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คํานํา 

 
จากนโยบายของรัฐบาลใหมีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยขับเคลื่อนงานภายใต

ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) มีกลยุทธการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระยะ 

20 ป  เ พ่ื อส ร า ง ร ะบบงานวิ จั ย และนวั ตกร รม ท่ี มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ  ในป  พ . ศ .  2561 กรมควบ คุม โ รค  

ไดมีคําสั่งแตงต้ังกองนวัตกรรมและวิจัยข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงานนวัตกรรมและวิจัยดานการ 

เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพใหสามารถนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง  

กองนวัตกรรมและวิจัย ไดจัดทํารายงานประจําป 2564 เพ่ือเผยแพร และนําเสนอผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

รวมไปถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขบัญหาในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหแกหนวยงานใน

สังกัดกรมควบคุมโรค และผูสนใจท่ัวไปทราบ ซ่ึงการจัดทํารายงานประจําปเลมนี้มีเนื้อหาประกอบดวย 5 สวนสําคัญ 

คือ 1) ขอมูลท่ัวไป 2) ผลการดําเนินงานนวัตกรรมและจัดการความรู 3) ผลการดําเนินงานวิจัย 4) ผลการดําเนินงาน

มาตรฐานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5) ภาคผนวก (ภาพกิจกรรม)  

 โอกาสนี้ ผูจัดทําขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการท่ีเก่ียวของทุกทานท่ีมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานและพัฒนางานใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว หวังวารายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนกับผูสนใจในการดําเนินงาน

พัฒนานวัตกรรม วิจัย การจัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค ท่ีจะไดเรียนรูกระบวนงาน และผลการ

ดําเนินงานท่ีสําคัญ สามารถนําไปใชแกไขปญหาในการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพใหดียิ่งข้ึนตอไป 

 

คณะผูจัดทํา 

กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) 

                           เมษายน 2565 
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ตอนที่ 1 ขอมูลพืน้ฐาน 

กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.)        

วสิัยทศัน ์ 
เปนผูนําในการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและวิจัยดานการปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ในระดับชาต ิ

และนานาชาติ 

 

 

 

 

ภารกิจ 
1. บมเพาะ สนับสนุน สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม 

ดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยท่ีคุกคาม

สุ ขภาพของประ เทศ ร วม กับพหุภา คี ท้ั งภ าค รั ฐ 

และเอกชน 

2. พัฒนาระบบนิเวศนเพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม 

และบริหารจัดการระบบนิเวศนเพ่ือใหเกิดนวัตกรรม 

ท่ีสามารถนําใปใชประโยชน ไดอย างเปนรูปธรรม 

และมีประสิทธิภาพ 

3. ศึกษาวิจัย บริหารจัดการ วางแผน พัฒนาระบบ 

งานวิ จั ย  พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานวิ จั ย 

และจริยธรรมงานวิจัยดานการเฝาระวัง  ปอง กัน  

ควบคุมโรค และภัยท่ีคุกคามสุขภาพของประเทศ 

4. สรางเครือขายนวัตกรรมและวิจัยเพ่ือเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรค และภัยท่ีคุกคามสุขภาพท้ังภายในประเทศ

และตางประเทศ 

5. พัฒนาระบบงานจัดการความรู ประสานเครือขาย 

คลังความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัย

ท่ีคุกคามสุขภาพ จัดทําและพัฒนาระบบงานวารสารดาน

การควบคุมโรค 

6. พัฒนาระบบงานพิพิธภัณฑและงานจดหมายเหตุ กรม

ควบคุมโรค ท่ีเชื่อมโยงพิพิธภัณฑสาธารณสุขและ

การแพทยไทย 

7 .  พัฒนาระบบและดํา เนินการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑเพ่ือเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยท่ี

คุกคามสุขภาพ ของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 

และพัฒนาระบบงานคุณภาพและมาตรฐานงานเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคุมโรค และภัยท่ีคุกคามสุขภาพ ของ

หนวยงานตางๆ 

8. เปนแหลงเรียนรูในการสรางนวัตกรรม วิจัย ผลิตภัณฑ

เพ่ือเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยท่ีคุกคาม

สุขภาพ 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีอธิบดีมอบหมาย

.

มาตรฐาน

ผลติภณัฑ์

วิจยั
นวตักรรม
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ค่านิยม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัองคก์ร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป 2549 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเนนการจัดการความรู และมุงสูความเปนองคกร

แหงการเรียนรู (Learning   Organization) ดานการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค จึงจัดต้ัง   

“สํานักจัดการความรู” ตามคําส่ังที่ 97/2549 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549   

ในป 2556  มีการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขในรูปแบบ National Health Authority   

กรมควบคุมโรค ไดเปล่ียน“สํานักจัดการความรู” เปน “สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการ

ควบคุมโรค (สวคร.)” ตามคําส่ังที่ 265/2559 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 รับผิดชอบบทบาทหนาที่

ตาม NHA  ดานที่ 2 การสรางและจัดการความรูดานสุขภาพ ดานที่ 3 การประเมินนโยบายและ

เทคโนโลยีดานสุขภาพ และดานที่ 4 การกําหนดและรับรองมาตรฐานบริการตาง 

2561-
ปจจุบัน

2559-2561

2549-2559

ป 2561 รัฐบาลกําหนดนโยบายไทยแลนด 4.0 บนวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” มี

ภารกิจสําคัญในการขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศที่ขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรมควบคุมโรค

จึงไดเปล่ียนจาก “สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)” เปน             

“กองนวัตกรรมและวิจัย” ตามคําส่ังที่ 1895/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561   
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ผงัโครงสร้างขององคก์รและอตัรากาํลงั 

 
    

68อัตรากําลัง 

ประเภทบุคลากร 
สายงานวิชาการ สายงานสนับสนุน 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ขาราชการ 23 44.23 4 7.69 

พนักงานราชการ 4 7.69 12 23.07 

จางเหมาบริการ 2 3.85 6 11.55 

ลูกจางประจํา -  1 1.92 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

กลุมนวัตกรรมดานสุขภาพ
และปองกันควบคุมโรค

งานบมเพาะ
โครงการนวัตกรรม

งานวางแผนและพัฒนา
ระบบนิเวศนการบม

เพาะนวัตกรรม

กลุมวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยี

สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

จริยธรรมการวิจัย

งานพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยและ บริการ
วิชาการ

งานวิจัยประเมิน
เทคโนโลยี

งานวารสาร
ควบคุมโรค

งานระบบ
สารสนเทศวิจัย

กลุมจัดการความรูและ
พัฒนามาตรฐานวิชาการ

งานจัดการความรู และ
พิพิธภัณฑ และงาน
จดหมายเหตุ

งานพัฒนามาตรฐาน
วิชาการ

กลุมยุทธศาสตรและ
พัฒนาองคกร

งานพัฒนา
ยุทธศาสตรและ

บริหารวิจัย

งานแผนและติดตาม
ประเมินผล

งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และฐานขอมูล

งานพัฒนาองคกร
และพัฒนาบุคลากร

กลุมบริหารท่ัวไป

งานธุรการและ
เลขานุการ

งานการ
เจาหนาท่ี

งานการเงินและ
บัญชี

งานพัสดุและ
อาคารสถานท่ี

งานงบประมาณ

งานบริหารท่ัวไป

ผูอํานวยการ
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งบประมาณประจาํปี 

 

9,402,100

6,198,900

4,152,674

77,300

8,863,527

5,222,350

1,594,000

77,300

5,738,800

6,695,200

77,300
0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

งบโครงการ งบบุคลากร งบลงทุน คาสาธารณูปโภค

การเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ป 2562 ป 2563 ป 2564

56.24%

33.15%

10.12% 0.49%

งบโครงการ งบบุคลากร งบลงทุน คาสาธารณูปโภค
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ตอนที่ 2 นโยบายและเปาหมายทีเ่กี่ยวของ 
 

กองนวั ตกร รมและวิ จั ย  ( กนว . )  เ ป น

หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค มีบทบาทหนาท่ีใน

การขับเคลื่อนงานนวัตกรรม วิจัย จัดการความรู ดาน

การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สูการกําหนด

นโยบายและการนําไปใชเปนแนวทางการดําเนินการ

ขับเคลื่อนระบบงานนวัตกรรม วิจัย การจัดการ

ความรูของกรมควบคุมโรค ได กําหนดแผนงาน

สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค 

ป 2561-2565 มีเปาหมายในการเพ่ิมการนําผลงาน

นวัตกรรมและวิจัยดานการปองกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 40 และ

กําหนดมาตรการสําคัญในการบรรลุเปาหมาย ไดแก 

1) ขับเคลื่อน และดําเนินการเพ่ือเพ่ิมการพัฒนา

นวัตกรรมและวิจัยในการปองกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ 2) ผลักดัน และสงเสริมการนําผลงาน

นวัตกรรมและวิจัยท่ีมีมาตรฐาน ไปใชประโยชนใน

การปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอยางเต็มท่ี 

และ3) เรงรัดพัฒนาศักยภาพดานบุคลากร และระบบ

สนับสนุนของกรมควบคุมโรค สําหรับการพัฒนา

นวัตกรรมและวิจัย  

 

เปาหมายตัวช้ีวัดนวัตกรรมและวิจัยป 2561 - 2565 

ตัวช้ีวัดเปาหมาย 
เปา/
ผลงาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน ปงบประมาณ* 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

รอยละของนวัตกรรมดานงานปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีเ่พ่ิมข้ึน   

เปาหมาย - -  20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 
ผลงาน ยังไมไดเร่ิมดําเนินการเกบ็ขอมูล 7 เร่ือง 24/41 

(58.5%) 
22/39 
(56.4%) 

  

รอยละของผลงานวิจัยดานการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่นําไปใช

ประโยชนเพ่ิมข้ึน* 

เปาหมาย 70% 75% 86% 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 
ผลงาน 25/36  

เร่ือง 
28/37  
เร่ือง 

29/34 
เร่ือง 

(80.7%) 
46/57เร่ือง 

(63.9%) 
46/72 เร่ือง 

......... 
-/89 เร่ือง 

  

  

หมายเหตุ * ต้ังคาเปาหมายสอดคลองกับยุทธศาสตรที ่4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บคุลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมชาติ 20 ป 

(2560-2579) ในปถัดไปจะมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานนวัตกรรมและวิจัยที่เปน high impact ใหสอดคลองกับจุดเนน และกาํหนดตัวช้ีวัดจํานวนนักนวัตกรและนักวิจัย

แยกตามประเภทเพ่ือเปนเปาหมายการพัฒนา 

- ฐานการคํานวณ: ผลงานนวัตกรรมนับป 2561 สวนผลงานวิจัยนับป 2559  
- วิธีการรวบรวมขอมูล: ใชการสํารวจในป 2558 และรวบรวมจาก รง.ตัวช้ีวัดสํานักงบประมาณ (SDA13) ในป 2559-2562 
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กรมควบคุมโรคมีนโยบายใหหนวยงาน

ดําเนินงานตามจุดเนนสําคัญในการดําเนินงาน โดย

กําหนดเปาหมายตัวชี้วัด กิจกรรมสําคัญ พรอมท้ัง

ผลสําเร็จรายไตรมาส ซ่ึงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) ใหความสําคัญกับการ

สรางผลงานเชิงคุณภาพเนนการนําไปใชประโยชนได

อยางเปนรูปธรรม ไดแก   

    
 กรมควบคุมโรคมีผลงานนวัตกรรมตอ

ยอดระดับกรมข้ึนไป จํานวน 3 เรื่อง 

กิจกรรมสําคัญของกองนวัตกรรมและวิจัย 

ไดแก กําหนดเปนตัวชี้วัดคํารับรองฯ มีคณะกรรมการ

ขับ เคลื่ อน  &  สนับสนุนการ ดํ า เนิ นงาน  มี ทีม 

Coaching /Sandbox  สนับสนุนการเขาถึงแหลงทุน 

เทคโนโลยีและความรวมมือกับเครือขายท่ีเก่ียวของ  

สนับสนุนการพัฒนานวัตกร สนับสนนุการข้ึนทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา  

 

 กรมควบคุมโรคมีวิจัยมุงเปาเพ่ือลดโรค 

ภัยสุขภาพและปจจัยเสี่ยงโครงการใหมอยางนอย 3 

เรื่อง  

กิจกรรมสําคัญของกองนวัตกรรมและวิจัย 

ไดแก การสนับสนุนเชิงนโยบาย เชนจัดทําแผน

ยุทธศาสตรวิจัย กําหนดโจทยวิจัยมุงเปารายป  

กําหนดและประสานหาทีมวิจัยบูรณาการท้ังภายใน

และนอกกรม (เนน PI เปนบุคลากรกรมฯ) และ

กําหนดเปนตัวชี้ วั ด คํารับรองฯ สนับสนุนการ

ดําเนินงาน เชน  จัดหาและประสาน แหลงทุน ท่ี

ปรึกษาดานวิชาการและ บริหารจัดการงานวิจัย 

ติดตามความกาวหนา รวมกับหนวยงาน สนับสนุน

การนําไปใชประโยชน เชน สนับสนุนจัดทําขอเสนอ

เชิงนโยบาย / บทสรุปผูบริหาร ชองทางเผยแพร

ผลงานในวงกวาง และการยกยอง  เชิดชู สราง

แรงจูงใจ เชน มอบรางวัลหนวยงาน บุคลากรวิจัย 
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นอกจากนี้ กองนวัตกรรมและวิจัยไดมีการ

วางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับทิศทางของ

ประเทศ4.0 ในระยะท่ี 2 สรางความเขมแข็ง (ป 

2566-25670) ตามท่ีรัฐบาลไดมีการขับเคลื่อนปฏิรูป

ประเทศ เพ่ือใหสามารถรับมือกับโอกาสและภัย

คุกคามในอนาคต โดยใหความสําคัญในการสราง 

“นวัตกรรม” ผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ 

การปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา และการปฏิรูป

การศึกษาไปพรอม ๆ กัน ซ่ึงเปนท่ีมาของยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป เพ่ือไปสูการเปนประเทศท่ีม่ังค่ัง ม่ันคง 

และยั่งยืน อยางเปนรูปธรรม โดยจัดทําแผนปฏิบัติ

การเชิงยุทธศาสตรการพัฒนานวัตกรรม วิจัย จัดการ

ความรู ดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 จากการมีสวน

รวมของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการจาก

เครือขายภายในและภายนอกกรมฯ และไดเผยแพร

ใหกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานวิจัยใน

ระดับต า ง  ๆ  นํ า ไปใชประโยชน ในการ พัฒนา

นวัตกรรม วิจัย จัดการความรู  ดานการปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพ่ือแกไขปญหาในการ

ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ  ซ่ึงอยู

ในชวงการออกแบบกระบวนการและศึกษาทบทวน

ขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณเชิงลึก

ผูบริหารและผูแทนผูมีสวนไดสวนเสีย และ รวบรวม

ขอมูล วิเคราะหผล และสรุปผลขอมูล SWOT และมี

การดําเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนฯ การ

จัดทํารางแผนฯ การรับฟงขอคิดเห็นจากผูมีสวนสวน

เสีย การจัดทํารูปเลม รวมถึงการเผยแพรตอไป 

รายละเอียดการดําเนินงานดังภาพ 
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ภาพที่ 1 กระบวนการดําเนินงานจัดทาํแผนปฏิบัติการเชิงยทุธศาสตรการพัฒนานวัตกรรม วิจัย จัดการความรู ดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยความสําเร็จ  
1. การนําเอาระบบเทคโนโลยี เขามาปรับใช ใน
กระบวนการดําเนินงานทําใหสามารถดําเนินการได
สะดวก รวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน 
2. ความรวมมือจากหนวยงานเครือขายท้ังภายใน 
และภายนอกสังกัดกรมควบคุมโรค รวมท้ังบุคลากร
ภายในกองนวัตกรรมและวิจัยท่ีเล็งเห็นความสําคัญใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรการพัฒนา
นวัตกรรม วิจัย จัดการความรู  ดานการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ. 
2566 – 2570 

3. มีทีมท่ีปรึกษาท่ีคอยใหคําแนะนํา และชวยเหลือใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรการพัฒนา
นวัตกรรม วิจัย จัดการความรู  ดานการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ. 
2566 – 2570 
 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน   
การสัมภาษณขอมูลเชิงลึกระดับผูบริหารบางทานติด
ภารกิจดวน ทําใหไมสามารถใหสัมภาษณไดตาม
กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดได

 

 

 

 

 

 

ต.ค.64 

Workshop 2 

   การจัดทาํรางยุทธฯ 

แผนที่ยุทธฯ 

 

Workshop 3 

   รบัฟงขอคิดเห็น 

ผูมีสวนไดเสีย 

 

สรุปผลขอมูลประเด็น 

สําคัญเพ่ือ 

จัดทํารปูเลม 

Workshop 1 

การวิเคราะห SWOT 

 

 

 

เผยแพร 

แผนปฏิบตัิการ 

ม.ค.65 ธ.ค.64 พ.ย.64 ก.พ.65 
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 ตอนที่ 3 ผลการดําเนินงาน 

1. งานนวัตกรรม 

กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) มีพันธกิจในการ

พัฒนาระบบสนับสนุนการสรางนวัตกรรมดานการ

ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีทันสมัยครบวงจร 

มีประสิทธิภาพ และเอ้ือตอการสรางสรรคนวัตกรรมท่ี

หลากหลาย ซ่ึงการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมตอง

อาศัยบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ควบคู กับ

กระบวนการคิดอยางสรางสรรค กลุมนวัตกรรมสุขภาพ

ดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค มีหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานนวัตกรรม 
ผลงานนวัตกรรมที่หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค  41 หนวยงาน ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญตามเกณฑกรมควบคุมโรค  โดยกองนวัตกรรมและวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 30 ผลงาน โดย
ผลงานจํานวน 11 ผลงาน อยูระหวางการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

หนวยงานที่ไดระดับ 3 ดาว (>80 คะแนน) 
จํานวน 7 หนวยงาน 

ผานการประเมิน 7 ผลงาน 

หนวยงานที่ไดระดับ 2 ดาว (70-79 คะแนน) 
จํานวน 15 หนวยงาน 

ผานการประเมิน 15 ผลงาน 

หนวยงานที่ไดระดับ 1 ดาว (60-69 คะแนน) 
จํานวน 8 หนวยงาน 

ผานการประเมิน 8 ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ 1 

 

 
บมเพราะ สนับสนุน สงเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมดานการเฝา
ระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัย
คุกคามสุขภาพของประเทศ
รวมกับพหุภาคีทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

 

ขอ 2 

 

 
พัฒนาระบบนิเวศนเพ่ือสงเสริม
การพัฒนานวัตกรรม และบริหาร
จัดการระบบนิเวศน เพ่ือใหเกิด
นวัตกรรมที่สามารถนาํไปใช
ประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม
และมีประสทิธิภาพ 

 

ขอ 3 

 

 
สรางเครือขายนวัตกรรมเพ่ือเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
คุกคามสุขภาพทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ 

 

ขอ 4 

 

 
แหลงเรียนรูในการสราง
นวัตกรรม เพ่ือการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
คุกคามสุขภาพ 



 

รายงานประจําป พ.ศ. 2564 

กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) 
 

13 
 

 
 
เกณฑการประเมินผลงานนวัตกรรมกรมควบคุมโรค โดยกองนวัตกรรมและวิจัย 100 คะแนน 

การสรางผลงาน (ผลิตภัณฑ/บริการ) ท่ีตอบโจทยและมีคุณคา 30 คะแนน 

กระบวนการดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาผลงาน 30 คะแนน 

การใชประโยชน 40 คะแนน 

โดยแบงระดับคะแนนดังนี้ 

ระดับ 3 ดาว 80 - 100 คะแนน 

ระดับ 2 ดาว  70 - 79 คะแนน 

ระดับ 1 ดาว 60 - 69 คะแนน 

การพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อสร้างความรู้

และทกัษะการสร้างนวตักรรมเพื่อนาํไปสู่การ

ใชง้านจริง 
ประชุมเชิ งปฏิบัติการเ พ่ือพัฒนาทักษะ

พ้ืนฐานในการตอยอดสูการพัฒนางานนวัตกรรมดาน

สุขภาพและการปองกันควบคุมโรค จํานวน 2 ครั้ง 

เพ่ือมีทักษะและเครื่องมือท่ีทําใหสามารถทําความ

เขาใจกับปญหา ของกลุมเปาหมาย หรือผูท่ีมีสวนได

สวนเสียได ซ่ึงนําไปประยุกตใชในการดําเนินการตาม

กระบวนการสรางและพัฒนานวัตกรรมดานสุขภาพ

และปองกันควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ครั้งท่ี 1 สําหรับการทําความเขาใจ ระบุขอบเขตของ

ปญหาหรือขอบเขตความสนใจในการแกไขปญหา 

(Empathize + Define Workshop) ระหว า งวั น ท่ี  

26 - 27 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี เบย ศรี

ราชา จังหวัดชลบุร ี

ครั้งท่ี2 สําหรับทักษะในการสังเคราะหสถานการณ

ปญหาและความต อ งกา รของกลุ ม เ ป า หม าย 

(Synthesis  Workshop) ระหวางวันท่ี 3 - 4 ธันวาคม 

2563 ณ โรงแรมไมดา งามวงศวาน จังหวัดนนทบุรี

อางอิง : School of Changemaker
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การปรับและพัฒนาจาก Double Diamond Design 

Process Model เพ่ือใหเหมาะกับการทํางานแกไข

ปญหาสังคมท่ีมีความซับซอน ซ่ึงในกระบวนการสราง

นวัตกรรมนั้น เสนทางจะไมไดตรงไปตรงมาตามข้ันตอน

ในภาพนี้เสมอไป แตอาจมีการกระโดดขามข้ันตอนไป

มา และการทําบางข้ันตอนซํ้าแลวซํ้าอีก เพ่ือใหได 

Insight   

    

 

บรรยากาศ Empathize + Define Workshop ระหวางวันท่ี 26 - 27 ตุลาคม 2563 

ณ โรงแรมแคนทารี เบย ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

    

 

บรรยากาศ Synthesis  Workshop ระหวางวันท่ี 3 - 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมไมดา งามวงศวาน จังหวัดนนทบุร ี

 

 

 



 

 

รายงานประจําป พ.ศ. 2564 
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การจดัประกวดผลงานการเสนอสถานการณ์ปัญหาเพื่อต่อยอดสู่การพฒันานวตักรรมดา้นป้องกนั

ควบคุมโรค 
 

การจัดเวทีแสดงผลงานการเสนอสถานการณปญหา

เพ่ือตอยอดสูการพัฒนานวัตกรรมดานปองกันควบคุม

โรค เพ่ือใหไดรับคําแนะนําท่ีเปนประโยชนในการ

ประยุกตใชสูการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการใชงานจริง 

และเผยแพรผลงานนวัตกรรมดานการปองกันควบคุม

โรคไดในวงกวาง โดยกลุมเปาหมายคือ บุคลากรของ

หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคท่ีผานการพัฒนา

ทักษะพ้ืนฐานในการตอยอดสูการพัฒนางานนวัตกรรม 

ฯ จํานวน 9 โครงการ และผู เขารวม 2 รูปแบบคือ 

Online, Onsite 

 

ผลผลิต คือ โครงการสถานการณปญหาดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรคท่ีผานการคัดเลือกและพรอมเขาสู

กระบวนการบมเพาะนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการการพัฒนาระบบการตรวจจับแจงเตือนอุบัติเหตุทางถนนและ

การตอบสนองทางการแพทยท่ีเกิดจากรถโดยสารขนาดใหญ  

กองนวัตกรรมและวิจัย 

2 โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพและระบบขอมูลทาง

สุขภาพผูประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ 

กองโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดลอม 

3 โครงการนักดื่มหนาใหมเพศชายอายุ 15 - 19 ป ในโรงเรียนมัธยมพ้ืนท่ี

จังหวัดพิษณุโลก 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 

2 จังหวัดพิษณุโลก 

4 โครงการการสงตัวอยางทางหองปฏิบัติการลาชาของเจาหนาท่ี

สาธารณสุขในการสอบสวนปองกันควบคุมใหทันทวงที ในเขตสุขภาพท่ี 9  

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 

9 จังหวัดนครราชสีมา 
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บรรยากาศ Pitching Day วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 ณ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ : จากสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ทําใหกิจกรรมบางอยางไมสามารถดําเนินการไดไปตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการบ่มเพาะนวตักรรมดา้นสุขภาพและ

ป้องกนัควบคุมโรค ประจาํปีงบประมาณ 
2564 
การดําเนินการตามกระบวนการสรางและพัฒนา

นวัตกรรมทดสอบแบบจําลอง (Prototype) ผลงาน

นวัตกรรมและผานการทดสอบ (Test) โดยมีระยะเวลา 

7 เดือน ในระหวางเดือนมีนาคม – กันยายน 2564 ซ่ึง

รายละเอียดโครงการท่ีเขาสูกระบวนการบมเพาะ

นวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค จํานวน 

4 โครงการ ดังนี้ 

โครงการการพัฒนาระบบการตรวจจับแจงเตือน

อุบัติเหตุทางถนนและการตอบสนองทางการแพทยท่ี

เกิดจากรถโดยสารขนาดใหญ โดยกองนวัตกรรมและ

วิจัย 

Pain Point : เม่ือเกิดอุบัติเหตุกระบวนการรับแจงเหตุ

มีกระบวนการหลายข้ันตอนในการประเมินสถานการณ 

ซ่ึงสงผลใหใชระยะเวลาในการสงขอมูล เพ่ือแจงแก

หนวยงานท่ีเก่ียวของนาน 

How might we : เราจะทําอยางไรใหไดรับขอมูลท่ีมี

ประสิทธิภาพและงายตอการรับแจง เหตุสําหรับ

เจาหนาท่ีรับแจงเหตุ เพ่ือใหการชวยเหลือผูบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุทางถนน (รถโดยสารสาธารณะ) ไดเร็ว

ท่ีสุด 

Solution : - Black box สําหรับตรวจจับและแจ ง

เตือน โดยการเก็บขอมูลการเคลื่อนท่ีของรถโดยสาร 

- Dashboard สําหรับการแสดงผลแจงเตือนท่ี EMS 

เพ่ือตอบสนองทางการแพทย 

Team : กลุมนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุม

โรค กองนวัตกรรมและวิจัย 

Partner : ผูเชี่ยวชาญจากจุฬาภรณราชวิทยาลัย, ม.

ราชมงคลรัตนโกสินทร
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Platform ตรวจจับและแจงเตือนการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเขาชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ 

ผลลัพธและผลผลิต 

   1) Safeside box : อุปกรณตนแบบการตรวจจับการเคลื่อนท่ีของรถยนตและการแจงเตือนอุบัติเหตุ มีระบบ

การสงขอมูลแบบทันตอสถานการณ (real time) มายัง Safeside Dashboard ท่ีแสดงผลสถานการณของการ

เคลื่อนท่ีของรถยนตและมีระบบการแจงเตือนอุบัติเหตุ 

   2) Safeside Dashboard: ระบบแสดงผลสถานการณของการเคลื่อนท่ีของรถยนตและการแจงเตือนอุบัติเหตุ 

(Dashboard) ในการสงขอมูลแบบทันตอสถานการณ (real time) มายังฐานเก็บขอมูลท่ีศูนยสั่งการงานบริการ

การแพทยฉุกเฉิน ใชเพ่ือพยากรณสถานการณ หรือการเขาชวยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุทางถนน หรือใชเปนขอมูล

ประกอบการจัดกระบวนการการบริการการแพทยฉุกเฉินในระดับตอไป  

   

Value Proposition                                                                   Business Model 

ระดับความสําเร็จ Minimum Viable Product : MVP 1 ไดผลงานนวัตกรรมท่ีเขาสูการทดสอบการใชงานจริง 

     

บรรยากาศการทํางานทีม SafeSide 
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68โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพ

และระบบขอมูลทางสุขภาพผูประกอบอาชีพในสถาน

ประกอบกิจการ โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพ

และส่ิงแวดลอม 

Pain Point : ระบบฐานขอมูล ICD-10 ท่ีมีขอมูลโรค

จากการประกอบอาชีพไมครบถวนขาดวิธีการในการ

เก็บขอมูล มีความลาชาของการรายงานขอมูลและ

ขอมูลไมอัพเดต  

How might we : จะเปนไปไดไหมท่ีเราจะมีขอมูล

บันทึกสภาวะสุขภาพโรคจากการประกอบอาชีพของ

พนักงาน โดยท่ีลดความยุงยากและลดภาระการบันทึก

ขอมูลของเจาหนาท่ีทางการแพทย ขอมูลมีความ

ถูกตอง เปนปจจุบัน 

Solution : เครื่องมือคัดกรองผูปวยโรค MSDs (นํา

รอง) พรอมกับการเก็บขอมูลสุขภาพรายบุคคลเพ่ือเปน

ข อ มูล ในการ เฝ า ร ะวั งสุ ขภ าพลู กจ า ง ในสถ าน

ประกอบการ 

Team : ก อ ง โ ร คจ าก ก า รป ร ะก อ บ อา ชี พ แ ล ะ

สิ่งแวดลอม และกองนวัตกรรมและวิจัย 

Partner : Invitrace Company Limited

 

 

MSD Syndromic Surveillance Application  

ท่ีชวย pre-screen อาการ MSD ของพนักงาน

เพ่ือลดโอกาสการเจ็บปวยรุนแรงท่ีเกิดจากการ

ทํางาน  

ผลลัพธและผลผลิต 

ลูกจางในสถานประกอบกจิการไดทราบสุขภาวะทางกาย(ระดับความเส่ียงจาก

โรคกระดูกและกลามเนื้อ)และสุขภาวะทางใจนําไปสูการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อ

ลดความเส่ียงที่จะนําไปสูอาการเจ็บปวยตอไป 

นายจางและเจาหนาที่ที่ดูแลสุขภาพของลูกจางในสถานประกอบกิจการมี

ขอมูลสําหรับการพิจารณาจัดสวัสดิการเพื่อสงเสริมสุขภาพของลูกจางและอาจ

สงผลใหชวยลดงบประมาณที่ใชในการรักษาพยาบาลอาการเจ็บปวยจากการ

ทํางานในระยะยาว 

กรมควบคุมโรคและ/หรือหนวยงานที่เกีย่วของมีฐานขอมูลสุขภาพของลูกจาง

ที่สามารถนําขอมูลไปใชไดสะดวกและครอบคลุมมากขึ้น 

   

Value Proposition                                                                   Business Model 

ระดับความสําเร็จ Minimum Viable Product : MVP 1 ไดผลงานนวัตกรรมท่ีเขาสูการทดสอบการใชงานจริง 
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บรรยากาศการทํางานทีม NewGen EnvOcc 

 

68โครงการนักดื่มหนาใหมเพศชายอายุ 15 - 19 ป ใน

โรงเรียนมัธยมพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก โดยสํานักงาน

ปองกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก 

Pain Point : ก า ร แก ป ญห า วั ย รุ น ด่ื ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม

แอลกอฮอลท่ีผานมา...ขาดกลไกสรางแรงจูงใจท่ีมีความ

ตอเนื่องกิจกรรมไมเหมาะสมกับความตองการ และ ไม

สงผลเชิงบวกโดยตรงระยะยาวแกวัยรุน  

How might we : เราจะออกแบบวิธีสรางแรงจูงใจ 

สําหรับ วัยรุนชาย ม.ปลายเพ่ือลด ละ เลิกด่ืมสุรา 

ในชวงกอนจบ ม.6 ไดอยางไร 

Progression : Ideate 

Team : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 2 พิษณุโลก

หมายเหตุ : ปรับแผน และชะลอการดําเนินโครงการเนื่องดวยภาระงานของคณะทํางานจากสถานการณโรค COVID-19  

68โครงการการสงตัวอยางทางหองปฏิบัติการลาชาของ

เจาหนาท่ีสาธารณสุขในการสอบสวนปองกันควบคุม

ใหทันทวงที ในเขตสุขภาพท่ี 9 โดยสํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา 

Pain Point : เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพ้ืนท่ี

เขตสุขภาพท่ี 9 เก็บสิ่งสงตรวจภาคสนามผิดและลาชา 

เนื่องจากไมมีความรู เขาไมถึงแหลงขอมูลท่ีถูกตอง

อยางรวดเร็วและทันตอการควบคุมการระบาด 

How might we : จะเปนไปได ไหม ท่ี เ ราจะสร า ง

เครื่ อง มือให คําปรึกษาเรื่ องการ เ ก็บสิ่ งส งตรวจ

ภาคสนามใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอเขตสุขภาพ

ท่ี 9 ท่ีสามารถระบุเชื้อกอโรคในเหตุการณระบาดได

ถูกตองและทันเวลา 

Solution : เครื่องมือใหคําปรึกษาเรื่องการเก็บสิ่งสง

ตรวจภาคสนามใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอเขต

สุขภาพท่ี 9 

Team : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา 

และกองนวัตกรรมและวิจัย 

Partner : Ever Medical Technology Co.,Ltd.
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Chatbot ท่ีพัฒนาเพ่ือเปนตัวชวยในการใหขอมูลการเก็บ 

สิ่งสงตรวจภาคสนามสําหรับเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

ผลลัพธและผลผลิต 

EASY LAB (Line Chatbot) เครื่องมือใหคําปรึกษา

ดานการเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการใน

กรณีพบการระบาดของโรค ท่ีพัฒนามาเพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหแกเจาหนาท่ีควบคุมโรคติดตอหรือทีม 

CDCU เขตสุขภาพท่ี 9 

ทีมตระหนักรูสถานการณหรือทีม SAT สามารถนํา 

EASY LAB (Line Chatbot) ไปเปนเครื่องมือให

คําปรึกษาแกเจาหนาท่ีภาคสนาม ในดานการเก็บ

ตัวอยางสิ่งสงตรวจภาคสนามไดอยางถูกตอง และ

รวดเร็วทันเวลา 

ทีม CDCU มีเครื่องมือในการสืบคนขอมูลและสามารถ

ใหคําปรึกษาการเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจทาง

หองปฏิบัติการในกรณีพบการระบาดของโรค ทําให

สามารถเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจ, เลือกสถานท่ีสง

ตัวอยาง และทราบถึงเกณฑการสนับสนุนการสง

ตัวอยาง ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ซ่ึงสงผลตอการการ

ควบคุมการแพรระบาดของโรคไดอยางทันเวลา  

   

Value Proposition                                                                   Business Model 

ระดับความสําเร็จ Minimum Viable Product : MVP 1 ไดผลงานนวัตกรรมท่ีเขาสูการทดสอบการใชงานจริง 
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บรรยากาศการทํางานทีม Easy Lab 

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรนวัตกรรม 
กรมควบคุมโรค “สรางสรรคนวัตกร 
ขับเคลื่อนนวัตกรรมการปองกันควบคุม
โรค” 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ จัดข้ึนเพ่ือเปนการ

เตรียมความพรอม และฝกทักษะท่ีจําเปน รวมท้ังฝก

ปฏิบัติการเปนนวัตกร ท่ีมุงเนนแนวคิดกระบวนการ

สรางและพัฒนานวัตกรรม การสรางสรรคตนแบบ

นวัตกรรมดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญในกระบวนการคิดท่ี

เริ่มจากการทําความเขาใจในปญหาตางๆ อยางลึกซ้ึง 

โ ดย เน นผู ใ ช เ ป น ศู นย ก ล า ง  (Human-centered 

design) จากนั้นนําเอาความคิดสรางสรรค (Creativity) 

และมุมมองจากหลาย ๆ คนมาสรางไอเดีย แนวทางการ

แกไข และนําแนวทางตางๆ นั้นมาทดสอบและพัฒนา 

เพ่ือใหไดแนวทางหรือนวัตกรรมท่ีตอบโจทยกับผูใช

และสถานการณนั้น ๆ โดยมีบุคลากรกลุมเปาหมายใน

สังกัดกรมควบคุมโรค ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

จํานวน 70 คน 

วัน เวลา และสถานท่ี : ระหวางวันท่ี 16 – 18 ธันวาคม 

2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถาบันบําราศนราดูร 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 หองประชุมเพชร 

ผลผลิต คือ ผู เขาอบรมเชิงปฏิบั ติการการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรนวัตกรรม กรมควบคุมโรค สามารถ

พัฒนาตนแบบนวัตกรรมจากการเรียนรูได
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บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ระหวางวันท่ี 16 – 18 ธันวาคม 2563  

ณ สถาบันบําราศนราดูร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 หองประชุมเพชร 

 

จุดเดนและโอกาสพัฒนา 

มีเครือขายวิทยากรท่ีมีองคความรูดานนวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เ พ่ือร วม ขับ เคลื่ อนการ

ดําเนินงานดานนวัตกรรมการปองกันควบคุมโรค เชน 

Ever Medical Technology Co.,Ltd., Invitrace 

Company Limited สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  

(NIA), สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เปน

ตน 

มีการจัดทํา (Memorandum of Agreement: MOU) 

และสัญญาตาง ๆ รวมกับภาคีเครือขายท้ังภาครัฐและ

เอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการ

แลกเปลี่ ยนทรัพยากร ท่ี มีอยู  เสริมสร างความรู  

ประสบการณ และขอมูลทางวิชาการในการพัฒนา

นวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค 

มีการจัด ต้ังคณะกรรมการขับเคลื่ อนและพัฒนา

นวัตกรรม กรมควบคุมโรคเพ่ือผลักดันใหเกิดงาน

นวัตกรรมและระบบสนับสนุนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมี

ความสอดคลองกับนโยบาย กรมควบคุมโรค และ

กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเอ้ือใหเกิดการสรางสรรคงาน

นวัตกรรมดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ปจจัยความสําเร็จ 

ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร/ผูบังคับบัญชา ให

บุคลากรหรือทีมพัฒนานวัตกรรมสรางผลงานนวัตกรรม

ท่ีแกไขปญหาการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ของประชาชนอยางแทจริง 

ทีมบมเพาะนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุม

โรค รวมขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมอยางใกลชิดและให

ความรูสึกท่ีเปนเจาของรวมกัน (Project Owner) 

มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่องกับเครือขาย

ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใหหนวยงานสามารถ

สรางสรรคผลงานนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนดานการ

ปองกันควบคุมโรค 

มีบทบาทภารกิจและโครงสรางองคกรท่ีชัดเจน ทําใหมี

การดําเนินงานขับเคลื่อนงานนวัตกรรมของหนวยงาน

ตาง ๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค นําไปสูการสรางและ
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พัฒนาผลงานนวัตกรรมดานการปองกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ 

มีผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมจากเครือขายท้ังภาครัฐและ

เอกชนในการใหขอเสนอแนะ ทิศทาง/แนวทางการ

ดําเนินงานดานนวัตกรรม เพ่ือใหเกิดผลงานนวัตกรรมมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปนรูปธรรมมากข้ึน 

บุคลากรกองนวัตกรรมและวิจัยมีระบบการสนับสนุน

การดําเนินงาน การติดตาม ติดตอประสานงาน  

เพ่ือผลักดันใหหนวยงานสามารถดําเนินงานไปตาม

แผนปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปน

รูปธรรมมากข้ึน 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 

งบประมาณท่ีใชในการพัฒนานวัตกรรม ไมมีความ

ยืดหยุน บางอยางกฎระเบียบ และขอบังคับการปฏิบัติ

ราชการไมเอ้ือในการพัฒนางานนวัตกรรม 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

การสนับสนุนการโคชชิ่ง (Innovation Coaching) ซ่ึง

ทําหนา ท่ีชวยกระตุนใหบุคลากรมีความคิดริ เริ่ ม

สรางสรรค โดยการใชทักษะการฟงอยางเขาอกเขาใจ 

ทักษะการถาม และเรียนรูการพัฒนานวัตกรรม โดยมี

การสนับสนุนเครื่องมือสรางสรรคไอเดียและพัฒนา

นวัตกรรมตาง ๆ ภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูภายในองคกร
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2. งานวิจัย 
กรมควบคุมโรคไดกําหนดพันธกิจดานการวิจัย 

และพัฒนาองคความรู  นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

ในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคาม

สุขภาพของประชาชน ขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานของ

ระบบปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการปฏิรูป

ระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการดําเนินงาน

เฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
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โดยกําหนดใหมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหาร

จัดการงานวิจัย กองนวัตกรรมและวิจัยจึงทําหนาท่ี

เก่ียวของในสวนการศึกษาวิจัย บริหารจัดการ พัฒนา

ระบบงานวิจัย พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานวิจัย

และจริยธรรมงานวิจัยดานการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ 

 งานบริหารวิจัย ดําเนินการในการพัฒนา

ระบบงานวิจัย โดยการบริหารจัดการโครงการวิจัย  

งบประมาณ ประสานแหลงทุน คลินิกใหคําปรึกษาใน

การพัฒนาโครงรางงานวิจัย และสนับสนุนคาตีพิมพ

วารสาร ซ่ึงมีกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

พัฒนางานวิ จั ย  ภายใตคณะอํานวยการ พัฒนา

ผลิตภัณฑดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน และ

รับรองยุทธศาสตรการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา

ผลิตภัณฑดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและกรอบการ

พัฒนาผลิตภัณฑดานการปองกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ ในภาพรวมของทุกแผนงาน เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ซ่ึงมีคณะคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัย 

และคณะ ทํ า ง าน คั ด เ ลื อกและ พัฒนาข อ เ สน อ

โครงการวิจัยอยูภายใตคณะอํานวยการฯ 

 คณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัย 

ทําหนา ท่ีกําหนดแนวทางการจัดทําแผนวิจัยและ

จัดลําดับความสําคัญของแผนวิจัยสําหรับวิจัยท่ัวไป 

(regular research) วิจัยมุงเปา (high impact 

research) และวิจัยจากงานประจํา (R2R) พิจารณา

จัดสรรเงินทุนหรืองบประมาณวิจัย เพ่ือสนับสนุน

โครงการวิจัยท่ีขอเสนอทุน กํากับติดตามความกาวหนา

การดําเนินงาน และการใชงบประมาณโครงการวิจัย

และโครงการวิจัยมุงเปา โดยโครงการวิจัยท่ีเสนอเขามา

จะผานคณะทํางานคัดเลือกและพัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัย ท่ีทําหนาท่ีและจัดลําดับความสําคัญ 

ขอเสนอโครงการ (concept paper/ proposal) 

พรอมใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงใหสอดคลองกับ

แนวทางและยุทธศาสตรวิจัยของกรมควบคุมโรค และ

ถูกตองตามหลักวิชาการ ใหคําปรึกษานักวิจัยในการ

พัฒนาโครงการวิจัย (full protocol) พรอมท้ังกํากับ

ติดตามการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

โครงการวิจัย กองทุนวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม  
 ผลการดําเนินงานโครงการวิจัย กรมควบคุม

โรคท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2565) มี

นักวิจัยในสังกัดกรมควบคุมโรคสงขอเสนอเชิงหลักการ 

(concept paper) เฉลี่ยจํานวน 73 โครงการ (สูงสุด

จํานวน 90 โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่ําสุด 

33 โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561) งบประมาณ 

53.0 ลานบาท (สูงสุดจํานวน 77.6 ลานบาทใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่ําสุด 11.2 ลานบาท ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) ซ่ึงภายหลังปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ไดมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยมาเนื่องจากการ

ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการดําเนินงานของกรมควบคุม

โรคท่ีเนนการดําเนินงานวิชาการท้ังการวิจัยและ

นวัตกรรมดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

อีกท้ังนโยบายสงเสริมใหหนวยงานในสังกัดกรมควบคุม

โรคมีการดําเนินวิจัยอยางตอเนื่องอยางนอย 3 ป ผาน

ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

 ท้ังนี้ในการดําเนินโครงการวิจัยจะตองผานการ

คัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกและพัฒนาโครราง

วิ จั ย  เ พ่ือให โครงการวิจั ย ท่ี ได รับการสนับสนุน

งบประมาณเปนโครงการวิจัย ท่ีเ กิดประโยชนตอ

นโยบาย มาตรการระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัดหรือ
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พ้ืนท่ีนั้น ๆ มีระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 

และนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญทางดานการดําเนินงาน

วิจัยท่ีเสนอข้ึนมา ทําใหมีโครงการท่ีผานการคัดเลือก

เฉลี่ยจํานวน 41 โครงการ (คิดเปนรอยละ 56.2 สูงสุด

จํานวน 69 โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่ําสุด 

13 โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562) โครงการวิจัย

ท่ีไมผานการคัดเลือก สวนมากรอยละ 65.3 ระเบียบวิธี

วิจัยไมชัดเจน รองลงมาเปนโครงการท่ีมีสามารถ

ดําเนินการไดภายใตการดําเนินงานปกติ รอยละ 28.6 

และประโยชนของการศึกษาวิจัยไมชัดเจน รอยละ 6.1 

ตามลําดับ  

 ความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยมีผลงานท่ี

แลวเสร็จเฉลี่ยจํานวน 31 โครงการ (คิดเปนรอยละ 

75.6 สูงสุดจํานวน 51 โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 ต่ําสุด 8 โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

งบประมาณ 21.4 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 40.3 สูงสุด

จํานวน 45.9 ลานบาทในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ต่ําสุด 10.0 ลานบาทในปงบประมาณ พ.ศ. 2561) ท้ังนี้

เนื่องมากจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดสรร

งบประมาณดานการวิจัยจากเดิมหนวยงานสัง กัด 

กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ สามารถชี้แจงการต้ังคํา

งบประมาณดานการวิจัยตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปไดดวยตรงเอง แตหลังจากมีการประกาศ   

ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 2  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

จัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) ทําใหการจัดทําคําของบประมาณดาน

การวิจัย ของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ตองผาน อว.

พิจารณาและชี้แจงตอคณะกรรมการฯ ตอไป ซ่ึงจะ

ไดรับการจัดสรรตามสัดสวนของงบประมาณรายจาย

ประจํ าป ของประ เทศ ส งผลใหบาง โครงการ มี

งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน อีกท้ังปญหา

ความพรอมดานบุคลากร สงผลใหมีการยกเลิกโครงการ

และดําเนินการสําเร็จเพียงรอยละ 75.6  
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการวิจัย

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนไมต่ํากวา รอยละ 90 โดย

นักวิจัยในสังกัดกรมควบคุมโรคไดสงขอเสนอเชิง

หลักการจํานวน 84 โครงการ งบประมาณ 39,525,324 

บาท ผานการคัดเลือกจํานวน 34 โครงการ งบประมาณ 

17,401,500 บาท ซ่ึงมีโครงการท่ียื่นคําขอสนับสนุน

งบประมาณจากคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผานกองทุนวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จํานวน 29 โครงการ และได

จัดสรรงบประมาณ 17,453,900 บาท ผลการดําเนินงาน 

พบวา มีโครงการวิจัย ท่ีดําเนินการท้ังสิ้น 24 โครงการ 

งบประมาณ 17 , 401 , 500  บาท มีการจั ดสรร

งบประมาณจํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 3,481,500 

บาท(คิดเปนรอยละ 20)   

 นักวิจัยเพศหญิงรอยละ 74.3 เพศชายรอยละ 

25.7 สวนมากรอยละ 56.1 เปนนักวิจัยรุนใหม และ

เปนโครงการดําเนินงานโดยหนวยงานสํานักงานปองกัน

ควบคุมโรครอยละ 68.3 เม่ือจําแนกตามแผนงาน

ควบคุมปองกันโรคพบวาอยูในแผนงานโรคปองกัน

ควบคุมโรคนําโดยแมลง รอยละ 22.2 รองลงมาเปน

แผนงานปองกันควบคุมโรคติดตอ รอยละ 15.6 และ

แผนงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (การควบคุมการ

บริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล) แผนงานปองกัน

ควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค และโรคเรื้อน 

และแผนงานปองกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
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และสิ่งแวดลอมรวมกับโรคไมติดตอ (อุบัติเหตุจราจร

และการจมน้ํ า )  รอยละ 13.3 ท้ังสามแผนงานฯ 

ตามลําดับ 

ปงบประมาณพ.ศ. 2565 นักวิจัยสังกัดกรม

ควบคุมโรคสงขอเสนอเชิงหลักการจํานวน 86 โครงการ 

งบประมาณ 41,790,530 บาท ผานการคัดเลือกจํานวน 

46 โครงการ งบประมาณ 22,030,000 บาท สง

ขอเสนอเพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณผานระบบ

ข อ มูลสารสน เทศวิ จั ยและนวั ตกรรมแห ง ช าติ  

(National Research and Innovation Information 

System : NRIIS) จํานวน 46 โครงการ ไดรับการ

จัดสรรงบประมาณ 10,400,000 บาท  

 จําแนกเปนนักวิจัยเพศหญิงรอยละ 52.9  

สวนมากรอยละ 58.8 เปนนักวิจัยรุนกลาง และเปน

โครงการดําเนินงานโดยหนวยงานสํานักงานปองกัน

ควบคุมโรครอยละ 79.5 เม่ือจําแนกตามแผนงาน

ปองกันควบคุมโรคพบวาอยูในแผนงานโรคปองกัน

ควบคุมโรคนําโดยแมลง รอยละ 22.7 รองลงมาเปน

แผนงานปองกันควบคุมโรคติดตอ รอยละ 15.9 และ

แผนงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (การควบคุมการ

บริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล) และแผนงาน

ปอง กันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอมรวมกับโรคไมติดตอ (อุบัติเหตุจราจรและ

การจมน้ํา) รอยละ 13.6 ท้ังสองแผนงานฯ ตามลําดับ 

  ปงบประมาณพ.ศ. 2566 นักวิจัยสังกัดกรม

ควบคุมโรค สงขอเสนอเชิ งหลักการจํ านวน 90 

โครงการ งบประมาณ 28,985,080.- บาท ผานการ

คั ด เ ลื อ ก จํ า น ว น  4 7  โ ค ร ง ก า ร  ง บ ป ร ะ ม า ณ 

17,686,410.- บาท และโครงการตอเนื่องจํานวน 9 

โครงการ งบประมาณ 8,074,590.- บาท นักวิจัย

ดําเนินการพัฒนาโครงรางงานวิจัย เพ่ือสงขอเสนอ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณผานระบบขอมูล

สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (National 

Research and Innovation Information System: 

NR I I S )  ระหว า งวัน ท่ี  11  ตุ ลาคม 2564 –  15 

พฤศจกิายน 2564    

 จําแนกเปนนักวิจัยเพศหญิงรอยละ 73.9  

สวนมากรอยละ 56.5 เปนนักวิจัยรุนกลาง และเปน

โครงการดําเนินงานโดยหนวยงานสํานักงานปองกัน

ควบคุมโรครอยละ 87.3 เม่ือจําแนกตามแผนงาน

ปองกันควบคุมโรคพบวาอยูในแผนงานโรคปองกัน

ควบคุมโรคติดตอ รอยละ 29.8 รองลงมาเปนแผนงาน

ปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (การควบคุมการบริโภค

บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล) รอยละ 19.1 และ

แผนงานปองกันควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง แผนงาน

ปองกันควบคุมโรคเชิงระบบ รอยละ 17 ตามลําดับ 
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งานบริการสนับสนุนงานวิจัย  

 

เสนอ 1 โครงการ 
งบประมาณ 50,000,000.- 
บาท 

 

จํานวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 38,565,550.- 
บาท 

(COVID-19) ผาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

จํานวน 2 โครงการ  
งบประมาณ 35,508,237.- 
บาท 
 

 

จํานวน 4 โครงการ 
งบประมาณ 7,949,560.- 
บาท 
 

 

คลินิกพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยใหมีคุณภาพ 
 โครงการวิจัย กองทุนวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 45 
โครงการ จําแนกเปนโครงการกลุม A จํานวน 11 
โครงการ ขอยกเลิกโครงการจํานวน 2 โครงการ 
คงเหลือ 9 โครงการ และเขาคลินิกพัฒนาคุณภาพ
โครงการวิจัยใหมีคุณภาพ จํานวน 9 โครงการ คิดเปน
รอยละ 100 และโครงการวิจัยกลุม B จํานวน 34 
โครงการ ขอยกเลิกโครงการจํานวน 8 โครงการ 
คงเหลือ 37 โครงการ และเขาคลินิกพัฒนาคุณภาพ
โครงการวิจัยใหมีคุณภาพ จํานวน 10 โครงการ คิดเปน
รอยละ 35.71 ในภาพรวมมีโครงการวิจัยเขาคลินิก
พัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยใหมีคุณภาพ จํานวนท้ังสิ้น 

19 โครงการจากโครงการท้ังหมดท่ีเหลือจํานวน 37 
โครงการ คิดเปนรอยละ 51.35  

 Group A Group B 
รวม 

จํานวนโครงการ ป 65 11 34 45 

จํานวนโครงการที่ขอยกเลิก 2 6 8 

จํานวนโครงการคงเหลือ 9 28 37 

จํานวนโครงการที่เขาคลินิก 9 10 19 

รอยละโครงการทีเ่ขาคลินกิ 100 35.71 51.35 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน :  

ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหนักวิจัยบางสวนตอง
ปฏิบัติภารกิจดานการปองกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ทําใหไมสามารถปรับแกโครงราง
การวิจัยและเขารวมคลินิกฯได 

สนับสนุนคาธรรมเนียมการตีพิมพ 
เพ่ือสงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิชาการ

และผลงานวิจัยของบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค

เพ่ิมข้ึน อันจะเปนการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีด

ความสามารถของบุคลากร สงผลใหการดําเนินงาน

ปอง กันควบ คุมโ รคของประ เทศเปน ไปอย า ง มี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังทําใหเกิดความชัดเจนในการ

พิจารณาสนับสนุนการตีพิมพผลงานในวารสารตาง ๆ  

สนับสนุนตามท่ีบุคลากรรองขอ จํานวน 1 บทความ 

งบประมาณ 29,000 บาท 
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3. งานการจัดการความรู 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 ปงบประมาณ 2564 กลุมจัดการความรูและ

พัฒนามาตรฐานวิชาการ ไดรับมอบหมายใหเปนผู

กํา กับตัวชี้ วัด 1.1.2 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ (การถอดบทเรียน) ซ่ึงเปนหนึ่งใน

เครื่ อง มือ ท่ี ใช ขับ เคลื่ อนงานจัดการความรู ของ

หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ซ่ึงกองนวัตกรรม

และวิจัยไดสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาระบบการจัดการ

ความรูของหนวยงาน ดังนี้ 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ

ความรูดวยระบบ Facilitator หนวยงานสังกัดกรม

ควบคุมโรค จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 23 - 24 ธันวาคม 2563 ณ 

หองประชุมเจาพระยา 4 โรงแรมริเวอรไลน เพลส 

จังหวัดนนทบุรี  

 

 

 

โดยมีวัตถุประสงค  

1) เพ่ือฝกทักษะดานการรับฟง การจับประเด็น และ

การตั้งคําถามกระตุนความคิด สามารถสรุปบทเรียน

และจัดการความรูในการปฏิบัติงานดานปองกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพได  

2) เพ่ือฝกทักษะการออกแบบการจัดวงสนทนา ใหเกิด

การจัดการความรูอยางมีสวนรวม และตรงกับความ

ตองการจัดการความรูของหนวยงาน รวมท้ังสามารถฝก

นําสรุปบทเรียนใหเกิดการแลกเปลี่ยนไดอยางเปน

ระบบและเชื่อมโยงสูการปฏิบัติงานจริง  

ผูเขาประชุมฯ ครั้งนี้ประกอบดวย คณะทํางานตาม

ตัวชี้วัด 1.1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

ผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ (การถอดบทเรียน) ผูรับผิดชอบหนวยงานท่ีมี

แผนการถอดบทเ รี ยนของหน วย งานประจํ าป

งบประมาณ 2564 และผู ท่ีมีความสนใจและพรอม

เรียนรูจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 

36 คน คณะทํางานฯ จํานวน 11 คน และวิทยากร

จํานวน 1 คน ซ่ึงไดรับเกียรติจากอาจารยสุรพล ธรรม

รมดี ท่ีปรึกษาดานการจัดการเรียน การสอน สํานัก

วิชาการท่ัวไป คณะศิลปะศาสตร  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมผูเขารวมประชุมฯ 

ท้ังสิ้น 48 คน 
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การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ

ความรูแบบ Active Learning จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 18 

มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมกองนวัตกรรมและวิจัย  

ชั้น 1 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค และผานระบบ Zoom 

meeting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีวัตถุประสงค  

1) เพ่ือพัฒนาทักษะการถอดบทเรียน สามารถสรุป

บทเรียนจากประสบการณของผูรวมปฏิบัติงานหรือการ

ดําเนินงานดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพได  

2) เพ่ือฝกทักษะการสื่อสารดวยเทคนิค การเลาเรื่อง 

(Storytelling) เกิดการนําเสนออยางมีสวนรวม และ

สามารถตอยอดไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางเปน

ระบบ  

ผู เขาประชุมฯ ครั้งนี้ประกอบดวย คณะทํางานตาม

ตัวชี้วัด 1.1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

ผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ (การถอดบทเรียน) ผูรับผิดชอบหนวยงานท่ีมี

แผนการถอดบทเรียนของหนวยงานประจําปพ.ศ. 2564 

และผู ท่ีมีความสนใจและพรอมเรียนรูจากหนวยงาน

สวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 58 คน คณะทํางานฯ 

จํานวน 4 คน และวิทยากรจํานวน 1 คน คน ซ่ึงไดรับ

เ กี ย ร ติ จ า ก 

อาจารยสุรพล ธรรมรมดี ท่ีปรึกษาดานการจัดการเรียน 

การสอน สํานักวิชาการท่ัวไป คณะศิลปะศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมท้ังสิ้น 

63 คน 

การใหบริการวิชาการ 
 นิทรรศการ “โควิด 19 เราจะสูไปดวยกัน” 

เปนสื่อความรู ท่ีแสดงใหเห็นเหตุการณระบาดของ 

โรคโควิด 19 ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ ตั้งแต

เริ่มพบการระบาดในประเทศจีน กระท่ังเกิดการระบาด

ภายในประเทศไทย แมวาสถานการณระบาดของโรคโค

วิด 19 ท่ีเกิดข้ึน จะสรางความสูญเสียและสงผลกระทบ

ท่ัวโลก แตนับเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะไดนึกยอนถึงการ

เรียนรูเหตุการณสําคัญของโรคระบาดท่ีเรียกไดวาเปน

โรคระบาดแหงศตวรรษท่ี 2  
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Photo book บันทึกเหตุการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019  เปนหนังสือ ท่ีรวบรวมขอมูลภาพถาย

เหตุการณการระบาดของโรคโควิด 19 ท้ังในและ

ตางประเทศ ระหวางปพ.ศ. 2563 – 2564 ภาพการ

ดําเนินงานปองกันควบคุมโรค การดําเนินชีวิตท่ีเกิดข้ึน

ใ น สั ง ค ม  บั น ทึ ก เ รื่ อ ง ร า ว ไ ว เ ป น แ ห ล ง ข อ มู ล

ประวัติศาสตร เพ่ือเผยแพรและสรางความรูความเขาใจ

ใหแกบุคลากรสาธารณสุขทุกแขนง และภาคประชาชน

ตอไป 

 

สืบคนไดท่ี 

https://ddc.moph.go.th/dir/journal_detail.php?pu

blish=11825 

ส่ือเผยแพรเพ่ือเชิดชูเกียรติ ผูไดรับรางวัลขุนประเมิน

วิมลเวชช ปพ.ศ. 2564 แดนพ. ประยูร กุนาศล 

ในรูปแบบหนังสือชีวประวัติเลมเล็ก (Booklet) และ

วิดีทัศน เพ่ือยกยองและเชิดชูเกียรติใหแกผูท่ีอุทิศตน 

และเปนตัวอยางท่ีดีของผู ท่ีใชความรูความสามารถ

ประกอบวิชาชีพดานการสาธารณสุข โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งงานดานการปองกันควบคุมโรคใหเกิดประโยชนแก

สังคมและประเทศชาติและสนับสนุนใหเกิดองคความรู

ดานประวัติศาสตรสาธารณสุขหรือประวัติศาสตรงาน

ปองกัน ควบคุมโรค ซ่ึงเปนรากฐานของการพัฒนางาน

สาธารณสุขในอนาคต 

สืบคนไดที่ 

https://ddc.moph.go.th/dir/journal_detail.php?pu

blish=11826 

ระบบงานพิพิธภัณฑและงานจดหมายเหต ุ
681.1 การจัดทําคลังพิพิธภัณฑ กรมควบคุมโรค  

เนื่องดวยในป พ.ศ. 2564 สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต

เมือง ขอคืนพ้ืนท่ีอาคารหองปฏิบัติการ ชั้น 2 ซ่ึงเปนพ้ืนท่ี

คลังพิพิธภัณฑ กรมควบคุมโรค กองนวัตกรรมและวิจัย จึง

ไดมีการขอสนับสนุนพ้ืนท่ีจากสวนกลางกรมควบคุมโรค 

จัดหาพ้ืนท่ีจัดทําคลังพิพิธภัณฑ กรมควบคุมโรค ก่ึงจัด

แสดงแหงใหมท่ีอาคาร 9 ชั้น 1 เพ่ือเปนพ้ืนท่ีเก็บรวบรวม

หลักฐานท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรดานการปองกัน

ควบคุมโรค และเปนแหลงคนควาขอมูลสําคัญในดานตาง 

ๆ โดยไดซอมแซมอาคารและเตรียมพ้ืนท่ีคลังพิพิธภัณฑฯ 

พรอมจัดนิทรรศการพัฒนาการงานดานปองกันควบคุมโรค 

และไดขนยายวัตถุ อุปกรณ เครื่องมือทางการแพทยจาก

คลังพิพิธภัณฑ ท่ีสํานักปองกันควบคุมโรคเขตเมือง มาไว

ท่ีคลังพิพิธภัณฑฯ แหงใหม  

https://ddc.moph.go.th/dir/journal_detail.php?publish=11825
https://ddc.moph.go.th/dir/journal_detail.php?publish=11825
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681.2 การพัฒนาระบบงานลงทะเบียนวัตถุทาง

พิพิธภัณฑและงานจดหมายเหตุ กรมควบคุมโรค68  

การสแกนภาพถายทางประวัติศาสตร กรมควบคุมโรค

ไดรับความอนุเคราะหทุนทรัพยจากนายแพทยรุงเรือง กิจ

ผาติ ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ และ

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดซ้ือภาพถายท่ีมี

คุณคาทางประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับบุคคลสําคัญของ

กรมควบคุมโรค (นายแพทยชม เทพยสุวรรณ) และมอบ

ใหแกกรมควบคุมโรค โดยกองนวัตกรรมและวิจัยไดสแกน

ภาพถายและจัดเก็บในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 

1,012 ภาพ  

 

          

 

การลงทะเบียนวัตถุทางพิพิธภัณฑ โดยป พ.ศ. 2564 

กองนวัตกรรมและวิจัยดําเนินงานจัดเก็บ ลงทะเบียนวัตถุ 

อุปกรณการแพทย (ปจจุบันไมใชแลว) จํานวน 30 ชิ้น ให

สอดคลองกับระบบของหอจดหมายเหตุสาธารณสุข

แหงชาติ ซ่ึงเปนการดําเนินการของระบบงานพิพิธภัณฑ

และงานจดหมายเหตุตอเนื่องตั้งแตวาระครบ 100 ปการ

สาธารณสุขไทยในปพ.ศ. 2561 เปนงานท่ีมีคุณคากับงาน

ปองกันควบคุมโรคในอดีต รวบรวมเปนฐานขอมูลเตรียม

จัดตั้งพิพิธภัณฑกรมควบคุมโรคในโอกาสตอไป 
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ผลการกํากับติดตามตัวช้ีวัด 
กลุมจัดการความรูและพัฒนามาตรฐานวิชาการ  

รับมอบหมายเปนผูกํากับตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการตัวชี้วัด 1.1.2 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ (การถอดบทเรียน) ซ่ึงเปนตัวชี้วัด

ทางเลือกของหนวยงานแกสนับสนุนในสังกัดกรม โดย

ในป พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรคมีผลงานถอดบทเรียน

แผนงาน/โครงการ/งานท่ีไดจากหนวยงานสนับสนุน 

ท้ังสิ้น 7 ผลงาน ไดแก 

1.ถอดบทเรียนปจจัยความสําเร็จของการปฏิบัติงาน 

“Road to Success DDC 4.0 (เสนทางสูความสําเร็จ

ของ กรมควบคุมโรค 4.0)” โดยกลุมพัฒนาระบบ

บริหาร 

2.ถอดบทเรียนโครงการประเมิน “ผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาดานการปองกันควบคุมโรค และภัย

สุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ระยะปฏิรูป (พ.ศ. 2561 - 2565)” ชวงป 2561 - 2563 

(Mid Term Reviewed) ” โดยกองยุทธศาสตรและ

แผนงาน  

3.ถอดบทเรียนปจจัยความสําเร็จ “การจัดทําระบบ

ติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค” โดยกอง

บริหารการคลัง 

4.ถอดบทเรียนจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“การแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนการขับเคลื่อน

การดําเนินงานของหนวยงานปฏิบัติการควบคุม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอลและผลิตภัณฑยาสูบ (Alcohol 

and Tobacco Control Operation Unit: ACTU) ” 

โดยกองกฎหมาย 

5.ถอดบทเรียน “ปจจัยความสําเร็จของการบริหารงาน

ตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค” โดยกลุมตรวจสอบ

ภายใน 

6.การถอดบทเรียน “การดําเนินงานโครงการยุติปญหา

วัณโรคและเอดส ดวยชุดบริการ Reach-Recruit-Test-

Treat-Retain: RRTTR 2 รอบ NFR(STAR2) ประเด็น

การตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา (RR/MDR-TB) ” โดย

สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 

7.ถอดบทเรียน “ปจจัยความสําเร็จการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการปองกัน ควบคุมโรค และภัย

สุขภาพ” โดยศูนยสารสนเทศ  

จากการกํากับติดตามการดําเนินงานจัดทําผลิตภัณฑ

เพ่ือการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

(การถอดบทเรียน พบวา หนวยงานในสังกัดกรม

ควบคุมโรคท้ัง 7 หนวยงาน สามารถดําเนินงานจัดทํา

ผลิตภัณฑฯ (การถอดบทเรียน) แบงออกเปนการถอด

บทเรียนจากปจจัยความสําเร็จการดําเนินงานของ

หนวยงานจํานวน 4 เรื่อง และการถอดบทเรียนการ

ดําเนินโครงการฯ ของหนวยงานจํานวน 3 เรื่อง ท้ังนี้

หนวยงานสามารถดําเนินการถอดบทเรียนเพ่ือใหได

ผลิตภัณฑฯ และเผยแพรบทเรียนไปสูการนําไปใช

ประโยชนตามกลุมเปาหมายท่ีกําหนดได อยางไรก็ดี 

ยังคงมีบางหนวยงานท่ีไมสามารถดําเนินการถอด

บทเรียนไดครบทุกข้ันตอนหลัก โดยเฉพาะในข้ันตอน

การติดตามการนําบทเรียนไปใชประโยชน  

68จุดเดนและโอกาส68พัฒนา 

1. ประวัติศาสตรดานการปองกันและควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ เปนขอมูลประวัติศาสตรท่ีสําคัญของกรม

ควบคุมโรค ซ่ึงการจัดเก็บรวบรวมหลักฐานท่ีมีคุณคา

ทางประวัติศาสตรดานการปองกันควบคุมโรค เชน 

เอกสาร ภาพถาย หนังสือ เครื่องมือและอุปกรณท่ีมี

คุณคาทางประวัติศาสตร เปนตน การลงทะเบียนขอมูล 

ตลอดจนการบันทึกเหตุการณการปองกันควบคุมโรคท่ี

มีความสําคัญ เปนการเตรียมพรอมสําหรับการจัดตั้ง
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พิพิธภัณฑ ให เปนแหลง เรียนรู  เ พ่ือประโยชนตอ

บุคลากรและประชาชนท่ัวไป 

2 .  ภาพถ ายงานป อง กันควบ คุม โ รค เป นข อ มูล

ประวัติศาสตรดานสุขภาพรูปแบบหนึ่งท่ีสําคัญ และ

บุคลากรกรมควบคุมโรคท้ังท่ีอยู ในสวนกลางและ

ภูมิภาค ตางก็มีความสามารถในการถายภาพ ดังนั้น

การสงเสริมใหหนวยงานเห็นความสําคัญของการ

บันทึกภาพถายในการปฏิบัติงาน หรือในบริบทตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการปองกันควบคุมโรค จะเปนการบันทึก

ขอมูลประวัติศาสตรท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรูตอไป  

 

68ปจจัยสําเร็จ 

การใหความรวมมือของบุคลากรภายในกองนวัตกรรม

และวิจัย และหนวยงานเครือขาย ชวยใหเกิดการพัฒนา

งานดานการจัดการความรู โดยเริ่มจากการใชตนทุน

ของขอมูลภายในหนวยงาน ท้ังในแงขององคความรูเดิม 

และประสบการณจากผูรู  ตอยอดไปสูการพัฒนา

กระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต 

68ปญหา/68อุปสรรค 

กรมควบคุมโรคยังไมมีโครงสรางหนวยงานท่ีดําเนินการ

ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร จั ด ทํ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ล ะ 

งานจดหมายเหตุ การจัดเก็บและลงทะเบียนหลักฐานท่ี

มีคุณคาทางประวัติศาสตรท่ีชัดเจน รวมท้ังบุคลากร  

กรมควบคุมโรคยังไมมีความเขาใจ และจิตสํานึกดาน

การอนุรักษงานพิพิธภัณฑ และงานจดหมายเหตุ

เทาท่ีควร จึงทําใหบุคลากรหลายหนวยงานในสังกัด

กรมฯ ท้ิงเอกสาร ภาพถาย หนังสือ เครื่องมือและ

อุปกรณท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร เม่ือมีการทํา

กิจกรรม 5 ส. บุคลากรผูดูแลรับผิดชอบยายกลุมงาน

หรือเกษียณอายุราชการ เปลี่ยนโครงสรางงาน ยาย

สํานักงาน ฯลฯ  

68ขอเสนอแนะ68เพ่ือพัฒนา 

กรมควบคุมโรค ควรมีโครงสรางสําหรับงานพิพิธภัณฑ

และงานจดหมายเหตุอยางชัดเจนวา เปนความ

รับผิดชอบของหนวยงานใด เพ่ือท่ีจะสามารถกําหนด

ทิศทาง วางแผนงาน วางระบบงาน ตลอดจนแนวทาง

และนโยบายตางๆ ท้ังในเรื่องของงานพิพิธภัณฑและ

งานจดหมายเหตุ รวมท้ังการกําหนดลักษณะงานหรือ

หนาท่ีงาน และกําลังคน เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสราง

ความรูความเขาใจ การปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษ

งานพิพิธภัณฑและงานจดหมายเหตุของบุคลากรของ

กรมควบคุมโรคอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

4. งานมาตรฐานการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

  การประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
เพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ  
กรมควบคุมโรค 
กรมควบคุมโรค เปนสวนราชการท่ีมีภารกิจสําคัญใน

การพัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยมุงเนนการเปน

ผูนําดานวิชาการ เทคโนโลยีการปองกัน ควบคุมโรค

ของประเทศและระดับนานาชาติ ซ่ึงหนึ่งในพันธกิจท่ี

สําคัญ คือ สงเสริมกระบวนการ ประสานความรวมมือ

กับเครือขายภายในและระหวางประเทศ ในการผลิต 
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พัฒนาผูเชี่ยวชาญ องคความรู ขอมูลขาวสาร เครื่องมือ 

กฎหมายการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 

รวมท้ังการบริการเฉพาะท่ีไดมาตรฐานสากล โดย

มอบหมายใหกลุมพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 

(ปจจุบัน คือ กลุมจัดการความรูและพัฒนามาตรฐาน

วิชาการ)  สั ง กัดกองนวัตกรรมและวิจัย  (กนว . ) 

ขับเคลื่อนงานคุณภาพ สนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน

วิชาการ รวมท้ังการประเมินและรับรองมาตรฐานงาน

ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพ่ือใหหนวยงานใน

สัง กัดกรมควบคุมโรคผลิตผลิตภัณฑวิชาการ ท่ี มี

คุณภาพและมีระบบรับรองมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

สอดคลองกับนโยบายและมาตรการระดับประเทศ อัน

จะสงผลตอการเปนองคกรชั้นนําดานความเปนเลิศทาง

วิชาการตามท่ีตั้งไว 

การดําเนินงานท่ีผานมา กลุมจัดการความรูและพัฒนา

ม า ต ร ฐ า น วิ ช า ก า ร ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น 

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีการพัฒนาคูมือการ

ประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือการเฝา

ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สําหรับ

บุคลากร กรมควบคุมโรค ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 ใหมี

ความเปนปจจุบันสอดคลองกับสถานการณ และเพ่ือให

หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคใชเปนแนวทางใน

การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ กอนการใชตรา

สัญลักษณ (Logo) ชื่อกรมควบคุมโรค และเผยแพร

ให กับเครือขายไดนํา ไปใชประโยชน  พรอมท้ังมี

กระบวนการดําเนินงานผานกลไกผูตรวจประเมิน

มาตรฐานผลิตภัณฑ ระดับหนวยงาน และคณะกรรมการ

ประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ กรมควบคุมโรค  
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ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค 
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68ผลการดําเนินงาน68  

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เปนสิ่งท่ีหนวยงานในสังกัด

กรมควบคุมโรค ทําการผลิต จัดหาใหไดมาและบรรจุลง

ในฐานขอมูลผลิตภัณฑ ประกอบดวย 2 กลุม คือ  

 ผลิตภัณฑหลัก หมายถึง คูมือ แนวทาง หลักสูตร 

มาตรฐานและมาตรการ สําหรับการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 ผลิ ตภัณฑ วิ ชาการ หมายถึ ง นวั ตกรรม 

สิ่งประดิษฐ องคความรู งานวิจัย ผลการสํารวจ ผลการ

ประเมิน ผลงานวิชาการ ขาวกรอง พยากรณโรค ผล

การเฝาระวัง ฐานขอมูลวิชาการ ฐานขอมูลอางอิง 

ฐานขอ มูลวิ ชาการหรือฐานขอ มูลระบาดวิทยา 

วารสารวิชาการ 

 ในปงบประมาณ 2564 ไดมีการประเมินและ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ โดยคณะกรรมการประเมิน

และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ พบวา มีผลิตภัณฑท่ี

หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคสงเขารับการประเมิน

และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ จํานวน 54 เรื่อง เปน

ผลิตภัณฑตอเนื่องจากปงบประมาณ 2563 จํานวน 9 

เรื่อง (ดังรายชื่อแนบภาพผนวก 1) ผานการประเมินและ

รับรองมาตรฐาน จํานวน 43 เรื่อง (ดําเนินการเผยแพร

ผลิตภัณฑบนเว็บไซตกรมควบคุมโรค จํานวน 38 เรื่อง 

ดั งรายชื่อแนบในภาคผนวก 2) อยู ระหวางการ

ดําเนินงาน 6 เรื่อง ไมผานการประเมินและรับรอง

มาตรฐาน จํานวน 3 เรื่อง และหนวยงาน*ขอยกเลิก

การสงเขารับการประเมินและรับรองมาตรฐาน จํานวน 

2 เรื่อง ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 54 เรื่อง 

ประเภท

ผลิตภัณฑ

หลัก 

ผลิตภัณฑท่ีสง

เขารับการ

ประเมินฯ 

ผานการรับรอง (เลม) ไมผาน 

การรับรอง 

 

อยูระหวาง

การ

ดําเนินงาน 
เผยแพรบน

เว็บไซตกรม

ฯ 

ยังไมดําเนินการ

เผยแพรบน 

เว็บไซตกรมฯ 

คูมือ 19 11 4 2 2 

แนวทาง 27* 20 1 1 3 

หลักสูตร 8 7 - - 1 

มาตรฐาน - - - - - 

รวม 54 38 5 3 6 
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การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค กําหนดไวใน

ยุทธศาสตร ท่ี  2 การพัฒนานวัตกรรม มาตรการ 

มาตรฐาน และวิชาการ การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพของประเทศ ต้ังแตปงบประมาณ 2554 

เรื่อยมา และถึงแมวาในปงบประมาณ 2561 จะมีการ

ปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน โดยไดนําขอมูลดานการ

พัฒนาผลิตภัณฑ ออกจากประเด็นยุทธศาสตรของกรม

ควบคุมโรค แตงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ ยังคงขับเคลื่อนเรื่อยมาอยางตอเนื่อง โดยมี

การจัดทํากระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ เปนกลไกหลักในการพัฒนาการดําเนินงาน 

ซ่ึงการพัฒนาผลิตภัณฑ  ระหวางป 2554 – 2564 มี

จํานวนผลิตภัณฑสะสมท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 

1,375 เรื่อง แยกเปนผลิตภัณฑวิชาการจํานวน 774 

เรื่อง ผลิตภัณฑหลัก จํานวน 601 เรื่อง โดยผลิตภัณฑ

หลักท่ีไดมาตรฐาน มีจํานวน 583 เรื่อง สวนใหญเปน

คูมือ แนวทาง หลักสูตร และมาตรฐาน ตามลําดับ

  

กราฟที่ 1 จํานวนผลิตภัณฑหลักป 2554 - 2564 ที่ผานมาตรฐานตามเกณฑกรมควบคุมโรคกําหนด 
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คูมือ แนวทาง หลักสูตร มาตรฐาน อ่ืนๆ 
(กฎหมาย มาตรการ 

นโยบาย)

จํา
นว

นผ
ลิต

ภัณ
ฑ 

(เร
ื่อง

)

ประเภทผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑหลักท้ังหมด (601 เรื่อง) ผลิตภัณฑหลักท่ีไดมาตรฐาน (583 เรื่อง)
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กราฟที่ 2 จํานวนผลิตภัณฑหลัก ปงบประมาณ 2564 ที่ผานมาตรฐานตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการประเมินและ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค กลุมจัดการ

ความรูและพัฒนามาตรฐานวิชาการ ไดดําเนินการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการประเมินและรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขับเคลื่อนการดําเนินงานจัด

ประชุม 2 รูปแบบคือ การจัดประชุม ณ หองประชุม 

และระบบออนไลน เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพผูจัดทําและผูประเมินผลิตภัณฑเพ่ือ

การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของ

หนวยงาน ตามกระบวนการมาตรฐานของกรมควบคุม

โรค มีวัตถุประสงคหลัก คือ (1) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให

มีศักยภาพเปนผูประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑฯ ในระดับ

หนวยงาน (2) เพ่ือใหความรูดานการประเมิน แนวคิด/

แนวปฏิบัติ ในการพัฒนาผลิตภัณฑฯ และสามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑฯ ของ

หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกลุมเปาหมาย 

คือ คณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑฯ 

ระดับหนวยงาน
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)

ประเภทผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑหลักทั้งหมด (54 เรื่อง) ผลิตภัณฑหลักที่ไดมาตรฐาน (43 เรื่อง)
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ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสังกัดกรมควบคุมโรคที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จุดเดนและโอกาสพัฒนา  

การประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑฯ เกิดจาก

กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมท้ัง  

มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหเปน

ปจจุบัน สงผลใหมีความสอดคลองกับรูปแบบการ

ทํางาน เอ้ือตอการพัฒนางานท่ีมีคุณภาพ และมีการ

ดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการประเมิน

และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอยางตอเนื่องเปน

ประจําทุกป เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรูท่ีไดไป

ประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑฯ 

 

 

ปงบประมาณ จํานวน (คน) 

2560 45 

2561 45 

2562 58 

2563 54 

2564 50 
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ปจจัยความสําเร็จ  

ผูบริหาร นายแพทยทรงคุณวุฒิฯ ผู เชี่ยวชาญ และ

นักวิชาการ ภายในกรมควบคุมโรค ใหความรวมมือใน

การขับเคลื่อนการดําเนินงาน เห็นไดจากการแตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑด านการปอง กัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค (ชุดท่ี 7 

คณะกรรมการ ขับ เคลื่ อนและพัฒนามาตรฐาน

ผลิตภัณฑหลัก) คณะทํางานพัฒนาผลิตภัณฑดานการ

ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค 

(ชุดท่ี 7คณะทํางานประเมินและรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑหลักฯ) และคณะทํางานตรวจประเมิน

มาตรฐานผลิตภัณฑฯ ระดับหนวยงาน ท่ีตองอาศัยการ

สนับสนุน สงเสริม กํากับ ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 

เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19)  ส งผลใหการ

ดําเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการประเมินและ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑฯ มี 2 รูปแบบ คือ การจัด

ประชุม ณ หองประชุม และระบบออนไลน ทําให

ผู เขารวมประชุมบางทานไมไดรับประเด็นท่ีสําคัญ

ครบถวน เนื่องจากสัญญาณอินเตอรเน็ตขัดของหรือ

ระบบเสียงไมชัดเจน  

ปจจุบันหนวยงานมีการผลิตผลิตภัณฑในรูปแบบการ

เรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning) เพ่ิมมากข้ึน 

สงผลใหระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึน  

การปรับเปลี่ยนบุคลากรผูรับผิดชอบงาน สงผลใหการ

ดําเนินงานขาดประสิทธิภาพและความตอเนื่อง 

การสงผลิตภัณฑเขารับการประเมิน ประกอบดวย ราง

ฉบับสุดทายกอนตีพิมพ และเอกสารหลักฐานสําคัญท่ี

ใชประกอบการพิจารณา จํานวน 3 ฉบับ สงผลใหมีการ

ใชทรัพยากรกระดาษเปนจํานวนมาก และการจัดสง

เอกสารใหคณะกรรมการท่ีปฏิบัติงานอยูสวนภูมิภาค มี

การใชระยะเวลา สงผลใหการดําเนินงานใชระยะเวลา

มากกวาปกติ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ประสานขอเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากร 

เพ่ือเผยแพรใหแกผูเขารวมประชุม และบันทึกวิดีโอการ

บรรยายเพ่ือเผยแพรใหกลุมเปาหมายตอไป 

พัฒนาคูมือการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 

สําหรับบุคลากร กรมควบคุมโรค ใหมีความเปนปจจุบัน 

ท้ังในแงของเนื้อหาวิชาการและดานกระบวนงาน

คุณภาพ จะเปนประโยชนสําหรับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค อีกท้ังสงผลดีตอการ

ถายทอดและสงตองานใหเกิดความตอเนื่อง กรณีมีการ

ปรับเปลี่ยนเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน 

พัฒนาระบบประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ

เปนระบบ Online เพ่ือลดการใชทรัพยากรกระดาษ 

และลดระยะเวลาการดําเนินงานตามกระบวนการ
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รางวลัคุณภาพแห่งชาติการป้องกนัควบคุมโรค

และภยัสุขภาพ 4.0 โดยกลไกการพฒันา
คุณภาพชีวติระดบัพื้นท่ี 
กรมควบคุมโรค ไดพัฒนาแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ

ขับเคลื่อนการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพดวย

กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

(พชอ.) / คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต 

(พชข.) จึงริเริ่มดําเนินการจัดตั้งเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาติการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดย

ใชกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี เพ่ือเปนการ

สงเสริมยกยอง เชิดชูเกียรติ โครงการดานการปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ี ท่ีมีผลลัพธการ

ดําเนินงานลดโรคและภัยสุขภาพอยางเปนรูปธรรม โดย

มอบหมายกองนวัตกรรมและวิจัย กลุมจัดการความรู

และพัฒนามาตรฐานวิชาการ เปนหนวยงานประสาน

กลไกการจั ดตั้ ง ร า งวั ล คุณภาพดั งกล า ว  ต้ั งแต

ปงบประมาณ 2562 ซ่ึงเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติฯ 

มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานผานคณะกรรมการ 

คณะทํางานชุดตางๆ และในปงบประมาณ 2564 มีการ

ขั บ เ คลื่ อ นก า รดํ า เ นิ น ง าน อย า ง ต อ เ นื่ อ ง ผ า น

คณะกรรมการระดับชาติพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ

แหงชาติการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดย

ก ล ไ ก ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ร ะ ดั บ พ้ื น ท่ี  

คณะอนุกรรมการสนับสนุนกระบวนการพิจารณา

รางวัลฯ และคณะทํางานรางวัลฯ ประกอบดวย 

คณะทํางานชุดท่ี 1 ทบทวนเนื้อหาวิชาการของโรคและ

ภัยสุขภาพตามเกณฑรางวัลฯ คณะทํางานชุดท่ี 2 

กลั่นกรองการสมัครรางวัลคุณภาพแหงชาติการปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 และเยี่ยมสํารวจพ้ืนท่ี  

โดยเกณฑรางวัลฯ แบงเปน 5 กลุมโรค (กลุมโรคติดตอ 

กลุมโรคไมติดตอ กลุมโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอม กลุมปองกันการบาดเจ็บ และกลุมโรคเอดส 

วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ) และแบงเปน 7 

หมวด (หมวดท่ี 1 การนําพ้ืนท่ี หมวดท่ี 2 การวางแผน

เชิงกลยุทธ หมวดท่ี 3 การมุงเนนประชาชน หมวดท่ี 4 

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู หมวดท่ี 5 

ก า ร มุ ง เ น น บุ ค ล า ก ร  ห ม ว ด ท่ี  6  ก า ร มุ ง เ น น

ระบบปฏิบัติการ และหมวดท่ี 7 ผลลัพธการดําเนินการ) 

ซ่ึงหมวด 1 – 6 เปนหมวดกระบวนการ และหมวด 7 

เปนหมวดผลลัพธการดําเนินการ ซ่ึงในแตละหมวดจะ

แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ Silver (เงิน, ข้ันพ้ืนฐาน) 

ระดับ Gold (ทอง, ข้ันกาวหนา) และระดับ Diamond 

(เพชร, ข้ันสูงสุด) และการใหคะแนนแตละหมวดมี

ลักษณะเปนระดับข้ันบันได ไมสามารถขามระดับได  

ผลการดําเนินงาน 

การพัฒนาศักยภาพทีมผู เยี่ยมสํารวจรางวัลคุณภาพ

แหงชาติการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดย

กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี กลุมจัดการ

ความรูและพัฒนามาตรฐานวิชาการ ดําเนินการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผูเยี่ยมสํารวจรางวัลฯ 

โดยการจัดประชุม 2 รูปแบบ คือ การจัดประชุม ณ หอง

ประชุม และระบบออนไลน มีวัตถุประสงค คือ (1) เพ่ือ

พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเปนผูกลั่นกรองและตรวจ

ประเมินโครงการดานการปองกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพเบื้องตน (2)เพ่ือใหความรูกับคณะทํางานชุดท่ี 2 

เก่ียวกับเกณฑรางวัลดังกลาว โดยกลุมเปาหมาย คือ 

คณะทํางานชุดท่ี 2 กลั่นกรองการสมัครรางวัลคุณภาพ

แหงชาติการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 และ

เยี่ยมสํารวจพ้ืนท่ี
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ภาพกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพผูเยี่ยมสํารวจรางวัลคุณภาพแหงชาติการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชาสัมพันธเปดรับสมัครรางวัลคุณภาพแหงชาติ

การบริหารจัดการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 

ภายใตกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี ระหวาง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ – 31 มีนาคม 2564 ผานเว็บไซต 

www.ddc.moph.go.th/dir/hqaward โดยใหพชอ./

พชข. สงโครงการท่ีประสบความสําเร็จดานการปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ังการปองกันและ

ควบคุมการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เขารับรางวัลดังกลาว และมีพ้ืนท่ียื่น

โครงการเพ่ือสมัครขอรับรางวัล จํานวน 32 โครงการ 

สามารถแบงโครงการตามเขตสุขภาพ และกลุมโรคท่ี

เปดรับสมัคร ดังตารางท่ี 3  
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ตารางที ่3 โครงการที่สมัครขอรบัรางวัลฯ ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 31 โครงการ 

เขตสุขภาพ กลุมโรค จํานวน (โครงการ) 

เขตสุขภาพท่ี 1 กลุมโรคติดตอ 1 

เขตสุขภาพท่ี 3 กลุมโรคไมติดตอ 4 

 กลุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 1 

 กลุมปองกันการบาดเจ็บ 1 

เขตสุขภาพท่ี 5 กลุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 1 

เขตสุขภาพท่ี 6 กลุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 2 

 กลุมโรคติดตอ 1 

 กลุมปองกันการบาดเจ็บ 1 

เขตสุขภาพท่ี 7 กลุมโรคติดตอ 3 

เขตสุขภาพท่ี 8 กลุมโรคไมติดตอ 1 

เขตสุขภาพท่ี 9 กลุมโรคติดตอ  1 

 กลุมโรคไมติดตอ  1 

เขตสุขภาพท่ี 10 กลุมโรคไมติดตอ 1 

เขตสุขภาพท่ี 11 กลุมปองกันการบาดเจ็บ  2 

 กลุมโรคติดตอ  1 

เขตสุขภาพท่ี 12 กลุมโรคติดตอ  4 

 กลุมโรคไมติดตอ 2 

 กลุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 2 

 กลุมปองกันการบาดเจ็บ 1 

รวม 31 

หมายเหตุ : หนวยงานขอยกเลิกโครงการท่ีสงสมัครขอรับรางวัลฯ จํานวน 1 โครงการ 
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จุดเดนและโอกาสพัฒนา  

รางวัลคุณภาพแหงชาติการปองกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ 4.0 โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี 

ไดรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ ท้ัง

ภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค ส ง ผล ให

คณะทํางานฯ สามารถนําจุดเดน ปญหา/อุปสรรคใน

การดํ า เนินงาน มาเปนขอมูลในการพัฒนาการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ปจจัยความสําเร็จ  

การขับเคลื่อนการดําเนินการผานรูปแบบการจัดตั้ง

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 

ประกอบดวย นายแพทยทรงคุณวุฒิฯ ผูแทนแผนงาน

ควบคุมโรค ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาคุณภาพจากท้ัง

ภายในและภายนอก ลวนแตเปนผูท่ีมีประสบการณใน

การ ทํางานคุณภาพ ทํา ให ได รั บข อ คิด เห็นและ

ขอเสนอแนะในมุมมองท่ีแตกตางและหลากหลาย เปน

ประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหมี

ความครอบคลุมและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนนิงาน  

ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหการดําเนินงานเกิด

ความทาทาย เนื่องดวยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ดําเนินงาน ไมสามารถลงตรวจเยี่ยมโครงการในพ้ืนท่ีได

ตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว และสงผลใหการ

ดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ เกิดความลาชา   

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

จัดทําแผนการดําเนินงานลวงหนา ควบคุมติดตาม

กิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ชวยให

การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด สงผลให

การดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว

การยกระดบัวารสารวชิาการของหน่วยงานใน

สังกดักรมควบคุมโรคใหผ้า่นการรับรอง

คุณภาพมาตรฐานของประเทศ (Thai 
Journal Citation Index Centre: 
TCI) 
 กรมควบคุมโรค มีหนวยงานภายใตสังกัดท่ี

จัดทําวารสาร จํานวน 14 วารสาร เ พ่ือเผยแพร

วิทยาการเก่ียวกับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ และเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู

ระหวางผูท่ีสนใจ หรือปฏิบัติงานควบคุมโรค สามารถ

นําไปใชประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

ไดอยางรวดเร็ว และทันตอการเปลี่ยนแปลง โดย

วารสารดังกลาวอยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิง

วารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: 

TCI) และปจจุบันผานการประเมินคุณภาพอยูในกลุม

ตาง ๆ กลุมท่ี 1 ซ่ึงเปนระดับสูงสุด จํานวน 3 วารสาร 

กลุมท่ี 2 จํานวน 5 วารสาร และมีวารสารท่ียังไมผาน

การประเมินคุณภาพ และไมอยูในฐาน TCI จํานวน 6 

วารสาร การสงเสริมวารสารวิชาการในหนวยงานสังกัด

กรมควบคุมโรค มีเปาหมายใหวารสารท้ังหมดไดรับการ

จัดอยูในกลุมท่ี 1 
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ผลการดําเนินงาน  

ในปงบประมาณ 2564 กลุมจัดการความรูและพัฒนา

ม า ต ร ฐ า น วิ ช า ก า ร  ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม 

เชิงปฏิบัติการ บรรณาธิการศึกษา (Editorial study) 

จํานวน 3 ครั้ง เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการ

บริหารจัดการวารสาร ใหความรูในการพิสูจนอักษร 

ตรวจสอบไวยากรณ รูปแบบบทความ ตัวอักษร ให

ถูกตองตามหลักวิชาการและการใชภาษา และเปนการ

กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ สนับสนุน

ทางวิชาการ บริหารจัดการวารสารใหมีคุณภาพซ่ึง

กลุมเปาหมาย คือ คณะทํางานบริหารจัดการวารสาร

 

68รายช่ือวารสารวิชาการของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโร68ค 

ลําดับ รายชื่อวารสารวิชาการ 

TCI กลุมท่ี 1 จํานวน 3 วารสาร 

 Outbreak, Surveillance, Investigation & Response (OSIR) Journal. 

 วารสารสถาบันบําราศนราดูร 

 วารสารควบคุมโรค 

TCI กลุมท่ี 2 จํานวน 5 วารสาร 

 วารสารโรคเอดส 

 วารสารสาธารณสุขลานนา 

 วารสารโรคและภัยสุขภาพ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 3 จังหวัดนครสวรรค 

 วารสารสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน 

 วารสารวิชาการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา 

วารสารท่ียังไมผานการประเมินคุณภาพ และไมอยูในฐานขอมูล TCI จํานวน 6 วารสาร 

 วารสารวิชาการปองกันควบคุมโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก 

 วารสารการแพทยและสาธารณสุขเขต 4             
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 วารสารสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี 

 วารสารสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลราชธานี 

 วารสารสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 วารสารโรคติดตอนําโดยแมลง 

 

 

ภาพกิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ บรรณาธิการศึกษา (Editorial study) 

 

 

 

 

 

จุดเดนและโอกาสพัฒนา  

การยกระดับวารสารวิชาการ มีการสนับสนุน พัฒนา

กระบวนการดําเนินงานใหสอดคลองกับปจจุบัน สงผล

ใหการดําเนินงานมีคุณภาพ และมีการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร สามารถนําความรูท่ีไดไปพัฒนาวารสารให

ผานการประเมินคุณภาพในกลุมท่ี 1 

 

ปจจัยความสําเร็จ  

การมีสวนรวมของคณะทํางานขับเคลื่อน สงเสริม

วารสารวิชาการในหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค และ

ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีไดใหขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงาน  
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เพ่ือนํามาวางแผน พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานใหมี

คุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน  

1) การปรับเปลี่ยนบุคลากรผูรับผิดชอบงาน สงผลให

การดําเนินงานขาดประสิทธิภาพและความตอเนื่อง  

2) ขาดความตอเนื่องในการตีพิมพ เนื่องจากมีจํานวน

บทความนอย และวารสารยังไมไดอยูในฐานขอมูล TCI  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

จัดทําแผนการดําเนินงานลวงหนา ติดตามผลการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง จัดหาผูเชี่ยวชาญ/ท่ีปรึกษา  

เพ่ือพัฒนาวารสารใหอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 และ

พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
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