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บทคัดย่อ 

 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาแบบวิจยัเชิงพฒันา เพ่ือศกึษา 1) กระบวนการสงัเคราะหก์ารปฏิรูป

ประเทศมาประยุกตใ์ชใ้นกรมควบคุมโรค 2) การประยุกตก์ารปฏิรูปประเทศสอดรบักับยุทธศาสตรก์รม

ควบคมุโรค 20 ปี เป็นอย่างไร ใชก้ระบวนการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของการปฏิรูปประเทศในมุมมอง

บคุลากรภายในท่ีมีหนา้ท่ีแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตัิ ใหส้อดรับกบัการด าเนินงานจดัท ายทุธศาสตรก์รม

ควบคมุโรคระยะยาว 20 ปี เป็นการเก็บขอ้มลูจากเอกสารการปฏิรูปประเทศ และขอ้มลูจากการด าเนินงาน

ของกรมควบคมุโรค จ านวน 44 หน่วยงาน กลุ่มตวัอย่าง ท่ีรว่มในการสงัเคราะหก์ารปฏิรูปประเทศจ านวน 

8 ครัง้ 600 คนเป็นบคุลากรกรมควบคมุโรค และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นสาธารณสขุ 

 ผลการศึกษาพบว่า กรมควบคมุโรคมีกระบวนการในการสงัเคราะหก์ารปฏิรูปประเทศ ผ่านการ

เห็นชอบในระดบัผูบ้รหิารระดบัสงู จดัตัง้คณะท างานดา้นวิชาการท่ีมีหนา้ท่ีใหข้อ้เสนอแนะ มีการจดัประชมุ

คณะท างาน มีการจัดประชุมร่วมกับคณะปฏิรูปประเทศดา้นสาธารณสุข มีการจัดประชุมทัง้ประกาศ

นโยบายในระดับหัวหน้าส่วนราชการและทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมกับน าผลการประชุม มาเป็น

แผนปฏิบตัิราชการ ปรากฎอยู่ในค ารบัรองการปฏิบตัิราชการพรอ้มมีแนวทางท่ีเช่ือมโยงกับภารกิจกรม

ควบคมุโรค โดยวางระบบการด าเนินงานสอดรบักบัยทุธศาสตรก์รมควบคมุโรค ระยะหา้ปี ไดแ้ก่ วางระบบ

ปฏิรูป ดา้นพืน้ฐานของงานเฝ้าระวงั ปฏิบตัิการและทรพัยากร ระยะสิบปีไดแ้ก่ สรา้งความเขม้แข็ง ของ

ขอ้มลูและระบบ ระยะสิบหา้ปีไดแ้ก่ ความยั่งยืนของระบบควบคมุโรคทัง้หมด และระยะย่ีสิบปี ไดแ้ก่การ

ตอ่ยอดขยายผลในระดบันานาชาต ิตามล าดบั  
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ABSTRACT 

This study is a development research to study 1) The synthesis process of national reform 

applied in the Department of Disease Control 2) How does to apply the national reform according 

to the 20  years strategy of the Department of Disease Control? Use the process of synthesizing 

elements of national reform in the perspective of internal personnel responsible for converting 

policy into practice.  According to the implementation of the 20 years long- term strategy of the 

Department of Disease Control.  This is a collection of information from the national reform 

document and data from the operation of the Department of Disease Control,  44 institutions. 

Sample participated in the synthesis of national reforms of 8 times, 600 people were personnel of 

the Department of Disease Control and Ministerial Reform Committee (MRC).  

 The study found that Department of Disease Control has a process for synthesis of 

national reform through the approval of the senior management.  Establish an academic working 

group to provide suggestions.  There is a meeting the working group.  There is a meeting with 

Ministerial Reform Committee (MRC) .  There is a meeting for both policy announcements in the 

head of governmental and all departments. Result of the meeting bring to Action plan. Appeared 

in the Performance Agreement (PA)  with guidelines linked to the mission of the Department of 

Disease Control.  By establishing an operating system with the Department of Disease Control 

strategy, system reform  5 years stage such as set up a system reform basic aspects of 

surveillance work,  overall strengthening 10 years stage such as Safe information and systems, 

towards sustainability 15 years stage such as sustainability of disease control systems and 

system achievement 20 years stage such as expanding the results at the international level. 

Key words : Thailand reform, Health reform of Thailand, Department of disease control Strategy 

20 years, Process.  

บทน า 

 การจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (1-26) ให้ด  าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน

ประกอบไปดว้ย ดา้นการเมือง ดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน ดา้นกฎหมาย ดา้นกระบวนการยุติธรรม 

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ดา้นสาธารณสุข ดา้นส่ือสารมวลชนเทคโนโลยี



สารสนเทศ ดา้นสังคม ดา้นพลังงาน ดา้นการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ดา้น

การศึกษา และดา้นวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพ่ือตอบสนองการพฒันา

ประเทศระยะยาว ท่ีเกิดจากการประเมินระดบัประเทศยงัมีช่องว่างของการพฒันาทัง้ระบบ ซึ่ง การปฏิรูป

ประเทศดา้นสาธารณสุข(13-14) เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของแผนปฏิรูปประเทศ ท่ีก าหนดไว้ประกอบไปดว้ย 

ดา้นการบริหารจดัการดา้นสขุภาพ ดา้นระบบบริการสาธารณสขุ ดา้นความยั่งยืนและเพียงพอดา้นการเงิน

การคลงัสุขภาพ และดา้นระบบบริการสุขภาพ และใหทุ้กส่วนราชการตอ้งน าไปปฏิบตัิ และมีหน่วยงาน

คอยติดตามก ากับการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง กรมควบคมุโรค (27) เป็นหน่วยงานท่ีตอ้งปฏิบตัิตามแผน

ดงักลา่ว ภายใตก้ระทรวงสาธารณสขุและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นสาธารณสขุ ซึ่งบทบาทหนา้ท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกบัการปอ้งกนัควบคมุโรคเป็นหลกั และการปฏิบตังิานอ่ืนตามการพฒันาระบบราชการ โดย

กรมควบคมุโรคไดว้างยุทธศาสตรร์ะยะยาว 20 ปี(27-29) ไวเ้ม่ือปี 2560 มีกระบวนการในการวางระบบ คน 

อปุกรณ ์และงาน ไว ้ซึ่งยดึโยงกบันโยบาย ภารกิจและองคป์ระกอบตามท่ีก าหนดตามกฎหมาย ส าหรบัการ

สังเคราะหแ์ผนปฏิรูปประเทศ ใหส้อดรบักับยุทธศาสตรก์รมควบคุมโรคนี ้จะเป็นประโยชนต์่อผูป้ฏิบัติ

ราชการในกรมควบคมุโรคและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป 

วัตถุประสงค ์ 

1. กระบวนการสงัเคราะหก์ารปฏิรูปประเทศมาประยกุตใ์ชใ้นกรมควบคมุโรค  

2. การประยกุตก์ารปฏิรูปประเทศสอดรบักบัยทุธศาสตรก์รมควบคมุโรค 20 ปี เป็นอยา่งไร 

วิธีการศึกษา 
รูปแบบการศึกษา 

 เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนา องคป์ระกอบของงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องการการวิเคราะห์ และ

สงัเคราะหแ์ผนปฏิรูปประเทศ ในลกัษณะขอ้มลูทุติยภูมิ ใชก้ระบวนการกลุ่ม ระดมสมองในการวิเคราะห ์

สงัเคราะห ์จ านวน ๘ ครัง้  

กลุ่มตัวอย่าง 

 จ  านวน 600 คน ท่ีเป็น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะท างานท่ีปรกึษาเชิงวิชาการ คณะท างานเฉพาะ

กิจในการสังเคราะหแ์ผนปฏิรูปประเทศ ผู้บริหารกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในสังกัด  จ านวน 44 

หนว่ยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ  

1 ตลุาคม 2560 ถึง 30 กนัยายน 2561 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 



แบบเก็บขอ้มูลเชิงการสงัเกต ุและการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ จากการสงัเคราะหแ์ผนการปฏิรูปประเทศ สอง

สว่น ดงันี ้ 

1. การเก็บขอ้มลูทตุยิภมูิ จากการสงัเคราะหแ์ผนปฏิรูปประเทศ 

2. การสงัเคราะหแ์ผนปฏิรูปประเทศสอดรบักบัยทุธศาสตรก์ารด าเนินงานของกรมควบคมุโรคในระยะยาว 

20 ปี 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสรุปรายงานการ

สงัเคราะหข์อ้มลูแผนปฏิรูปประเทศจ านวน 8 ครัง้ โดยเทียบเคียงการสงัเคราะหเ์ช่ือมโยงกบัแผนระยะยาว

ของกรมควบคมุโรค  

ผลการศึกษา  

ตอนท่ี 1 การเก็บขอ้มลูทตุยิภมูิ จากการสงัเคราะหแ์ผนปฏิรูปประเทศ 

 กรมควบคมุโรค ไดด าเนินการ จดัตัง้คณะท างานเพ่ือสงัเคราะหแ์ผนปฏิรูปประเทศ ใหส้อดรบักับ

การด าเนินงานตามภารกิจของกรมฯ โดยมีการประชุมย่อยของคณะท างานดงักล่าว และมีกระบวนการ

ระดมสมอง ทัง้ด  าเนินการวิเคราะหใ์นภาพของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ในส่วนของผูบ้ริหารกรม

ควบคมุโรค และในสว่นท่ีจะน าพานโยบายการปฏิรูปไปปฏิบตัขิองหนว่ยงาน ทัง้สิน้ ๘ ครัง้ (ตารางท่ี ๑) 

ตารางท่ี 1 แสดงวนัเดือนปีท่ีมีการประชมุเพ่ือสงัเคราะหแ์ผนการปฏิรูปประเทศและจ านวนตวัอย่าง 

ล าดับที ่ วันเดอืนปี จ านวนตัวอย่าง
(คน) 

หมายเหตุ 

1 15 ธันวาคม 2560 30  

2 19 มกราคม 2561 30  

3 21-22 มกราคม 2561 150  

4 31 มกราคม 2561 30  

5 2 กมุภาพนัธ ์2561 30  

6 7-8 มีนาคม 2561 150  

7 10 เมษายน 2561 80  

8 4-6 มิถนุายน 2561 120  

รวม  600  

กรมควบคมุโรค เห็นความส าคญัในการพฒันาระบบการด าเนินงาน ป้องกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพ 
โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์สามารถขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดผลรูปธรรม และไดแ้ต่งตัง้คณะท างานท่ีปรึกษา



ดา้นยุทธศาสตรแ์ละวิชาการ เพ่ือวิเคราะหก์ารปฏิรูปประเทศดา้นสาธารณสุข ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับ การ
ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ และมีการจดัประชมุเพ่ือวิเคราะห ์สงัเคราะหแ์ผนการปฏิรูปประเทศดา้นต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับกรมควบคมุโรค มีการจดัประชมุคณะปฏิรูปประเทศฯ ประชุมผูบ้ริหารกรมฯ คณะท างานฯ 
รวมจ านวน ๘ ครัง้ ผลการด าเนินงาน ไดพ้ิจารณาแผนปฏิรูปดา้นตา่งๆ ตอ่การควบคมุโรค ดงันี ้

1.  การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  ให้มี ทีมน านโยบายการปฏิรูปแปลงไปสู่การปฏิบัติ  

(Deployment) 2. การปฏิรูปประเทศดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน ลดอัตราก าลังลงรอ้ยละ 10 และ

ควบคมุคา่ใชจ้า่ยดา้นบคุคลภาครฐั  การกระจายหนา้ท่ีและอ านาจในการจดับรกิารสาธารณะใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน  

ยกระดบัหนว่ยงานภาครฐัสูร่ะบบราชการ 4.0 3. การปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย การจดัท าฐานขอ้มลูของ

กฎหมายโดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินการรวบรวบรวมกฎหมาย การจดัท าค าแปลกฎหมาย 4. การ

ปฏิรูปประเทศดา้นกระบวนการยุติธรรม ไม่มีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีเรง่ดว่น 5. การปฏิรูปประเทศ

ดา้นเศรษฐกิจ ไม่มีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีเร่งด่วน 6. การปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม เสริมสรา้งระบบบริหารจดัการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด ปรบัปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวงั 

ควบคมุ ตดิตาม และตรวจสอบมลพิษ การจดัการมลพิษมุง่เนน้พืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  7. การปฏิรูป

ประเทศดา้นสาธารณสขุ 7.1 ประเดน็ปฏิรูปท่ี 1 ระบบบรหิารจดัการดา้นสขุภาพ ส านกังานปอ้งกนัควบคมุ

โรคเขตควรก าหนดบทบาทของกลุม่ยทุธศาสตรท่ี์ชัดเจน จดัเตรียมขอ้เสนอในการจดัตัง้เขตสขุภาพรูปแบบ

ใหม่ 7.2 ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศดา้นสขุภาพ การพฒันามาตรฐานและจดัการ

มาตรฐานระบบขอ้มูลบริการสาธารณสุขของประเทศ การพัฒนาก าลังคนดา้นสารสนเทศสุขภาพ 7.3 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ก าลังคนดา้นสุขภาพ ทุกหน่วยงานบริหารต าแหน่งว่าง การปรบัโครงสรา้ง บทบาท 

ภารกิจ อตัราก าลงั เช่ือมโยงกบั กฎหมาย และยทุธศาสตรข์องกรมควบคมุโรค พฒันาสมรรถนะพนกังาน

ราชการ 7.4 ประเด็นปฏิรูปท่ี 4 ระบบบริการปฐมภูมิ วางระบบการควบคมุก ากับประเมินผล บนพืน้ฐาน 

KPI ท่ีจ  าเพาะของการให้บริการของ PCC 7.5 ประเด็นปฏิรูปท่ี 5 ระบบการแพทย์แผนไทย ประเด็น

การแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ บรูณาการสมนุไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ 7.6 ประเดน็ปฏิรูป

ท่ี 6 ระบบการแพทยฉ์กุเฉิน ไมมี่ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 7.7 ประเดน็ปฏิรูปท่ี 7 การสรา้งเสรมิสขุภาพและ

การป้องกันโรค ยุบรวมหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันไว้ดว้ยกัน เน่ืองจากเรื่องนีเ้ป็นเรื่องท่ีมีความ

ละเอียดออ่น เม่ือพิจารณาในการยบุหน่วยงาน จะมีผลกระทบกบัการบริหารจดัการเชิงระบบ ทัง้โครงสรา้ง 

อัตราก าลังและการบริหารจัดการ จึงเห็นควรใหมี้การพิจารณาการยุบรวมภารกิจท่ีซ า้ซอ้นและมีความ

คลา้ยคลึงกัน รวมถึงพิจารณาว่าภารกิจใดท่ีหน่วยงาน มีความเขม้แข็งและด าเนินการไดดี้กว่า และควร

แต่งตัง้คณะท างานย่อยกับกรมฯท่ีเก่ียวข้อง วิเคราะหภ์ารกิจหน่วยงานท่ีมีภารกิจซ า้ซอ้น ในระดบัเขต/

จังหวัด/อ าเภอ พิจารณาปรบัโครงสรา้ง อัตราก าลังท่ีเหมาะสมกับ P&P ปรบัโครงสรา้งระดบั สคร. ให้



เหมาะสมกบัส่วนกลาง เขตสขุภาพ และจงัหวดั บทบาทของ  PCC Primary care cluster ใชก้ลไก พชพ./ 

พชอ. ในการขบัเคล่ือน ทบทวนบทบาทภารกิจ และสมัฤทธิผลขององคก์ารมหาชนท่ีเก่ียวขอ้ง เสนอ ใหมี้

การวิเคราะหง์านควบคมุโรคท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารมหาชน และหน่วยงานอิสระ ใหมี้การทบทวน 

วิเคราะหผ์ลกระทบท่ีชัดเจนต่อการก าหนดนโยบาย และการคงความเป็น National Authority ระบบ

งบประมาณของงานดา้นสง่เสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรค เสนอ ใหมี้ กองทนุโรคตดิตอ่ และ/หรือ กองทนุโรค

และภยัสขุภาพในภาวะฉกุเฉิน แหล่งเงินอาจจะมาจากองคก์รอิสระหรือภาษีบาป ปรบัปรุงกฎระเบียบของ 

ก.พ. และ ก.พ.ร. ใหมี้ความยืดหยุ่นและหน่วยงาน มี  autonomy เสนอ ก าหนดสมรรถนะเพ่ือเสนอ กพ. 

และขอ้เสนอกฎระเบียบท่ีมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งของกรมควบคมุโรค 7.8 ประเด็น

ปฏิรูปท่ี 8 ความรอบรูด้า้นสุขภาพ ประเด็นเพิ่มช่องทางส่ือสารมวลชนสาธารณะทางสุขภาพและแนว

ทางการเขียนส่ือสุขภาพ  การด าเนินการภาพรวมของความรอบรูด้า้นสขุภาพระดบักรมโดยทุกส านกัโรค 

และแยกตามกลุ่มวยั Community Base Health Literacy และรว่มกบักระทรวงศกึษาธิการก าหนดเนือ้หา

ท่ีส าคญั/ควรรู ้แก่เดก็ในทกุกลุม่วยั School Base Health Literacy พฒันาตอ่ยอดน าเสนอผลงานวิจยัดา้น

การส่งเสริมความรอบรูด้า้นสขุภาพ การศกึษาวิจยัเชิงประเมินผล เป็นลกัษณะ R&D 7.9 ประเด็นปฏิรูปท่ี 

9 การคุม้ครองผู้บริโภคดา้นสุขภาพ การคุม้ครองบุคลากรดา้นสาธารณสุขท่ีเก่ี ยวข้องกับการป้องกัน

ควบคุมโรค การคุ้มครองสุขภาพประชาชน โดยการร่วม เสนอข้อมูล เชิ งวิ ชาการ  หรือร่วม  

ออกกฎหมายในการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ตัง้แตต่น้น า้(ผูผ้ลิต) กลางน า้(การขนส่ง) และปลายน า้

(ผูบ้รโิภค) การพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการวางแผนในการพิจารณาปอ้งกนั และแกไ้ขปัญหาอาหารท่ีไม่

ปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ 7.10 ประเดน็ปฏิรูปท่ี 10 ระบบหลกัประกนัสขุภาพ มีสว่นรว่มในการรว่มพฒันา

สิทธิประโยชนห์ลกัและสิทธิประโยชนเ์สรมิในระบบหลกัประกนัสขุภาพ ควรมีกองทนุส าหรบับคุคลตา่งดา้ว

หรือนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีไรส้ิทธิเพ่ือใหค้วามคุ้มครองกรณีฉกุเฉิน เช่น กรณีโรคติดตอ่อนัตราย กรณีตอ้ง

แยกกักกัน การน าเสนอมาตรการและมาตรฐานของงานกรมควบคุมโรค 8. การปฏิรูปประเทศดา้น

ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 9. การปฏิรูปประเทศดา้นสงัคม การ

เสริมสรา้งศกัยภาพผูส้งูอายใุนการท างาน สรา้งพลงัจิตอาสา “เราท าดีดว้ยหวัใจ” 10. การปฏิรูปประเทศ

ดา้นพลังงาน ติดตัง้ Solar rooftop 11. การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ไม่มีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายกรณีเร่งด่วน 12. การปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา ไม่มี

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายกรณีเรง่ด่วน13. การปฏิรูปประเทศดา้นวฒันธรรม กีฬาแรงงาน และการพฒันา

ทรพัยากรมนษุย ์ไมมี่ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายกรณีเรง่ดว่น 

 



ตอนท่ี 2 การสงัเคราะหแ์ผนปฏิรูปประเทศสอดรบักบัยทุธศาสตรก์ารด าเนินงานของกรมควบคมุโรคใน

ระยะยาว 20 ปี 

 ในการวางยทุธศาสตรก์รมควบคมุโรคระยะยาว 20 ปี ไดเ้ริ่มด  าเนินการโดย จดัตัง้คณะท างาน มี

อธิบดีกรมควบคมุโรคเป็นประธาน บคุลากรทัง้กรมฯ เป็นคณะกรรมการ โดยวางระบบการด าเนินงานสอด

รบักบัยทุธศาสตรก์รมควบคมุโรค ระยะหา้ปี ไดแ้ก่ วางระบบปฏิรูป ดา้นพืน้ฐานของงานเฝา้ระวงั 

ปฏิบตัิการและทรพัยากร ประกอบไปดว้ย การด าเนินสามดา้น ดา้นระบบ ดา้นอปุกรณ ์และดา้นคน   ระยะ

สิบปีไดแ้ก่ สรา้งความเขม้แข็งของขอ้มลูและระบบ  ประกอบดว้ย ระบบอจัฉรยิะของกรมฯ ความเขม้แข็ง

ของมาตรฐาน มาตรการและขอ้มลู ระยะสิบหา้ปีไดแ้ก่ ความยั่งยืนของระบบควบคมุโรคทัง้หมด 

ประกอบดว้ย เครือขา่ย คณุภาพงานและระบบ ขอ้มลูขา่วสารส าหรบัวางกลยทุธ ์และระยะย่ีสิบปี ไดแ้ก่

การตอ่ยอดขยายผลในระดบันานาชาต ิทัง้ตวัอยา่งท่ีเป็นเลิศของบคุลากรกรมฯ ของระบบกรมฯ อปุกรณ์

พืน้ฐานทัง้หมด ตามล าดบั(ตารางท่ี 2)  

ตารางท่ี 2 แสดงการวางยทุธศาสตร ์20 ปีของกรมควบคมุโรค 

No ENDS WAYS MEANS Note 

1. IHR Compliance 

for 5 years 

Phase I System reform 2. WHO’s JEE  

2. IC, SAT & Operations  

3. Smart Surveillance   

5. Competent Workforce  

2. Sustainable JEE 

for 10 years 

Phase II Overall 

Strengthening 

1. Smart DC Program  

2. Sustainable JEE  

2. Capable EOC  

2. Bio-containment Unit  

3. Strategic Information  

3. Sustainable DCS 

for 15 years 

Phase III Towards 

Sustainability 

1. Smart DC Program  

2. Sustainable JEE  

2. Smart EOC  

3. Strategic Information   

4. Quality System  

4. Strong Network  



No ENDS WAYS MEANS Note 

4. Top 3 in ASIA for 

20 years 

Phase IV System 

Achievement 

1. Excellent DC Program  

2. Sustainable JEE  

2. Excellent PHEM  

3. Strong Infrastructure  

4. Excellent in DCS  

4. Regional Present  

5. Intelligent Workforce  

อภปิรายผล 

 การวางระบบการปฏิรูปประเทศดา้นสาธารณสุขท่ีเช่ือมโยงกับกรมควบคุมโรค เป็นสิ่งท่ีเป็น

ตวัอย่างท่ีเหมาะสมส าหรบัส่วนราชการในการวางแผนกลยุทธข์องหน่วยงานสอดรบักับระบบราชการยุค

ใหม่ โดยท่ีส าคญัตอ้งยึดโยงกับนโยบายระดบัรฐับาล นโยบายของพนัธะสญัญานานาชาติ นโยบายของ

หน่วยงาน ใหเ้หมาะสมกบัภารกิจและบทบาทของหนว่ยงาน ซึ่ง การปฏิรูปประเทศดา้นสาธารณสขุ ท่ีกรม

ควบคุมโรคได้วิเคราะห์ สังเคราะห์นั้น มีองคป์ระกอบท่ีด าเนินการได้ตั้งแต่แรกตามท่ีวางไว้ในแผน

ยุทธศาสตร ์20 ปี ยังครอบคลุมระบบและมาตรฐาน มาตรการ แนวทางท่ีควรจะเป็นและรองรบัความ

แข็งแรงและความมั่นคงของประเทศ โดยเนือ้งานดงักล่าว จ าเป็นตอ้งมีผูร้บัผิดชอบท่ีชดัเจน มีสมรรถนะ

ทางดา้นการปรบัเปล่ียนและปรบัเขา้กับสถานการณ ์ (30)ไม่ควรเป็นงานฝากหน่วยงานย่อยใด พรอ้มทัง้มี

ระบบการติดตามประเมินผลอย่างตอ่เน่ือง กรณีท่ีมีผูร้บัผิดชอบยา้ยไปปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน มีความจ าเป็นตอ้ง

ทดแทนในสว่นงานท่ีมีความจ าเป็นสงูตอ่ภารกิจของกรมควบคมุโรคและของประเทศ ส าหรบังานบางอย่าง

ท่ีมีความเส่ียงสูง กรณีการยุบรวมหน่วยงาน จ าเป็นตอ้งมีความเร่งด่วนเชิงนโยบาย ทัง้ภาคการเมือง ทัง้

ผูบ้ริหารระดบัสูงกระทรวงสาธารณสุข ไดเ้ขา้มาบริหารจดัการอย่างใกลช้ิด ส าหรบัแผนยุทธศาสตรก์รม

ควบคมุโรค 20 ปี ท่ีมีการวางไวต้ัง้แต่ปี 2560 มีการปรบัใหส้อดคลอ้งกับระบบปฏิรูปประเทศ ท่ีเป็นเนือ้

เดียวกนั ซึ่งตอ้งอาศยัระบบตดิตามประเมินทัง้ระยะยะสัน้ ทกุปี ระยะกลาง ทกุหา้ปี และระยะยาวทกุสิบปี  

ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศกึษาแนวทางการน านโยบายปฏิรูปประเทศน าไปสูก่ารปฏิบตั ิในทกุดา้นทัง้ 13 ดา้นและ เนน้หนกั

เฉพาะการปฏิรูปประเทศดา้นสาธารณสขุ 

2. ควรศกึษาการประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิรูปประเทศท่ีน ามาใชใ้นกรมควบคมุโรค 

กิตตกิรรมประกาศ 



ขอขอบพระคณุ นพ.เสรี ตูจ้ินดา ศ.นพ.ภิรมย ์กมลรตันกลุ นพ.มานิต ธีระตนัตกิานนท ์นพ.ธนรกัษ ์

ผลิพฒัน ์นพ.ปรีชา เปรมปรี นพ.สมบตั ิแทนประเสรฐิสขุ ท่ีกรุณาชว่ยเหลือและใหข้อ้มลูผูว้ิจยั 
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