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“ความรู้เปรียบเหมือนทรัพย์: ยิ่งได้รับ ยิ่งทําให้อยากได้” (Billings Josh, 1818-1885)
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ในการดําเนินงานวิจัย การจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค ที่จะได้เรียนรู้กระบวนงาน และผลการ
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คณะผู้จัดทํา
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)
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1

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประวัติหน่วยงาน
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) เป็นหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค
ที่พัฒนาจากสํานักจัดการความรู้เดิม ตามคําสั่งที่ 265/2559 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
งานวิจัยของกรมฯ ให้มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพิ่มผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนานโยบาย แนวทาง และมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพอย่างแท้จริง ประกอบด้วย 3 งานหลัก ได้แก่ การวิจัยและการวิจัยประเมินเทคโนโลยี การ
จัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรม และการรับรองมาตรฐาน โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรม การนําผลงานไปใช้
ประโยชน์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ บูรณาการและเชื่อมโยงระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีระบบสนับสนุน
ช่วยเหลือให้ดําเนินงานวิจัยได้สําเร็จ ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)
วิสัยทัศน์
“เป็นหน่วยงานหลักทีข่ ับเคลื่อนการวิจยั การสร้างองค์ความรู้ และ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประเทศ”

2
1.2 เป้าประสงค์
1. ผลงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2. องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
3. ประเทศมีนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่พัฒนาจากผลงานวิจัยองค์
ความรู้ และนวัตกรรม
4. กรมควบคุมโรคมีบุคลากรที่มีศักยภาพในด้านการวิจัย จัดการความรู้ การพัฒนานวัตกรรมและประเมิน
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
5. ประเทศมีระบบรับรองมาตรฐานการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
1.3 ค่านิยม : TACIT
Team Work = ทํางานและเรียนรู้กันเป็นทีม
Accountability = รับผิดและรับชอบ ตรวจสอบได้
Customer’s satisfaction = คุณภาพของงาน ความพึงพอใจของลูกค้า
Integrity = ความยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม
Thrive to success = มุ่งมั่นต่อความสําเร็จตามเป้าหมาย
1.4 นโยบาย
1. ประกาศนโยบายให้ทุกหน่วยงานภายในกรมฯดําเนินการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
ทุกปี โดยประกาศ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ดังนี้
1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักวิจัยของหน่วยงานให้เพิ่มขึ้น
2) พัฒนาแผนงานวิจัย ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการทําเป็น
ชุดโครงการวิจัยที่ส่งผลต่อการนําไปพัฒนานโยบาย มาตรการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3) ดํ าเนิ น งานวิ จัยหรื อร่ วมกับ เครื อข่ายวิจั ยในพื้นที่ดําเนินงานวิ จัยให้ส อดคล้องกับ แผน
งานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
4) สนั บสนุน อํ า นวยความสะดวกในการดํา เนิน งานวิ จัยให้แ ก่นั กวิจั ยของหน่ว ยงาน ให้
สามารถดําเนินโครงการวิจัยได้สําเร็จตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
5) จั ด ตั้ง คลิ นิ กให้ คํ า ปรึ ก ษางานวิ จั ยแก่ นั ก วิจั ย ของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า
เกี่ยวกับการกําหนดโจทย์หรือคําถามวิจัย การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การใช้สถิติ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
6) ส่งเสริมให้มีการนําผลงานวิจัยของหน่วยงานไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็ น
รูปธรรม
2. กําหนดจํานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ให้เป็นตัวชี้วัดในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ได้แก่
1) ตั วชี้วัดระดั บความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภั ย
สุขภาพ
2) ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานให้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์หลักของหน่วยงาน
3) ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
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บทที่ 2 โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากําลัง
2.1 บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) มีโครงสร้างเป็น 5 กลุ่มงานได้แก่
กลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วย กลุ่มวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการความรู้
กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน และกลุ่มสนับสนุน ประกอบด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
กลุ่มบริหารทั่วไป กรอบอัตรากําลังมี 49 อัตรา ปัจจุบันมีบุคลากรรวม 42 คน เป็นข้าราชการ 12 คน พนักงาน
ราชการและลูกจ้างประจํา 25 คน และจ้างเหมาบริการ 5 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560) ดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2 โครงสร้างสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)
คณะกรรมการกํากับทิศทางงานวิจัยการควบคุม
คณะกรรมการสนับสนุนการบริหาร
ผู้อํานวยการสถาบันฯ
แผนงานและงบประมาณวิจัย

โรคและภัยสุขภาพ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนา
งานวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กลุ่มวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการความรู้ กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
(กรอบอัตรากําลัง 19 อัตรา)
(กรอบอัตรากําลัง 6 อัตรา)
(กรอบอัตรากําลัง 4 อัตรา)
1. งานบริหารและสนับสนุนการวิจัย
2. งานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
3. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย

1. งานจัดการความรู้
และนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. งานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
(กรอบอัตรากําลัง 9 อัตรา)
1. งานพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร
2. งานแผนและติดตามประเมินผล
3. งานฐานข้อมูลและคลังความรู้

1. งานพัฒนาระบบมาตรฐาน
2. งานรับรองมาตรฐาน

กลุ่มบริหารทัว่ ไป
(กรอบอัตรากําลัง 10 อัตรา)
1. งานธุรการ
2. งานบุคลากร
3. งานการเงินและบัญชี
4. งานพัสดุ

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการสนับสนุนการบริหารแผนงานและงบประมาณวิจัย มีบทบาทพิจารณาจัดสรรงบวิจัย
2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มีบทบาทในการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
3. คณะกรรมการกํากับทิศทางงานวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีบทบาทให้ข้อเสนอแนะ ที่ปรึกษาด้าน
ยุทธศาสตร์การวิจัย
4. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีบทบาทให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานวิจัย
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2.2 ทําเนียบบุคลากรสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)
ภาพที่ 3 ทําเนียบบุคลากรสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)

ทําเนียบบุคลากร

ผู้อํานวยการ

กลุ่มวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการความรู้

กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร
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2.3 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค
ผลการดํ า เนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของสถาบั น วิ จั ย จั ด การความรู้ และ
มาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค ระดับดีมาก (ลําดับที่ 3) ประเภทกองบริหาร ประจําปีงบประมาณ 2559
รายละเอียดดังกราฟที่ 1
กราฟที่ 1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ สวคร. ปี2553-2560

2.4 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น 20,671,800บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 18,227,300 บาท ซึ่ง
ประกอบด้ วยงบบุคลากร, งบดําเนินงาน(ขั้นต่ําประจํา), งบดําเนินงานโครงการ, และงบลงทุน (ครุภัณฑ์ )
รายละเอียดดังกราฟที่ 2 และกราฟที่ 3
กราฟที่ 2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กราฟที่ 3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
3.1 แผนยุทธศาสตร์การวิจยั และพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประเทศไทย
พ.ศ. 2560-2564
การดําเนินการจัดทําแผนวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการจัดทํา ภายใต้ขอบเขตบทบาทและภารกิจของหน่วยงานตนเอง ไม่มีกรอบ
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนการวิ จั ย ฯที่ ดํ า เนิ น งานร่ ว มกั น ในภาพรวม ขาดการกํ า หนดทิ ศ ทางและภาพรวมใน
ระดับประเทศที่ชัดเจน กรมควบคุมโรคได้เล็งเห็นความสําคัญ และ
มอบหมายให้สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุม
โรค (สวคร.) ดําเนินการขับเคลื่อนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
วิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่สนับสนุนและสอดรับกับวาระ
ที่ประเทศมีการปฏิรูประบบวิจัยให้เกิดความชัดเจนในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายใน 20 ปีข้างหน้า
Download
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา ด้ า นการป้ อ งกั น
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ พ.ศ. 2560-2564 เกิดจาก
การมี ส่ว นร่ วมของผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ มี ส่ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกกรมฯ และมีการนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกํากับ
ทิศ ทางงานวิจั ย การควบคุม โรคและภัย สุข ภาพ กรมควบคุม โรค
กําหนดวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ คือ “ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา ด้าน
ป้องกันควบคุมโรคและภั ยสุข ภาพ ที่ มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ”
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการระบบวิจัยและพัฒนาให้เป็น
เอกภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพองค์กรและ
ความเข้มแข็งเครือข่ายทางการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์
Download
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3.2 การแปลงแผนฯสู่การปฏิบัติ และการขับเคลื่อนแผนฯ
ระยะเร่งด่วน (เมษายน 2559-กันยายน 2559)
- แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา ด้านการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
ระยะสั้น (1-6 เดือน)
- กําหนดประเด็นวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรค เช่น แผนงานโรคหรือแผนงานระบบที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่งชาติ
- จัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน
- จัดทําแผนปฏิบัติการการวิจัยและพัฒนา ด้านการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 2564) และแผนปฏิบัติการประจําปี ที่ครอบคลุมเนื้องานตั้งแต่ การกําหนดประเด็นวิจัยด้านการป้องกันควบคุม
โรค การกําหนดผลักดันเป็นทิศทางและนโยบายวิจัย การประมาณการงบประมาณจัดสรรทุนและการประเมินผล
บริหารจัดการงานวิจัยครบวงจรอํานวยให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ เหมาะสมตามจริยธรรมการวิจัย และการ
ผลักดันให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งทางสาธารณะและเชิงพาณิชย์
ระยะกลาง (1 ปี)
- จัดทําแผนที่นําทาง (Roadmap) ในแต่ละประเด็นวิจัย มีเป้าหมายผลงานส่งมอบเช่น
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ เทคโนโลยี ระบบ ฯลฯ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์การวิจัย แห่งชาติ พร้อม
ทั้งกําหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ ทั้งงบประมาณ กําลังคนวิจัย (นักวิจัย นักวิชาชีพแต่ละสาขา) โครงสร้างพื้นฐานการ
วิจัยที่สําคัญและจําเป็น (ทั้งในส่วนของ Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure)ระยะยาว (5 ปี)
- ทบทวนแผนที่นําทางของแต่ละประเด็นวิจัย เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับประเด็นวิจัย
ด้านการป้องกันควบคุมโรค และยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุขและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ซึ่งอาจจะมีการปรับเพิ่มหรือลด ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในบริบทของ
ประเทศ ภูมิภาคและโลก รายละเอียดดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา ด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

วิสัยทัศน์
ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา ด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ 1
การจัดการระบบวิจัยและพัฒนาให้เป็น
เอกภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ 2
การพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อ
ต่อการวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาศักยภาพองค์กรและความ
เข้มแข็งเครือข่ายทางการวิจัย

ยุทธศาสตร์ 4
การพัฒนางานวิจัยที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ
และเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์ 1.1
บูรณาการยุทธศาสตร์หน่วยงานวิจัย

กลยุทธ์ 2.1
เร่งรัดให้เกิดกลไกการใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐานและทรัพยากรด้านการวิจัยร่วมกัน

กลยุทธ์ 3.1
เร่งรัดการสร้างบุคลากรทางการวิจัย
ร่วมกับ สถาบันวิชาการ

กลยุทธ์ 4.1
เร่งรัดพัฒนางานวิจัยทีส่ อดคล้องกับ
สถานการณ์ ความต้องการ และการนํา

กลยุทธ์ 2.2
ลดข้อจํากัดและอุปสรรค
ในการพัฒนางานวิจัย

กลยุทธ์ 3.2
พัฒนาศักยภาพองค์กรและความเข้มแข็ง
เครือข่ายทางการวิจัย

(pooled resource and facilities)

กลยุทธ์ 1.2
พัฒนาระบบงบประมาณที่มปี ระสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 2.3
สร้างแรงจูงใจในอาชีพ
นักวิจัยและพัฒนา

งานวิจัยไปใช้ประโยชน์

บทที่ 4 ผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่สําคัญ
เพื่อตอบสนองภารกิจกรมควบคุมโรค
4.1 ระบบการจัดการความรู้ของกรมควบคุมโรค
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรมควบคุมโรค เพื่อตอบสนองบทบาทภารกิจด้านการป้องกัน
ควบคุมโรค สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) ในฐานะเป็นหน่วยงาน Focal
point ดูภาพรวม ที่ผ่านมาได้ใช้กลไกการจัดตั้ง KM Team ในทุกหน่วยงาน กําหนดแนวทางการจัดการความรู้
ใน 4 กระบวนการสําคัญ ได้แก่ 1. การถอดความรู้ คือ การบ่งชี้ความรู้สําคัญขององค์กรที่ต้องจัดทํา แสวงหา
ความรู้ และสกัดออกมาเป็นความรู้ 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การถ่ายทอดความรู้ทั้งในรูปแบบ Tacit
Knowledge และ Explicit Knowledgeอย่างต่อเนื่อง 3. การนําไปใช้ประโยชน์ คือต้องนําความรู้ (เคล็ดลับ
เทคนิค) ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 4. การบํารุงรักษาความรู้ คือ การทบทวน
ให้ความรู้นั้นถูกต้อง ทันสมัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ การจัดเก็บในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน การเข้าถึง
ความรู้นั้นๆ เป็นต้น ดังภาพที่ 5
ภาพที่ 5 แนวทางการจัดการความรู้ของการควบคุมโรค

4.1.1 กระบวนการจัดการความรู้ของกรมควบคุมโรค
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นต้องไม่แยกการจัดการความรู้ออก
จากงานในความรับผิดชอบ เพียงแต่ต้องใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของงานแต่ละประเภท
เช่น การทบทวนบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน (AAR), ชุมชนนักปฏิบัติ ( CoP), การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสายงาน, การ
จัดตลาดนัดความรู้, การเทียบเคียงกับหน่วยงานที่เป็นเลิศ (Benchmarking), พี่สอนน้อง เป็นต้น ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 กระบวนการจัดการความรู้ของกรมควบคุมโรค

4.1.2 ผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ
ภาพที่ 7 ก้าวย่าง..ของงาน KM กรมควบคุมโรค
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1) ฐานข้อมูลหัวข้อความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรค ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2560
จากกลไกการจัดการความรู้ของ KM Team ของแต่ละหน่วยงานของกรมควบคุม
โรค ได้มีการดําเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานของตนเอง มีการคัดเลือกหัวข้อความรู้เพื่อเผยแพร่ใน
รูปแบบ “การจั ดการความรู้” สําหรับหน่ วยงานวิชาการหน่วยงานละ 3 หั วข้ อความรู้ หน่วยงานบริหาร
หน่วยงานละ 2 หัวข้อความรู้ จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานสถาบันวิจัยฯ ดังกราฟที่ 4
กราฟที่ 4 จํานวนหัวข้อความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรค ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2560
จํานวน (เรื่อง)

ปีงบประมาณ
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้
เพื่อให้มีการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิผล สถาบันวิจัย จัดการ
ความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค ได้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับ KM Team รวมทั้งบุคลากรภายใน
กรมควบคุมโรคที่ผ่านมา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจการจัดการความรู้ภายใน
หน่วยงาน มีผลรวมของผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพในแต่ละปีดังนี้

ปี 2558 (171 คน)

ปี 2559 (105 คน)

ปี 2560 (155 คน)

4.1.3 ผลการดําเนินงานที่สําคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1) การจัดประชุมวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติ ประจําปี
2559 การจัดประชุมวิชาการของกรมควบคุมโรค เป็นเวทีการส่งเสริมการใช้ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ที่
สําคัญมาก ของบุคลากรกรมควบคุมโรคและเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ในปี 2559 มี
การจัดงานสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ผู้เข้าสัมมนา 2,700 คน Theme : ผนึกกําลัง เผชิญหน้าความท้าทาย สู่เป้า หมายลด
โรคภัยอย่างยั่งยืน กิจกรรมประกอบด้วย
- การจัดแสดงนิทรรศการ Time line งานป้องกันควบคุมโรคจากอดีตถึงปัจจุบัน
- มีหัวข้อการบรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ 19 เรื่อง
- การเสนอผลงานวิจัย/วิชาการประเภท บรรยาย 53 เรื่อง (ภาษาอังกฤษ 4 เรื่อง) ประเภท
โปสเตอร์ 54 เรื่อง และ E-โปสเตอร์ 44 เรื่อง

12
- ประกวดภาพถ่ายในอดีต เพื่อนําไปสู่การจัด “งาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย”ที่จะจัดขึ้น
ในปี 2561 มีผู้ส่งภาพเข้าประกวด 80 ภาพ

2) การจัดประชุมวิชาการ 42 ปีครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2559 จัด
เมื่อวันที่ 19 -20 กันยายน 2559 ณ.โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม. ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น
800 คน
กิจกรรมที่สําคัญ ประกอบด้วย
 พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”
แด่ “นพ.สุชาติ เจตนเสน” ผู้อุทิศตนเพื่องานป้องกันควบคุมโรค เป็นครัง้ แรก
ของกรมควบคุมโรค
 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางข้างหน้าของระบบป้องกันควบคุมโรค”
โดย นพ.อําพล จินดาวัฒนะ อดีตเลขาธิการสมัชชาสุขภาพและสมาชิกสภา
ขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศ
 บรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ 8 หัวข้อเรื่อง
 การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ
 บอร์ดแสดงผลงานเด่น (Good Practices) 18
แผนงานโรค
 ประกวดภาพภาพเก่าเล่าเรื่อง มีคนส่งภาพประกวด
99 ภาพ
 จัดทําหนังสือ 42 ปีครบรอบวันสถาปนากรมควบคุม
โรค และหนังสือ จากไม้ใหญ่ สู่ต้นกล้า
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3) จัดเวทีเสวนาวิชาการผู้รเู้ ห็นทางประวัติศาสตร์ (witness seminar) ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรค ปีพ.ศ. 2559 จํานวน 3 เรื่อง
(3.1) “การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซาร์ส์รายแรกของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 ณ ห้องประชุมสบายใจ สํานักติดต่อนําโดยแมลง โดยผู้ร่วมเสวนาได้แก่
แพทย์หญิงอัจฉรา เชาววะวณิช อดีตผู้อํานวยการสถาบันบําราศนราดูร นางถนอมจิตต์ ดวนด่วน อดีตหัวหน้า
กลุ่มงานพยาบาล สถาบันบําราศนราดูร และนางสาวศุภลักษณ์ หิริวัฒนวงค์ อดีตหัวหน้าห้องผ่าตัดร่วมในการ
สนทนา ผู้ดําเนินการเสวนาคือ นางมณี สุขประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สถาบันวิจัย
จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
(3.2) ย้อนอดีต...ความสําเร็จและความก้าวหน้าในการกวาดล้างโปลิโอของประเทศไทย
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน จัดเสวนาทางวิชาการผู้รู้เห็นทาง
ประวัติศาสตร์ (witness seminar) ด้านการป้องกันควบคุมโรค เรื่อง ย้อนอดีต...ความสําเร็จและ
ความก้าวหน้าในการกวาดล้างโปลิโอของประเทศไทย ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกกรม
ควบคุ ม โรค โดยมี วิ ท ยากร 5 ท่ า น คื อ 1) แพทย์ ห ญิ ง ประลมภ์ ศกุ น ตนาค อดี ต รองปลั ด กรุ ง เทพฯ
2) นายแพทย์ประยูร กุนาศล ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 3) ศ.คลินิค (พิเศษ) สุจิตรา นิมมานนิตย์ ที่ปรึกษา
กรมควบคุมโรค 4) นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 5) นายแพทย์ ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ผู้ดําเนินการอภิปรายโดย นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อ
ทั่วไป
(3.3) “วิวัฒนาการและจุดเปลี่ยนงานควบคุมโรคมาลาเรียของประเทศไทย” วันที่ 28
มกราคม 2559 ในการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจําปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559
ผู้ดําเนินการอภิปราย: นายประชาธิป กะทา สํานักวิจัยสังคมและสุข ภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
วิทยากร 1) พญ.กรองทอง ทิมาสาร อดีตเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 2) นพ.จีรพัฒน์
ศิริชัยสินธพ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค 3)
อ.ชาติชาย มุกสง ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.1.4 ผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1) วางระบบงานจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ เพื่อเตรียมการจัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย
ด้วยในปี พ.ศ. 2561 จะครบวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ทุกกรมและ
ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองในวาระสําคัญนี้ โดยมีกิจกรรมสําคัญได้แก่การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ (ส่วนกลาง
และระดับกรม) จัดตั้งหอจดหมายเหตุกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาวิจัย/งานวิชาการ ประวัติศาสตร์สุขภาพ
ภาพยนตร์สารคดี คัดเลือกบุคคล/ชุมชน ต้นแบบ การอนุรักษ์อาคารเก่า ฯลฯ ในส่วนของกรมควบคุมโรคได้
ดําเนินกิจกรรมงานจดหมายเหตุ โดยรวบรวมเอกสาร ภาพถ่าย วัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และ
จัดทําทะเบียนวัตถุ ดังนี้
(1.1) แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค สํารวจ เอกสาร หนังสือ เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จํานวน 375 รายการ ดังนี้
(1.1.1) แฟ้ ม เอกสารบั น ทึ ก สถิ ติ ใ นช่ ว งมี ก ารระบาดของโรคติ ด ต่ อ สํ า คั ญ /แบบบั น ทึ ก
อหิวาตกโรค ปี 2512/บัตรรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อยุคแรก ปี พ.ศ. 2510
จํานวน 12 รายการ
(1.1.2) คู่มือการปฏิบัติงานของโรคต่างๆ (ในอดีต)
จํานวน 20 รายการ
(1.1.3) ประมวลพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตร พระราชนิพนธ์ และ
พระราชดํารัสฯของรัชกาลที่ 9 /สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์
จํานวน 7 รายการ
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(1.1.4) เครื่องฉายภาพยนตร์ / เครื่องขยายเสียง ปี 2532 – 2325 จํ า นวน 10 เครื่ อ ง
(1.1.5) เครื่องส่งวิทยุ ปี 2543
จํานวน 6 เครื่อง
(1.1.6) เครื่องพ่นสารเคมีหมอกควัน ปี 2525 – 2529
จํานวน 10 เครื่อง
(1.1.7) เครื่องมือในห้องปฏิบัติการของโรคต่างๆ
จํานวน 50 รายการ
(1.1.8) หนังสือเก่ามากๆ (“รวมเล่ม แถลงการณ์สาธารณสุข เล่ม 15 พ.ศ.2482” และ
“พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ ฉบับที่ 1 และ ที่ 2 พุทธศักราช 2477-79”) ได้รับจาก ดร.สีวิกา แสงธาราทิพย์ )
จํานวน 2 เล่ม
(1.1.9) เอกสาร บันทึกข้อความ หนังสือ คุดทะราด (ได้รับจากนายวันชัย อาจเขียน) จํานวน 135 รายการ
(1.1.10) เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ (จาก รพ.บางรัก ซึ่งทุบตึกเพื่อสร้างอาคารใหม่) จํานวน
80 รายการ
(1.1.11) รถยนต์จิ๊ป (Jeep Sedan) พ.ศ.2525
จํานวน 1 คัน
(1.1.12) เอกสารประวัติศาสตร์ด้านระบาดวิทยา ( 707 แผ่น ) จํานวน 41 รายการ
(1.2) ได้รับภาพถ่ายในอดีต (ส่วนบุคคล) และจากหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ประมาณ 6,445 ภาพ
(1.2.1) ภาพถ่ายกิจกรรมงานควบคุมวัณโรค/สถานที่หน่วยงานในอดีต (ของ นพ.นัดดา ศรียา
ภัย) จํานวน > 3,000 ภาพ
(1.2.2) ภาพถ่ายการสํารวจสิ่งแวดล้อมในแม่น้ําปิงก่อนการสร้างเขื่อนภูมิพล (ของ นพ.สุชาติ
เจตนเสน) จํานวน 212 ภาพ
(1.2.3) ภาพถ่ายกิจกรรมสํารวจโรคคุดทะราดของ จ.นราธิวาส ปี 2506-2507 (ของนายธีร
ศักดิ์ สมบูรณ์) ผู้ปฏิบัติงานหน่วยควบคุมคุดทะราด จ.นราธิวาส
จํานวน 44 ภาพ
(1.2.4) ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการกําจัดโรคคุดทะราด (ของรพ.บางรัก) จํานวน 606 ภาพ
(1.2.5) ภาพถ่ายกิจกรรมการควบคุมกามโรค (ของรพ.บางรัก)
จํานวน 186 ภาพ
(1.2.6) ภาพถ่ายกิจกรรมในอดีตของสถาบันราชประชาสมาสัย
จํานวน 2,370 ภาพ
(1.2.7) ภาพถ่ายในอดีตจากหน่วยงานในสังกัดกรมฯ
จํานวน 26 ภาพ
หมายเหตุ : ทั้งหมดอยู่ระหว่างการจัดทําทะเบียนวัตถุ
2) จัดเวทีเสวนาวิชาการผู้รู้เห็นทางประวัติศาสตร์ (witness seminar) ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรค (ต่อเนื่องจากปี 2560) จํานวน 1 เรื่อง
(2.1) สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเหลียวหลัง...
แลหน้า
บอกเล่ าประวั ติศาสตร์วัณโรคในประเทศไทย เมื่ อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสบายใจ สํานักติดต่อนําโดยแมลง โดยผู้
ร่วมเสวนาอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ได้แก่ นายแพทย์ยุทธิชัย เกษตร
เจริญ แพทย์หญิงศรีประภา เนตรนิยม และแพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี
โดยมีนายบุญเชิด กลัดพ่วง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค เป็นผู้ดําเนินการอภิปราย
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3) งานวิชาการมีผลงาน อาทิ
(3.1) หนังสือ จากไม้ใหญ่ ถึงต้นกล้า“ไม้ใหญ่ 11 ต้น” เปรียบเสมือน
“แม่ ทับ ใหญ่ ” ในแต่ละด้านของงานป้องกัน ควบคุ มโรค ที่ได้ถ่ายทอดบางแง่มุม ของ
แนวคิด ของผลการดําเนินงานในแต่ละด้านของงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อส่ งต่อให้
กําลังใจกับ “ต้นกล้านับร้อย นับพัน” ที่กําลังเติบโตภายใต้ร่มเงาของกรมควบคุมโรค ได้
เป็นหลักยึดแนวคิดในการปฏิบัติงาน แรงบันดานใจ ที่จะบ่มเพาะและหล่อหลอมให้ “ต้น
กล้า” ได้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ (รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของ
สถาบันวิจัยฯ ในหัวข้อหนังสือแนะนํา)
(3.2) หนังสือ Unseen กรมควบคุมโรค...เส้นทางประวัติศาสตร์และ
ความทรงจํา เป็นการบันทึกเรื่องราวที่กําลังจะเป็นอดีต เช่นอาคารสถานที่หลายแห่ง ที่
เคยเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในอดีต ที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน กําลังจะถูกรื้อถอน เพื่อ
สร้างอาคารหลังใหม่มาทดแทนในการปฏิบัติงาน และเป็นการเปิดประตูบานใหญ่อีกบาน
หนึ่งของกรมควบคุมโรค เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกรมควบคุมโรค ผ่าน
การบอกเล่าเรื่องราวในอดีต ให้เห็นถึงคุณค่าความเสียสละของคนรุ่นก่อนที่ส่งมอบและส่ง
ต่อสิ่งมีค่ามาให้คนรุ่นใหม่ ได้ปฏิบัติต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด เพื่อภารกิจที่สําคัญคือ การป้องกัน
ควบคุมโรคแก่ประชาชนไทยให้มีความปลอดภัยและสุขภาพดีตลอดไป (รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจาก
เว็บไซด์ของสถาบันวิจัยฯ ในหัวข้อหนังสือแนะนํา)
(3.3) หนังสือ “42 ปีกรมควบคุมโรค”…ย้อนอดีต ความสําเร็จ...และ
ความท้าทายในอดีต จัดทําขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกในวาระครบรอบวันสถาปนากรมฯที่
มีอายุครบ 42 ปี เนื้อหาหลักในหนังสือเล่มนี้จะแบ่งเป็น 8 หัวข้อหลัก คือ (1) สารจาก
ผู้บริหาร (2) ประวัติศาสตร์และพัฒนาการกรมควบคุมโรค (3) ภารกิจใหม่ของหน่วยงาน
ใหม่ (4) ย้ อ นรอยประวั ติ ศ าสตร์ . .ผลงานสํ า คั ญ ..สู่ อ นาคตที่ ท้ า ทาย (5) การพั ฒ นา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐของกรมควบคุมโรค (6) บทสังเคราะห์ (7) ประวัติขุน
ประเมินวิมลเวชช์ (8) รายนามอดีตอธิบดี (รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์
ของสถาบันวิจัยฯ ในหัวข้อหนังสือแนะนํา)
(3.4) หนังสือ 40 ปีครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค จัดทําขึ้น
เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกในวาระครบ 40 ปี วันสถาปนากรมฯ ซึ่งเป็นการคิดรวมระยะเวลา
ของทั้ง 2 กรม คือ กรมควบคุมโรคติดต่อ (พ.ศ. 2517 - 2544) และกรมควบคุมโรค (พ.ศ.
2545 - ปัจจุบัน) เนื้อหาหลักๆแบ่งเป็น 5 หัวข้อหลักๆ คือ (1) เป็นมุมมองของผู้บริหาร
(2) ประวัติศาสตร์และพัฒนาการความเป็นมาของกรมควบคุมโรค (3) ความสําเร็จของ
งานป้องกันควบคุมโรค(ติดต่อ)ในอดีต (4) ผลงานที่ได้รับรางวัล (5) แลหน้า...ปัญหาโรค/
ภัยสุขภาพในอนาคตและการเตรียมความพร้อม (รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจากเว็ป
ไซด์ของสถาบันวิจัยฯ ในหัวข้อหนังสือแนะนํา)
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4) การศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์ จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่
(4.1) ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของโรคมาลาเรียในประเทศไทย ต้องการสํารวจและ
รวบรวมหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาลาเรียในสังคมไทยทุกยุคสมัยให้เป็นระบบสําหรับค้นหาและวิจัย รวมทั้ง
สามารถใช้ข้อมูลหลักฐานดังกล่าวมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในมิติต่างที่มาลาเรียมีต่อ
สังคมไทยในช่วงเวลาต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างความหมายและแนวคิดแนวปฏิบัติต่อโรคเก่าแก่ดั้งเดิม ใน
สังคมไทยให้เป็นภาพชัดเจน ผ่านการเก็บข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดี เอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์บุคคล
ร่วมเหตุการณ์ ข้อมูลภาพถ่าย และภาพยนตร์หรือสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับมาลาเรียทั้งหมด มารวบรวมเป็นไทม์ไลน์
เรื่องมาลาเรียที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา (รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจาก
เว็บไซด์ของสถาบันวิจัยฯ ในหัวข้อหนังสือแนะนํา)
(4.2) วัฒนาการของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) : กระดูกสันหลังของการ
ป้องกันควบคุมโรค งานชิ้นนี้เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล ในเชิงไล่เรียงพัฒนาการของทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็วหรือทีม SRRT โดยค้นคว้าจากทั้งเอกสารและค้นจากความทรงจําของผู้เกี่ยวข้อง แบ่ง
เนื้อหาออกเป็นสามส่วนคือ
ส่วนที่หนึ่ง เป็นความพยายามฉายภาพการเกิดโรคระบาดของสังคมไทยในอดีต ไล่เรียงมา
ตั้งแต่สมัยที่การแพทย์แบบตะวันตกยังเข้ามาไม่ถึง ทําให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจํานวนมาก จนกระทั่งเกิด
วิวัฒนาการของการศึกษาโรคระบาดในนามของระบาดวิทยา ซึ่งขณะนั้นการสอบสวนโรคเริ่มค้นหาสาเหตุจาก
การลงพื้นที่ เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและยับยั้งการแพร่ระบาด โดยเป็นการส่งคนจากส่วนกลางไปยังพื้นที่เกิดเหตุ
ทั้งนี้เพื่อให้ภาพว่าก่อนมีทีม SRRT นั้นมีการทํางานสอบสวนโรคกันอย่างไร
ส่วนที่สอง จะเห็นภาพการก่อตัวของทีม SRRT มาตามลําดับ ตั้งแต่เริ่มมีแนวคิด และเป็นรูป
เป็นร่างอย่างเป็นทางการตามนโยบายระดับประเทศ ในช่วงเวลาการระบาดรุนแรงของไข้หวัดนกเมื่อปี
พ.ศ.2558 และยังเห็นว่าแม้จะเร่งรัดจัดตั้งทีมตามสถานการณ์แต่ก็มีการเร่งพัฒนาศักยภาพ
ของทีม SRRT ไปด้วยอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตัวอย่างการสอบสวนโรคที่นําเสนอจะช่วยให้เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของทีม SRRT ได้อย่างชัดเจน รวมถึงผลงานที่มีคุณค่าของทีม SRRT ที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับส่วนสุดท้ายได้ชี้ให้เห็นถึงข้อจํากัดในการทํางานของทีม SRRT ตลอดจนการนําเสนอ
สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีกฎหมายใหม่ที่อาจจะช่วยสนับสนุนการทํางานของทีม SRRT ในรูปแบบใหม่ที่ต่างไป
จากเดิม ซึ่งจะต้องติดตามการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นต่อไปว่าจะออกมาในรูปแบบใด (รายละเอียดสามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยฯ ในหัวข้อหนังสือแนะนํา)
(4.3) ความสําเร็จของการกําจัดโรคติดต่อในอดีต (ไข้ทรพิษ คุดทะราด กาฬโรค) เป็นการ
รวบรวมวิวัฒนาการการเกิดโรคในประเทศไทย การระบาดและความรุนแรงของสถานการณ์ในแต่ละยุคสมัย
รวมถึงความเจริญก้าวหน้าของการดูแลรักษาโรคในอดีต การป้องกันและการควบคุมโรค การได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ และความสําเร็จที่สามารถดําเนินการ
กําจัดโรคติดต่อในอดีตให้หมดไป
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(4.4) “ย้อนรอย...การดูแล รักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ในยุคแรกของประเทศไทย” เพื่อบันทึก
สภาพการณ์ของสังคม และการดูแล รักษาผู้ป่วยเอดส์ในยุคแรก ที่โรงพยาบาลในสังกัดกรมควบคุมโรคคือ
สถาบันบําราศนราดูร เดิมเป็นโรงพยาบาลบําราศนราดูรที่นับเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคติด
เชื้อแห่งแรก และเป็นสถานที่ที่ดูแลผู้ป่วยเอดส์ในอดีต ซึ่งเดิมเคยมีเมรุเผาศพอยู่ภายในโรงพยาบาล เนื้อหาจะ
เป็ น การสั ม ภาษณ์ ทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง แพทย์ พยาบาล เจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบในการทําหน้าที่เผาศพผู้ป่วยที่เสียชีวิตแทนสัปเหร่อคนสุดท้ายของโรงพยาบาล เนื้อหาเป็นต้นฉบับ
พร้อมจัดพิมพ์และรวบรวมจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลหนึ่งในการเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมควบคุมโรค เผยแพร่
ในวาระที่กรมควบคุมโรคจะร่วมเฉลิมฉลองงานครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ในปี พ.ศ.2561
5) จัดทําชีวประวัติบุคคลที่ควรยกย่อง ปี 2560 จัดทําหนังสือ “หนึ่งในร้อย” นายแพทย์
สุชาติ เจตนเสน ผู้บุกเบิกระบาดวิทยาไทย เป็นการรวบรวมชีวประวัติการทํางาน ความรู้ประสบการณ์การ
ดําเนินงานในอดีต และความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบาดวิทยา ของประเทศไทยที่ถือเป็นสิ่งที่น่า
ภาคภูมิใจของวงการสาธารณสุข โดยท่านอาจารย์สุชาติ เจตนเสน นับเป็นบุคคลสําคัญหนึ่งในสามท่านที่เป็นผู้
บุกเบิกงานด้านระบาดวิทยา อีกสองท่านซึ่งมีบทบาทสําคัญ คือ ท่านอาจารย์นายแพทย์ประยูร กุนาศล และ
อาจารย์นายแพทย์ธวัช จายนียโยธิน สองบุคคลสําคัญ และบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหลายท่านที่มีเรื่องราวส่วนหนึ่ง
อยู่ในหนังสือ “หนึ่งในร้อย” นี้เช่นกัน หนังสือชีวประวัติบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการศึกษาของหลาย
สถาบันขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญของวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยที่มี
เรื่องราวชีวประวัติ ผลงานวิชาการ การทํางานด้านโรคติดเชื้อ ท่านได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายจากทั้ง
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนังสือชีวประวัติของบุคลากรผู้ทรงคุณค่าอีกท่านหนึ่งที่มี
เนื้อหาน่าสนใจ และเหมาะที่จะเป็นต้นแบบคนคุณภาพด้านการสาธารณสุข
6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําทะเบียนวัตถุ สิ่งของทางประวัติศาสตร์
ของโรงพยาบาลบางรัก กรมควบคุมโรค” (เพื่อเตรียมการจัดงาน100 ปีการสาธารณสุขไทย) วัตถุประสงค์
ของโครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสถาบันวิจัย จัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค และ
บุคลากรของกลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (หรือโรงพยาบาลบางรัก) ในการลงทะเบียนวัตถุสิ่งของเพื่อ
เตรียมจัดเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์กรมควบคุมโรค กลุ่มเป้าหมายจํานวน 35 คน วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมตึกอํานวยการชั้น2กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เขตสารทรกทม.
7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและการถ่ายภาพ” (เพื่อเตรียมการจัดงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย) วัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะทํางานจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ
ให้กับคณะทํางานจัดการความรู้ หรือ
นักวิชาการของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเขียนและสามารถ
เขียนงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ด้านการป้องกันควบคุมโรคได้ และเพื่อฝึกทักษะในการถ่ายภาพ เหตุการณ์
กิจกรรม บุคคล ประกอบบทความในการบอกเล่า เรื่องราว ให้ผู้อ่านที่มิได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์เกิดเข้าใจ
ประทับใจ วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2560 กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 60 คน จัดที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค
กรุงเทพมหานคร
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8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําทะเบียน วัตถุ สิ่งของ ทางประวัติ
ศาสตร์ ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 12.4 จังหวัดนราธิวาส” ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม
2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 12.4 จังหวัดนราธิวาส โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ นักประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของกรมควบคุมโรค
มีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้ความรู้รวมถึงการฝึ กภาคปฏิบัติสํ าหรับความรู้เบื้องต้นของงานพิพิธภัณฑ์ และงาน
จดหมายเหตุแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สคร. 12 อันได้แก่ การจัดทําทะเบียน วัตถุ สิ่งของ ทางประวัติศาสตร์
เนื่องจากข้าวของทางประวัติศาสตร์ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 12.4 จังหวัดนราธิวาสมีเยอะ
มาก แต่การมีของชิ้นหนึ่งมีเรื่องเล่าเรื่องราวเหล่านั้นควรได้บันทึกไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 คน
9) อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องเล่าจากงานบันดาล
ใจ”(Narrative Medicine Workshop) ผู้เข้าอบรม 60 คน
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการเขียนและการเล่าเรื่อง ปรับเปลี่ยน
“รายงานแบบวิชาการ” ให้มีความน่าสนใจ รวมทั้งเพื่อฝึกทักษะการ
สื่อสาร ในรูปแบบ “การเล่าเรื่อง”เพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่เกิดจาก
การทํ า งาน มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ ห้ ผู้ เ ข้ า อบรมเขี ย นเรื่ อ งเล่ า จากงาน
บันดาลใจ จํานวน 59 เรื่อง
10) ถอดบทเรียนให้กับหน่วยงานเครือข่าย จํานวน
3 หน่วยงาน
(1) สํานักระบาดวิทยา : ถอดบทเรียนโครงการ One
Health
(2) กลุ่มพัฒนาระบบ : ถอดบทเรียนผลการสําเร็จของ
การดําเนินงาน PMQA กรมควบคุมโรค
(3) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี :
อบรมกระบวนการถอดบทเรียนให้บุคลากร
4.1.5 จุดเด่นและโอกาสพัฒนาของงานKM
จุดเด่นของผลงาน เป็นการริเริ่มระบบงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และงานจดหมายเหตุ มีการบันทึก
งานด้านประวัติศาสตร์งานป้องกันควบคุมโรค วิจัยเชิงประวัติศาสตร์ จัดทําชีวประวัติบุคคลสําคัญ ของกรม
ควบคุมโรค ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเตรียมพร้อมสําหรับการร่วมเฉลิมฉลองการจัดงาน 100
ปีการสาธารณสุขไทย ที่จะมีขึ้นในปี 2561 เละเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพื่อประโยชน์
ต่อบุคลากรและประชาชนทั่วไป
4.1.6 ปัจจัยความสําเร็จ
การให้ความร่วมมือของบุคลากรในกรมควบคุมโรค และหน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมถึง
ทรัพยากร หรือต้นทุนของเอกสาร หนังสือ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มคี ุณค่าทางประวัติศาสตร์ภายในกรมควบคุม
โรคที่มีค่อนข้างมาก มีความหลากหลายในประเภทและคุณค่าทางประวัติศาสตร์
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4.1.7 ปัญหา/อุปสรรค
1) กรมควบคุมโรคเพิ่งเริ่มจัดเก็บรวบรวม เอกสาร วัตถุ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ และจัดทํา
ทะเบียนพิพิธภัณฑ์ตามหลักสากล ยังไม่มีโครงสร้างหน่วยงานที่ดําเนินการเรื่องนี้อย่างชัดเจน จึงทําให้หลาย
หน่วยงานทิ้งเอกสารเก่าซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อมีการทํา 5 ส. บุคลากรเกษียณ เปลี่ยนโครงสร้าง
งาน ฯลฯ
2) บุคลากรของหน่วยงานยังขาดองค์ความรู้ใ นการจั ดเก็บ ลงทะเบียนข้าวของเพื่อเข้ า
พิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนกลางต้องลงไปอบรมให้เป็นครั้งคราว ประกอบกับการลงทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์มี
ขั้นตอน ต้องใช้เวลา และต้องทําร่วมไปกับงานในความรับผิดชอบ ทําให้การลงทะเบียนมีความล่าช้า
3) กรมควบคุมโรคยังขาดสถานที่ทําเป็นคลังพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีความสําคัญมากในการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดเก็บวัตถุสิ่งของตามประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ข้าวของ ยืดเวลาการเสื่อม
เสียหาย ทั้งยังสามารถนําไปจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนได้
4.1.8 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) กรมควบคุมโรคควรมีโครงสร้างอย่างชัดเจนสําหรับงานพิพิธภัณฑ์และงานจดหมายเหตุ ว่า
เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด บทบาทของกรมฯ จะเลือกทั้งงานพิพิธภัณฑ์และงานจดหมายเหตุ หรือ
เลือกเพียงงานใดงานหนึ่ง ด้วยเหตุผลใด
2) เมื่อตัดสินใจข้อแรกแล้ว ต้องกําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน เพราะเป็นงานที่ต้อง
มีความต่อเนื่อง ปฏิบัติงานในระยะยาว ต้องมีการวางแผนงาน วางระบบงาน กําหนดแนวทาง นโยบายต่างๆ
ในเรื่องงานจดหมายเหตุ และงานพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งการกําหนดJD กําลังคน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผลต่อไป

20
4.2 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยฯ ขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนางานวิจัย โดยทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ได้แก่ คณะกรรมการ และอนุกรรมการพัฒนางานวิจัย การควบคุมโรค และภัยสุ ขภาพ มีหน้าที่ กําหนด
แนวทางนโยบาย และสนั บ สนุ น การพั ฒ นางานวิ จั ย ด้ า นการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค และภั ย สุ ข ภาพ และ
คณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัย มีหน้าที่ปกป้องอาสาสมัครจากการดําเนินงานวิจัย รับรองจริยธรรมการวิจัย
ให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล มีกระบวนงานที่สําคัญ ได้แก่
4.2.1 กระบวนงานบริหารงานวิจัยกรมควบคุมโรค
การบริหารจัดการงานวิจัย กรมควบคุมโรค หมายถึง การทบทวนผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
วิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรค เพื่อวางแผนในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยที่ผ่านมา ได้ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์แผนงานวิจัย การ
คัดเลือกโครงร่างงานวิจัย การพั ฒนานักวิ จัย/โครงร่างงานวิจั ย การอนุมัติจริยธรรมการวิ จัย การจัดการ
งบประมาณ การติดตามและประเมินผล การเผยแพร่และการนําไปใช้ประโยชน์ มีกลไกการบริหารจัดการใน
รูปแบบของคณะกรรมการและคณะทํางาน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยการ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และคณะกรรมการสนับสนุนการบริหารแผนงาน
และงบประมาณวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) เป็นเลขานุการทุก
คณะ รายละเอียดดังภาพ
ภาพที่ 8 กระบวนงานบริหารงานวิจัยกรมควบคุมโรค

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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4.2.2 ผลการดําเนินงานที่สําคัญ
1) จํานวนผลงานวิจัย ในปีงบประมาณพ.ศ. 2552-2560 มีผลงานวิจัยรวม 346 เรื่อง ในปี พ.ศ.
2559 มีผลงานวิจัยจํานวน 37 เรื่องและในปีพ.ศ. 2560 มีผลงานวิจัยจํานวน 32 เรื่อง รายละเอียดดังกราฟที่ 5
กราฟที่ 5 จํานวนผลงานวิจัยในปีงบประมาณพ.ศ. 2552-2560
เรื่อง

ปีงบประมาณ

2) การนําไปใช้ประโยชน์ด้านการป้องกันควบคุมโรค เพื่อผลักดันให้เกิดการนําผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1) เชิงนโยบาย 2) เชิงวิชาการ ผล
การดําเนินงานจากการสํารวจโดยให้นักวิจัยตอบแบบสอบถาม พบว่าในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 จาก
18 หน่วยงาน จํานวน 57 เรื่อง มีการนําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 49 เรื่อง 157 ครั้ง โดยนําไปใช้ประโยชน์เชิง
นโยบาย จํานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1 ได้แก่ เรื่อง 1) การศึกษาประสิทธิผลและความคุ้มค่าของวัคซีนไวรัส
โรต้าในจังหวัดนําร่อง (เพชรบูรณ์และสุโขทัย) ต่อเนื่อง ปี 2555-2557 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในพื้นที่เทศบาลตําบลท่าทองใหม่ ปี 2551 – 2554 และ
นําไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ จํานวน 155 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99 รายละเอียดดังกราฟที่ 6
กราฟที่ 6 การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 2555-2558

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 2559
*** ผลงานวิจัย 1 โครงการ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1 มิติ
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3) การบริหารจัดการงบประมาณงานวิจัย งบประมาณงานวิจัยกรมควบคุมโรค
เป็นงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น ที่ได้รับสนับสนุนจากสํานักงบประมาณตั้งแต่ปี 2552-2560 รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 276.95 ล้านบาท มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังกราฟที่ 7
กราฟที่ 7 งบประมาณงานวิจัยกรมควบคุมโรค ที่ได้รับสนับสนุนจากสํานักงบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2560
(ล้านบาท)

ปีงบประมาณ
4) การพั ฒ นาศักยภาพของบุคลากรด้ านการวิจัย จากนโยบายของรัฐบาลปัจจุ บัน ได้
ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (Growth & Competitiveness) โดยกําหนดเพิ่มสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่
ร้อยละ 2 ของ GDP และกําหนดสัดส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนภาครัฐกับภาคเอกชนในสัดส่วน 70:30
โดยบูรณาการงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศและสนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ จะเพิ่มจํานวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร
10,000 คน
กรมควบคุมโรคต้องการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยของกรมฯ ให้มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
และต่ อเนื่ อง เพิ่ มผลงานวิจัยที่มี คุ ณภาพสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ ในการพั ฒนานโยบาย แนวทาง และ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ที่ผ่านมา
กรมฯ ยังไม่สามารถเพิ่มนักวิจัยให้มีจํานวนมากอย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้องพัฒนาให้นักวิจัยที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นนั้น
ให้มีคุณภาพและสามารถนําการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศหรือพื้นที่ จึงได้ตระหนัก
ถึงความจําเป็นในการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของกรมควบคุมโรค ซึ่งตั้งแต่ปี 2554-2560 มีบุคลากร
การวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จํานวน 894 คน รายละเอียดดังกราฟที่ 8
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กราฟที่ 8 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยระหว่างปี 2554-2560
(คน)

ปีงบประมาณ
ผลการดําเนินงานที่สําคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1) จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กรมควบคุมโรค ได้จัดทําบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 19 กันยายน
2559 เพื่อจัดฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training
for the trainers) (แม่ไก่) โดยมีเจตจํานงที่จะร่วมมือกันในการพัฒนา
วิทยากร และฝึกอบรมนักวิจัย ตามหลักสูตรที่ วช. กําหนด กลุ่มเป้าหมาย
คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย
2) การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
- ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาโครงร่ า งงานวิ จั ย
ปีงบประมาณ 2560 แบ่งออกเป็น 3 รุ่น
รุ่ น ที่ 1 วั น ที่ 27 เมษายน 2559 (โรคติ ด ต่ อ นํ า โดยแมลง/โรคเอดส์ แ ละโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์/วัณโรค/โรคเรื้อน)
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2559 (โรคติดต่อนําโดยแมลง/โรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม)
รุ่นที่ 3 วันที่ 29 เมษายน 2559 (โรคติดต่อทั่วไป/ยุทธศาสตร์และบริหารจัดการ/โรคไม่
ติดต่อ/แอลกอฮอล์) มีนักวิจัยเข้าร่วม 51 คน ความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ 88.10
- พัฒนาศักยภาพนักวิจัย (หลักจริยธรรมการวิจัยในคน) ใน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครง
ร่างงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 27-29 เมษายน 2559 จํานวนผู้เข้าร่วม 124 คน มีโครงการที่ผ่านการ
รับรองจริยธรรมการวิจัยและสามารถดําเนินการได้ตามแผนจํานวน 33 เรื่อง จาก 44 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561 (คลินิกวิจัย) วันที่ 10-11
สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมจํานวนทั้งหมด 44 คน มีโครงการที่สามารถพัฒนาเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
จํานวน 19 โครงการ
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- การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการประเมิ น
เทคโนโลยีกรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ 2559 วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม ริเวอร์ไรน์
เพลส นนทบุรี มีผู้เข้าร่วม จํานวน 20 หน่วยงาน 45 คน ความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ 95.50
ผลการดําเนินงานที่สําคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1) การอบรมวิเคราะห์ต้นทุน และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
ครั้งที่ 1 เรื่อง “Costing and Economic Evaluation for Work Productivity and
Policy Improvement” วันที่ 22 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุม
โรค ผู้เข้ารับการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 78 คน ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 96.55
ครั้งที่ 2 เรื่อง “Cost Evaluation Workshop” วันที่ 23 – 25 พ.ย. 2559 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้ารับการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 30 คน ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
ประชุมร้อยละ 96.47
ครั้งที่ 3 เรื่อง “Economic Evaluation Workshop” วันที่ 19 – 22 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้ารับการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 50 คน ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
ประชุมร้อยละ 94.28
ครั้งที่ 4-6 เรื่อง “การพัฒนาโครงร่าง และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่องการ
ประเมินเทคโนโลยี การวิเคราะห์ต้นทุน และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560”
2) โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่)
โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) กลุ่มเป้าหมาย คือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย ระยะเวลาการฝึกอบรมจํานวน 5 วัน วันที่ 27-31 มีนาคม 2560 ณ
ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 เวลา 08.00 น. – 18.00 น. โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย
(2.1) วิชาหลัก จํานวน 21 ชั่วโมง ประกอบด้วย
หมวดวิชาที่ 1: ปรัชญา หลักการ กระบวนการวิจัย และจริยธรรมการวิจัย
หมวดวิ ช าที่ 2: การพั ฒ นาโจทย์ คํ า ถามวิ จั ย และการกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ มุ่ ง สู่ ก ารใช้
ประโยชน์
หมวดวิชาที่ 3: การทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิด และ
สมมติฐานการวิจัย
หมวดวิชาที่ 4: การกําหนดรูปแบบการวิจัย (Research Design)
หมวดวิชาที่ 5: การพัฒนาระเบียบวิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย การใช้สถิติและคณิตศาสตร์การ
วิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล
หมวดวิชาที่ 6: การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงและตีความข้อมูลทางวิจัย และการสรุปผล และ
วิจารณ์ผล
หมวดวิชาที่ 7: การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย (“จากงานประจําสู่งานวิจัย” - R to R)
หมวดวิชาที่ 8: การเขียนรายงาน
หมวดวิชาที่ 9: การนําเสนอ ถ่ายทอด เผยแพร่ และการนําไปใช้ประโยชน์
หมวดวิชาที่ 10: เทคนิคการเป็นวิทยากรการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่
เหมาะสมสําหรับนักวิจัย/ชุมชนวิจัย
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(2.2) วิชาภาคปฏิบัติ จํานวน 17 ชั่วโมง
(2.3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย Home room ทบทวนก่อนเรียนทุกวัน
ผลการดําเนินงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่ วช. กําหนด จํานวน 43 คน โดยเป็น
บุคลากรกรมควบคุมโรค 25 คน และหน่วยงานเครือข่ายภายนอก 18 คน ดังกราฟที่ 9
กราฟที่ 9 แสดงจํานวนผู้ผ่านการอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) แยกรายหน่วยงาน
จํานวน

หน่วยงาน

3) โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
กรมควบคุมโรค ร่วมกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมฯ สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 9 โดยใช้วิทยากร “แม่ไก่” ของสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรภายในกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 80 คน แสดงดังตาราง
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หน่วยงาน
สํานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สํานักงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
สํานักโรคจาการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม
สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
สํานักโรคไม่ติดต่อ
สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ
สํานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จํานวน
หน่วยงาน
(คน)
2 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
2
1
2
6
1
2

สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ

4

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

5

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

3

สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และ
มาตรฐานฯ

7

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี

จํานวน
(คน)
4
2
8
3
2
6
2

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
นครราชสีมา
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
อุบลราชธานี
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
นครศรีธรรมราช

2

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

9

4

3

4) ระบบบริหารงานวิจัย Online
ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแบบออนไลน์ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานบริหารงานวิจัยอย่างเป็นระบบ นักวิจัยสามารถตรวจสอบสถานะ การพิจารณาโครง
ร่างวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย และผู้ดูแลระบบสามารถทราบสถานการณ์ การจัดสรรงบประมาณ
วิจัย การยื่นพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งโปรแกรมประกอบด้วย ระบบรับรองจริยธรรมการวิจัย ระบบงบประมาณวิจัย และ
การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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4.2.3 งานวิจัยประเมินเทคโนโลยี
งานวิจัยประเมินเทคโนโลยีการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เรียกสั้นๆ ว่า HTA-DDC
Research Group ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 โดยมีพันธกิจ 3 ประการ ได้แก่ “สร้าง”
องค์ประกอบพื้นฐานในการวิจัยประเมินเทคโนโลยี ได้แก่ บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการวิจัย “ทํา” วิจัย
ประเมินเทคโนโลยีเพื่อเป็นต้นแบบ มุ่งตอบสนองประเด็นสําคัญของประเทศ “นําไปใช้” ผลักดันการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1) “สร้าง” นักวิจัยผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประเมินเทคโนโลยีในปี 2559 จํานวน
58 คน รวมมีผู้ผ่านการอบรมการประเมินเทคโนโลยีตลอดเวลา 3 ปี ทั้งสิ้น 147 คน พัฒนาโครงร่างวิจัย 3
เรื่อง ได้แก่
(1) “การประเมินต้นทุนการจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สําหรับแรงงานนอกระบบ : เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น” โดย ดร.บุญทนากร พรมภักดี
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
(2) “ประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยระบบยาระยะสั้น อย่าง
น้อย 9 เดือน” โดย พญ.นฤมล ลือกิตินันท์ สํานักวัณโรค
(3) “ผลลัพธ์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Outcome) ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนาน (MDR-TB) ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยบริการรักษาวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานในจังหวัดเชียงใหม่” โดย ดร.นันทวดี ปินปันคง สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
2) “ทํา” วิจัยประเมินเทคโนโลยีเพื่อเป็นต้นแบบ โดยคัดเลือกหัวข้อที่เป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วน
ได้แก่
(1) “การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันก่อนการสัมผัส
เชื้อเอชไอวี (เพร็พ) ในกลุ่มประชากรชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองในประเทศไทย” โดย
ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (อยู่ระหว่างดําเนิน
โครงการ)
3) “นําไปใช้” จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนําเสนอผลการศึกษาต่อผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างไรก็
ตามยังไม่มีการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1) การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น และการประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์จํานวน 6 ครั้ง พัฒนาโครงร่างวิจัย 6 เรื่อง ได้แก่
(1) “การประเมินต้นทุนการจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สําหรับแรงงานนอกระบบ : เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น” โดย ดร.บุญทนากร พรมภักดี
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
(2) “การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559” โดย นางสุจิตรา บัวแช่ม กองแผนงาน
(3) “การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วย MDR-TB ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ราบและพื้นที่ภูเขา” โดย ดร.นันทวดี ปินปันคง สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
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(4) “การศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียในเขต 5 อําเภอ
ชายแดน จังหวัดตาก” โดย นางสาวเธียรรัตน์ ธีร์ระพิบูล สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
(5) “ต้นทุน-ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยวัณโรคปอด ด้วยเทคนิค Real-time PCR ใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย” โดย นางสาวปัทมา กล่อมพร สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก
(6) “ต้นทุนการค้นหา-คัดกรองโรคเรื้อนรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงพื้นที่บ่งชี้ทางระบาดวิท ยา
ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย” ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
2) สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค ดําเนินการวิจัย เรื่อง “การ
ประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (เพร็พ) ในกลุ่ม
ประชากรที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสองในประเทศไทย”ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาด้านต้นทุน
การจั ด บริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ เอชไอวี โดยเจ้ า หน้ า ที่ ชุ ม ชน ซึ่ ง ใช้ ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น ในปี ง บประมาณ 2559
ทําการศึกษาโดยเก็บข้อมูลโดยตรง (direct measurement of cost) ด้วยวิธีมาตรฐาน (conventional
method) โดยอิงหลักต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ แหล่งข้อมูลมีทั้งปฐมภูมิที่มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งในรูปของรายงาน
ประจําปี รายงานทางบัญชี ร่วมกับการเก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับการศึกษาชิ้นนี้โดยเฉพาะ เช่น
ต้นทุนแฝง (intangible cost) โดยการรับสนับสนุนโดยไม่คิดมูลค่าจากหน่วยงานอื่น เกณฑ์การกระจายต้นทุน
เช่น สัดส่วนบุคลากร (man-year) สัดส่วนพื้นที่ใช้สอย เวลาที่ใช้ในการทํากิจกรรม เป็นต้น
จากข้อมูลเกณฑ์กระจายต้นทุนชนิด man-year มีข้อสรุปที่น่าสนใจ ได้แก่ ในปี 2559 มี
บุคลากรร่วมทํางานทั้งสิ้น 113 คน ลาออกแล้ว 29 คน เหลือบุคลากรทํางานในปัจจุบัน 84 คน โดยทํางานให้กับ
สมาคมฟ้าสีรุ้ง กรุงเทพมหานครโดยตรง 51 คน แต่เนื่องจากบุคลากรส่วนหนึ่งทํางานในระยะเวลาสั้นหรือไม่เต็มปี
ดังนั้นเมื่อคํานวณจากเวลาที่บุคลากรแต่ละคนทํางานจริง พบว่าในปี 2559 มีบุคลากรทํางานให้กับสมาคมฟ้าสีรุ้ง
กทม. จริงเท่ากับ 47.9 man-year เท่านั้น โดยงานห้องปฏิบัติการในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประจํา 2 คน แต่ในปี
2559 มีเพียง 1.1 man-year สําหรับงานชุมชนสัมพันธ์ซึ่งมีจํานวนบุคลากรปัจจุบันสูงที่สุดคือ 16 คน ในปีที่
ผ่านมามีบุคลากรลาออกถึง 20 คน คิดเป็นการทํางานจริง 14.3 man-year
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าในการจัดบริการโดยเจ้าหน้าที่ชุม ชน มีส่วนประกอบต้นทุ น
ทางตรง ต่อต้นทุนทางอ้อมอยู่ที่ 4 : 1 นั่นหมายความจากต้นทุนรวมทั้งหมดร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายเกิดจาก
หน่วยต้นทุนหลัก ได้แก่ งานบริการคลินิก เวชทะเบียน ห้องปฏิบัติการ งานให้คําปรึกษา งานกิจชุมชนสัมพันธ์
และอีกร้อยละ 20 เกิดจากหน่วยต้นทุนชั่วคราวที่ต้องทํางานสนับสนุน ได้แก่ งานบริหาร งานแผน ติดตามและ
ประเมินผล ฝึกอบรม เป็นต้น
หน่วยงานหลักที่ทําให้เกิดผลผลิตองค์กรนั้นการดําเนินงานกิจกรรมชุมชน ใช้ต้นทุนทางตรง
สูงที่สุดคือเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 47) ของต้นทุนทางตรงทั้งหมด รองลงมาคือ งานคุณภาพและบริการ งาน
ดูแลและสนับสนุน มีสัดส่วนต้นทุนร้อยละ 20 และ ร้อยละ 13 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบ
ต้นทุนพบว่าถึงแม้งานกิจกรรมมีต้นทุนทางตรงสูงที่สุด โดยเป็นค่าแรงและค่าดําเนินการในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
(ร้อยละ 51 : 48) ในขณะที่งานคุณภาพและบริการ มีสัดส่วนค่าแรงต่อค่าดําเนินการ อยู่ที่ร้อยละ 75 : 25
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เมื่อนําผลการศึกษาต้นทุนต่อหน่วย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ มาพิจารณาประกอบกัน พบว่าในปี
2559 มีผลการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (reach) 25,172 คน และสามารถนําพากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่บริการตรวจ
เลือด (recruit)
ได้ 3,411 คน คิดเป็นอัตราส่วน 7.4 : 1 หรือร้อยละ 14 คิดเป็นต้นทุนต่อการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย (cost per person reached) เท่ากับ 270 บาท และต้นทุนต่อการนําพากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่
บริการตรวจเลือด (cost per person recruited) เท่ากับ 1,888 บาท สรุปเป็นต้นทุนต่อตัวชี้วัดการเข้าถึง
และนําพา (cost per person reached and recruited) เท่ากับ 3,854 บาท
ผลการตรวจและฟังผลเลือด (test) ในปี 2559 จากจํานวนผู้รับการตรวจ 3,708 คน พบผล
เลือดบวก 443 คน คิดเป็นอัตราส่วน 8.4 : 1 หรือร้อยละ 12 ในจํานวนคนที่มีผลเลือดบวกได้ยอมรับยาต้าน
ไวรัส (treat) 234 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1.9 : 1 หรือร้อยละ 53 คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยการตรวจและฟังผล
เลือด (cost per test) เท่ากับ 1,536 บาท ต้นทุนต่อหน่วยการตรวจพบผลเลือดบวก (cost per test
positive) เท่ากับ 12,857 บาท และต้นทุนต่อหน่วยของการยอมรับบริการยาต้านไวรัส (cost per person
accept ARV) เท่ากับ 24,483 บาท ต้นทุนดังกล่าวรวมค่าวัสดุทางห้องปฏิบัติการแล้วแต่ยังไม่รวมค่ายา ARV
4.2.4 การพัฒนาเครือข่ายการดําเนินงานวิจัย
1) หลังจากการอบรม วิทยากร”แม่ไก่” ภายใต้การบริหารจัดการของเครือข่ายกรมควบคุม
โรค ได้ดําเนินการต่อยอดขยายผลองค์ความรู้และประสบการณ์ โดยจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่” จํานวน 4 รุ่น ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 195 คน ดังนี้
รุ่นที่ 1 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 70 คน
วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
รุ่นที่ 2 เครือข่ายสํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 35
คน วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า โฮเต็ล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
รุ่นที่ 3 เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 40 คน วันที่ 28
สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
รุ่นที่ 4 เครือข่ายสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 50 คน
วันที่ 4 – 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่
2) พัฒนาโครงร่างวิจัยเชิงระบบของการจัดการป้องกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย
เครือข่ายเป้าหมาย
(1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(2) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
(3) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(4) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
(5) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(6) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(7) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(8) สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
(9) สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
(10) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
(11) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(12) เครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
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การขับเคลื่อน
อยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาโครงร่ า งงานวิ จั ย เพื่ อ เสนอขอรั บ การพิ จ ารณาสนั บ สนุ น
งบประมาณโครงการวิจัย จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ต่อไป โดยประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการประเมินระบบการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง และการพัฒนารูปแบบ
การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) การประเมินปัญหาของระบบบริการ ตั้งแต่ระบบคัดกรอง การส่งต่อ และการ
ดูแลรักษาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
(3) อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของความดันโลหิตสูง ในกําลังพล ข้าราชการทหาร
และลูกจ้างประจํา กองทัพบก ปี 2553-2562 (Incidence and risk factors of hypertension
among the Royal Thai Army personnel 2010-2019)
3) การประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วย กรมควบคุมโรค มีนโยบายในการจัดทําโครงการวิจัยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหา
โรคภัย สุข ภาพ และปัญ หาเชิงระบบของประเทศไทย ใน ๑๐ ประเด็นที่สําคัญ โดยมอบให้กลุ่ม วิจัย การ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สถาบันวิจัย จัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค ดําเนินการจัดประชุม
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาโจทย์
วิจัยเชิงระบบและพัฒนาข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วม
ประชุม ประกอบด้วยเครือข่ายด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในกรมควบคุมโรค และ
ภายนอกกรมควบคุมโรค ได้แก่
(1) หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค
- หน่วยงานในส่วนกลาง กรมควบคุมโรค ได้แก่ สํานักผู้ทรงคุณวุฒิ, สถาบันวิจัย
จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค, สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, สถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง, สถาบันราชประชาสมาสัย
- หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2, 6, 8
(2) หน่วยงานภายนอกกรมควบคุมโรค
- สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
- กองประเมินผลกระทบสุขภาพ กรมอนามัย
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

31
- สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(องค์การมหาชน)
- สํานักวิชาการและนวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- กองเวชศาสตร์ใต้น้ําและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี
- สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
- สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
- เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
- สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- มูลนิธิบูรณะนิเวศ
4.2.5 วารสารควบคุมโรค
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิทยาการที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ที่สนใจหรือปฏิบัติงานควบคุม
โรค มีกําหนดเผยแพร่ปีละ 4 ครั้ง หรือราย 3 เดือน: มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคมกันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐาน TCI : Thai-Journal Citation Index Centre (ศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดําเนินการเผยแพร่วารสาร 4 ฉบับ บทความจํานวน 34
เรื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เผยแพร่วารสาร 4 ฉบับ บทความจํานวน 40 เรือ่ ง
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4.2.6 กระบวนการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ปี พ.ศ.2549 กรมควบคุมโรค ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุม
โรค ทําหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมแก่โครงการวิจัย เพื่อให้การดําเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ เป็นไปตามหลักสากลและสอดคล้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน อันเป็นหลักประกันการคุ้มครอง
ศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร
ปัจจุบัน นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม เป็นประธานคณะกรรมการ มีกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 20
คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลายสาขา ทั้งภายนอกและภายใน
กรมควบคุมโรค ตามคําสั่งกรมควบคุมโรคที่ 1555/2559 สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ได้ดําเนินการลงทะเบียนในระบบของ Office
for Human Research Protection: OHRP ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปฏิบัติตามแนวทาง The Declaration of
Helsinki / The Belmont Report / CIOMS / ICH-GCP เลขทะเบียน FWA 00013622 (Expire 03/04/2019)
และ IRB 00006655 (Expire 03/01/2020) มาตรฐานการดําเนินงาน (Standard Operating Procedures) ของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ฉบับที่ 1.0 เริ่มใช้ ตุลาคม 2554
การพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย กรรมการฯ จะพิจารณาโครงร่างวิจัยทุกวันอังคารที่
2 ของทุกเดือน หากมีโครงร่างวิจัยจํานวนมากอาจพิจารณาประชุมเพิ่มเติมในวันอังคารที่ 4 ของเดือน ทั้งนี้
ผู้ วิจัยต้องส่ งโครงร่ า งวิจั ยพร้ อมบั นทึกนําส่ งจากหน่วยงานหรือผู้ วิจั ย ถึ งฝ่ายเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนกําหนดวันประชุม ดังภาพที่ 9
ภาพที่ 9 กระบวนการรับรองจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ
1) การเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการ
เสนอโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยทั้งหมด 95 เรื่อง มีโครงการที่ได้รับอนุมัติผ่านการรับรอง
จริยธรรมการวิจัย 41 เรื่อง คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยแต่ละปีมีจํานวนโครงร่างวิจัยเสนอเข้าพิจารณาเพื่อขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัย 1 เรื่องต่อการเสนอเข้าพิจารณา 4 ครั้ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการเสนอโครง
ร่างวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยทั้งหมด 51 เรื่อง มีโครงการที่ได้รับอนุมัติผ่านการรับรองจริยธรรมการ
วิจัย 31 เรื่อง คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยแต่ละปีมีจํานวนโครงร่างวิจัยเสนอเข้าพิจารณาเพื่อขอรับรองจริยธรรมการ
วิจัย 1 เรื่องต่อการเสนอเข้าพิจารณา 3 ครั้ง รายละเอียดดังกราฟ
2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการประชุมพิจารณาทบทวนมาตรฐานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค (Standard of Procedures) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
สากลและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กราฟที่ 10 จํานวนโครงร่างวิจัยเสนอเข้าพิจารณาเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย และได้อนุมัติรับรอง
(จํานวน)

(ปีงบประมาณ)
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4.2.7 จุดเด่นและโอกาสพัฒนาของงานวิจัย
1) มีกระบวนการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยของกรมควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และกรอบการวิจัยภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมพัฒนางานวิจัยการ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณารับรอง
จริยธรรมการวิจัย
2) นโยบายจัดตั้งคลินิกวิจัย ผลักดันให้หน่วยงานพัฒนารูปแบบและช่องทางสําหรับการให้
คําปรึกษางานวิจัย แก่นักวิจยั ของหน่วยงาน ตั้งแต่การกําหนดโจทย์ พัฒนาโครงร่างตามระเบียบวิธีวิจัย กํากับ
ติดตามความก้าวหน้า และการเขียนรายงาน รวมทั้งส่งเสริมให้มกี ารนําผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม
3) สร้างวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ที่มคี ุณภาพและสามารถ
ดําเนินการฝึกอบรมนักวิจัย (ลูกไก่) ตามหลักสูตรที่ วช. กําหนด
4) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการวิจัยโดยกําหนดแนวทางการสนับสนุน ค่าธรรม
เนียมตีพิมพ์บทความ และช่องทางการสืบค้นบทความทางวิชาการเพื่ออํานวยความสะดวกให้นักวิจัยสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้น
5) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น การประเมินความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
6) สร้างเครือข่ายนักวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น เช่น เครือข่ายนักวิจัยโรคความดันโลหิต
สูงในประเทศไทย เครือข่ายนักวิจัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
7) การพัฒนาฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของเครือข่ายนักวิจัยของกรมควบคุมโรคและ
เครือข่ายนอกกรมควบคุมโรค แต่ละด้าน
4.2.8 ปัจจัยความสําเร็จ
1) ความร่วมมือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระหว่างกรมควบคุมโรค กับ วช. และเครือข่ายภายนอก
อย่างเป็นรูปธรรม
2) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญต่างสาขา
หลายสถาบัน มีประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกัน ทําให้การพิจารณาโครงร่างการวิจัยด้านจริยธรรมการ
วิจัย มีคุณภาพมากขึ้น
3) ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
4.2.9 ปัญหา/อุปสรรค
1) การเพิ่มผลงานวิจัยขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากบุคลากรวิจัยมีภาระงานมาก ขาดแรงจูงใจ
ในการทํางานวิจัย และไม่ให้ความสําคัญกับการทํางานวิจัย
2) วิทยากร “แม่ไก่” ไม่ครอบคลุมหน่วยงานของกรมควบคุมโรค เนื่องจากตามคุณสมบัติผู้ที่
จะเข้าอบรมได้ต้องมีตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป ทําให้หลายหน่วยงานไม่สามารถส่งบุคลากรกลุ่ม
ดังกล่าวซึ่งมีภาระงานมากเข้าร่วมการอบรมครบได้ตลอดหลักสูตร 5 วัน
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4.2.10 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ผลักดันการดําเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดงานวิจัยเป็นตัวชี้วัดประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี ลงสู่บุคคล
2) สนับสนุนการดําเนินงานคลินิกวิจัยของหน่วยงาน โดย
- ประสาน วช. เพื่อจัดโครงการอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่
ไก่) เพิ่มเติม เพื่อให้มีวิทยากรครอบคลุม สคร.ทั้ง 12 แห่ง
- ร่วมกับเครือข่าย สคร. แต่ละเขต จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”
รายภูมิภาค เพื่อเพิ่มจํานวนนักวิจัย ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์
ให้กับวิทยากร “แม่ไก่” ของกรมควบคุมโรค
- ติดตามผลการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ไปใช้
ประโยชน์
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4.3 กระบวนงานพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
“คู่มือ แนวทาง มาตรฐานของกรมควบคุมโรคได้มาตรฐานหรือไม่ มีความน่าเชื่อถือระดับใด ใครเป็นผู้รับรอง”
จากวิสัยทัศน์กรมควบคุมโรคที่จะเป็นองค์กรชั้นนําระดับนานาชาติที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจเพื่อปกป้อง
ประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการภายในปี 2563 และมีพันธกิจข้อหนึ่งที่ระบุไว้
คือ การผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ รวมทั้งบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล ที่ผ่านมายังไม่มีการดําเนินการรับรองมาตรฐาน
ในปี 2554 กรมฯ ได้ดําเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน และ
วิชาการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า ผลิตภัณฑ์เพื่อ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีสถาบันวิจัย จัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค
เป็นผู้ขับเคลื่อนและผลักดันในการจัดทํารายละเอียดในการดําเนินงานต่างๆ มีการจัดทําเกณฑ์กระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงจากหน่วยงานสากล (WHO และองค์กร NICE) ขึ้น เช่น ขั้นตอนกระบวนการจัดทําคู่มือ
แนวทาง หลักสูตรต่างๆ ของกรมควบคุมโรค เป็นต้น โดยทบทวนวรรณกรรมและจัดทําร่วมกับนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินงาน มีการกํากับ ติดตามข้อมูลผ่านตัวชี้วัด ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีระบบการประเมินและ
รับรองผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม ใช้การเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
กรมควบคุมโรค มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และ
มาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) รับผิดชอบขับเคลื่อนการดําเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม
มาตรการ มาตรฐาน และวิชาการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรคใช้เป็นแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามมาตรฐาน มุ้งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพ
ก่ อ นการตี พิ ม พ์ เกิ ด ประโยชน์ กั บ เครื อ ข่ า ยหรื อ ผู้ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (คู่ มื อ แนวทาง หลั ก สู ต ร) ประกอบการ
ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดดังภาพ
ที่ 10
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ภาพที่ 10 ขั้นตอนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ กรมควบคุมโรค
ขั้นตอนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง
ป้องกัน
หน่วยงานจัดทําผลิตภัณฑ์ฯ
ผู้ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ฯ ระดับหน่วยงานดําเนินการประเมิน
ผลิตภัณฑ์ฯโดยใช้แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ของ
กรมควบคุมโรคเสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์ฯ
และส่งผลการประเมินพร้อมรูปเล่มผลิตภัณฑ์ฯ ให้ สวคร.
กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สวคร. กลั่นกรองเอกสาร
หลักฐานเพื่อส่งให้คณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐานฯ
กรมควบคุมโรค
คณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐานฯ กรมควบคุมโรค
พิจารณาเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ฯ
ไม่ผ่าน
รับรอง
สรุปข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ
ให้หน่วยงาน
พิจารณา ดําเนินงาน
ปรับปรุง

บทบาทหน้าทีผ่ ู้ตรวจ
ประเมิน
- ถ่ายทอด กํากับ ติดตาม
ประเมิน การจัดทําผลิตภัณฑ์
ฯ ของหน่วยงานให้เป็นไป
ตามที่ กรมฯ กําหนด
- ประเมินตามแบบประเมินฯ
ที่กรมควบคุมโรคกําหนด
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการ
- ประเมินและรับรอง
ผลิตภัณฑ์ฯ
ของควบคุมโรค
- ให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
- เลขาฯ สรุปผลการรับรอง
่

ผ่าน
เผยแพร่
เว็บไซต์กรม
ควบคุมโรค

หน่วยงานทบทวนผลิตภัณฑ์ฯ เมื่อเผยแพร่ครบ 5 ปี
หรือพบว่าล้าสมัยหรือใช้ไม่ได้
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานในกรมควบคุมโรค ทําการผลิต
จัดหาให้ได้มาและบรรจุลงในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ฯ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม คือ
1. ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์ที่กรมมีภารกิจโดยตรงในการจัดหาให้ได้มา หมายถึง มาตรการ มาตรฐานของงาน
หรือมาตรฐานของมาตรการ คู่มือ แนวทางและหลักสูตร สําหรับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ คือ ผลิตภัณฑ์ที่กรมฯ จําเป็นต้องจัดหาให้ได้มาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หลัก หมายถึง นวัตกรรม
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4.3.1 ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1) ผลิตภัณฑ์สะสมที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 1,060 เรื่อง ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กรม
ฯ กํ า หนด จํ า นวน 1,047 เรื่ อ ง ร้ อ ยละ 98.8 โดยในจํ า นวนนี้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ วิ ช าการจํ า นวน 646 เรื่ อ ง
ผลิตภัณฑ์หลัก จํานวน 401 เรื่อง พบว่ามีการผลิตคู่มือจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาคือ
แนวทาง คิดเป็นร้อยละ 33.8 และหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 15.4 รายละเอียดดังกราฟที่ 11 (ข้อมูล ณ วันที่
25 กันยายน 2560) สวาสวง
กราฟที่ 11 จํานวนผลิตภัณฑ์สะสมที่ได้มาตรฐาน ปี พ.ศ.2554 – 2560

กราฟที่ 12 จํานวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้มาตรฐาน จําแนกตามรายปี (1,047 เรื่อง)

หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุม
โรคทําการผลิต จัดหาให้ได้มาและบรรจุลงในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ฯ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม คือ
1. ผลิตภัณฑ์หลัก หมายถึง มาตรการ มาตรฐาน คู่มือ แนวทางและหลักสูตร สําหรับการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. ผลิตภัณฑ์วิชาการ หมายถึง นวัตกรรม วิชาการ (องค์ความรู้ งานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลการ
ประเมิ น ข่ า วกรอง ฐานข้ อ มู ล วิ ช าการ ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การอ้ า งอิ ง ฐานข้ อ มู ล ระบาดวิ ท ยา
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กราฟที่ 13 จํานวนผลิตภัณฑ์หลักทั้งหมด ปี พ.ศ. 2554 – 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560
กราฟที่ 14 จํานวนผลิตภัณฑ์วิชาการทั้งหมด จําแนกตามประเภท ปี พ.ศ. 2554 - 2560

ในปี พ.ศ. 2560 มี ผ ลิ ต ภั ณฑ์ ที่ ดํ า เนิ น การ จํ า นวน 120 เรื่ อ ง ดํ า เนิ น การเสร็ จสิ้ น และได้
มาตรฐานตามที่กรมฯ กําหนด จํานวน 76 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 65.0 และอยู่ระหว่างดําเนินการต่อเนื่องตามแผน
ที่กําหนด จํานวน 44 เรื่อง ดังแสดงในกราฟ
กราฟที่ 15 จํานวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด จําแนกตามประเภท ปี พ.ศ.2560

หมายเหตุ : องค์ความรู้ที่มีในฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวอย่างเช่น วารสาร รายงานประจําปี สรุปรายงานการ
ประชุมวิชาการ หนังสือองค์ความรู้ต่างๆ เป็นต้น
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2) ความพึ งพอใจกลุ่ม ลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อการใช้ ประโยชน์ข องผลิตภัณฑ์กรม
ควบคุมโรค ผลิตภัณฑ์หลักสะสมที่ได้มาตรฐานตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด ปี พ.ศ. 2554-2560 ได้ดําเนินการ
และเผยแพร่แล้วจํานวน 402 เรื่อง ทําการประเมินความพึงพอใจ จํานวน 323 เรื่อง (ร้อยละ 80.3) ในจํานวนนี้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประเมินความพึงพอใจฯ ในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 38 เรื่อง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 96.3
ประกอบด้วย คู่มือ จํานวน 14 เรื่อง (ร้อยละ 36.0) แนวทาง จํานวน 14 เรื่อง (ร้อยละ 36.0) หลักสูตร จํานวน
3 เรื่อง และองค์ความรู้อื่นๆ จํานวน 7 เรื่อง (รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://irem.ddc.moph.go.th)
กราฟที่ 16 ร้อยละการประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์หลัก พ.ศ. 2554-2560
ร้อยละ
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3) การพัฒนาระบบการประเมินและรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกัน ควบคุม
โรค และภัยสุขภาพ มีการดําเนินการที่สําคัญ คือ การจัดทํา “คู่มือ การประเมินและรับรองมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สําหรับบุคลากร กรมควบคุมโรค”
โดยการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาต่ อ ยอดการ
ดําเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยดํ า เนิ น การ
พัฒนาแบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(คู่มือ แนวทาง มาตรฐานของงานหรือมาตรฐาน
ของมาตรการ และหลักสูตร) จากการทบทวน
เอกสารทางวิชาการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย เ ป็ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ผ่ า น
คณะกรรมการประเมิ น และรั บ รองมาตรฐาน
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ผลิตภัณฑ์เพื่ อการเฝ้ าระวังป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค และแต่งตั้ งผู้ ตรวจประเมิน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของกรมควบคุมโรค โดยให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรคที่ทําการผลิตผลิตภัณฑ์ก่อนการตีพิมพ์ ให้หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่กรมฯ
กําหนด แล้วจัดส่งเพื่อรับการประเมินและรับรองจากคณะกรรมการก่อนดําเนินการเผยแพร่ ก่อนส่งต่อให้กับ
เครือข่ายได้นําไปใช้ประโยชน์
ผลการดําเนินงานที่ผ่านการรับรองครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มีหน่วยงานส่งเข้ารับการประเมิน
จํานวน 9 เรื่อง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานและเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมควบคุมโรค จํานวน 5 เรื่อง ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้

4.3.2 จุดเด่นและโอกาสพัฒนาของงานมาตรฐาน
1) ผลักดันผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรคให้มี
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
2) กลุ่มลูกค้าผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์มกี ารยอมรับและนําผลิตภัณฑ์ฯไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3) ระบบการประเมินได้รับการยอมรับจากผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ และมีการนําไปใช้ในการดําเนินการ
ตามกระบวนผลิตผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดประโยชน์สําหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือลูกค้าของกรมฯ
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4.3.3 ปัจจัยความสําเร็จ
1) ความร่วมมือกับผู้บริหารของหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค และบุคลากรให้การยอมรับ
และเล็งเห็นความสําคัญกับกระบวนการทํางานดังกล่าว
2) ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความสําคัญและร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และพร้อมสนับสนุนการดําเนินงาน
อย่างเต็มที่
3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินภายในหน่วยงานและระดับกรมฯที่ชัดเจน
4.3.4 ปัญหา/อุปสรรค
1) แผนการดําเนินงานต้องปรับจากแผนเดิม เนื่องจากภาระฉุกเฉินอื่นๆ แทรกเข้ามา เช่น การ
เกิดโรคระบาด ผลิตภัณฑ์ที่มีแผนดําเนินการเดิมอาจต้องปรับแผนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรคที่กําลังระบาด
เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับบุคลากรให้ทันสถานการณ์ เป็นต้น
2) การประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าที่ประเมินมีน้อย
3) การปรับเปลี่ยนบุคลากรในการรับผิดชอบงาน ทําให้การดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ
4.3.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ควรใช้การบริหารและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถดําเนินงานตามแผนที่กาํ หนดไว้
และตรวจสอบปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน เพื่อการวางแผนในการแก้ไขปัญหาครั้งต่อไป
2) เพิ่มเครือข่ายการนําผลิตภัณฑ์ของกรมควบคุมโรค ไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพมากยิ่งขึ้น
3) การมีระบบส่งต่องานที่ดีในหน่วยงาน ส่งผลต่อการดําเนินงานที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง
4) การวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ตามจุดเน้นกรมควบคุมโรค และ
ทันสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในปัจจุบันเป็นสิ่งจําเป็น
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บทที่ 5 แผนการดําเนินงานทีส่ ําคัญในปี 2561
ภาพที่ 11 แผนการดําเนินงานที่สําคัญของสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือน
ตุลาคม 2560

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Routine
to Research R2R)
วันที่ 25-27 ต.ค. 60
พฤศจิกายน 2560 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
(Systematic Review
and Meta-Analysis)
ช่วงที่ 1 วันที่ 8-10
พ.ย. 60
ช่วงที่ 2 วันที่ 30 พ.ย.1 ธ.ค. 60
ธันวาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาโครงร่างการ
วิจัย รอบที่ 1 เดือน
ธันวาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินและรับรอง
ผลิตภัณฑ์ เดือน
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินและรับรอง
ผลิตภัณฑ์ เดือน
มีนาคม 2561

มิถุนายน 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาโครงร่างการ
วิจัย (คลินิกวิจัย) รอบ
ที่ 2 เดือนมิถุนายน
2561

-

กิจกรรม
-

-

อบรมหลัก
จริยธรรมการวิจัย/
หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่าย
งบประมาณวิจัย
วันที่ 16-17 พ.ย.
60

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
“จัดการความรู้
Thailand 4.0”
กลางเดือนพ.ย.60

จัดประชุม
คณะกรรมการ
ประเมินและ
รับรองผลิตภัณฑ์
วันที่ 27-28 พ.ย.
60

-

-

-

โครงการฝึกอบรม
สร้างนักวิจัยรุน่
ใหม่ (ลูกไก่) วันที่
19-23 ก.พ. 61
อบรมพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย
(Systematic
Review and
Meta-Analysis)
เดือนมี.ค. 61

-

-

-

-

การเขียนรายงาน วิจัย
(Manuscript
Writing) วันที่ 1115 มิ.ย.61

-
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เดือน
กรกฎาคม 2561

สิงหาคม 2561

กันยายน 2561

ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินและรับรอง
ผลิตภัณฑ์

จัดงาน 100 ปี การ
สาธารณสุขไทย
วันที่ 18-20 ก.ค.61
ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินและรับรอง
ผลิตภัณฑ์

ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินและรับรอง
ผลิตภัณฑ์

กิจกรรม
ประชุมเชิง
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา ปฏิบัติการ “การ
โครงร่างการวิจัย เขียนบทสรุป
(คลินิกวิจัย) รอบ ผู้บริหาร” วันที่
ที่ 3
16-20 ก.ค. 61
-

-

ประชุมกํากับ
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพื่อให้เสนอแนะ
ต่อร่าง
Template
-

ประชุมกํากับ
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพื่อให้เสนอแนะ
ต่อร่าง
Template
ประชุมกํากับ
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพื่อให้เสนอแนะ
ต่อร่าง
Template

-

-

-

-
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ภาคผนวก
1. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (หน่วยงาน)
1. ผู้อํานวยการ สวคร.
โทร. 0 2590 3251-3 ต่อ 10
2. กลุ่มบริหารทั่วไป
โทร. 0 2590 3251-3 ต่อ 11, 12, 13, 20-21
3. กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการความรู้
โทร. 0 2590 3251-3 ต่อ 15-19
4. กลุ่มพัฒนาระบบและมาตรฐานการควบคุมโรค
โทร. 0 2590 3251-3 ต่อ 15-19
5. กลุ่มวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โทร. 0 2590 3149, 3175
6. กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
โทร. 0 2590 3175
http://www.irem.ddc.moph.go.th

โทรสาร. 0 2965 9610
โทรสาร. 0 2965 9610
โทรสาร. 0 2965 9610
โทรสาร. 0 2965 9610
โทรสาร. 0 2965 9610
โทรสาร. 0 2965 9610
https://www.facebook.com/iremddc
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2. ประเด็นวิจัยเร่งด่วนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพปี 2560-2564
ที่มา:แผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560-2564 (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
เว็บไซต์ http://irem.ddc.moph.go.th/book/detail/79)

1) แผนงานวิจัยโรคติดต่อ
- การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพในเขตเมือง
- การพัฒนารูปแบบเพื่อรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เป็นผลจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว และการเป็น Medical Hub
- การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในประชากร (รวมถึงโรคที่
คาดว่าจะมี วัคซีนในอนาคต)
- การศึกษาด้านระบาดวิทยาและผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของประเทศไทย
ทั้งในคน และยุงพาหะ
- การศึกษาพัฒนาการตรวจทางห้ องปฏิ บัติการของโรคเมลิออยโดสิ ส ได้ แ ก่ การ
พัฒนาชุดตรวจ เร็ว (rapid test) และการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันผลให้ออกผลเร็วขึ้น
2) แผนงานวิจัยโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเรื้อน และโรคไวรัสตับอักเสบ
- การพัฒนารูปแบบที่ส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ตรวจ STI ใน
กลุ่ม ประชากรหลัก (key populations) และวัยรุ่น และการศึกษา Cost effectiveness (เช่น mobile HTC,
การใช้ Self-testing, home testing, internet-based testing ในกลุ่มชาย รักชาย)
- การพัฒนารูปแบบการคัดกรองและตรวจวินิจฉัยวัณโรคในประชากรทั่วไปและกลุ่ม
เสี่ยงที่ ได้ผลคุ้มค่า (ผู้สูงอายุ contact HIV migrant โรคร่วม (DM Silicosis) เรือนจํา)
- การวิจัยยาใหม่ในการรักษาโรคตับอักเสบซี
3) แผนงานวิจัยโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญ
- การศึกษาความครอบคลุมของบริการ รูปแบบ คุณภาพ และการประเมินผลการ
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมรายกลุ่มหรือรายบุคคล ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต
เรื้อรังระยะ 3-4 และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น Motivational Interviewing (MI), Brief
Advice, Brief Interview
- การศึกษามาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดและการโฆษณาที่มีผลต่อ
พฤติกรรม เสี่ยงทางสุขภาพในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สําคัญ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางด้านชีว
การแพทย์ สังคม และด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการดูแลผู้ป่วย เช่น การ
ฝังชิพ เพื่อติดตามระดับน้ําตาลในเลือดในผู้ป่วย เป็นต้น
- ประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้รูปแบบการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ
ใน เยาวชนและชุมชนเพื่อพัฒนานโยบาย และขยายผลการดําเนินงานในระดับชาติ
- การศึกษาเพื่อประเมินระบบจัดการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงในประเทศ
ไทย ในระยะ 5 ปี
4) แผนงานวิจัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนารูปแบบการป้องการบาดเจ็บและโรคจากการประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการ ขนาดเล็กของประเทศไทย (Small and Medium Enterprises: SME)
- การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษขยะและของเสียอันตราย
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- การพัฒนานโยบาย กฎหมาย และมาตรการ ต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ที่เกิด จากโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับสถานประกอบกิจการ
5) แผนงานวิจัยด้านเชิงระบบและปัญหาเชิงบริบทในกลุ่มประชากรและพื้นที่
- แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากรของระบบควบคุมโรค (สรรหา พัฒนา
รักษาไว้ ใช้ ประโยชน์)
- พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพและคุ้มทุน
- รูปแบบการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมในกลุ่มประชากรต่างด้าว
- การพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคในเมืองใหญ่ (Big city)
- ภาพอนาคตของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทย (20 ปี
ข้างหน้า)
- การศึกษารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาลและในชุมชน
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3. ภาพกิจกรรม
ก่อนการจัดทํา 5 ส.

หลังการจัดทํา 5 ส.

รับการตรวจประเมิน 5 ส.
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เสวนาทางวิชาการผูร้ ู้เห็นทางประวัติศาสตร์
(witness seminar) ด้านการป้องกันควบคุมโรค เรื่อง เหลียวหลัง...แลหน้า บอกเล่าประวัติศาสตร์วัณโรค
ในประเทศไทย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสบายใจ ชั้น 4 อาคาร 4 ตึกกรมควบคุมโรค

Costing and Economic Evaluation for Work Productivity and Policy Improvement
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

อบรมเชิงปฏิบัติการ Cost Evaluation Workshop วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลสิ คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

50
ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ปี ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560-2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลสิ
คอนเวนชัน่ จ.นนทบุรี

อบรมการเขียนงานสารคดีเชิงประวัตศิ าสตร์ (100 ปี การสาธารณสุขไทย) วันที่ 14-15 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

51
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศริ ิราชพิมุขสถาน คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 19 ธันวาคม 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ Economic Evaluation Workshop วันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ สไตล์ลสิ คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

52
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (หลักจริยธรรมการวิจยั ในคน/ หลักเกณฑ์และแนวทางการ
เบิกจ่ายงบประมาณการวิจยั ) วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัด

คลินิกวิจัย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค
และห้องประชุมสํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคาร 5 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค

53
สัมมนาผู้รเู้ ห็นทางประวัติศาสตร์ (Witness Seminar) เรื่อง "ย้อนรอย...คุดทะราด โรคที่ถูกกําจัดให้หมด
ไปจากประเทศไทยแล้ว" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสบายใจ สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
อาคาร 4 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค

โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม
2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

54
ศึกษาดูงานทีศ่ ูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ถนนความรู้ สถาบันวิจัย จัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค ประจําเดือนมิถุนายน 2560

55
ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยฯ คัดเลือกโครงร่างการวิจัย ปี 2562
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี

งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยโรคติดต่อนําโดยแมลงมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0
วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชัน่ จ.นนทบุรี

56
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ตํารวจ วังปารุสกวัน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําทะเบียน วัตถุ สิ่งของ ทางประวัติศาสตร์ ของศูนย์ควบคุม
โรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 12.4 จังหวัดนราธิวาส”ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560ณ ห้องประชุม
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 12.4 จังหวัดนราธิวาส

57
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ ลการดําเนินงานเด่น (Best practice หรือ นวัตกรรม)ของหน่วยงานสาย
ท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก วันที่ 13-14 กันยายน 2560
ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา

58
พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)
อบรมโปรแกรม EndNote

อบรมโปรแกรม Tableau
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