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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[ / ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[/] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ กระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค 
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่กรมมีภำรกิจโดยตรงใน 
กำรจัดหำให้ได้มำ ได้แก่ มำตรฐำนของงำนหรือมำตรฐำนของมำตรกำร คู่มือ แนวทำงและหลักสูตร ส ำหรับ 
กำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [/] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
        ที่อยู่ 88/21 ถ.ติวำนนท์ ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
                  โทรศัพท์ 025903175  โทรสำร - เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/dir/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  
1. นำงศิรินภำ จิตติมณี ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
โทรศัพท ์025903175 โทรศัพท์มือถือ 0818378007 E-mail: sxj2014.yahoo.com 
2. นำงสำวเบญจมำศ นำครำช ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
โทรศัพท์ 025903175 โทรศัพท์มือถือ 0869517512 E-mail: bnakkarach@gmail.com 
3. นำงสำวอรุณี ค ำจันทร์วงศ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร  
โทรศัพท ์025903175 โทรศัพท์มือถือ 083-2998963 E-mail: arunee_khumchanwong@hotmail.com 
4. นำงสำวกชพร วรรณพันธ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร   
โทรศัพท ์025903175 โทรศัพท์มือถือ 083-3362681 E-mail: auan2017.ohse@gmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) กำรด ำเนินงำนจัดท ำกระบวนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ ในลักษณะกระบวนกำรเชิงคุณภำพ 
เพ่ือกำรันตีควำมน่ำเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ฯ ที่ผ่ำนกำรรับรอง ให้สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน เฝ้ำระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทดแทนกระบวนกำรในรูปแบบเดิม 
2) กำรด ำเนินงำนสอดคล้องและเชื่อมโยงต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ขององค์กร  
3) เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกกลุ่มลูกค้ำ กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชำญ ในทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
4) ประยุกต์ใช้มำตรฐำนที่ยอมรับในระดับสำกล โดยกำรทบทวนเอกสำรทั้งในและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำ
กระบวนงำน เพ่ือสร้ำงคุณค่ำและยกระดับมำตรฐำนผลงำนวิชำกำรให้สำมำรถเทียบเคียงระดับนำนำชำติ 
5) ด ำเนินกำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำน ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงำน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค เป็นประจ ำทุกปี   
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6) ปรับปรุงคุณภำพกระบวนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ อย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้เชี่ยวชำญในสังกัด
กรมควบคุมโรค  
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) มีกระบวนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
เทียบเคียงกับมำตรฐำนสำกล  
2. มคีู่มือกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ ส ำหรับบุคลำกร กรมควบคุมโรค 
3) ผลิตภัณฑ์ฯ ของกรมควบคุมโรค ผ่ำนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนมีแนวโน้มสูงขึ้น 
 - ปีงบประมำณ 2561 มีผลิตภัณฑ์ฯ ที่ส่งเข้ำรับกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ จ ำนวน  
26 เรื่อง ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจ ำนวน 16 เรื่อง 
 - ปีงบประมำณ 2562 มีผลิตภัณฑ์ฯ ที่ส่งเข้ำรับกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ จ ำนวน  
30 เรื่อง ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจ ำนวน 25 เรื่อง 
4) สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
 4.1 เป้ำหมำยผลผลิตโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 ผลิตภัณฑ์ฯ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนตำมเกณฑ์
ที่กรมควบคุมโรคก ำหนด 20 เรื่อง 
       ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2562 มีผลิตภัณฑ์ฯ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจ ำนวน 25 เรื่อง  
(ร้อยละ 83) 
 4.2 เป้ำหมำยผลผลิตโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 ผลิตภัณฑ์ฯ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนตำมเกณฑ์
ที่กรมควบคุมโรคก ำหนด 30 เรื่อง 
5) มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนในรูปแบบกำรจัดตั้งคณะท ำงำน ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน (กลุ่มลูกค้ำ)  
ผู้เชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยสำขำวิชำชีพด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข, ผู้บริหำร (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  
6) มีฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญทุกแผนงำนโรค ระดับกรมควบคุมโรค 
7) ปรับปรุงคุณภำพกระบวนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ เพ่ือลดระยะเวลำในกระบวนกำรประเมิน
และรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ โดยผู้เชี่ยวชำญในสังกัดกรมควบคุมโรค 
8) ต่อยอดกำรพัฒนำงำน โดยจัดท ำวิจัยเรื่อง กำรประเมินประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภำพ ซึ่งเป็นกำรให้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและวิธีกำรประเมินผลผลิตภัณฑ์ฯ โดยใช้กำรเรียนรู้ผ่ำน 
อีเลิร์นนิง (อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำรับรองจริยธรรม) 

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [/] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [/] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 

เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract) ไม่เกิน 2 หน้ำ A4 

ชื่อเรื่อง : กระบวนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
กรมควบคุมโรค 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 กรมควบคุมโรคเป็นส่วนรำชกำรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภำพ ให้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงรวดเร็วและทันต่อสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ท ำให้
ประชำชนมีควำมรู้และเกิดควำมตระหนัก ส่งผลให้อัตรำป่วยและอัตรำกำรเสียชีวิตจำกโรคและภัยสุขภำพมีแนวโน้ม
ลดลง ตำมวิสัยทัศน ์“ประชำชนได้รับกำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพระดับมำตรฐำนสำกลภำยใน ปี 2580” 
อีกท้ังมีพันธกิจหนึ่งที่ส ำคัญคือ “ส่งเสริมกระบวนกำรประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำยในและระหว่ำงประเทศ
ในกำรผลิตและพัฒนำผู้เชี่ยวชำญ องค์ควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร เครื่องมือ กฎหมำย กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
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และภัยสุขภำพ รวมทั้งกำรบริกำรเฉพำะที่ได้มำตรฐำนสำกล” ทั้งนี้จำกกำรทบทวนกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำด้ำน 
กำรพัฒนำวิชำกำรของกรมควบคุมโรค ยังไม่พบกำรจัดท ำกระบวนกำรเชิงคุณภำพ ที่สำมำรถกำรันตีมำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ์วิชำกำร ได้ว่ำมีคุณภำพมำกหรือน้อยเพียงใด เมื่อเทียบเคียงกับมำตรฐำนระดับสำกล ส่งผลให้หน่วยงำน
ในสังกัดกรมฯ สำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์วิชำกำรได้อย่ำงอิสระ แม้ว่ำในปี 2554 กรมฯ ได้ด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ที่ 2  
ว่ำด้วยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิชำกำร แต่ยุทธศำสตร์ดังกล่ำว เป็นเพียงกำรก ำหนดขั้นตอนขั้นต่ ำในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์วิชำกำรเท่ำนั้น จึงยังมีช่องว่ำงของงำนคุณภำพที่ต้องได้รับกำรพัฒนำอีกจ ำนวนมำก เช่น เนื้อหำด้ำน
วิชำกำรของผลิตภัณฑ์ฯ ไมถู่กต้อง ควำมผิดพลำดที่เกิดจำกงำนบรรณำธิกำร ปัญหำด้ำนจริยธรรมต่อผู้ป่วยทีป่รำกฏ
ในเล่มผลิตภัณฑ์ฯ หรือควำมไม่เป็นปัจจุบันของเนื้อหำ เป็นต้น จึงเป็นที่มำของกำรจัดท ำ “กระบวนกำรประเมิน
และรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ กรมควบคุมโรค” 
 กรมควบคุมโรคจึงได้มอบหมำยให้กลุ่มพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำน ในสังกัดกองนวัตกรรมและวิจัย 
(กนว.) พัฒนำวิชำกำรงำนคุณภำพ โดยกำรพัฒนำกระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อ 
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (มาตรฐานของงาน มาตรฐานของมาตรการ คูมือ แนวทาง 
หลักสูตร) โดยกำรประยุกต์กระบวนงำนจำก WHO Handbook for Guideline Development และ National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE) ร่ วมกับกำรแลกเปลี่ ยนควำมคิดเห็นจำกนำยแพทย์
ทรงคุณวุฒิฯ นักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตัวแทนกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ือให้กระบวนกำรดังกล่ำวมี
คุณภำพ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับบริบทกำรด ำเนินงำนของกรมควบคุมโรคและให้หน่วยงำนในสังกัดกรมฯ 
สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วิชำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้กำรพัฒนำกระบวนกำรประเมินและ
รับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ รเิริ่มพัฒนำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 และประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร (ลงนำมโดยท่ำนอธิบดี) 
ในปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยกระบวนงำนได้รับกำรปรับปรุงมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ปีงบประมำณ 2563  
ได้ก ำหนดเงื่อนไขให้กับทุกหน่วยงำนในสังกัดกรมฯ ที่มีควำมประสงค์จะใช้ตรำสัญลักษณ์ของกรมควบคุมโรคบน
หน้ำปกและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ฯ ให้กับเครือข่ำยได้น ำไปใช้ประโยชน์ จะต้องน ำ (ร่ำง) สุดท้ำยก่อนพิมพ์ของ
ผลิตภัณฑ์ฯ เข้ำรับประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ และในกรณีที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน จะได้รับ
อนุญำตให้ใช้ตรำสัญลักษณ์กรมควบคุมโรคและได้รับ QR Code เพ่ือใช้แสดงบนปกหน้ำของผลิตภัณฑ์ฯ รวมทั้งให้
ระบุข้อควำมต่อไปนี้  “ . . . .ชื่อผลิตภัณฑ์ฯ. . .  ได้ผ่ ำนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ เ พ่ือ 
กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ กรมควบคุมโรคแล้ว ณ ....วัน/เดือน/ปี.....” ในกรอบหน้ำใบรองปก  
ก่อนเผยแพร่ เพ่ือสะท้อนถึงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ฯ และส่งผลต่อควำมมั่นใจของหน่วยงำนเครือข่ำยในกำรน ำ
ผลิตภัณฑ์ฯ ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเป้ำหมำยกำรลดโรคและภัยสุขภำพ ตำมท่ีวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรคก ำหนดไว้ 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย   
วิสัยทัศน์ “ประชำชนได้รับกำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพระดับมำตรฐำนสำกลภำยใน ปี 2580” 
พันธกิจ “ส่งเสริมกระบวนกำรประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำยในและระหว่ำงประเทศในกำรผลิตและพัฒนำ
ผู้เชี่ยวชำญ องค์ควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร เครื่องมือ กฎหมำย กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ รวมทั้ง
กำรบริกำรเฉพำะที่ได้มำตรฐำนสำกล” 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม ที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
1. การพัฒนากระบวนงานคุณภาพและเน้นการมีส่วนร่วม: กระบวนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ 
เป็นกระบวนกำรเชิงคุณภำพ เพ่ือกำรันตีควำมน่ำเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ฯ  
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรจัดท ำกระบวนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ฯ ในกลุ่มลูกค้ำ ผู้บริหำร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชำญ เพ่ือให้
เกิดกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของกำรด ำเนินงำน    
 2. จัดตั้งคณะกรรมกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนฯ ระดับกรมควบคุมโรค  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคทุกท่ำน นำยแพทย์และนักวิชำกำรทุก
สำขำวิชำชีพที่สังกัดกรมควบคุมโรค ระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป โดยพิจำรณำกำรเข้ำร่วมตำม
ควำมสมัครใจ เพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ ในระดับ 
กรมควบคุมโรค 
 3. จัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังผู้ประเมินมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ ระดับหน่วยงำน (หน่วยงำนละ 2 ท่ำน) เพ่ือท ำหน้ำที่
ประเมินมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ ในระดับหน่วยงำน 
 4. ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน โดยมีเป้ำหมำยให้เกิดระบบกำรประเมินและ
รับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นรูปธรรมและด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 5. ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือพัฒนำ (ร่ำง) กระบวนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ  
เป็นกระบวนกำรเชิงคุณภำพ เพ่ือกำรันตีควำมน่ำเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ฯ โดยประยุกต์ใช้มำตรฐำนที่ยอมรับในระดับ
สำกล เพ่ือสร้ำงคุณค่ำและยกระดับมำตรฐำนผลงำนวิชำกำรให้สำมำรถเทียบเคียงระดับนำนำชำติ  พร้อมทั้ง 
แจ้งเวียนเพื่อขอข้อเสนอแนะจำกผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 
 6. คณะท ำงำนสรุปและจัดท ำ กระบวนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ พร้อมทั้งจัดท ำ “คู่มือ
กำรประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ส ำหรับบุคลำกร 
กรมควบคุมโรค” ฉบับสมบูรณ์ 

ขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการประเมินและรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ (สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน) 
1. ก่อนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ  
ผู้ประเมินระดับหน่วยงำนส่งผลกำรประเมินร่ำงสุดท้ำย
ก่อนพิมพ์ ผ่ำนกำรลงนำมโดยผู้บริหำรของหน่วยงำนและ
เอกสำรที่เกี่ยวข้องให้ทีมเลขำฯ (กนว.) ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำร) 
2. การประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ 
ทีมเลขำฯ ส่งผลิตภัณฑ์ฯ ให้คณะกรรมกำรประเมินและ
รับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ พิจำรณำรับรองผลิตภัณฑ์ฯ 
3. หลังการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ  
ทีมเลขำฯ ติดตำมรวบรวมผลกำรรับรองและแจ้งผลกำร
รับรองให้หน่วยงำนเจ้ำของผลิตภัณฑ์ฯ รับทรำบ เพ่ือให้
สำมำรถใช้ตรำสัญลักษณ์ ชื่อกรมควบคุมโรค QR code 
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ฯ บนเว็บไซต์กรมฯ 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ กรมควบคุมโรค  
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 7. จัดอบรมพัฒนำศักยภำพผู้ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ฯ ของหน่วยงำนเป็นประจ ำทุกปี ปีละหนึ่งครั้ง  
เพ่ือชี้แจงกระบวนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีกำรปรับปรุงเงื่อนไขให้เป็นปัจจุบัน 
และฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ให้ข้อเสนอแนะ ในฐำนะผู้ประเมินระดับหน่วยงำน 
  - ปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 58 คน 
   - ปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน 54 คน   
2) การด าเนินงานสอดคล้องและเชื่อมโยงต่อการบรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร : กำรพัฒนำผลงำน
วิชำกำรของกรมควบคุมโรคให้มีมำตรฐำน เป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ  
กรมควบคุมโรค อีกทั้งยังถูกก ำหนดไว้เป็นตัวชี้วัดค ำของบประมำณของกองนวัตกรรมและวิจัย ดังนั้นกระบวนกำร
ประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง ที่จะใช้เป็นกลไกกำรพัฒนำคุณภำพและเพ่ิม
จ ำนวนผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีมำตรฐำน เพ่ือให้สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กองนวัตกรรมและวิจัยก ำหนดไว้ได ้
 2.1 เป้ำหมำยผลผลิตโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 ผลิตภัณฑ์ฯ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนตำมเกณฑ์
ที่กรมควบคุมโรคก ำหนด 20 เรื่อง 
       ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2562 มีผลิตภัณฑ์ฯ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจ ำนวน 25 เรื่อง  
(ร้อยละ 83) 
 2.2 เป้ำหมำยผลผลิตโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 ผลิตภัณฑ์ฯ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนตำมเกณฑ์
ที่กรมควบคุมโรคก ำหนด 30 เรื่อง 
3) มีฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญทุกแผนงานโรค ระดับกรมควบคุมโรค: ฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญครอบคลุมทั้ง 5 แผนงำน
โรค ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของกรมควบคุมโรค (แผนงำนโรคติดต่อ แผนงำนโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ โรคเรื้อนและโรคไวรัสตับอักเสบ แผนงำนโรคไม่ติดต่อ กำรบำดเจ็บและปัจจัยเสี่ยงที่ส ำคัญ แผนงำน
โรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม แผนงำนเชิงระบบและปัญหำเชิงบริบทในกลุ่มประชำกรและพ้ืนที่ )  
เพ่ือรองรับผลิตภัณฑว์ิชำกำรของหน่วยงำน ที่ประสงค์เข้ำรับกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนที่กรมควบคุมโรคก ำหนด 
4) ปรับปรุงคุณภาพและต่อยอดการพัฒนางาน:  
 4.1 ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ  เพื่อลดระยะเวลาใน
กระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ โดยผู้เชี่ยวชาญในสังกัดกรมควบคุมโรค  
  จำกกำรเก็บข้อมูลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2562 พบว่ำ มีผลิตภัณฑ์มำกถึง 21 เรื่อง  
จำก 30 เรื่อง ได้รับมติรับรองผลิตภัณฑ์ฯ แบบมีเงื่อนไข กล่ำวคือ จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ ก่อนส่ง
เข้ำรับกำรพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง แต่กลับพบว่ำ หน่วยงำนใช้ระยะเวลำในขั้นตอนดังกล่ำวเป็นเวลำนำน ตัวอย่ำงเช่น 
บำงเล่มผลิตภัณฑ์ฯ ที่ใช้ระยะเวลำแก้ไขมำกกว่ำ 1 ปี ท ำให้ไม่สำมำรถใช้สัญลักษณ์กรมฯ บนปกผลิตภัณฑ์และ
ตีพิมพ์ได้ตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ 
   กำรปรับปรุงคุณภำพในงบประมำณ 2563 มีกำรก ำหนดกรอบระยะเวลำที่ชัดเจนในกำรแก้ไข
ผลิตภัณฑ์ฯ คือ หน่วยงำนต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 2 เดือน หลังได้รับข้อเสนอแนะจำก 
คณะกรรมกำรฯ ข้อก ำหนดดังกล่ำว ส่งผลให้ระยะเวลำตลอดกระบวนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ 
ลดลงอย่ำงชัดเจน 
 4.2 ต่อยอดการพัฒนางาน 
  จัดท ำวิจัยเรื่อง กำรประเมินประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภำพ ซึ่งเป็นกำรต่อยอดควำมรู้ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับรูปแบบและวิธีกำรประเมินผลผลิตภัณฑ์ฯ ผ่ำนกำรเรียน
แบบอีเลิร์นนิง ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำรับรองจริยธรรม 


