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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th 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 เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [ / ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ …กำรพัฒนำระบบสร้ำงควำมรู้และงำนวิจยัในองค์กร………  
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

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

ชื่อหน่วยงาน …กลุ่มพัฒนำองค์กร....ส ำนักโรคเอดส์..วัณโรคและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์……  
ที่อยู ่..กรมควบคุมโรค..อำคำร 5..ช้ัน 3..ถ.ติวำนนท์.อ.เมือง.จ.นนทบุร.ี.…  
โทรศัพท.์.025903213.. โทรสำร..025918413…เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/aidssti 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) 1. นำงสำวฉวีวรรณ  คล้ำยนำค  ต ำแหน่ง นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โทรศัพท์ 025903213  โทรสำร 025918413 มือถือ 0946900228  อีเมล yosawan60@gmail.com 
   2. นำงสำวสุรัสวดี กลิ่นช้ัน  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
โทรศัพท์ 025903213  โทรสำร 025918413 มือถือ 0850637390  อีเมล suratsawadee_k@hotmail.com 
   3. นำยสมยศ เจริญสุข   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัตกิำร 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) มีแนวทำงกำรจัดท ำประเด็นและสร้ำงควำมรู้และงำนวิจัยที่เช่ือมโยงตอบสนองต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย/
ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสจำกตับอักเสบ บีและซี โดยมี
กระบวนกำรในกำรรวบรวมและสังเครำะห์องค์ควำมรู้ จำกผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย   

2) กระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่เหมำะสมในกำรจัดท ำวิจัย บูรณำกำรบุคลำกรจำกหลำยกลุ่ม  
3) กำรพัฒนำนักวิจัยหน้ำใหม่ และเป็นกำรเรียนรู้แบบพี่เลี้ยง     

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) มีแนวปฏิบัติในกำรท ำงำนวิจัยที่มีประสิทธิภำพ เช่น จัดท ำประเด็นแผนที่กำรวิจัยที่ตอบสนองต่อ

สถำนกำรณ์ปัญหำโรค กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรท ำงำนวิจัยและมีทีมงำนในกำรท ำวิจัย 
2) มีโครงกำรในกำรพัฒนำงำนวิจัยของหน่วยงำนเพิ่มข้ึน (จำกเดิม 1 โครงกำร/ปี เป็น 5 โครงกำร/ปี) 

 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได้    
  [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
             [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
เน้ือหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเน้ือหาและรายละเอียดให้ครอบคลุม
ประเด็นดังน้ี   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างทีด่ีเยี่ยมทีส่อดคล้องกบัค่าประสิทธิผล 
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 ข้ันตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่ส ำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พฒันำ-น ำไปปฏิบัติ แล้ว
น ำไปสู่กำรป้องกัน  ปัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนทีส่ง่มอบให้แกลู่กค้ำ หรอื 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีข้ึน 

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรอื เครื่องมอืคุณภำพ ที่เหมำะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ  1. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที่     
   www.ftqm.or.th/tqmsymposium19 
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที่ ftqm@ftqm.or.th  
 ตั้งแต่บัดน้ีจนถึง 15 เมษายน  2562 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : กำรพฒันำระบบสร้ำงควำมรู้และงำนวิจัยในองค์กร 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 ส ำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) เป็นหน่วยงำนด้ำนวิชำกำร สังกัดกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข โดยมีพันธกิจหลักในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหำ
โรคเอดส์ โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ซึ่งมีภำรกิจหลัก 5 ประกำร คือ 1. วิจัย พัฒนำ 
และถ่ำยทอดผลิตภัณฑ์วิชำกำร กำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหำโรคเอดส์  และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
2. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร สนับสนุนและถ่ำยทอดควำมรู้แก่ภำคีเครือข่ำยและประชำชน ในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน 
ควบคุม แก้ไขปัญหำเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ระดับชำติและนำนำชำติ 3. พัฒนำ ส่งเสริมกระบวนกำร
ประสำนควำมร่วมมือ สนับสนุนและติดตำม กำรด ำเนินงำนกำรเฝ้ำระวังป้องกนั ควบคุม และแก้ไขปัญหำเอดส์ และ
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ กับภำคี (partner) เครือข่ำย (network) ภำยในและระหว่ำงประเทศ 4. จัดท ำ/ผลักดัน 
นโยบำย มำตรกำร แนวทำงกำรปกป้องประชำชนจำกโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และ5. พัฒนำและ
ประเมินศักยภำพระบบ กลไกของเครือข่ำยกำรด ำเนินงำน เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์  

พันธกิจหลักที่ส ำคัญ คือ กำรวิจัย พัฒนำ และถ่ำยทอดผลิตภัณฑ์วิชำกำร กำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุม 
แก้ไขปัญหำโรคเอดส์ และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ซึ่งกำรด ำเนินกำรวิจัยของหน่วยงำนแบบเดิมนั้น จะไม่มีระบบ
กำรท ำงำน กำรท ำวิจัยตำมประเด็นควำมรู้ที่รำยบุคคลต้องกำรรู้ ควำมรู้และกำรท ำวิจัยที่ได้จ ำกัดกลุ่มเรียนรู้ ไม่มี
ระบบกำรสืบต่อทั้งระบบกำรท ำงำน กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และกำรท ำวิจัยไม่ตอบสนองต่อกำรบรรลเุป้ำหมำย/
ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและควบคุมโรค ดังนั้นกำรพัฒนำระบบสรำ้งควำมรู้และงำนวิจัยในองค์กรจงึเป็นกระบวนกำร
ในกำรพัฒนำงำนและพัฒนำคน โดยเน้นกำรสร้ำงระบบ เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรท ำงำนวิจัย โดยเริ่มจำก
กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ต่ำงที่เกี่ยวข้อง กำรจัดท ำฐำนข้อมูล กำรวำงแผนกำรวิจัย กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร และ
กำรสร้ำงทีมงำนควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินกำรด้ำนวิจัยที่มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
แก้ไขปัญหำโรคได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 

 วิสัยทัศน์ เป็นผู้น ำระดับภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกในกำรยุติปัญหำเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพนัธ์ 
ภำยในปี 2573 

 ค่านิยม  ที่ยึดถือปฏิบัติภำยใต้กระทรวงสำธำรณสุข และกรมควบคุมโรค เพื่อมุ่งให้ประชำชน
สุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข และระบบสุขภำพย่ังยืน คือ MOPH คือ  

M : Mastery เป็นนำยตนเอง หมำยถึง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภำพ ยึดมั่นในควำมถูกต้อง มี
วินัย ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ บนพื้นฐำนของกำรกำรมีส ำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม  

O : Originality เร่งสร้ำงสิ่งใหม่ หมำยถึง สร้ำงสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ ที่ เหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภำพ  

P : People centered ใส่ใจประชำชน หมำยถึง ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงในกำรท ำงำน เพื่อ
ประโยชน์อันดีแก่ประชำชน โดยใช้หลัก “เข้ำใจ เข้ำถึง พึ่งได้”  

H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม หมำยถึง มีสัมมำคำรวะ มีน้ ำใจ ให้อภัย รับฟังควำมเห็น เสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 
 ยุทธศาสตร์   
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ/วำระแห่งชำติ และพัฒนำ ปรับปรุงระเบียบ/
ข้อบังคับ/กฎหมำย ด้ำนเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ชำติยุติเอดส์ และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ลงสู่
กำรปฏิบัติในระดับพื้นที่ กำรพัฒนำและประสำนควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรปรับปรุงคุณภำพด้ำนกำรป้องกันและดูแลรักษำเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อ
ทำงเพศสัมพันธ์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง พัฒนำรูปแบบ/นวัตกรรมกำรสื่อสำร เพื่อยุติ
เอดส์ และSTIs Risk Communication 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำศักยภำพและระบบบริหำรจัดกำรมุ่งเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

ระบบสร้ำงควำมรู้และงำนวิจัยในองค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตโครงกำรวิจัยที่มีคุณภำพ สำมำรถใช้
ประโยชน์หรือตอบสนองต่อกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคตำมบริบทของแต่ละพื้นที่ได้ ซึ่งกำรท ำงำนรูป
แบบเดิมของสอวพ. นั้นจะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยใช้คณะท ำงำน หรือกำรสอบถำมประเด็นควำมรู้และหัวข้อกำรวิจยั
ไปยังแต่ละกลุ่มงำน ท ำให้ไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง และขำดกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ครบถ้วน 

กระบวนกำรพัฒนำระบบครั้งนี้มุ่งเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำงำนวิจัยควบคู่กับกำรพัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่องโดยกำร
วิเครำะห์ปัญหำกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น ปัญหำกำรท ำวิจัยและพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินงำนในแต่ละปี โดย
ประชุมทีมงำนเพื่อวิเครำะห์ปัญหำควำมรู้ที่จ ำเป็น เช่น ถ่ำยทอดควำมรู้ของบุคคลที่จะเกษียณอำยุจึงจัดกิจกรรม
ถอดบทเรียน กำรถ่ำยทอดแนวทำงกำรจัดท ำผลิตภัณฑ์ทำงวิชำกำรให้มีคุณภำพ ผ่ำนกระบวนกำรจัดประชุม
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกรุ่นสู่รุ่น กำรแก้ไขปัญหำบุคลำกรขำดควำมรู้เรื่องกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 
เนื่องจำกกำรวิเครำะห์สมรรถนะหลักของบุคลำกรพบว่ำ ขำดควำมรู้เรื่องระบำดวิทยำและกำรวิจัยจึงได้จัดอบรม
กำรให้ควำมรู้ รวมถึงกำรจัดคลินิกวิจัยเพื่อช่วยสนับสนุนนักวิจัยในกำรพัฒนำโครงร่ำงและกำรเขียนตีพิมพ์ผลงำน
วิชำกำร แต่กำรด ำเนินงำนในช่วงดังกล่ำวมีผู้ที่สนใจเข้ำร่วมเฉพำะบุคคลที่มีผลงำนวิจัย ในปี 2561 จึงได้วิเครำะห์
ถึงกระบวนกำรที่จะสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนให้เกิดงำนด้ำนวิชำกำรและวิจัยที่มีประสิทธิภำพ ดังนี้  

1. ส ำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ย้อนหลังเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง โดยกำรส ำรวจข้อมูลกลุม่งำนที่ได้เข้ำร่วมด ำเนินกำร
ด้ำนวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอก หรือได้จัดท ำผลิตภัณฑ์ทำงวิชำกำร เช่น วิจัย คู่มือ แนวทำง หลักสูตร เพื่อเป็น
ฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์กำรด ำเนินงำนของ สอวพ. ตั้งแต่ปี 2556  

2. แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้เกิดทีมท ำงำนในกำรช่วยรวบรวมประเด็นควำมรู้ต่ำงๆจำก
แต่ละกลุ่มงำนรวมถึงร่วมในกำรวิเครำะห์ประเด็นควำมรู้ กำรวิจัยในแต่ละปี บุคลำกรที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมในแต่ละ
กิจกรรม รวมถึงสำมำรถติดตำมกำรด ำเนินงำนได้ ซึ่งจ ำเป็นต้องวิเครำะห์บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกปีว่ำควรเพิ่มเติมและ
ประกอบด้วยกลุ่มงำนใดบ้ำงที่เกี่ยวข้อง 

3. ทบทวน สถำนกำรณ์และควำมรู้ในองค์กร โดยทบทวนสถำนกำรณ์เรื่องโรค ตำมประเด็น ดังนี้ 
3.1 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ตำมแนวทำงระบำดวิทยำ ที่ได้รับกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ ซึ่งพิจำรณำจำก
เครื่องช้ีวัดภำระโรค (Burden of Disease) ในกำรสะท้อนให้เห็นสถำนะสุขภำพของประชำชน กำรกระจำย
ของโรคตำมบุคคล เวลำ และสถำนที่ (Time , Place , Person) โดยพิจำรณำว่ำ กลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มใดบ้ำง 
กระจำยอยู่พื้นที่ใด พื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดโรค ช่วงระยะเวลำกำรเกิดโรคหรือช่วงระยะเวลำที่ประชำชนจะมี
พฤติกรรมเสี่ยง และสำเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเกิดโรค รวมถึงกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
กำรแก้ไขปัญหำโรคว่ำกำรแก้ไขปัญหำที่ผ่ำนมำมีประสิทธิภำพอย่ำงไร เพื่อวิเครำะห์หำช่องว่ำงจำกกำร
ด ำเนินงำน  
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3.2 กำรสอบถำม หรือ กำรสัมภำษณ์ ผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิและเครือข่ำยกำรท ำงำน ผู้มีส่วนได้เสีย กลุม่
ผู้รับบริกำรถึงประเด็นควำมต้องกำร ปัญหำและควำมต้องกำรเพื่อทีจ่ะได้น ำมำวิเครำะห์แนวทำงกำรท ำงำน
ให้ครอบคลุม เพิ่มเติมประเด็นที่จ ำเป็นต้องสร้ำงองค์ควำมรู้ หรือจัดท ำโครงกำรวิจัย   

 4. วิเครำะห์ช่องว่ำงจำกสถำนกำรณ์ ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ปัญหำและควำมต้องกำร โดยคณะท ำงำน
จะพิจำรณำเพิ่มเติมบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษำ ผู้เช่ียวชำญ ในกำรร่วมพิจำรณำปัญหำว่ำ ควรแก้ไขด้วยกำร
ท ำงำนวิชำกำร สร้ำงผลิตภัณฑ์วิชำกำรหรือต้องด ำเนินกำรด้วยกำรวิจัย ในประเด็นช่องว่ำงของกำรด ำเนินงำน
ป้องกันควบคุมโรคควรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ใดและแก้ปัญหำในเรื่องใด เช่น วิจัย นวัตกรรม หลักสูตร หรือ คู่มือ
แนวทำง ช่องว่ำงใดต้องพัฒนำบุคลำกรในประเด็นต่ำงๆให้สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำนั้นได้   
 5. วำงแผนจัดกำรด้ำนกำรวิจัยโดยใช้ระบบกำรวิเครำะห์ร่วมกันทั้งคณะท ำงำน ผู้เช่ียวชำญ ผู้เกี่ยวข้อง โดย 
พิจำรณำจัดล ำดับเรื่องที่ส ำคัญ เร่งด่วน  (set priority) ควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินกำร กำรสร้ำงทีมงำนและวำงตวั
บุคคล (Key person) โดยทีมงำนประกอบด้วย ที่ปรึกษำ หัวหน้ำกลุ่มงำน บุคลำกรภำยในกลุ่มงำน บุคลำกรที่
เกี่ยวข้อง และรับสมัครทีมบุคลำกรจำกกลุ่มต่ำงๆที่สนใจ เพื่อวำงแผนพัฒนำระบบกำรวิจัยให้เกิดกำรมีส่วนร่วมใน
ภำพรวมขององค์กร กำรประสำนงำนในกระบวนกำรพัฒนำระบบในองค์กรผ่ำนหลำยกลุ่มงำน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผล จึงเน้นกำรสื่อสำรกระบวนกำรท ำงำนโดยใช้เวทีกำรประชุมเพื่อช้ีแจง ท ำควำมเข้ำใจ ทำงไลน์กลุ่ม  
GCC3_สธ_กรมคร_สอวพ. และทำงจดหมำยอีเล็กโทรนิกส์ ให้กับทีมงำนและบุคลำกรภำยในทรำบถึงหลักกำร และ 
มีกำรประชุมกลุ่มย่อยตำมปริมำณและลักษณะงำน 
 6. น ำเสนอประเด็นกำรวิจัยให้ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรรับทรำบ เพื่อให้ข้อคิดเห็นรวมถึง
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน ทั้งนีเ้ป็นกำรท ำข้อตกลงเชิงนโยบำยว่ำจะด ำเนินกำรท ำวิจัยในประเด็นดังกล่ำว ผลจำกกำร
ด ำเนินกำรจำกเดิมจะมีกำรจัดท ำโครงกำรวิจัยเพียงปีละ 1 - 2 โครงกำร เท่ำนั้น แต่ในปี 2562 นี้มีโครงกำรที่
วำงแผนจะพัฒนำเป็นโครงกำรวิจัยทั้งสิ้น 5 โครงกำร   
 7. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรวิจัย โดยวำงแผนกำรพัฒนำทีมงำนแบบมีพี่เลี้ยง (Mentoring system) 
ในกำรด ำเนินงำน เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์ประเด็นกำรวิจยัให้ครอบคลุมสถำนกำรณ์ปัญหำ กำรวำงแผนกำรทบทวน
วรรณกรรมเพื่อพัฒนำโครงร่ำงวิจัยร่วมกับเครือข่ำย และขออนุมัติจำกจำกคณะกรรมกำรวิจัย  
 8. จัดท ำเป็นแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในกำรท ำงำน เพื่ อให้กำรด ำเนินงำน
เป็นระบบ บุคลำกรอื่นสำมำรถน ำแนวปฏิบัติดังกล่ำวไปใช้ในกำรด ำเนินงำนและวำงแผนกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพได้  
 9. กำรติดตำมควบคุมกระบวนกำรโดยใช้ตัวช้ีวัดและใช้ประโยชน์จำกกำรติดตำมควบคุมกระบวนกำรโดยมี
ผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด รวมถึงกำรก ำกับกระบวนกำรท ำงำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
วิจัย  มีกำรติดตำมในระบบกำรรำยงำนข้อมูล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดผ่ำนระบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
จำกผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วม 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 กำรพัฒนำระบบสร้ำงควำมรู้และงำนวิจัยในองค์กรนั้น เดิมเน้นกำรพัฒนำเพียงศักยภำพของบุคคลำกร 
และเน้นกำรสร้ำงควำมรู้ แม้ได้มีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องแต่ยังไม่เพียงพอต่อกำรสร้ำงควำมรู้และงำนวิจัยใน
องค์กร ดังนั้นกำรพัฒนำระบบสร้ำงควำมรู้และงำนวิจัยในองค์กร มุ่งเน้นกระบวนส ำคัญอย่ำงต่อเนื่องใน 3 ด้ำน ซึ่ง
เป็นพันธกิจหลักของหน่วยงำน ได้แก่ กำรวิจัย พัฒนำ และถ่ำยทอดผลิตภัณฑ์วิชำกำร กำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุม 
แก้ไขปัญหำโรคเอดส์ โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี  กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
สนับสนุนและถ่ำยทอดควำมรู้และพัฒนำ ส่งเสริมกระบวนกำรพัฒนำระบบสร้ำงควำมรู้และงำนวิจัย   โดยมีควำม
เช่ือมโยงกับแผนยุทธศำสตร์เอดส์ชำติที่มุ่ งเน้นกำรยุติปัญหำเอดส์ภำยใน ปี 2573 ซึ่งได้ท ำวิเครำะห์ข้อมูล 
สถำนกำรณ์ ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำและควำมต้องกำรที่ส ำคัญตั้งแต่ต้นจำกกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนได้เสีย ผู้
ด ำเนินงำน และรับฟังควำมคิดเห็น โดยก ำหนดจำกควำมต้องกำรภำยในที่ต้องกำรให้ผลงำนวิชำกำร/เกิด
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กระบวนกำรท ำวิจัยที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ กระบวนกำรวิจัย
และพัฒนำองค์ควำมรู้ ด้ำนกำรเฝ้ำระวังโรคจะค ำนึงถึง กำรมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ ควำมแม่นย ำของกำร
พยำกรณ์โรค พื้นที่เป้ำหมำยและกลุ่มเป้ำหมำย กำรติดตำมควบคุม โดยใช้ข้อมูลและตัวช้ีวัดของกระบวนกำร
สนับสนุนในมิติต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำร  

กำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบครั้งนี้เป็นกำรพัฒนำระบบแบบ PDCA โดยจะวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำ และ
ช่องว่ำงจำกกกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและใช้กำรมีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำร ทั้งกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน 
และกำรติดตำมประเมินผลร่วมกัน เพื่อให้เกิดสภำพแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลำกรสำมำรถด ำเนินงำนวิจัยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถสืบทอดและส่งต่อองค์ควำมรู้ได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
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