การนำระบบ IT เขามาปรับปรุงการทำงาน การบันทึกและ

รวบรวมขอมูลมากข้ึน  
 8.3 การเพ่ิมชองทาง การพัฒนาสื่อตางๆในการสื่อสารกับนักวิจัยใหเขาใจถึงระบบและแนวปฏิบัติของนักวิจัย 

เชน แนวทางการสงงานวิจัยเพ่ือรับการพิจารณา การสงรายงานตางๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

3.2 งานเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 
 ในป พ.ศ. 2549 กรมควบคุมโรค มีแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยของกรมควบคุมโรค เพ่ือมุงหวังใหการดำเนินงาน
วิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย เปนไปตามหลักสากลและสอดคลองตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน อันเปนหลักประกันการ
คุมครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูท่ีดีของอาสาสมัคร จึงไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั กรมควบคุมโรคข้ึน โดยคณะกรรมการทำหนาท่ีในการพิจารณาใหความเห็นชอบเชิงจริยธรรมแกโครงการวิจัย เพ่ือเปน
การแสดงใหเห็นถึงการทำงานวิจัยของกรมควบคมุโรควาเปนการวิจัยท่ีสอดคลองตามหลักจริยธรรมการวิจัยซึ่งจะสงผลตอ
ภาพลักษณท่ีดีขององคกร เปนการปกปองความนาเชื่อถือ ความเชื่อม่ันตอการวิจัยของกรมควบคุมโรคดวย   
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ไดดำเนินการลงทะเบียนในระบบของ Office for Human 
Research Protection: OHRP ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปฏิบัติตามแนวทาง The Declaration of Helsinki / The 
Belmont Report / CIOMS / ICH-GCP เลขทะเบียน FWA 00013622 (expire 06/21/2023) และ IRB 00006655 
(expire 06/21/2021) ปจจุบัน นายแพทยศุภชัย ฤกษงาม ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการ ปจจุบันมีกรรมการ
จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณหลายสาขา ทั้งภายนอกและ
ภายในกรมควบคุมโรค ตามคำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 1632/2562 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 การพิจารณา
โครงการวิจัยคณะกรรมการฯ จะพิจารณา ทุกอังคารที่ 2 ของเดือน หากมีโครงการวิจัยจำนวนมากอาจพิจารณาประชุม
เพ่ิมเติม ในวันอังคารท่ี 4 ของเดือน  
 จากการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหป 2563 กรมควบคุมโรคไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค สำหรับการวิจัยที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคและภัยสขุภาพท่ี
เปนภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข ตามคำสั่งกรมควบคุมโรคท่ี 1605/2563 สั่ง ณ วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เพ่ือให
สามารถดำเนินการวิจัยและไดผลการศึกษาที่จะนำมาใชประโยชนในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการควบคุมปองกันโรค
ไดทันการณ โดยมีนายแพทยสมบัติ แทนประเสริฐสุข เปนประธานคณะกรรมการ และมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ทาน 
โดยคณะกรรมการมีหนาท่ีพิจารณาโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคและภัยสุขภาพท่ีเปน
ภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข การพิจารณาโครงการวิจัยคณะกรรมการฯ จะพิจารณา ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน 
 การดำเนินการในปงบประมาณ 2563 มีโครงการที่เขามาทั้งสิ้น 150 โครงการ เปนโครงการที่ยังไมไดการรับรอง 
(โครงการป 2562 – 2563) จำนวน 111 โครงการ โดยเปนโครงการของป 2563 จำนวน 98 โครงการ (รอยละ 89.1) จาก 
98 โครงการ เปนโครงการวิจัยในมนุษย 89 โครงการ (โครงการปกติ 73 โครงการ และโครงการเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนา 
2019 จำนวน 16 โครงการ) สำหรับการดำเนินงานของโครงการท่ีไดรับการรับรองจริยธรรมแลว 39 โครงการ สวนมากเปน
การแจงปดโครงการวิจัย จำนวน 19 โครงการ (รอยละ 48.7)  
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 ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนโครงการท่ีมาขอการรับรองจริยธรรมในปงบประมาณ  2563 

ประเภท จำนวน รอยละ 

โครงการทุกประเภทการพิจารณา  150 100.0 

กอนรับรองจริยธรรม 111 74.0 

หลังไดรับรอง 39 26.0 

กอนรับรองจริยธรรม 111 100.0 

ป 2562 13 11.7 

ป 2563 98 88.3 

ป 2563 98 100.0 

การวิจัยในมนุษย  89 90.8 

โครงการปกติ 73  
COVID - 19 16  

ไมใชการวิจัยในมนุษย 9 9.2 

โครงการปกติ 8  
COVID - 19 1  

หลังไดรับรอง 39 100.0 

การขอแกไขโครงรางการวิจัย  9 23.0 

รายงานเบี่ยงเบนโครงรางการวิจัย  6 15.4 

ตออายุการรับรอง 1 2.6 

ขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย 4 10.3 

รายงานแจงปดโครงการวิจัย 19 48.7 

 
การจัดการประชุมคณะกรรมการฯ นั้นมีการจัดการประชุมเพ่ิมข้ึนจากกำหนดการปกติเนื่องจากมีการเพ่ิมกิจกรรม

การประชุมของโครงการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รวมการจัดประชุมทั้งสิ้น 33 ครั้ง (จำนวนวาระที่เขา
รับการพิจารณาทั้งสิ้น 170 วาระ) จากโครงการวิจัย 98 โครงการ ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
จำนวน 13 โครงการ แบงเปน โครงการวิจัยที่ไมใชในมนุษย 8 โครงการ  โครงการวิจัย 3 โครงการ และโครงการวิจัยท่ี
เก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดตามตารางท่ี 5 
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 ตารางท่ี 5 โครงการวิจัยท่ีเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย (ขอมูล ณ 31 ตุลาคม 2563) 

ป/ผลการพิจารณา ออกหนังสือรับรอง แกไขเพ่ิมเติม ไมอนุมัติ อ่ืนๆ 
ป 2559 49 27 4 7 
ป 2560 28 13 2 4 
ป 2561 30 13 3 7 
ป 2562 23 24 12 1 
ป 2563 13 49 32 4 

 
 1. กิจกรรมการดำเนินการอ่ืนๆ ของคณะกรรมการจริยธรรม  

1.1 การจัดคลินิกจริยธรรมการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ สรางความรูความเขาใจกับนักวิจัย เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาโครงการวิจัยไดเปนไปตามวัตถุประสงคและมีความถูกตองเหมาะสมดานหลักจริยธรรม โดยไดดำเนินการจัดประชุม
ราชการท้ังสิ้น 17 ครั้ง และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนฐานงานวิจัย: หลักจริยธรรมการวิจัยในคน  1 ครั้ง   

1.2 การติดตามการดำเนินงาน หรือตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ เพื่อเปนการรักษามาตรฐานการ
ดำเนินงานโครงการวิจัยของกรมควบคุมโรค โดยไดมีการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยวาเปนไปตามโครงรางการวิจัยหรือไม 
จำนวนท้ังสิ้น 6 โครงการ ซึ่งใชงบประมาณโครงการ 12,754,975 บาท และกรรมการมีมติ ถอนใบรับรอง 1 โครงการ ให
ปดโครงการได 1 โครงการหลังจากที่จัดทำรายงานเบี่ยงเบน และอยูระหวางระงับโครงการซึ่งตองจัดทำรายงานเบี่ยงเบน 
เพ่ือขอผลพิจารณาใหม 4 โครงการ  

1.3 การศึกษาดูงานของสำนักงานเลขานุการฯ โดยจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน จริยธรรมการวิจัยและคลินิก
วิจัย ณ สถาบันเด็กแหงชาติ มหาราชินี วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยจากการศึกษาดูงานไดเรียนรูจากประสบการณของ
หนวยงาน เชน การพัฒนาปรบัปรุงใหมีการจัดคลินิกจริยธรรมรวมกับดาน scientific เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงประเด็นดาน 
scientific ท่ีมีผลตอดานจริยธรรม การใชอุปกรณไอแพดในการประชุมคณะกรรมการเพ่ือใหการประชุมรวดเร็วและลดการ
สูญหายของเอกสาร การจัดทำฐานขอมูลโครงการ และการจัดทำเอกสารเพื่อการติดตามและเตือนนักวิจัย ซึ่งสำนักงาน
เลขานุการฯ ไดแนวคิดในการนำไปพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานฯตอไป  
 ภาพท่ี 3 ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ สถาบนัเด็กแหงชาติ มหาราชินี 
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1.4 การพัฒนา Chatbot“EC Easy Connect” เปนการพัฒนาชองทางเพื ่อใช ในการติดตามสถานะ
โครงการวิจัย โดยอาศัยแพลตฟอรม Dialogflow, แอปพลิเคชัน Line และ Google sheets ในการสรางระบบการ
ใหบริการของ Chatbot และทำการเชื่อมโยงเขากับฐานขอมูลการทำงานของทีมเลขานุการฯ เพ่ือใชในการตอบคำถามเรื่อง
สถานะโครงการ ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการขอการรับรอง การดาวนโหลดเอกสารสำคัญในขอรับรองจริยธรรมการวิจัย รวมถึง
เอกสารความรูตางๆ ที่สำคัญและเกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และมีชองทางในการสื่อสารใหขอมูลกับนักวิจัย
มากขึ้น โดย version 1.0 นี้ จะสามารถตอบสถานะของโครงการที่เขามารับการขอรับรองในป 2563 และ 2564 เทานั้น 
ซ่ึงในอนาคต Chatbot นี้จะสามารถใชเพ่ือตอบขอคำถาม ใหความรูเพ่ิมมากข้ึน จากการรวบรวมปญหาและขอคำถามท่ีถูก
ถามบอย การนำเทคโนโลยีมาใชในนี้คาดหวังเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการไดมากข้ึน ลดจำนวน ระยะเวลา
ในการตอบคำถามและเพ่ิมเวลาในการทำงานของสำนักงานเลขานุการได 

ภาพท่ี 4 ภาพกิจกรรมการเปดตัว Chatbot“EC Easy Connect” วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 การประเมินผลความพึงพอใจตอการดำเนินงานของคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย โดยสงแบบสอบถาม

จากรายชื่อผูวิจัยหลัก ผูวิจัยหลัก – รวม และผูประสานงาน จำนวน 147 คน  ดำเนินการสงแบบสอบถามทางออนไลน 
ระหวางวันท่ี 7 กันยายน 2563  ถึงวันท่ี 14 กันยายน 2563  มีผูตอบกลับ 41 คน (รอยละ 27.9)  ผูตอบกลับเปนบุคลากร
ภายในกรมควบคุมโรค 37 ราย (รอยละ 90.2) ภายนอกกรมควบคุมโรค 3 ราย (รอยละ7.3) ไมระบุ1 ราย (รอยละ2.4) 
จากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนพบวา ความพึงพอใจในภาพรวม คิดเปนรอยละ 50.2 ซึ่งลดลงจากป 2562 (รอยละ 66.0) 
โดยมีความพึงพอใจสูงสุด ในประเด็นดานบุคลากร และประเด็นที ่พึงพอใจต่ำสุด คือ ดานกระบวนการพิจารณา
โครงการวิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย รายละเอียดดังนี้ 
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 ตารางท่ี 6 รอยละความพึงพอใจตอการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ความพึงพอใจดาน 
รอยละของความพึงพอใจ 

ป 2563 ป 2562 

บุคลากร 68.3 84.8 

ขอมูลเว็บไซตของสำนักงาน 46.3 57.6 

กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย 31.7 54.5 

ท่ีตั้งของสำนักงาน 56.1 57.6 

ชองทางการสื่อสาร 48.8 75.7 

ความพึงพอใจภาพรวม 50.2 66.0 
  
 2. จุดเดนและโอกาสพัฒนา 
  2.1 การมุงสูกระบวนการรับรองมาตรฐานการดำเนนิงาน  
  2.2 การพัฒนาระบบขอมูล และการพัฒนาเทคโนโลยีในการดำเนินงาน 
 
 3. ปจจัยความสำเร็จ  
  3.1 คณะกรรมการท่ีมีความเชี่ยวชาญหลากหลายและมีทัศนคติท่ีดีตอการพัฒนางาน 
  3.2 ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาบุคคล 

 
 4. ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
  การเปลี่ยนแปลงคณะทำงาน/เลขานุการทำใหบุคลากรยังขาดทักษะการทำงาน ทำใหการดำเนินการท่ียัง
ไมมีประสบการณ เชน การจัดทำคำสั่ง การ registration คณะกรรมการชุดใหม IRB renew ลาชาหรือไมถูกตอง 
 
 5. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
  5.1 การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการจริยธรรมเพื่อใชเปนคูมือการปฏิบัติงานได 
แมจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ทำงาน รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวของกับการ registration คณะกรรมการชุดใหม  IRB 
renew 
  5.2 การติดตามโครงการท่ีขาดการติดตอมากกวา 2 เดือน โดยจะเริ่มดำเนินการติดตามในปงบประมาณ 2564 
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3.3 งานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและบริการวิชาการ  
 1. อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย Action Research 
 กองนวัตกรรมและวิจัย ไดดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) จำนวน 
1 ครั้ง เมื่อระหวางวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส กอลฟ รีสอรท จังหวัดนครปฐม โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหความรูและพัฒนาทักษะในการเขียนวิจัยเชิงปฏิบัติการ และความรูเก่ียวกับวิธีการทำความเขาใจปญหา 
ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงมีผลการดำเนินงานดังตอไปนี้ 

 วิทยากร  
 รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ นักวิชาการอิสระ 
 ขอมูลท่ัวไป  

ผูเขารวมอบรมท้ังสิ้น 27 คน เปนเพศหญิง รอยละ 77.3 เพศชาย รอยละ 22.7 สวนมากเปนนักวิชาการ
สาธารณสุข รอยละ 77.3 ปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค รอยละ 90.9 และหนวยงานสวนกลาง รอยละ 9.1  

 ความพึงพอใจตอการเขารวมประชุม 
 1) ผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาหลังการอบรมเพ่ิมข้ึน รอยละ 90 
 2) ผูเขารวมอบรมความพึงพอใจตอภาพรวมการจัดอบรม อยูในระดับพึงพอใจ รอยละ 88 
 3) ผูเขารวมอบรมคิดวาการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีความคุมคาตอการเขารวมอบรมรอยละ 100 

 ภาพท่ี 10 การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)วันท่ี 4 - 6 พฤศจิกายน 2562  
โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส กอลฟ รีสอรท จังหวัดนครปฐม 

 
 จุดเดนและโอกาสพัฒนา  

 1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวิทยากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน อีก
ท้ังมีทักษะและความสามารถในการถายทอดความรูเปนอยางดี 

 2) ผูเขารวมหรือนักวิจัยใหความรวมมือในทุกการอบรม และมีเปาหมายในการพัฒนางานวิจัย 
เพ่ือแกไขปญหาหนางานประจำของตนเอง 
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 ปจจัยความสำเร็จ  

 1) มีรูปแบบการจัดประชุมท่ีเปนกันเอง และมีเวทีแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน สงผลใหเกิดการพัฒนา
งาน และศักยภาพของผูเขารวมหรือนักวิจัยเปนอยางดี 

 2) มีการวางแผนการดำเนินงานลวงหนา BAR และ AAR ภายหลังการดำเนินงานแลวเสร็จ เพ่ือลดปญหา
ท่ีอาจเกิดข้ึนซ้ำจากคณะทำงาน 

 ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
 1) นักวิจัยไมสามารถพัฒนาโครงรางการวิจัยจนเสร็จสมบูรณได เนื่องจากยังไมมีระบบการ

ประเมินผลการดำเนินงานเปนระยะ 
 2) โครงรางการวิจัยไมมีคุณภาพเพียงพอ เนื่องจากไมมีการกำหนดผูเขารวมในแตละครั้งของการประชุม 

จึงทำใหมีการสับเปลี่ยนผูเขารวมประชุม สงผลตอความตอเนื่องของการถายทอดเนื้อหา รวมถึงแนวทางในการปรับแกท่ี
เขาใจไมตรงกัน 

 3) นักวิจัยบางสวนไมม่ันใจวาจะไดรับงบประมาณนอกแผน จึงทำใหโครงการวิจัยท่ีไมไดรับการสนับสนุน
จากกรมตามแผน ขาดแรงผลักดันในการพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
1) ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการวิจัยเปนระยะ ๆ อยางเครงครัด 
2) ควรมีกระบวนการคืนขอมูลใหกับหนวยงานตนสังกัดของนักวิจัย เพ่ือกระตุนการดำเนินงานใหเปนไป

ตามแผนงานโครงการ อีกทั้งเปนการรายงานความกาวหนาของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงานนั้น ๆ ให
ผูบริหารทราบ 

3) จัดคลินิก Action Research เพื่อใหคำปรึกษา หรือซักถามขอสงสัย รวมถึงสนับสนุนความตองการ
ชวยเหลือทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

4) วิเคราะหสาเหตุของการไมผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของกรมควบคุมโรค 
เพ่ือหาแนวทางในการแกไขท่ีตรงประเด็น 

5) ประชาสัมพันธใหนักวิจัยทราบเก่ียวกับชองทางในการของบประมาณนอกแผน เพ่ือสรางความเขาใจท่ี
ถูกตองในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัย 

 
2. การเขียนบทความทางวิชาการ (Manuscript Writing)”  
กองนวัตกรรมและวิจัย ไดดำเนินการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ (Manuscript 

Writing) ประจำปงบประมาณ 2563 เมื่อระหวางวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส กอลฟ รีสอรท 
จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนตนฉบับบทความทางวิชาการ รวมทั้งหลักการ เทคนิค การเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารระดับชาติ แกนักวิจัย บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ของกรมควบคุมโรค ซึ่งมีผล
การดำเนินงานดังตอไปนี้ 

 วิทยากร  
 1) รองศาสตราจารย ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร 



44 
 

รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

  2) ผู ชวยศาสตราจารย พญ.พักตรวิมล ศุภลักษณศึกษากร สำนักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 ขอมูลท่ัวไป 
ผูเขารวมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 23 คน เปนเพศหญิงรอยละ 69.6 เพศชายรอยละ 30.4 ดำรงตำแหนง

นักวิชาการสาธารณสุขเปนสวนใหญ รอยละ 56.5 เปนหนวยงานสังกัดสวนกลาง รอยละ 60.9 และหนวยงานสังกัดสวน
ภูมิภาค รอยละ 39.1 

 ความพึงพอใจตอการเขารวมประชุม  
 1) ผูเขารวมอบรมหลังการอบรมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาเพ่ิมข้ึน รอยละ 100 
 2) ผูเขารวมอบรมความพึงพอใจตอภาพรวมการจัดอบรมอยูในระดับพึงพอใจข้ึนไป รอยละ 100 
 3) ผูเขารวมอบรมคิดวาการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีความคุมคาตอการเขารวมอบรม รอยละ 100 

 ภาพท่ี 11 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ (Manuscript Writing) วันท่ี 2 – 4 
ธันวาคม2562 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส กอลฟ รีสอรท จังหวัดนครปฐม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. งานวิจัยจากงานประจำ (R2R: Routine to Research) 
  3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดโจทยวิจัยจากงานประจำ (R2R: Routine to Research) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย ไดดำเนินการจัดประชุมกำหนดโจทยวิจัยจากงานประจำ (R2R: Routine to 
Research) ประจำปงบประมาณ 2563 เม่ือระหวางวันท่ี 28 – 29 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 
1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค และผานระบบ VDO Conference มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักวิจัย ผูประสานงาน พี่เลี้ยง หรือท่ี
ปรึกษาโครงการวิจัยของกรมควบคุมโรค มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ เทคนิค ในการกำหนดโจทยวิจัย R2R ซ่ึงมี
ผลการดำเนินงานดังตอไปนี้ 

 วิทยากร 
 1) ดร.ธนิษฐา ดิษฐสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12  
 2) ดร.ศิรินภา จิตติมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองนวัตกรรมและวิจัย 
 3) ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองนวัตกรรมและวิจัย 
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 ขอมูลท่ัวไป  
ผูเขารวมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 71 คน เปนเพศหญิงรอยละ 79.2 เพศชายรอยละ 20.8 ดำรงตำแหนง

นักวิชาการสาธารณสุขเปนสวนใหญ รอยละ 45.8 เปนหนวยงานสังกัดสวนกลาง รอยละ 79.2 และหนวยงานสังกัดสวน
ภูมิภาค รอยละ 20.8 จำนวนโจทยวิจัยท่ีสงเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดโจทยวิจัยจากงานประจำ (R2R : Routine 
to Research) ประจำปงบประมาณ 2563 มีจำนวนท้ังหมด 26 เรื่อง 

 ความพึงพอใจตอการเขารวมประชุม  
 1) ผูเขารวมอบรมหลังการอบรมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาเพ่ิมข้ึน รอยละ 88 
 2) ผูเขารวมอบรมความพึงพอใจตอภาพรวมการจัดอบรม อยูในระดับพึงพอใจข้ึนไป รอยละ 100 
 3) ผูเขารวมอบรมคิดวาการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีความคุมคาตอการเขารวมอบรม รอยละ 100 

 ภาพที่ 12 การประชุมกำหนดโจทยวิจัยจากงานประจำ (R2R: Routine to Research) วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 
2562 ณ หองประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาโครงรางงานวิจัยจากงานประจำ (R2R: Routine to 
Research)” 

กองนวัตกรรมและวิจัย ไดดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงรางงานวิจัยจากงานประจำ 
(R2R: Routine to Research) ประจำปงบประมาณ 2563 เมื่อระหวางวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ 
โรงแรม TK พาเลซ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักวิจัย ผูประสานงาน พี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ของกรมควบคุมโรค มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ เทคนิค ในการเขียนโครงรางงานวิจัย R2R ใหมี
คุณภาพ และเสริมสรางความรู และพัฒนาทักษะในการเขียนโครงรางงานวิจัย R2R ซึ่งมีผลการดำเนินงาน
ดังตอไปนี้ 

 วิทยากรประจำกลุมจำนวน 8 กลุม 
 1) นายแพทยสุทัศน โชตนะพันธ ผูอำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ             
 2) ดร.นารถลดา  ขันธิกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 
 3) ดร.เยาวเรศ วิสูตรโยธิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 2 
 4) ดร.สำราญ สิริภคมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 3 
 5) ดร.วันทนา กลางบุรัมย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 
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 6) ดร.ธนิษฐา ดิษฐสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 
 7) ดร.ศิรินภา จิตติมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองนวัตกรรมและวิจัย 
 8) ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองนวัตกรรมและวิจัย 
 ขอมูลท่ัวไป 

ผูเขารวมอบรมจำนวนท้ังสิ้น 94 คน เปนเพศหญิงรอยละ 64.3 ดำรงตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขเปน
สวนใหญ รอยละ 60.5 เปนหนวยงานสังกัดสวนกลาง รอยละ 66.7 และหนวยงานสังกัดสวนภูมิภาค รอยละ 33.3 มี
จำนวนโครงรางงานวิจัยที่สงเขารวมประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาโครงรางงานวิจัยจากงานประจำ (R2R: Routine to 
Research)” มีจำนวนท้ังหมด 29 เรื่อง 

 ความพึงพอใจตอการเขารวมประชุม 
 1) ผูเขารวมอบรมหลังการอบรมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาเพ่ิมข้ึน รอยละ 88 
 2) ผูเขารวมอบรมความพึงพอใจตอภาพรวมการจัดอบรม อยูในระดับพึงพอใจ รอยละ 88 
 3) ผูเขารวมอบรมคิดวาการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีความคุมคาตอการเขารวมอบรม รอยละ 100 

 ภาพที่ 13 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงรางงานวิจัยจากงานประจำ (R2R : Routine to 
Research) วันท่ี 11 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม TK พาเลซ กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการดำเนินงานวิจัยจากงานประจำ (R2R: Routine to Research)  

กองนวัตกรรมและวิจัย ไดดำเนินการสนับสนุนการทำวิจัยจากงานประจำ (R2R: Routine to Research) 
ของบุคลากรกรมควบคุมโรค โดยมีกระบวนทบทวนโครงการวิจัย R2R และใหขอเสนอแนะทางวิชาการ เพื่อปรับปรุง
โครงการวิจัย R2R ใหมีความถูกตอง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ มีคุณภาพสอดคลองกับนโยบาย และองคความรูที่มีใน
ปจจุบัน ซ่ึงมีผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



47 
 

รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

53%
47%

ไดรับการอนุมัติโครงการ

ไมไดรับการอนุมัติโครงการ

42%

58%

หนวยงานวิชาการ

หนวยงานสนับสนุน

 
 กราฟท่ี 8 จำนวนหนวยงานท่ีสงโครงรางงานวิจัยท้ังหมด 19 หนวยงาน 

 
 
 

 
 

 
 

 
 กราฟท่ี 9 สถานะโครงการวิจัย R2R 
 

 
 
 
 
 
 
 
ผลการดำเนินงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) มีหนวยงานที่สงโครงรางงานวิจัยทั้งหมด 19 หนวยงาน 

แบงเปนหนวงงานสนับสนุน 11 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 58 หนวยงานวิชาการ 8 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 42 มี
โครงการท่ีไดรับการอนุมัติ 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 53 และโครงการท่ีไมไดรับอนุมัติ 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 47  
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 ภาพท่ี 14 กระบวนการทำงานวิจยัจากงานประจำ (R2R: Routine to Research) 

 ปจจัยแหงความสำเร็จ 
 1) มีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานท่ีชัดเจน และมีการถายทอดแนวทางใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
 2) มีการแตงตั้งคณะทำงานวิจัยจากงานประจำ 2 ชุด ไดแก (1) คณะทำงานพัฒนาและกลั่นกรองงานวิจัย

จากงานประจำ และ (2) คณะทำงานทบทวนวิชาการงานวิจัยจากงานประจำ ซึ่งเปนสวนสำคัญในการผลักดันและพัฒนา
งานวิจัยจากงานประจำ ในปงบประมาณ 2563 ใหมีคุณภาพ 

 ปญหาอุปสรรค 
  1) ผูเชี่ยวชาญใชเวลาในการ Review นาน เนื่องจากติดภารกิจ มีความลาชาระบบขนสงเอกสารทาง

ไปรษณีย และความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ัง 2 ทานไมตรงกันจึงตองหาผูเชี่ยวชาญทานท่ี 3 
  2) นักวิจัยใชเวลาในการปรับแกนาน เนื่องจากไมเขาใจกระบวนการดำเนินงานวิจัย มีความลาชาระบบ

ขนสงเอกสารทางไปรษณีย ขาดท่ีปรึกษาโครงการวิจัย สงเอกสารโครงการไมครบถวน และไมประสงคใหจัดคลินิกวิจัยให 
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4. ประชุมถายทอดความรูในการใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ป 63 
กองนวัตกรรมและวิจัย ไดดำเนินการจัดประชุมถายทอดความรูในการใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เมื ่อวันที่ 3 

กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค และผานระบบ VDO Conference 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดความรูในการใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และการพิจารณาผลการตรวจสอบการลอกเลียน
ผลงานดวยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ใหแกบุคลากรกรมควบคุมโรค เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงานไดอยางถูกตองตาม
นโยบายของกรมควบคุมโรค ซึงมีผลการดำเนินงานดังนี้ 

 ขอมูลท่ัวไป 
หนวยงานท่ีเขารวมประชุมฯ ประกอบไปดวย หนวยงานวิชาการ 23 หนวยงาน หนวยงานสนับสนุน  

9 หนวยงาน และมีหนวยงานท่ีไมเขารวม 9 หนวยงาน 
 ผลการทำแบบทดสอบหลังเขารวมประชุม 

 หลังจบการบรรยาย ผูเขารวมประชุมทำแบบทดสอบความรู จำนวน 6 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ผล
คะแนนการทำแบบทดสอบ พบวา ผูที่มีความรูอยูในเกณฑสูง 40 คน คิดเปนรอยละ 62.5 ผูที่มีความรูอยูในเกณฑปาน
กลาง 20 คน คิดเปนรอยละ 31.3 และผูท่ีมีความรูอยูในเกณฑต่ำ 4 คน คิดเปนรอยละ 6.2 

 จุดเดนและโอกาสพัฒนา 
 โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เปนโปรแกรมที่ใชในการตรวจสอบงานเขียน รองรับทั้งที่เปนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยไมมีคาใชจาย อีกท้ังเปนโปรแกรมท่ีสามารถใชงานไดงาน มีข้ันตอนท่ีไมยุงยากซับซอน 
 ปจจัยความสำเร็จ 

1) การใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพ่ือตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ถูกผลักดันเปนนโยบายของกรม
ควบคุมโรค ที่มีแนวทางใหบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรคถือปฏิบัติในการใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ตรวจสอบผลงาน
วิชาการเพ่ือใชในการประเมินเลื่อนระดับในตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

2) การนำโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เขามาใชในการตรวจสอบ ไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
อาทิ กองบริหารทรัพยากรบุคคล และงานการเจาหนาท่ีของทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเปนอยางดี  

3) มีแนวทางและคูมือการใชงานโปรแกรม ท่ีมีขั้นตอนสอดคลองกับบริบทและแนวทางการดำเนินงาน
ของกรมควบคุมโรค 

 ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
1) การนำเขาขอมูลในฐานของโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ยังขาดความตอเนื่องและแนวทางการดำเนินงานท่ี

ชัดเจน จึงทำใหฐานขอมูลยังไมมีปริมาณเพียงพอเทาท่ีควร 
2) บุคลากรกรมควบคุมโรคยังขาดความรู ความเขาใจในการใชงานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1) มีระบบการบริหารจัดการการนำเขาสูฐานขอมูลอยางตอเนื่อง อีกทั้งรวบรวมเอกสารที่คาดวาจะเปน

ประโยชนตอการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือใหโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์มีฐานขอมูลท่ีใหญข้ึนและเปนท่ี
ยอมรับตอผูใชงาน 

 2) ชี ้แจงหรือกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการลดการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ เพื่อสรางความ
ตระหนักในการสรางผลงานท่ีมี Originality และไมมรการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism) 
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5. การติดตามประเมินผลหลังจบหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (follow up survey) 
ระหวางปงบประมาณ 2561-2563 

ในปงบประมาณ 2563 กองนวัตกรรมและวิจัย ไดดำเนินการสำรวจหลังจบหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย จำนวนท้ังสิ้น 7 หลักสูตร ท่ีจัดอบรมตั้งแตปงบประมาณ 2561 – 2563 โดยดำเนินการสำรวจในชวงเดือน
กันยายน - ตุลาคม 2563 ผานการสัมภาษณทางโทรศัพทและแบบสำรวจออนไลน มีกลุมเปาหมาย จำนวน 375 คน และ
สามารถสัมภาษณได จำนวน 197 คน (รอยละ 53) ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบกับผลการสำรวจะรหวางประงบประมาณ 
2562 และ 2563 มีดังนี้ 
  5.1 หลักสูตร “การเขียนบทสรุปผูบริหาร (Policy Brief Workshop)” 

  จากการสัมภาษณทางโทรศัพทผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการในปงบประมาณ 2561 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือ ระหวาง
วันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2561 ณ ยูนิแลนด กอลฟ แอนด รีสอรท จังหวัดนครปฐม และ ระหวางวันที่ 12 – 17 สิงหาคม 
2561 ณ ศูนยฝกอบรมงานอภิบาลบานผูหวาน จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 รุน มีผูเขารวมจำนวนท้ังสิ้น 43 คน ไดตอบแบบ
สัมภาษณจำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 72 ผลการสัมภาษณทางโทรศัพท พบวา เม่ือเปรียบเทียบกับผลการสำรวจป 2562 
หลังเขารวมการอบรมไดนำขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/บทสรุปผูบริหารไปใชนำเสนอตอผูบริหารเพ่ิมขึ้น จาก 20 เปน 21 
เรื่อง โดยในป 2562 มีการขับเคลื่อนเปนนโยบายระดับกรมจำนวน 7 เรื่อง และขับเคลื่อนนโยบายหนวยงานนอกกรม
ควบคุมโรคจำนวน 6 เรื่อง และในป 2563 ขับเคลื่อนระดับกรมจำนวน 5 คน ขับเคลื่อนระดับหนวยงานนอกกรมควบคุม
โรคจำนวน 8 เรื่อง 
 กราฟที่ 10 เปรียบเทียบการนำขอเสนอเชิงนโยบาย/บทสรุปผูบริหารไปใชนำเสนอตอผูบริหารในแตละระดับ
เปรียบเทียบผลการสำรวจในป 2562 และ 2563 
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  5.2 หลักสูตร “การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ (Manuscript writing)” 
จำนวน 2 รุน 

 จากการสัมภาษณทางโทรศัพทผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการในปงบประมาณ 2562 ระหวางวันที่ 29 – 
31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอรไซด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 40 คน มีผู ตอบแบบ
สัมภาษณจำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 82 ผลการสัมภาษณทางโทรศัพท พบวา ในป 2562 มีบทความตีพิมพแลวจำนวน 
3 เรื่อง ป 2563 มีบทความตีพิมพเพิ่มขึ้นอีก 3 เรื่อง 6 คน โดยสงตีพิมพเปนภาษาไทยในวารสารตาง ๆ ดังนี้ วารสาร
ควบคุมโรค (2เรื่อง) วารสารสาธารณสุขลานนา (1 เรื ่อง) วารสารวิชาการสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัด
นครสวรรค (1 เรื่อง) รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห (1 เรื่อง) และวารสารสถาบันปองกันควบคุมโรค
เขตเมือง (1 เรื่อง) 
 กราฟท่ี 11 สถานะของบทความวิชาการท่ีเขารวมอบรมฯ ในปงบประมาณ 2562 

 

 
 จากการสัมภาษณทางโทรศัพทผู  เข าร วมอบรมเชิงปฏิบัติการในปงบประมาณ 2563 เมื ่อว ันท่ี  

9 ธันวาคม 2562 จำนวน 23 คน ตอบแบบสัมภาษณ 22 คน คิดเปนรอยละ96  ผลการสัมภาษณทางโทรศัพท พบวา มี
การตีพิมพแลวจำนวน 3 คน สงตีพิมพเปนภาษาไทยในวารสารตาง ๆ ดังนี้ วารสารควบคุมโรค วารสารวิชาการสำนักงาน
ปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน และวารสารสถาบันบำราศนราดูร 
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 กราฟท่ี 12 สถานะของบทความวิชาการท่ีเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในปงบประมาณ 2563 

 
 
 5.3 หลักสูตร “การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ (English Manuscript Writing)” 
 จากการสัมภาษณทางโทรศัพทผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการในปงบประมาณ 2561 ระหวางวันที่ 19 – 

23 มีนาคม 2561 ณ บานผูหวาน ตำบลทาขาม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 40 คน ตอบแบบสัมภาษณ
จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 82 ผลการสัมภาษณทางโทรศัพท พบวา ในป 2562 ผูเขารวมการอบรมไดดำเนินการสง
ตนฉบับภาษาอังกฤษเพื่อตรวจแกไขงานเขียน (English academic proofreading) จำนวน 8 เรื ่อง และในป 2563 
จำนวน 7 เรื่อง และในป 2562 ไดดำเนินการสงบทความตนฉบับที่จัดทำระหวางการฝกอบรมไปเผยแพร จำนวน 3 เรื่อง 
และป 2563 มีการตีพิมพแลวจำนวน 12 เรื่อง 
 กราฟท่ี 13 สถานะของบทความวิชาการท่ีเขารวมอบรมฯ ในปงบประมาณ 2561 
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 5.4 หลักสูตร “ขับเคล่ือนงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)” 
 จากการสัมภาษณทางโทรศัพทผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการในปงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ครั้ง ครั้งท่ี 

1 ระหวางวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 60 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 60 ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 30 - 31 
พฤษภาคม 61 ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2561 จำนวน 30 โครงการ ตอบแบบสัมภาษณจำนวน 25 
โครงการ คิดเปนรอยละ 83 ผลการสัมภาษณทางโทรศัพท พบวา ในป 2562 มีโครงการวิจัยเสร็จสิ้นจำนวน 1 โครงการ 
ยุติโครงการจำนวน 3 โครงการ และป 2563 มีโครงการวิจยัเสร็จสิ้นจำนวน 2 โครงการ ยุติโครงการจำนวน 17 โครงการ 
 กราฟท่ี 14 สถานะของงานวิจัย R2R ท่ีเขารวมอบรมฯ ในปงบประมาณ 2561 

 
5.5 หลักสูตร “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action Research” 
จากการสัมภาษณทางโทรศัพทผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการในปงบประมาณ 2562 จำนวน 4 ครั้ง ครั้งท่ี 

1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 ครั้งท่ี 3 ระหวางวันที่ 24 - 26 
เมษายน 2562 ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2562  จำนวน 18 โครงการ ตอบแบบสัมภาษณจำนวน 13 
โครงการ คิดเปนรอยละ 72 ผลการสัมภาษณทางโทรศัพท พบวา ในป 2562 โครงการวิจัยอยูระหวางปรับแกตาม
ขอเสนอแนะจากผูทบทวนเนื้อหาทางวิชาการ (Scientific review) จำนวน 8 โครงการ อยูระหวางการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยจำนวน 7 โครงการ และในป 2563 โครงการวิจัยอยูระหวางปรับแกตามขอเสนอแนะจากผูทบทวนเนื้อหาทาง
วิชาการ (Scientific review) จำนวน 3 โครงการ อยูระหวางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจำนวน 5 โครงการ ผานการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยแลวจำนวน 2 โครงการ ดำเนินการถึงวิจัยข้ันตอนท่ี 3: การปฏิบัติการ จำนวน 3 โครงการ 
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 กราฟท่ี 15 สถานะของงานวิจัย Action Research ท่ีเขารวมอบรมฯ ในปงบประมาณ 2562 

 
  5.6 หลักสูตร “การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ และการวิเคราะหอภิมาน (Systematic 

Review and Meta-Analysis)” 
 จากการสัมภาษณทางโทรศัพทผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการในปงบประมาณ 2561 จำนวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 

1 ระหวางวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ครั้งท่ี 3 ระหวาง
วันท่ี 8 – 9 มีนาคม 2561จำนวน 31 โครงการ ตอบแบบสัมภาษณจำนวน 24 โครงการ รอยละ77 ผลการสัมภาษณ พบวา 
ในป 2562 ดำเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้นจำนวน 3 โครงการ ยุติโครงการจำนวน 14 โครงการ และในป 2563 ดำเนิน
โครงการวิจัยเสรจ็สิ้นจำนวน 6 โครงการ ยุติโครงการจำนวน 16 โครงการ 
 กราฟที่ 16 สถานะของงานวิจัย หลักสูตร Systematic review and meta-analysis ที่เขารวมอบรมฯ 
ในปงบประมาณ 2562 
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 5.7 หลักสูตร "สรางนักวิจัยรุนใหม" (ลูกไก) 
 การสำรวจทางออนไลนผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"สรางนักวิจัยรุ นใหม" (ลูกไก) รุ นที่ 9 

ระหวางวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ 2560 และรุนที่ 11 ระหวางวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562  จำนวน 150 คน ตอบแบบ
สำรวจจำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 33 ผลการสำรวจ พบวา ภายหลังการเขาอบรมฯ ผูเขารวมอบรมท้ังสองรุน มีสวนรวม
ในงานวิจัยจำนวน 25 คน โดยมีสวนรวมในงานวิจัย 1 เรื่อง จำนวน 14 คน มีสวนรวมในงานวิจัย 2 เรื่อง จำนวน 5 คน 
และมีสวนรวมในงานวิจัย 3 เรื่องข้ึนไป จำนวน 6 คน การมีสวนรวมในงานวิจัยของผูรวมอบรม สวนใหญมีสวนรวมในฐานะ
หัวหนาโครงการจำนวน 16 คน รองลงมาคือ ผูรวมวิจัยจำนวน 7 คน ที่ปรึกษาและผูชวยวิจัย อยางละ 1 คน และ
โครงการวิจัยท่ีสงเขารวมอบรมไดดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 8 เรื่อง ยุติโครงการจำนวน 2 เรื่อง 

  จากการติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จำนวน 7 หลักสูตร ตั ้งแต
ปงบประมาณ 2561 – 2563 จะเห็นไดวาความกาวหนาของผูเขารวมอบรมฯ จากหลักสูตรตาง ๆ นั้น จะสงผลเปนรูปธรรม 
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลว หากคาดหวังใหผูเขารวมมีผลสำเร็จทันทีที่จบการอบรมฯอาจจะเปนไปไดยาก เพราะ การนำ
ความรู แนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย และทักษะทางวิชาการ ตองาอาศัยการบมเพาะ และการลงมือทำ จึงจะสงผลสำเร็จได 

 

3.4 งานบริการวิชาการ 
 กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) โดยงานบริการวิชาการ กลุมวิจัยและประเมินเทคโนโลยี มีภารกิจในการจัดหา 
ผสานความรวมมือ และจัดบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในทุก
รูปแบบ ใหแกบุคลากรกรมควบคุมโรค ซ่ึงมีการดำเนินงานมาตั้งแต ป พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน มีงานบริการวิชาการ ไดแก 1) 
บริการสืบคนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ (full text) 2) บริการโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ Stata 15/IC และ 3) 
โปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ IBM SPSS Statistics 26 ในป 2563 มีผูใชบริการโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
Stata 15/IC จำนวน 11 คน และโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ IBM SPSS Statistics 26 จำนวน 10 คน  

จากผลการสำรวจเพื่อพัฒนางานบริการวิชาการ ป 2563 ดำเนินการสำรวจเมื่อวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2563 มี
ผูตอบแบบสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 743 คน สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 66.89 มีอายุเฉลี่ย 40.3 ป อายุนอยสุด 23 ป อายุ
มากที่สุด 60 ป เปนนักวิชาการสาธารณสุข/เจาพนักงานสาธารณสุขรอยละ 46.10 รองลงมาเปนสายสนับสนุนรอยละ 
22.07 อยูในระดบัปฏิบัติการ/ปฏิบตัิงานมากท่ีสุดรอยละ 35.53 รองลงมาเปนพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงรอยละ 
23.69 และระดับชำนาญการ/ชำนาญงานรอยละ 20.86 หนวยงานสังกัดสวนภูมิภาคมากที่สุดรอยละ 58 และสังกัด
สวนกลางรอยละ 42  
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 กราฟท่ี 17 บทบาทในงานวิจัย ในรอบ 5 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2558-2563) 

ที่มา : ผลการสำรวจเพื่อพัฒนางานบริการวิชาการ ป 2563ผูตอบแบบสำรวจจำนวน 346 คน (46.57%) มี
บทบาทในการทำวิจัย มีผลงานวิจัยรวม 637 เรื่อง โดยสวนมากมีบทบาทเปนผูวิจัยรวมรอยละ 37.57 รองลงมา ผูวิจัยหลัก
รอยละ 33.53 

กราฟท่ี 18 แผนการทำงานวิจัยภายใน 3 ปขางหนา (พ.ศ. 2564 – 2566) 

ท่ีมา: ผลการสำรวจเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการ ป 2563 
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ภายใน 3 ปขางหนา (พ.ศ. 2564 – 2566) ผูตอบแบบสำรวจมีแผนการทำงานวิจัย จำนวน 162 คน คิดเปนรอยละ 
21.80 ของผูตอบแบบสำรวจ โดยมีแผนเปนผูวิจัยหลักมากท่ีสุด 86 คน รองลงมาคือเปนผูรวมวิจัย 47 คน เปนผูชวยเก็บ
ขอมูล 18 คน และท่ีปรึกษา 11 คน 

ภาพท่ี 19 แผนการทำงานวิจัยภายใน 3 ปขางหนา (พ.ศ. 2564 – 2566) จำแนกตามกลุมโรค 

ท่ีมา : ผลการสำรวจเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการ ป 2563 
ภายใน 3 ปขางหนา (พ.ศ. 2564 – 2566) ผูตอบแบบสำรวจมีแผนการทำงานวิจัย จำแนกตามกลุมโรค โดยสาม

ลำดับแรกที่พบมีแผนทำงานวิจัยในกลุมโรคติดตอมากที่สุดรอยละ 39.56 รองลงมากลุมโรคเอดส วัณโรค โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ โรคเรื้อนและโรคไวรัสตับอักเสบ รอยละ 15.14 
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 กราฟท่ี 20 แผนการทำงานวิจัยภายใน 3 ปขางหนา (พ.ศ. 2564 – 2566) จำแนกตามประเภทการวิจัย 

 ท่ีมา : ผลการสำรวจเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการ ป 2563 
 ภายใน 3 ปขางหนา (พ.ศ. 2564 – 2566) ผูตอบแบบสำรวจมีแผนการทำงานวิจัย จำแนกตามประเภทการวิจัย
โดยมีแผนทำงานวิจัยประเภทวิจัยปฏิบัติการ (Action research) สูงที่สุด คือ รอยละ 62.35 รองลงมาประเภทการพัฒนา
งานประจำสูงานวิจัย (R2R) รอยละ 20.99 
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 ตารางท่ี 7 รอยละการรับรูเก่ียวกับการใหบริการวิชาการ 

 
ท่ีมา : ผลการสำรวจเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการ ป 2563 

 ผูตอบแบบสำรวจรับรูวากรมควบคุมโรคมีบริการสืบคนบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ (full text) บริการ
โปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ Stata 15/IC และบริการโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ IBM SPSS Statistics 26 
รอยละ 31.90,17.63 และ 24.50 โดยทราบจากเว็บไซตกองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) และหนังสือเวียน มากท่ีสุด และเคย
ใชบริการวิชาการเฉลี่ยรอยละ 14.12 

ตารางท่ี 8 รอยละการรับรูเก่ียวกับการใหบริการวิชาการจำแนกตามบทบาทนักวิจัย 

 
 ท่ีมา : ผลการสำรวจเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการ ป 2563 

ผูตอบแบบสำรวจจำแนกตามบทบาทในผลงานวิจัย รับรูการใหบริการวิชาการ กรมควบคุมโรค ไดแก 1) บริการ
สืบคนบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ (full text) สูงสุดในกลุมผูวิจัยรวม รอยละ 56.15 รองลงมา ผูวิจัยหลัก ท่ีปรึกษา 
และผูชวยเก็บขอมูล รอยละ 55.17 51.85 และ 50.68 2) โปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ Stata 15/IC สูงสุดในกลุมท่ี
ปรึกษา รอยละ 37.04 รองลงมา ผูวิจัยหลัก ผูวิจัยรวม และผูชวยเก็บขอมูล รอยละ 36.21 32.31 และ 27.40 3) โปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ IBM SPSS Statistics 26 สูงสุดในกลุมผูวิจัยหลัก 44.83 รองลงมา ท่ีปรึกษา ผูชวยเก็บขอมูล และ 
ผูวิจัยรวม รอยละ 40.74 38.36 และ 37.69 
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 ตารางท่ี 9 รอยละการใชบริการวิชาการจำแนกตามบทบาทนักวิจัย 

 
ท่ีมา : ผลการสำรวจเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการ ป 2563 
ผูตอบแบบสำรวจจำแนกตามบทบาทในผลงานวิจัย เคยใชบริการวิชาการกรมควบคุมโรค ไดแก 1) บริการสืบคน

บทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ (full text) สูงสุดในกลุม ผูชวยเก็บขอมูล รอยละ 37.84 รองลงมา ผูวิจัยหลัก ผูวิจัยรวม 
และท่ีปรึกษา รอยละ 32.81 31.51 และ 28.57  2) โปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ Stata 15/IC สูงสุดในกลุมท่ีปรึกษา 
รอยละ 20 รองลงมา ผูวิจัยรวม ผูชวยเก็บขอมูล และ ผูวิจัยหลัก รอยละ 11.90 10 และ 9.52 3) โปรแกรมวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ IBM SPSS Statistics 26 สูงสุดในกลุม ผูวิจัยรวม รอยละ 22.45 รองลงมา ผูวิจัยหลัก ผูชวยเก็บขอมูล และ ท่ี
ปรึกษา รอยละ 17.31 14.29 และ 9.09 

ตารางท่ี 10 ความพึงพอใจตอการใหบริการวิชาการ 
 

 
 
 
 
 

ท่ีมา : ผลการสำรวจเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการ ป 2563 
ผูตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจตอบริการวิชาการอยูในระดับมาก โดยมีขอเสนอแนะ ตองการใหกรมควบคุม

โรคสนับสนุน 1) ดานเครื่องมือ ไดแก โปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เชน โปรแกรม R-studio Mplus โปรแกรมสำหรับ
คำนวณขนาดตัวอยาง ฐานขอมูลที่เปนระบบสำหรับคนหา full paper เอื้อตอการทำวิจัย systematic review และ 
meta analysis 2) ดานที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัยสำหรับใหคำปรึกษา เชน การออกแบบคำถามวิจัย การ
กำหนดกลุมตัวอยางสำหรับการวิจัย การใหคำปรึกษาดานสถิติ วิธีวิเคราะหขอมูล และการใหคำปรึกษาออนไลน 3) ดาน
องคความรูโดยอยากใหมีการจัดอบรมใหความรูและฝกปฏิบัติในการจัดทำโครงการวิจัยตาง ๆ รวมถึงใหความรูเบื้องตนใน
การเริ่มเขียนงานวิจัย การใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติและการเลือกใชสถิติ และอยากใหจัดเวทีแลกเปลี่ยนผลงาน
วิชาการ โดยมีกลุมเปาหมายเปนสายสนับสนุนรวมดวย 4) ตองการสนับสนุนดานงบประมาณสำหรับทำวิจัย ขอจริยธรรม 
และนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติและตางประเทศ 
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 ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
บุคลากรในกรมควบคุมโรครับรูการใหบริการวิชาการ จำนวนนอย 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธการใหบริการวิชาการใหบุคลากรในกรมควบคุมโรคไดรับทราบ โดยเนน

ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุข หรือ ผูท่ีทำงานวิจัย ใหรับรูการบริการมากข้ึน 
 

3.5 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
1. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  
เปนโครงการของรัฐที่ใหทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D. Research Fellowship) เพื่อผลิตผลงานวิจัยและ

นักวิจัยระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณภาพสูง ในมหาวิทยาลัยไทยใหไดมาตรฐานสากล ในป 2562 มีการเปลี่ยนแปลงหนวยงาน
รับผิดชอบทุน คปก. จากเดิม คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปน สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดย 
วช. รับดำเนินการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุนที่ 22 ประจำปงบประมาณ 2563 ตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 
2562  

กรมควบคุมโรค มีนโยบายสนับสนุนใหนักวิจัยของกรมควบคุมโรคไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และผลิต
ผลงานวิจัยดานการควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เกี่ยวของกับภารกิจงานกรมควบคุมโรคโดยตรง จึงไดเกิดโครงการรวม
พัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอก ภายใตความรวมมือระหวาง 7 หนวยงาน ไดแก 1) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 2) กรม
ควบคุมโรค 3) มูลนิธิสงเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค 4) มูลนิธิเวชศาสตรปองกันศึกษา 5) มูลนิธิสุขภาพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 6) สถาบันวัคซีนแหงชาติ และ 7) สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย โดยในป 2563 ไดมีการลง
นามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือโครงการรวมใหทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหวางหนวยงานรวมใหทุน 
ทั้ง 7 แหง โดยสนับทุนให นักเรียนทุน คปก.ปละ 10 ทุน ทุนละ 1.8 – 2.4 ลาน ตั้งแตป 2563 – 2567 ซึ่งในป 2563 มี
บุคลากรกรมควบคุมโรค จำนวน  6 ทาน ไดรับคัดเลือกจาก วช. ไดรับทุน คปก. โดยมีผูประสงคสละสิทธิ์ 1 ทานและอีก 5 
ทานมีสถานภาพเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยและเซ็นสัญญากับ วช. เรียบรอยแลว  
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 ภาพท่ี 16 รายชื่อนักเรยีนทุน คปก. รุน 22 ป 2563 
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2. จุดเดนและโอกาสพัฒนา 
 ความรวมมือระหวางกรมควบคุมโรค มูลนิผูรวมใหทุน 7 แหง และ วช. ถือเปนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในระยะ
ยาวและเปนชองทางหนึ่งในการพัฒนางานวิจัยของกรมควบคุมโรคใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับยุทธศาสตรและกรอบ
การวิจัยภายใตการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมพัฒนางานวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
 

3. ปจจัยความสำเร็จ 
 กลุมวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ในฐานะผูประสานงานหลัก มีการสื่อสารกับทุกภาคสวนอยางตอเนื่องทำให
สามารถบรรลุการลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือโครงการรวมใหทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกไดตาม
แผนท่ีกำหนดไว 
 

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานรับผิดชอบโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จากเดิม คือ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปน สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สงผลใหในป 2563 ไมมีการเปดรับสมัคร
นักเรียนทุน คปก. และการปฐมนิเทศนักเรยีนทุน คปก. รุน 22 ป 2563 มีความลาชา  

5. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ในป 2564 กระบวนการคัดเลือกบุคลากรกรมควบคุมโรคผูมีสิทธิ์สมัครรับทุน คปก. ป 2564 และ 2565 

ควรดำเนินการพรอมกัน เพ่ือเตรียมพรอมบุคลากรในการสมัครรับทุน คปก. ท้ัง 2 รุน  
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3.6 การบริหารจัดการศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19 Research and Innovation Coordinating Unit : CRIC) 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีกระจายไปท่ัวโลก และยังคงมีแนวโนม
การแพรระบาดเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องในชวงเดือนมกราคม 2563 แตในขณะเดียวกันยังไมมียาหรือวัคซีนท่ีใชในการรักษาและ
การปองกัน รวมทั้งองคความรูทางวิชาการทั้งแนวทางการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษา การ
คาดการณการระบาดในอนาคต การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ
ประเด็นอื่น ๆ ที่จำเปนตองมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี(สวทช.)  สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กรมการแพทย  กรมว ิทยาศาสตร การแพทย จ ุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
มหาวิทยาลัยสยาม ไดประชุมหารือแนวทางดานการวิจัยเพ่ือ
ปองกันและร ับมือการระบาดของ COVID-19 เม ื ่อว ันที ่  13 
กุมภาพันธ 2563  มีมติใหจัดตั้งศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรม
โรคต ิ ดเช ื ้ อไวร ั สโคโรนา 2019 (COVID-19  Research and 
Innovation Coordinating Unit : CRIC) ภายใตกรมควบคุมโรค เพ่ือ
เปนศูนยกลางการประสานงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศ 
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1. โครงสรางการดำเนินงานของศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

 
 
 
 
 
 

2. ภารกิจของศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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3. เครือขายการดำเนินงาน 

 
 
4. ผลการดำเนินงาน  
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  4.1 กำหนดกรอบโจทยวิจัย/ประเด็นวิจัยเรงดวนสำคัญ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
 

  4.2 ผลงานจากการจัดเวทีประชุมเพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทุก ๒ สัปดาห  
 จัดเวทีประชุม รวม 15 ครั้ง มีผลงานที่เขารวมประชุม 42 เรื่อง อยูระหวางดำเนินงาน รอยละ 76.2          

(32 เรื่อง) เชน การใชแบบจำลองทางคณิตศาสตร เพ่ือใหขอเสนอมาตรการ Social distancing และ Active case finding 
รวมทั้งผลกระทบจากการเดินทาง และกิจกรรมในชวงเทศกาล การวิเคราะหลักษณะทางพันธุกรรมและพัฒนาการตรวจ
วินิจฉัย การพัฒนา Application เชน App DoctorMe/สบายดีบอต, Application Carecheck ขอมูลสวนหนึ่งนำไปใชใน
การกำหนดมาตรการในการตัดสินใจระดับประเทศ มีผลงานนวัตกรรมที ่สงมอบใหกรมแลว เชน นวัตกรรมการใช 
Wristband ในการติดตามตัวผูปวยหรือผูกักตัว หุนยนตฆาเชื้อโรคโดยใชรังสี UVC (Xterlizer robot) เปนตน  
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  4.3 ฐานขอมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเกิดจากการประสานงานหนวยงานตาง
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 5. ปญหาอุปสรรค   
 จากผลการประเมินศูนยฯ  พบขอจำกัดหลายประการ เชน การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของกรมและ
กระทรวงสาธารณสุขยังไมมากพอ การใชผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายที ่ยังไมทัน
สถานการณ ขาดรูปแบบการสนับสนุนแหลงทุนเพื่อ start up ขยายผลหรือทดลองใชใหแกภาคเอกชนและหนวยงาน ขาด
ระบบการติดตามและประเมินผลและจัดเก็บเปนฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน การพิจารณาดานจริยธรรมยังใชระบบและ
กระบวนการพิจารณาเดิมซึ่งใชเวลานาน แมจะมีการปรับขั้นตอน และระยะเวลาใหเร็วขึ้น (มีโครงการเสนอพิจารณา 
จำนวน 20 โครงการ  เปนโครงการภายในกรม จำนวน 12 โครงการ ผานการรับรองจริยธรรมการวจิัยฯ จำนวน 3 โครงการ 
และไมผาน จำนวน 1 โครงการ สวนโครงการภายนอกกรม มีจำนวน 8 โครงการ ผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยฯ 
จำนวน 3 โครงการ ไมผาน จำนวน 1 โครงการ สำหรับโครงการท่ีเหลืออยูในข้ันตอนการดำเนินงาน) อีกท้ังรูปแบบและการ
กำหนดวาระการประชุมในแตละครั้งมีหัวขอท่ีหลากหลายทำใหมีเวลาจำกัดและผูเชี่ยวชาญไมตรงกับประเด็นนั้นๆ 

 
3.7 งานวารสารควบคุมโรค 

1. งานวารสารควบคุมโรค 
วารสารควบคุมโรคเปนวารสารทางวิชาการ เผยแพรผลงานเก่ียวกับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภยั

สุขภาพ ขอบเขตรวมโรคติดตอ โรคไมติดตอ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ท้ังท่ีเปนนิพนธตนฉบับ รายงานผล
การปฏิบัติงาน บทความฟนวิชา รายงานผูปวย และการสอบสวนโรค  

ซ่ึงในปงบประมาณ 2563 วารสารควบคุมโรค ผานการรับรองคุณภาพโดยศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 
(Thailand-Journal Citation Index: TCI) อยูในกลุมท่ี 1 เปนระยะเวลา 5 ป (2563-2567) และไดยกระดับคุณภาพการ
เผยแพรผลงานวิชาการสูมาตรฐานระดับนานาชาติ (ASEAN Citation Index: ACI) เม่ือเดือนเมษายน 2563 ท่ีผานมา จึง
ทำใหวารสารควบคุมโรค เปนท่ียอมรับและเปนวารสารท่ีมีนักวิชาการ หรือผูนิพนธจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
กรมควบคุมโรค ใหความสนใจเปนจำนวนมาก จึงทำใหในชวงครึ่งปแรก มีบทความคงคางในระบบเปนจำนวนมาก เปนเหตุ

ใหมีการขยายจำนวนบทความในการเผยแพรเพ่ิมข้ึนจาก
เดิม 10 บทความตอฉบับ เปน 15-20 บทความตอฉบับ 
และยังคงเผยแพร ปละ 4 ฉบับเชนเดิม โดยเริ่มดำเนินการ
ขยายจำนวนบทความท่ีเผยแพรนี้ ตั้งแตฉบับท่ี 3 ปท่ี 46 
(เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เปนตนไป 

 ปจจุบันวารสารควบคุมโรค มีบทความใน

ระบบมากกวา 120 บทความ หรือเฉลี่ยการรับบทความ 

เขาใหม มากถึง 12 บทความตอเดือน เม่ือเทียบสถิติการรับ

บทความเขาสูระบบวารสารออนไลน ระหวางป 2562 และ 

2563 พบวา ในป 2563 มีจำนวนการรับบทความเพิ่มมาก

ขึ้น 43 บทความ คิดเปนรอยละ 66.9 และมีอัตราการปฏิเสธบทความและยอมรับบทความ คิดเปนรอยละ 20.77 และ 
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40.77 ตามลำดับ ซึ่งตรงขามกับป 2562 แสดงถึงการพิจารณาดานคุณภาพของบทความที่เขมขนมากขึ้น ทั้งนี ้ยังมี

ระยะเวลาเฉลี่ยในการปฏิเสธบทความตั้งแตวันท่ี 55 นับจากวันแรกท่ีรับบทความ และมีระยะเวลานับตั้งแตวันรับบทความ

จนถึงวันท่ีบรรณาธิการตอบรับการเผยแพร เฉลี่ยท่ี 200 วัน ซ่ึงไวกวาป 2562 เปนระยะเวลากวา 3 เดือน 

 ตารางท่ี 11 แสดงสถิติภาพรวมของบทความในระบบวารสารออนไลน เปรียบเทียบระหวางป 2562 และ      

2563 (ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือวิเคราะหชวงเวลาของการรับบทความเขาสูระบบวารสารออนไลน พบวา ในชวงท่ีมีการประกาศผลการรับรอง

มาตรฐาน Thailand-Journal Citation Index (TCI), ASEAN Citation Index (ACI) และการประชาสัมพันธขยายจำนวน

การรับบทความ ในชวงเดือนมกราคม, เมษายน และ สิงหาคม 2563 ตามลำดับ มีผลตอจำนวนการรับเขาของบทความใน

เดือนนั้น ๆ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความตองการเผยแพรบทความในวารสารที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ ของ

นักวิชาการหรือผูนิพนธท้ังจากหนวยงานภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค อีกทั้งการขยายจำนวนการรับบทความมาก

ยิ่งข้ึน ยังเปนการเปดโอกาสใหกับผูท่ีสนใจ จึงทำใหในชวงเวลาขางตนวารสารควบคุมโรคไดรับความนิยมเปนอยางมาก 
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 กราฟท่ี 21 แสดงจำนวนการรับบทความเขาสูระบบวารสารออนไลน จำแนกเปนรายเดือน เปรยีบเทียบระหวางป 
2562 และ 2563 

 
 

 

 สำหรับแนวโนมการใหบริการเผยแพรวารสารควบคุมโรค พบวา ในป 2563 มีแนวโนมการใหบริการแกบุคลากร
ภายนอกมากกวาบุคลากรภายใน ซึ่งการใหบริการในลักษณะดังกลาวมีผลตอการใชจายงบประมาณของรัฐ ที่ใหการ
สนับสนุนบุคลากรท่ีไมใชในสังกัดหนวยงานภายในของตนเอง จึงทำใหหนวยงานมีคาใชจายท่ีสูงข้ึนโดยไมเกิดประโยชนตอ
บุคลากรภายในเทาท่ีควร (คาใชจายคงท่ี 4,250 บาท/บทความ) 
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 กราฟท่ี 22 จำนวนการใหบริการเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารควบคุมโรค 

2. จุดเดนและโอกาสพัฒนา 
วารสารควบคุมโรค ผานการรับรองมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ และดำเนินการผานระบบ

ออนไลนท่ีสามารถเขาถึงไดงาย อีกท้ังเปนวารสารท่ีเผยแพรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไมมีคาใชจายในการใหบริการ 
3. ปจจัยความสำเร็จ 

3.1 มีการดำเนินงานตามมาตรฐานของวารสารออนไลน เกี่ยวกับการเผยแพรบทความตามระยะเวลาท่ี
กำหนด อยางเครงครัด 

3.2 มีการกำหนดชวงเวลาของการทบทวนเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ อยางชัดเจนใน SOP การจัดทำวารสาร
ควบคุมโรค จึงสามารถควบคุมระยะเวลาตั้งแตวันแรกจนถึงวันที่บรรณาธิการตอบรับการเผยแพร ใหอยูในชวงเวลาท่ี
เหมาะสมได  

4. ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
 4.1 มีจำนวนบทความรอคอยในระบบมากข้ึนเรื่อย ๆ 
 4.2 มีการใหบริการเผยแพรบทความแกบุคลากรภายนอกมากกวาบุคลากรภายในกรมควบคุมโรค 
 4.3 การเบิกจายคาตอบแทนผูทบทวนบทความ รวมถึงผูเก่ียวของในกระบวนการตาง ๆ ยังไมมี

ระบบการเบิกจายท่ีชัดเจน 
5. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 5.1 พิจารณาแนวทางในการเพิ่มจำนวนการเผยแพรใหเพียงพอตอความตองการ รวมถึงการจัดสรร

งบประมาณ และการจัดหารายไดจากบุคลากรภายนอก เพ่ือสนับสนุนการเผยแพรบทความท่ีเพ่ิมมากข้ึน และลดภาระการ
เบิกจายงบประมาณของรัฐ 

 5.2 ปรับเปลี่ยนการเบิกจายคาตอบแทนผูทบทวนบทความ รวมถึงผูเกี่ยวของ ใหดำเนินการผานระบบ 
KTB Corporate ตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด 

1
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บุคลกรภายใน บุคลกรภายใน
ฉ 1/2562 ฉ 2/2562 ฉ 3/2562 ฉ 4/2562 ฉ 1/2563 ฉ 2/2563 ฉ 3/2563
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บทที่ 4 ผลการดำเนินงานมาตรฐานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 

4.1 ผลการดำเนินงานการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเพื่อการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค 
 กรมควบคุมโรคเปนสวนราชการที่มุงเนนการพัฒนางานวิชาการดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ ใหสามารถนำไปใชประโยชนไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน ทำให
ประชาชนมีความร ู และเก ิดความตระหนัก ส งผลให อ ัตราปวยและอัตราการเส ียช ีว ิตจากโรคและภ ัยส ุขภาพ 
มีแนวโนมลดลง ตามวิสัยทัศน “ประชาชนไดรับการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในป 
2580” โดยมอบหมายใหกลุมพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สังกัดกองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) ขับเคลื่อนงานคุณภาพ 
สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานวิชาการ รวมทั้งการประเมินและรับรองมาตรฐานงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพ่ือ
เปาหมายใหกรมควบคุมโรคมีผลิตภัณฑวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีระบบรับรองมาตรฐานเปนท่ียอมรับ สอดคลองกับนโยบาย
และมาตรการระดับประเทศ อันจะสงผลตอการเปนองคกรชั้นนำดานความเปนเลิศทางวิชาการตามท่ีตั้งไว  
 ในการดำเนินงานท่ีผานมา กลุมพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานไดดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มา
อยางตอเนื่อง โดยมีการปรับปรุงคูมือการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ สำหรับบุคลากร กรมควบคุมโรค รวมกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนายแพทยทรงคุณวุฒิฯ นักวิชาการ 
ผูเชี่ยวชาญ ผูมีสวนไดสวนเสียและตัวแทนกลุมเปาหมาย เพ่ือใหคูมือฉบับดังกลาวมีความเปนปจจุบัน  และเพ่ือใหหนวยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรคใชเปนแนวทางในการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ กอนการใชตราอัตลักษณ (Logo) และชื่อกรม
ควบคุมโรค และเผยแพรใหกับเครือขายไดนำไปใชประโยชน พรอมทั้งมีกระบวนการดำเนินงานผานกลไกผูตรวจประเมิน
ประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ ระดับหนวยงาน และคณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ กรมควบคุมโรค  
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 ภาพท่ี 16 ข้ันตอนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
กรมควบคุมโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

 1. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
  เปนสิ่งท่ีหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ทำการผลิต จัดหาใหไดมาและบรรจุลงในฐานขอมูลผลิตภัณฑ 
ซ่ึงประกอบดวย 2 กลุม คือ  
  ผลิตภัณฑหลัก หมายถึง มาตรฐาน คูมือ แนวทาง และหลักสูตร สำหรับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 
  ผลิตภัณฑวิชาการ หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ องคความรู งานวิจัย ผลการสำรวจ ผลการประเมิน 
ผลงานวิชาการ ขาวกรอง พยากรณโรค ผลการเฝาระวัง ฐานขอมูลวิชาการ ฐานขอมูลอางอิง ฐานขอมูลวิชาการหรือ
ฐานขอมูลระบาดวิทยา วารสารวิชาการ 
  ในปงบประมาณ 2563 ไดมีการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ โดยคณะกรรมการประเมิน 
และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ พบวา มีผลิตภัณฑที่หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคสงเขารับการประเมินและรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ จำนวน 44 เรื่อง ผานการประเมินและรับรองมาตรฐาน จำนวน 31 เรื ่อง (ดำเนินการเผยแพรบน
เว็บไซตกรมควบคุมโรคแลว ดังรายชื่อแนบในภาคผนวก)  

 ตารางท่ี 11 ผลการรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ประจำปงบประมาณ 2563 

ประเภท

ผลิตภัณฑหลัก 

ผานการรับรอง (เลม) ไมผาน     

การรับรอง  

(เลม) 
เผยแพรบน

เว็บไซตกรมฯ 

ยังไมดำเนินการ

เผยแพรบน 

เว็บไซตกรมฯ 

คูมือ 15 2  

แนวทาง 11 5  

หลักสูตร 3 2  

มาตรฐาน 2 2 1 

รวม 31 11 1 

 หมายเหตุ: คูมืออยูระหวางการปรับปรุง 1 เรื่อง เนื่องจากสงเอกสารไมครบตามเกณฑกำหนด  
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 2. การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค  

 กำหนดไวในยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนานวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน และวิชาการ การเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประเทศ ตั้งแตปงบประมาณ 2554 เรื่อยมา และถึงแมวาในปงบประมาณ 2561 จะมีการ
ปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน โดยไดนำขอมูลดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ออกจากประเด็นยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค แตงาน
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ก็ยังคงขับเคลื่อนเรื่อยมาอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำกระบวนการประเมิน
และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ เปนกลไกหลักในการพัฒนาการดำเนินงาน ท้ังนี้สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ      ในป 2554 
– 2563 ไดดังนี้ จำนวนผลิตภัณฑสะสมที่ดำเนินการแลวเสร็จทั้งหมด จำนวน 1,330 เรื่อง แยกเปนผลิตภัณฑวิชาการจำนวน 
774 เรื่อง ผลิตภัณฑหลักจำนวน 556 เรื่อง โดยผลิตภัณฑหลักท่ีไดมาตรฐานจำนวน 540 เรื่อง สวนใหญเปนคูมือ แนวทาง 
และหลักสูตร ตามลำดับ  
 กราฟท่ี 22 จำนวนผลิตภัณฑหลักป 2554 - 2563 ท่ีผานมาตรฐานตามเกณฑกรมควบคุมโรคกำหนด 
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จํานวน (เรื่อง)

ประเภทผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑหลักท้ังหมด (556 เรื่อง)

ผลิตภัณฑหลักท่ีไดมาตรฐาน (540 เรื่อง)
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 กราฟท่ี 23 จำนวนผลิตภัณฑ 

 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค  
 กลุ มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน ไดดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการประเมินและรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยขับเคลื่อนในรูปแบบการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผูประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลัก คือ  
 3.1 เพื่อใหความรูดานการประเมิน แนวคิด/แนวปฏิบัติ ในการพัฒนาผลิตภัณฑที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล 
และสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเปนผูประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑในระดับหนวยงาน โดยกลุมเปาหมาย คือ 
ผูตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ ระดับหนวยงาน (ตามคำสั่งแตงตั้งผูตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ กรมควบคุมโรคใน
ภาคผนวก)   

 ภาพที่ 6 จำนวนบุคลากรสังกัดกรมควบคุมโรคที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการประเมินและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ ปงบประมาณ 2560 – 2563 

    
ป 2560 

จำนวน 45 คน 
ป 2561 

จำนวน 45 คน 
ป 2562 

จำนวน 58 คน 
ป 2563 

จำนวน 54 คน 
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จํานวน (เรื่อง)

ประเภทผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑหลักท้ังหมด (44 เรื่อง)

ผลิตภัณฑท่ีผานมาตรฐาน (42 เรื่อง)
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 ภาพท่ี 17 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ปงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 4. จุดเดนและโอกาสพัฒนา  
  ระบบการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมท้ัง
มีการวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ สงผลใหระบบการประเมินและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ มีความสอดคลองกับรูปแบบการทำงานในปจจุบันและเอ้ือตอการพัฒนางานท่ีมีคุณภาพ 
 5. ปจจัยความสำเร็จ  
  ผูบริหาร นายแพทยทรงคุณวุฒิฯ ผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการ ภายในกรมควบคุมโรค ใหความรวมมือในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งเห็นไดจากการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ และคำสั่งแตงตั้ง
ผูตรวจประเมินผลิตภัณฑ ระดับหนวยงาน ที่ตองอาศัยความรวมมือของผูเกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 6. ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
 6.1 การปรับเปลี่ยนบุคลากรผูรับผดิชอบงาน สงผลใหการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพและความตอเนื่อง 
 6.2 การสงผลิตภัณฑเขารับการประเมิน ประกอบดวย รางฉบับสุดทายกอนตีพิมพ และเอกสารหลักฐาน
สำคัญท่ีใชประกอบการพิจารณา จำนวน 3 ฉบับ สงผลใหมีการใชทรัพยากรกระดาษเปนจำนวนมาก และการจัดสงเอกสาร
ใหคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานอยูสวนภูมิภาค มีการใชระยะเวลา สงผลใหการดำเนินงานในกระบวนการใชระยะเวลา
มากกวาปกติ 
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 7. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 7.1 การพัฒนาคูมือการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ สำหรับบุคลากร กรมควบคุมโรค ใหมี
ความเปนปจจุบัน ทั้งในแงของเนื้อหาวิชาการและดานกระบวนงานคุณภาพ จะเปนประโยชนสำหรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค อีกทั้งยังสงผลดีตอการถายทอดและ สงตองานใหเกิดความตอเนื่อง ในกรณีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน 
 7.2 การพัฒนาระบบประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเปนระบบ Online เพื่อลดการใชทรัพยากร
กระดาษ และลดระยะเวลาการดำเนินงานตามกระบวนการ 
 

4.2 รางวัลคุณภาพแหงชาติการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดย
กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที ่
 ตามระเบ ียบสำน ักนายกร ัฐมนตร ี  ว  าด  วยเร ื ่องการพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตระด ับพ ื ้นท ี ่  พ .ศ .  2561  
มีเปาหมายขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ ผานกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการ
พ ัฒนาค ุณภาพช ี ว ิ ต ร ะด ั บอำ เภอ  (  พชอ . )  /  คณะกรรมการพ ัฒนาค ุณภาพช ี ว ิ ต ร ะด ั บ เขต  (พชข . )  
โดยกรมควบคุมโรคไดใหความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดคลองกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับ
ด ังกล าว โดยบ ูรณาการงานป องก ันควบค ุมโรคและภ ัยส ุขภาพด วยกลไก พชอ./พชข.  และมอบหมายให  
กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) เปนผูรับผิดชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานในมาตรการท่ี 3 สื่อสารและสรางแรงจูงใจเชิง
รุก “เชิดชูขยายผล” และในปงบประมาณ 2562 เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมีการขับเคลื ่อนการดำเนินงานผาน
คณะกรรมการระดับชาติพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพแหงชาติการบริหารจัดการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต
กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ./พชข.) และ 3 ชุดคณะทำงาน ประกอบดวย คณะทำงานชุดที่ 1 ทบทวน
เนื ้อหาวิชาการของโรคและภัยสุขภาพตามเกณฑรางวัลฯ คณะทำงานชุดที ่ 2 พัฒนากระบวนการพิจารณารางวัลฯ 
คณะทำงานชุดที่ 3 ระดับพื้นที่ เพื่อกลั่นกรองโครงการดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ดำเนินงานโดย พชอ./
พชข. ที่สมัครรางวัลฯ โดยเกณฑรางวัลฯ แบงเปน 7 หมวด (หมวดที่ 1 การนำพื้นท่ี, หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ, 
หมวดที่ 3 การมุงเนนประชาชน, หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู, หมวดที่ 5 การมุงเนนบุคลากร, 
หมวดที่ 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ และหมวดที่ 7 ผลลัพธการดำเนินการ ซึ่งหมวด 1 – 6 เปนหมวดกระบวนการและ
หมวด 7 เปนหมวดผลลัพธการดำเนินการ การใหคะแนนแตละขอมีลักษณะเปนระดับขั้นบันได ซึ่งแบงไดเปน 3 ระดับ 
ไดแก ระดับ Silver (เงิน, ข้ันพ้ืนฐาน) ระดับ Gold (ทอง, ข้ันกาวหนา) และระดับ Diamond (เพชร, ข้ันสูงสุด) ท้ังนี้การให
คะแนนใชการไตระดับข้ันบันได จึงไมสามารถขามระดับได อยางไรก็ตามโครงการท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีและสงผลตอการ
ลดโรคและภัยสุขภาพได นอกเหนือจากจะไดรับรางวัลของกรมควบคุมโรคแลว ยังมีโอกาสไดรับคัดเลือกเพื่อสมัครเขารับ
รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวมอีกดวย  
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 1. ผลการดำเนินงาน 
   ในปงบประมาณ 2563 ไดดำเนินการจัดทำเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติการปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ 4.0 โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี และทดสอบนำรองแบบฟอรมการสมัครรางวัล เพื่อใชขอมูล
ประกอบการสรางเหตุการณจำลอง (Simulation) ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ 2563 ณ อำเภอหวยคต จังหวัด
อุทัยธานี  โดยพื้นที่ไดนำโครงการ “ทำความดีดวยหัวใจกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลายปองกันไขเลือดออก” สราง
เหตุการณจำลอง ผลการทดสอบนำรอง พบวา เกณฑรางวัลฯ ของแตละหมวด สวนใหญพ้ืนท่ีสามารถอธิบายตนเองได และ
มีความเขาใจการใหคะแนนในแตละขอซึ่งมีลักษณะเปนระดับขั้นบันได ทั้งนี้กลุมพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานได
ดำเนินการเตรียมความพรอมในการจัดทำ พัฒนาเว็บไซตการรับสมัครเกณฑรางวัลฯ ที่จะเปดรับบริการในปงบประมาณ 
2564 ตอไปอีกดวย 
 ภาพท่ี 8 การทดสอบนำรองในพ้ืนท่ี ณ อำเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี 
 

 

 

 

 

 

 
 2. จุดเดนและโอกาสพัฒนา การจัดตั้งรางวัลฯ ดังกลาวเปนการตอยอดมาจากผลงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
พัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข็มแข็งแบบยั่งยืนตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม” ของสำนักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 2 และการตอยอดจากผลการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ภายใตระบบสุขภาพอำเภอ ดังนั้น
คณะทำงานฯ จึงสามารถนำจุดเดน ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานที ่ผานมา มาเปนฐานขอมูลในการพัฒนาการ
ดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. ปจจัยความสำเร็จ การขับเคลื่อนการดำเนินการผานรูปแบบการจัดตั้งคณะทำงาน ซ่ึงประกอบดวย นายแพทย
ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค ผูแทนแผนงานควบคุมโรค ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาคุณภาพจากท้ังภายในและภายนอก ซ่ึง
ลวนแตเปนผูที่มีประสบการณในการทำงานคุณภาพ ทำใหไดรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะในมุมมองที่แตกตางและ
หลากหลาย เปนประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานใหมีความครอบคลุมและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 4. ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน การดำเนินงานในระยะเวลาที่จำกัดทำใหเกิดความทาทาย เนื่องจากการ
พัฒนาเกณฑรางวัลฯ ตองอาศัยการประยุกตใชแนวคิดทางวิชาการที ่หลากหลาย เชน แนวคิดของ Public Sector 
Management Quality Award 4.0 (PMQA 4.0) หลักเกณฑการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมี
สวนรวมประจำป 2562 ทำใหตองใชระยะเวลาคอนขางมากในบางขั้นตอนของการพัฒนา เพ่ือใหไดเกณฑรางวัลฯ   ที่มี
คุณภาพสอดคลองกับบริบทของกรมควบคุมโรคในปจจุบันและเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
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 5. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา แผนการควบคุมติดตามงานท่ีมีประสิทธิภาพ จะชวยใหการดำเนินงานเปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด ลดความซ้ำซอน สงผลใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 
 

4.3 DDC Research and Innovation Awards 
 กรมควบค ุมโรคม ีภารก ิจหล ักด านการพ ัฒนางานว ิชาการ เพ ื ่อการเฝ าระว ัง ป องก ัน ควบค ุมโรค 
และภัยสุขภาพ ซึ ่งเปนประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไดอยางรวดเร็ว และทันตอการเปลี ่ยนแปลง 
ในยุคปจจุบันได ตามวิสัยทัศน “ประชาชนไดรับการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในป 
2 5 80”  โ ดยก ำหนดย ุ ท ธ ศ าสต ร  ก า รพ ั ฒน ากำล ั ง คน ให  ม ี ศ ั ก ยภาพด  า นก า รป  อ ง ก ั น  คว บค ุ ม โ ร ค 
และภ ัยส ุขภาพ จ ึงได มอบหมายให กองนว ัตกรรมและว ิจ ัย จ ัดต ั ้ ง DDC Research and Innovation Awards  
เพื่อยกยองหนวยงานและบุคลากรที่มีผลงานดีเดนดานวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ ่งรางวัลดังกลาว 
เป นการสร างขว ัญกำล ังใจในการดำเน ินงาน พร อมท ั ้ งนำต ัวอย างท ี ่ด ี เหล าน ี ้ ไปใช ในการพัฒนากำล ั งคน  
ในปงบประมาณ 2563 DDC Research and Innovation Awards ประกอบดวยรางวัล 5 รางวัล ดังนี้  
 1) ผลงานวิจัยดีเดน  
 2) ผลงานนวัตกรรมดีเดน  
 3) ทีมผูประสานงานนวัตกรรมดีเดน 
 4) ผูสนับสนุนงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) ดีเดน  
 5) ทีมผูประสานงานการพัฒนาผลิตภัณฑดีเดน 
 
 1. ผลการดำเนินงาน  
  ในปงบประมาณ 2563 ดำเนินการแตงตั้งคณะทำงานจัดทำเกณฑและกลั่นกรองการเสนอชื่อหนวยงาน
และบุคลากรที่ไดรับ DDC Research and Innovation Awards (ตามคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานจัดทำเกณฑในภาคผนวก) 
เพื่อทำหนาที่พัฒนาเกณฑและสรางกลไกการคัดเลือกและกลั่นกรองผลงาน โดยคณะทำงานฯ ไดพัฒนาเกณฑรางวัล 
รวมกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิฯ ผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหเกณฑรางวัลมีคุณภาพ เชื่อถือได และมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการตัดสิน DDC Research and Innovation Awards (ตามคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตัดสินในภาคผนวก) 
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิสาขาตางๆ จำนวน 6 ทาน ทำหนาท่ีพิจารณาตัดสินรางวัล เพ่ือมอบใหหนวยงาน และบุคลากร
ที่ผานการกลั่นกรองโดยคณะทำงานจัดทำเกณฑ พรอมทั้งใหคำแนะนำแกหนวยงานหรือบุคลากรที่ซึ ่งยังไมผานการ
คัดเลือก เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพการทำงานตอไป และเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ไดมีการมอบรางวัล จำนวน 
15 รางวัล ประกอบดวย ผลงานวิจัยดีเดน จำนวน 4 รางวัล ผลงานนวัตกรรมดีเดน จำนวน 3 รางวัล ทีมผูประสานงาน
นวัตกรรมดีเดนจำนวน 3 รางวัล ผูสนับสนุนงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) ดีเดน จำนวน 2 รางวัล และทีมผูประสานงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑดีเดน จำนวน 3 รางวัล (ดังรายชื่อแนบในภาคผนวก) 

 ภาพท่ี 18 การมอบ DDC Research and Innovation Awards 
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 2. จุดเดนและโอกาสพัฒนา การจัดตั้ง DDC Research and Innovation Awards เกิดจากกระบวนการมีสวน
รวมของผูบริหาร นายแพทยทรงคุณวฒุิฯ บุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่มีการผลิต จัดทำ ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 
ซ่ึงสงผลใหการจัดตั้งรางวัลมีความสอดคลองกับการดำเนินงานดานวิจัย นวัตกรรม และผลิตภัณฑ  

 3. ปจจัยความสำเร็จ การจัดตั้ง DDC Research and Innovation Awards เกิดจากการสงเสริม สนับสนุน จาก
ผูบริหาร นายแพทยทรงคุณวุฒิฯ ใหความสำคัญในการดำเนินงาน ซ่ึงเห็นไดจากการขับเคลื่อนการดำเนินการผานการจัดตั้ง
คณะทำงาน และคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย นายแพทยทรงคุณวุฒิฯ นักวิชาการ ผูควบคุม กำกับงานดานวิจัย 
นวัตกรรม และผลิตภัณฑ ซ่ึงลวนเปนผูท่ีมีประสบการณในการทำงานเชิงคุณภาพ ทำใหไดรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา ปรับปรุงเกณฑรางวัลใหมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

 4. ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน การดำเนินงานในระยะเวลาที่จำกัดทำใหเกิดความทาทาย เนื่องจากการ
จัดทำเกณฑ DDC Research and Innovation Awards ตองอาศัยความรวมมือ ประสบการณการดำเนินงานจากหลาย
กลุมงานท่ีดูแล ควบคุม ติดตามผลงานวิชาการ ทำใหการพัฒนาเกณฑในแตละสาขาใชระยะเวลาในการพัฒนาเพ่ือใหเกณฑ
รางวัลท่ีมีความครอบคลุม และเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

 5. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรมีการวางแผนการดำเนินงานในปงบประมาณถัดไป และพัฒนาเกณฑรางวัล
ใหมีความครอบคลุมในดานตางๆ เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรกรมควบคุมโรคผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพตอไป 

 

รายชื่อผูไดรับ DDC Research and Innovation Awards 
5.1 รางวัลผลงานวิจัยดีเดน 
ลำดับ ช่ือผูรับรางวัล ช่ือผลงานวิจัย รางวัล 

1. พญ.ปยนิตย ธรรมาภรณพิลาศ การศึกษาประสิทธิผลและความคุมคาของวัคซีนไวรัสโรตาในจังหวัด
นำรอง (เพชรบูรณและสุโขทัย)  

ระดับดี 

2. พญ.วรรณา หาญเชาววรกุล ศึกษาความสัมพันธระหวางการสงตรวจวินิจฉัยไขเลือดออก
เบื้องตนกับผลการรักษาและควบคุมโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี 

ระดับดี 

3. พญ.ชีวนันท เลิศพิริยสุวัฒน โครงการสำรวจความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาตานไวรัส ในกลุมผู
ติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสกอนเริ่มรับการรักษา 

ระดับดี 

4. นพ.นิพนธ ชินานนทเวช การพัฒนาวิธีการตรวจและจำแนกสายพันธุไวรัสไขเลือดออกใน
ยุงดวยวิธี Real Time PCR เพ่ือประโยชนดานระบาดวิทยา 

ระดับดี 
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5.2 รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเดน 
ลำดับ หนวยงาน ช่ือผลงานนวัตกรรม ช่ือผูรับรางวัล รางวัล 

1. สำนักงานปองกันควบคุม
โรคท่ี 2 พิษณุโลก 

นวัตกรรมเฝาระวังปองกันการ
จมน้ำ เขตสุขภาพท่ี 2 

นางสาวเธียรรัตน ธีรระพิบูล 
ระดับดีเดน 

2. กองโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

โปรแกรม Crisis Response 
system เพ่ือรับขอรองเรียนตอ
ประเด็นการละเมิดสิทธิ์ดาน
เอชไอวี 

1. นางสาวสิริพร มนยฤทธิ์ 
2. นางสาวพัชราภรณ ภวภูตานนท 

ระดับดี 

3. กองบริหารการคลัง และ
สำนักงานปองกันควบคุม
โรคท่ี 3 จังหวัดนครสวรรค 

ระบบติดตามการจัดหางบ
ลงทุน กรมควบคุมโรค 

1. นางสาวสมคิด ตั้งภูวศาสตร 
2. นายกมล พจชนะ 
 

ระดับดี 

 
5.3 รางวัลทีมผูประสานงานนวัตกรรมดีเดน 

ลำดับ หนวยงาน รายช่ือผูรับรางวัล รางวัล 
1. สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา 1. นางญาดา โตอุตชนม 

2. นางปาริชาติ จิตกลาง 
ระดับดีเดน 

2. สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุร ี 1.  นางสาวนลินี สุวรรณพานิช ระดับดี 
3. สถาบันราชประชาสมาสัย 1. นางสาวแสงระวี  รัศมีแจม 

2. นายศรายุทธ ครุฑทอง 
ระดับดี 

 
5.4 รางวัลผูสนับสนุนงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) ดีเดน 

ลำดับ หนวยงาน รายช่ือผูรับรางวัล รางวัล 
1. สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลา ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ ระดับดีเดน 
2. สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน ดร.วันทนา กลางบุรัมย ระดับดี 

 
5.5 รางวัลทีมผูประสานงานการพัฒนาผลิตภัณฑดีเดน 

ลำดับ หนวยงาน รายช่ือผูรับรางวัล รางวัล 
1. กองโรคติดตอท่ัวไป 1. นางเกษรา ญาณเวทยสกุล 

2. นางสาวกัญญารัตน พ่ึงประยูร 
ระดับดีเดน 

2. กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 1. นายเอกชัย แดงสะอาด 
2. นายสมยศ เจริญสุข 

ระดับดีเดน 

3. สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา 1. นางญาดา โตอุตชนม 
2. นายอภิรัตน โสกำปง 

ระดับดี 
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ภาคผนวก 

1. รายชื่อผลิตภัณฑที่ผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ประจำปงบประมาณ 
2563 

ลำดับ หนวยงาน รายช่ือผลิตภัณฑ 
1.  กองโรคติดตอท่ัวไป คูมือการบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตว สำหรับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.  กองโรคติดตอท่ัวไป คูมือเทคนิคการพัฒนาศูนยเด็กเล็กสูความเปนเลิศดานการปองกัน

ควบคุมโรคติดตอ 
3.  กองโรคติดตอท่ัวไป คูมือเท่ียวอยางไรใหปลอดภัยตอสุขภาพ 
4.  กองโรคติดตอท่ัวไป คูมือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข 
5.  กองงานคณะกรรมการควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ 
คูมือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกวา
ระดับอุดมศึกษา 

6.  กองงานคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ 

คูมือสำหรับผูปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 
พ.ศ.2560 

7.  กองงานคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ 

คูมือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

8.  กองวัณโรค คูมือการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ดานการดูแลรักษาวัณโรค 
9.  กองวัณโรค คูมือการประเมินคุณภาพการปองกันและรักษาวัณโรคในเรือนจำ 

(Assessment for Quality of Tuberculosis Prevention and 
Care in Prison: QTBP) 

10.  กองวัณโรค คูมือการอบรมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานวัณโรค 
11.  กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ 
คูมือการตรวจวินิจฉัยโรคหนองในทางหองปฏิบัติการทางการแพทย 

12.  กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

คูมือการสรางเสริมความรอบรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ (HIV&STIs Literacy) 

13.  กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม 

คูมือการเฝาระวังและปองกันโรคพิษตะก่ัวในกลุมเด็ก 

14.  ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ 

คูมือการดำเนินงานอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรสุขภาพ  

15.  สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 
เชียงใหม 

คูมือทีม SRRT โรคพิษสุนัขบา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 
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ลำดับ หนวยงาน รายช่ือผลิตภัณฑ 
16.  สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 

ราชบุร ี
คูมือการซักประวัติ การวินิจฉัย และการใหรหัสโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอมตามระบบ ICD-10 เบื้องตนสำหรับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 

17.  สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 11 
นครศรีธรรมราช 

คูมือการจัดการยุงลายแบบผสมผสาน เขตสุขภาพท่ี 11 

18.  กองระบาดวิทยา แนวทางนิยามโรคและแนวทางการายงานโรคติดตออันตรายและ
โรคติดตอท่ีตองเฝาระวังในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. 2558 

19.  กองระบาดวิทยา แนวทางการเฝาระวัง การคัดกรอง และสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ
ท่ีสำคัญในเรือนจำ 

20.  กองระบาดวิทยา แนวทางการเฝาระวังและตอบโตเหตุการณไมพึงประสงคภายหลัง
การไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศไทย 
"Surveillance and Response Guideline for Adverse Events 
Following Immunization, Thailand" 

21.  กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

แนวทางการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ประเทศไทย (Thailand 
Practice Guideline for Eliminat Hepatiti C) 

22.  กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

แนวทางการจัดบริการรับยาตานไวรัสสำหรับผูติดเชื้อเอชไอวีท่ีมี
อาการคงท่ี โดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลางตามบริบทของหนวยงาน
บริการสุขภาพในไทย 

23.  กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

แนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนองคกรเอกชน
สาธารณประโยชนในการดำเนนิการปองกันและแกไขปญหาโรค
เอดส 

24.  กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม 

แนวทางการดำเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมวัณโรคในบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานของสถานพยาบาล 

25.  กองวัณโรค แนวทางการวินิจฉัยและรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง (Latent 
Tuberculosis Infection) 

26.  กองวัณโรค แนวทางการดำเนินงานวัณโรคในสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

27.  กองโรคติดตอท่ัวไป แนวทางคัดกรองโรคในแรงงานตางดาวในศูนยบริการเบ็ดเสร็จ 
28.  กองโรคติดตอนำโดยแมลง แนวทางการจัดการเรียนรูโรคติดตอนำโดยยุง ภายใตแนวคิดความ

รอบรูดานสุขภาพและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
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ลำดับ หนวยงาน รายช่ือผลิตภัณฑ 
29.  ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ 
แนวทางการบริหารจัดการประเมินและดูแลผูปวยกอนกลับเขา
ทำงาน (return to work management) 

30.  ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ 

แนวทางการดำเนินงานศูนยสุขภาพดีคนทำงานองครวม 

31.  ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ 

แนวทางการประเมินความสามารถในการทำงาน (Work Ability 
Index: WAI)  

32.  สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 
เชียงใหม 

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานทีมผูกอการดีปองกันเด็กจมน้ำ
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ "ลวงเหนือโมเดล"  

33.  สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 
นครราชสีมา 
 

แนวทางการสอบสวนและควบคุมโรคอาหารเปนพิษในชุมชนท่ีเปน
ปญหาสำคัญในพ้ืนท่ีนครชัยบุรินทร สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข
ท่ีปฏิบัติงานระบาดวิทยาและควบคุมโรค 

34.  กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

มาตรฐานการจัดบริการเอชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธใน
ชุมชน ฉบับแกไข 1 

35.  กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

มาตรฐานศูนยบริการชุมชน (DIC-Drop in Center) สำหรับการ
จัดบริการเอชไอวี/เอดสโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และวัณโรค 

36.  กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

มาตรฐานภาคีเครือขายศูนยบริการสุขภาพชุมชน (DIC-Cluster) ใน
ระดบัอำเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 

37.  ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ 

มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย สำหรับสถานพยาบาลนอก
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน  

38.  ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ 

หลักสูตรอบรมอาสาสมัครแรงงานตางดาว ดานสุขภาพ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (อสต. อช.) 

39.  กองโรคติดตอท่ัวไป หลักสูตรพนักงานจุลทัศนกรผูอบรมใหมดานการวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ 
40.  กองดานควบคุมโรคติดตอระหวาง

ประเทศ 
หลักสูตรพ้ืนฐานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพสำหรับเครือขาย
ภายในชองทางเขาออกประเทศ  (Non – Health) 

41.  สำนักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ (พนักงานเจาหนาท่ี) ทักษะการเปนพยาน 
ชั้นศาล สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  

42.  สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 3 
นครสวรรค 

หลักสูตรเทคนิคการพนสารเคมีเพ่ือควบคุมและกำจัดยุงลาย 
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2. รายชื่อผลิตภัณฑที่ผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ และเผยแพรบน  
เว็บไซดกรมควบคมุโรค ประจำปงบประมาณ 2563 

ลำดับ หนวยงาน รายช่ือผลิตภัณฑ 
1.  กองโรคติดตอท่ัวไป คูมือการบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตว สำหรับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.  กองโรคติดตอท่ัวไป คูมือเทคนิคการพัฒนาศูนยเด็กเล็กสูความเปนเลิศดานการปองกัน

ควบคุมโรคติดตอ 

3.  กองโรคติดตอท่ัวไป  คูมือเท่ียวอยางไรใหปลอดภัยตอสุขภาพ 

4.  กองโรคติดตอท่ัวไป คูมือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข 

5.  กองงานคณะกรรมการควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ 

คูมือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี ่สำหรับสถานศึกษาต่ำกวา

ระดับอุดมศึกษา 

6.  กองงานคณะกรรมการควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ 

คูมือสำหรับผูปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

พ.ศ.2560 

7.  กองงานคณะกรรมการควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ 

คูมือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

8.  กองวัณโรค คูมือการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ดานการดูแลรักษาวัณโรค 

9.  กองวัณโรค คูมือการประเมินคุณภาพการปองกันและรักษาวัณโรคในเรือนจำ 

(Quality of tuberculosis prevention and care in prison: QTBP) 

10.  กองวัณโรค คูมือการอบรมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานวัณโรค 

11.  กองโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอม คูมือการเฝาระวังและปองกันโรคพิษตะก่ัวในกลุมเดก็ 

12.  กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ 

คูมือการตรวจวินิจฉัยโรคหนองในทางหองปฏิบัติการทางการแพทย  

13.  ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ 

คูมือการดำเนินงานอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรสุขภาพ  

14.  สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 

ราชบุร ี

คูมือการซักประวัติ การวินิจฉัย และการใหรหสัโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดลอมตามระบบ ICD-10 เบื้องตน สำหรับ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
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ลำดับ หนวยงาน รายช่ือผลิตภัณฑ 
15.  สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 11 

นครศรีธรรมราช 

 

คูมือการจัดการยุงลายแบบผสมผสาน เขตสุขภาพท่ี 11 

16.  กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ 

แนวทางการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ประเทศไทย (Thailand 

Practice Guideline for Eliminat Hepatiti C)  

17.  กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ 

แนวทางการจัดบริการรับยาตานไวรัสสำหรับผูติดเชื้อเอชไอวีท่ีมี

อาการคงท่ี โดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลางตามบริบทของหนวยงาน

บริการสุขภาพในไทย 

18.  กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ 

แนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนองคกรเอกชน

สาธารณประโยชนในการดำเนินการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส 

19.  ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ 

แนวทางการบริหารจัดการประเมินและดูแลผูปวยกอนกลับเขา

ทำงาน (return to work management) 

20.  ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ 

แนวทางการประเมินความสามารถในการทำงาน (Work Ability 

Index: WAI)  

21.  กองโรคติดตอท่ัวไป แนวทางคัดกรองโรคในแรงงานตางดาวในศูนยบริการเบ็ดเสร็จ 

22.  กองโรคติดตอนำโดยแมลง แนวทางการจัดการเรียนรูโรคติดตอนำโดยยุง ภายใตแนวคิดความ

รอบรูดานสุขภาพและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

23.  กองโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอม 

แนวทางการดำเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมวัณโรคในบุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานของสถานพยาบาล 

24.  กองวัณโรค แนวทางการดำเนินงานวัณโรคในสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

25.  กองระบาดวิทยา แนวทางการเฝาระวังและตอบโตเหตุการณไมพึงประสงคภายหลัง

การไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศไทย 

"Surveillance and Response Guideline for Adverse Events 

Following Immunization, Thailand" 
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รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

ลำดับ หนวยงาน รายช่ือผลิตภัณฑ 
26.  สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 

นครราชสีมา 

แนวทางการสอบสวนและควบคุมโรคอาหารเปนพิษในชุมชนท่ีเปน

ปญหาสำคัญในพ้ืนท่ีนครชัยบุรินทร สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข

ท่ีปฏิบัติงานระบาดวิทยาและควบคุมโรค 

27.  กองดานควบคุมโรคติดตอระหวาง

ประเทศ 

หลักสูตรพ้ืนฐานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพสำหรับเครือขาย

ภายในชองทางเขาออกประเทศ  (Non – Health) 

28.  สำนักงานคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ (พนักงานเจาหนาท่ี) ทักษะการเปนพยานชั้น

ศาล สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

29.  ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ 

หลักสูตรอบรมอาสาสมัครแรงงานตางดาว ดานสุขภาพ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (อสต. อช.) 

30.  กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ มาตรฐานการจัดบริการเอชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธในชุมชน 

31.  ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ 

มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย สำหรับสถานพยาบาลนอก

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน 
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กองนวัตกรรมและวิจัย 

3. คำสั่ง “แตงตั้งผูตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรค และภยัสุขภาพ ระดับหนวยงาน ป 2563” 
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รายงานประจำป พ.ศ. 2563 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

4. คำสั่ง “แตงตั้งคณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือ
การเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพป 2563 
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5. คำสั่ง “แตงตั้งคณะทำงานจัดทำเกณฑและกลั่นกรองการเสนอชื่อหนวยงาน
และบุคลากรที่ไดรบั DDC Scientific Award” 
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6. ประมวลภาพการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

  

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำป 2563 

 

   
 

 

 

กองนวัตกรรมและวิจัย ประกาศเจตนารมณดานสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือสงเสริมความรวมมือฝนการ
ขับเคลื่อนและคุมครองสิทธิมนุษยชนตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ไปสูการปฏิบัติติภายใตการดำเนินงาน
ตามภารกิจของกรมควบคุมโรค เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางเทาเทียม 
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ศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการจัดเวทีวิชาการในการขับเคลื่อนงานวิจัย
และนวัตกรรม COVID-19 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอเสนอแนะ และประสานนโนบายผูใชประโยชน แหลงทุน 
แหลงขอมูล นักวิจัย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเฉพาะกิจ รวมท้ังจัดทำฐานขอมูลวิจัยและนวัตกรรม 
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 ศึกษาดูงานสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

   
 ศึกษาดูงานคลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมถ 

  

 

กิจกรรมศึกษาดูงาน 

เปดโอกาสและสรางแนวคิดบริหารจัดการเชิงนวัตกรรมสำหรับผูบริหารกรมควบคุมโรค และเปนการสรางความ
รวมมือระหวางหนวยงานภายนอกกับกรมควบคุมโรค จำนวน 4 แหง ดังนี้ 
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สงเสริม     

การจัดเบรก

ดวยอาหาร

เพ่ือสุขภาพ 

กิจกรรม Time to Learn(ลดเวลางาน เพ่ิมเวลาการเรียนรู) 

 ดำเนินการจัดกิจกรรมใหความรูตางๆ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและเพ่ิมสมรรถนะในการ
ดำเนินงานของบุคลากร เชน ใหความรูหลักสูตร E-Learning,  การเขียนโครงการ, การ
ลงขอมูลดวยตนเองบนเว็บไซตหนวยงาน อีกทั้งยังมีกิจกรรมประเมินสถานะสุขภาพ
ของบุคลากร และสงเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรอยางตอเนื่อง  
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7. แผนการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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8. แผนผังทีอ่ยูของกองนวัตกรรมและวิจัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
กองนวัตกรรมและวิจัย 
ท่ีอยู :  เลขท่ี 88/21 อาคาร 10 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซอยติวานนท 14 ถนนติวานนท  
 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย 11000 
โทรศัพท : 02-590-3149, 02-590-3251-3 และ 02-590-3175 
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