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แนวโนม้ใหญท่ีจ่ะมผีลกระทบตอ่  
ระบบสขุภาพในยคุThailand 4.0 

• สงัคมผูส้งูวยั 

• โรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงัหรอื non-communicable 
diseases (NCDs) ทีเ่พิม่สงูมากขึน้ 

• โรคตดิตอ่และโรคอบุตัใิหม ่

 

• คา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพของประเทศทีเ่พิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ 

• คา่ใชจ้า่ยทางสขุภาพมวลรวมของประเทศ (Total 
Health Expenditure) อยูท่ีป่ระมาณ 910,000 ลา้นบาท  

  



การปฏิบติั 

ปจัจบุนัประเทศไทยมคีนสงูวยั 11 ลา้นคน 

พ.ศ. เด็ก  
(%) 

วยัท างาน 
(%) 

ผูส้งูอาย ุ
(%) 

2548 23.0 66.7 10.3 

2558 19.0 67.0 14.0 

2568 - - 19.8 

2578 14.4 60.5 25.1 

พ.ศ. 2563 



NCD : แนวโนม้ใหญท่ีจ่ะมผีลกระทบตอ่
ระบบสขุภาพไทย 

• ขอ้มลูการส ารวจภาวะสขุภาพชว่ง 5 ปี เปรยีบเทยีบปี 2557 
กบัปี 2552 พบวา่มผีูป่้วยใหมโ่รคเบาหวานและโรคอว้น
ประมาณ 1 ลา้น 5 แสนคน และผูป่้วยใหมโ่รคความดนั
โลหติสงูประมาณ 2 ลา้นคน ทัง้ 3 โรคจัดอยูใ่นกลุม่โรค 
ไมต่ดิตอ่เรือ้รัง ซึง่เป็นแนวโนม้ใหญท่ีส่ าคญัของปัญหา
สขุภาพของประเทศไทยและทัง้โลก โดยน าไปสูก่ารเกดิ
พยาธสิภาพหรอืโรคในอกีหลายอวัยวะเชน่ โรคหลอดเลอืด
สมอง โรคหลอดเลอืดหวัใจ โรคไต เป็นตน้ 

• พบวา่อตัราผูป่้วยเบาหวานเพิม่ขึน้ประมาณ 10 เทา่ จาก 
90.96 : 100,000 ในปี2553 เป็น 1,032 : 100,000 ในปี 
2557 ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ 

สถาบนัวิจยัและประเมนิเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 



 

Total  

56 million  

deaths 
In 2017 

 

Deaths by cause, World 

 

                  70%  
Non-communicable diseases 

 
Top3 diseases 

 
Cardiovascular 

32% 

Cancer 
17% 

Respiratory 
11% 

                      

 



Consumer-driven Healthcare 















3D Printing 





Precision Medicine 





 Biological Sciences 
     - Bio-Med 
    - Biotech 

สุขภาพ  
สุขภาวะ 
(สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย 
จติใจ อารมณ์) 
ความอยู่ดีมีสุข 







https://huddle.today/new-brunswicks-re-opening-plan-a-draft-framework/ 

COVID-19 Pandemic 



http://padhamhealthnews.org/covid-19-social-distancing-
essential-todays-times/ 

http://padhamhealthnews.org/wp-content/uploads/2020/03/flatten-the-curve-padham.jpg


>70% ของประชากร 
Herd Immunity 

COVID-19 Pandemic 



ภาพประเทศไทย 4 ระยะในภาวะ COVID-19 

เฉลีย่ระยะละ 3 - 6 เดอืน 

(New Abnormal) 



ม.ค. หรอื ก.ค. 2564 
เป็นตน้ไป............... 

New Normal 



Healthcare 

 

• Digital Healthcare 

 

• P4 Medicine 

 

• Personalized/Home Healthcare 

 

เมือ่สขุภาพก าหนดวาระทางสงัคม 



Digital Healthcare 

Blockchain 

AI 

Smart Healthcare 



   Digital Healthcare 
 

•   Technological enablement, digital transformation 
and automation are affecting every industries today 
in profound ways including healthcare  
•   On the supply side, a host of new technologies 
can now be integrated into healthcare delivery: 
artificial intelligence (AI), robotics, precision medicine, 
3-D printing, augmented reality/virtual reality, 
genomics, telemedicine, and more …… 
• Adoption of these technologies is being driven by  
both immediate needs (e.g., cost control and 
efficiency optimization) and longer-term goals 
(especially greater precision, fewer errors, and better 
outcomes) 



   Digital Healthcare 
 

• On the demand side, new technologies have 
altered consumer expectations. An increasing 
number of today’s patients want healthcare 
services to be delivered with greater efficiency 
and in convenient, comfortable, near-normal settings 
• For existing hospitals, doing nothing is not an  
option. They need to integrate new technologies in a 
phased manner, redesign how they are delivering 
the future healthcare 
• As a result, the whole paradigm of care delivery is  
changing, and the changes will likely accelerate in the 
years ahead. It is a certainty that hospitals are 
seeking—or being forced—to redefine themselves 



Digital Healthcare 

Smart Healthcare 





Telehealth / Telemedicine 





    “ WeDoctor ”  
 the world's leading medical health technology platform 

• WeDoctor is an online platform where patients can 
get medical advice from doctors. It claims more than 
2,700 hospitals on its platform, 240,000 doctors, 
15,000 pharmacies and 27m monthly active users, 
raising the bulk of the $5.6bn last year 

• WeDoctor runs an app with 160 million registered 
users that lets people make appointments with a 
network of doctors across China. The platform can 
help conduct basic diagnosis and provide prescriptions 

• The company was founded in 2010, and released a 
mobile app version of its services in June 2014 

 
 



   
 

“ Ping AN Good Doctor ” 
  

• World’s leading Chinese online healthcare 
platform, Ping An Good Doctor, has 
reached 265 million registered users at the 
end of 2018 and accumulated nearly 410 
million pieces of consultation data, covering 
several aspects of healthcare such as user 
consultation, drug purchase and health 
management, eventually generating 35,000 
labels for various diseases 

As April 26,2019 
 

https://www.mobihealthnews.com/content/ping-good-doctor-expands-reach-265-million-registered-users-2018
https://www.mobihealthnews.com/content/ping-good-doctor-expands-reach-265-million-registered-users-2018
https://www.mobihealthnews.com/content/ping-good-doctor-expands-reach-265-million-registered-users-2018
https://www.mobihealthnews.com/content/ping-good-doctor-expands-reach-265-million-registered-users-2018
https://www.mobihealthnews.com/content/ping-good-doctor-expands-reach-265-million-registered-users-2018
https://www.mobihealthnews.com/content/ping-good-doctor-expands-reach-265-million-registered-users-2018


ถงึเวลาทีห่มอจะตกงาน! Ping An คลนิกิไรห้มอ 
ตรวจ-รักษาเอง คนจนี >10 ลา้นแหใ่ชบ้รกิาร (Jan 2019) 

>1,000 ตูบ้รกิาร เชือ่มกบั 3,000 โรงพยาบาล 
และ 15,000 รา้นยา เปิดบรกิาร August 2018 



New Normal Healthcare 

Personnel 



New Normal Healthcare 



• Digital or Smart Healthcare (Personalized Data, 
Blockchain, EMS, Telemedicine, Virtual Hospital, 
Smart Hospital, Robot, AI, Wearable medical devices)  

• การสรา้งเสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรค การชะลอวัย 

• ระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมูใินรปูแบบ“คลนิกิหมอครอบครัว” 

• การแพทยแ์มน่ย า (Precision Medicine) 

• อายรุศาสตรผ์ูป่้วยนอก (Ambulatory Medicine) 

• การดแูลผูป่้วยเฉพาะโรค เชน่ NCD มะเร็ง 

• การดแูลผูส้งูอายทุัง้ภาวะป่วยและไมป่่วย 

• Alternative Medicine, Palliative Care, End of Life Care 

 

 

Post COVID-19           New Normal Healthcare 

Personalized / Home Healthcare 



การพฒันาระบบการดแูลสขุภาพ 
ในยคุThailand 4.0 

• ความทา้ทาย : การเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย,ุ โรคไมต่ดิตอ่
เร ือ้รงั(NCD)ทีเ่พิม่สงูข ึน้มาก, ตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้, ชอ่งวา่ง
ในการเขา้ถงึระหวา่งคนรวยกบัคนจนเห็นไดช้ดัและเป็น
อนัตรายอยา่งมากตอ่การดแูลสขุภาพอยา่งยั่งยนื 

• ความทา้ทาย : เทคโนโลยดีา้นสขุภาพทีพ่ฒันาขึน้
อยา่งมากและรวดเร็ว 

• เป้าหมาย : ในการดแูลสขุภาพคอื เนน้การดแูลแตล่ะ
บคุคล หรอืการดแูลทีบ่า้น สรา้งความรูแ้ละนวตักรรม 
เพือ่การดแูลสขุภาพทีม่คีณุภาพด ีปลอดภยัมากขึน้ ฉลาดขึน้ 

มคีวามยั่งยนื และใหผู้ป่้วยเป็นจดุศนูยก์ลาง 

• เป้าหมาย: เป็นInternational Medical Hub (2030) 

 

 

 



Source: IQVIA 



• เทรนดส์ าหรับบรกิารดา้นการแพทยแ์ละสขุภาพ มแีนวโนม้
เตบิโตสงู และน่าจะเป็นโจทยส์ าคญัในการพฒันาคดิคน้
เทคโนโลยแีละนวตักรรม  

• ในขณะทีอ่ตุสาหกรรมยาและเครือ่งมอืแพทยส์ว่นใหญข่อง
ไทยยงัเป็นลกัษณะซือ้มาขายไป ยงัขาดการพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมเป็นของตนเอง   จงึนับเป็นโอกาส
ของนักวจิัยในการพัฒนาคดิคน้นวตักรรมดา้นนี ้เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการของอตุสาหกรรมทีม่แีนวโนม้เตบิโตสงู 

• ควรมกีารพฒันานวตักรรมการใหบ้รกิารดา้นการแพทยแ์ละ
สขุภาพ ทีพ่ ึง่พาตนเองได ้ลดการน าเขา้ ไดแ้ก ่การคดิคน้
ยาใหม ่การท างานวจิยัยาใหมไ่ดต้ ัง้แต ่Phase 1 เป็นตน้ 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารและเพิม่โอกาสในการดงึดดู
ลกูคา้มากขึน้ เพิม่การเขา้ถงึ ลดความเหลือ่มล า้ ทัง้ยงั
เป็นไปเพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัระยะยาว 

 

 

     

ทศิทางการพฒันานวตักรรมในการดแูลสขุภาพ 
มุง่สูร่ะบบสขุภาพในยคุThailand 4.0 





Healthcare Industry 2030 



10-15 ปี 
• ยา (small molecules) 
ชนิดใหม ่

• ยาส าหรบัการรกัษาทีม่ี
เป้าหมาย (targeted 
therapy) 

• วคัซนีขัน้สงูชนิดใหม ่
• ยาชวีวตัถุชนิดใหม ่
• หุ่นยนตแ์ละเครือ่งมอืผา่ตดั
ด้านการแพทย ์

• อุปกรณด์้านการแพทยช์นิด
ฝัง (Implanted-devices) 

• Automated diagnostic 
devices 

3-10 ปี 
• ยาชวีวตัถุชนิดใหม่
เพอืรกัษามะเร็งและ
โรคภมูแิพ ้

• วคัซนีขัน้สงู 
• ชุดตรวจวนิิจฉัยทีม่ี
ศักยภาพเชงิพาณชิย ์

• หุ่นยนตท์าง
การแพทยท์ีไ่ด้
มาตรฐานสากล 

• Quality reagents  
• Smart Village for 

Aging 
• Digital Health 
 

1-3 ปี 
• ยา Generic  
• ยาชวีวตัถุประเภท 

Biosimilar 
• ชวีเภสัชภณัฑ ์ และ 

products from 
probiotics 

• สมุนไพร และ
เครือ่งส าอาง 

• Smart Medical และ 
Devices Robotics เพือ่
ช่วยคนพกิาร 

• ศนูยบ์ าบดัฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ 
• ผลติภณัฑแ์ละอาหารเพือ่

สุขภาพ 
• Medical Tourism 

เป็น International Medical Hub ภายในปี 2030 

Outcomes 3-15 years 
มลูค่าการลงทนุ 

20,000 ล้านบาท+ 

ผลิตภณัฑ ์

ไม่ต า่กว่า 20 ข้อตกลง 

มลูค่าตลาดไม่ต า่กว่า 100,000
ล้านบาท (ไทยและอาเซียน ) 

การจ้างงาน 

Knowledge Works 
High Tech Labors 

>50,000 ต าแหน่ง 

การพฒันาท่ียัง่ยืน 

ร่วมรบั โครงการวิจยั ระดบั multi national 
และสามารถรองรบัการติดเช้ือโรคเขตร้อน 

เป็นส่วนหน่ึงของ global supply chain 



Key Trend for Thai Healthcare System 



ขอบคณุครบั 

พระบดิาแหง่การอดุมศกึษาไทย 

พระบดิาแหง่การแพทยแ์ผนปัจจบุนัและการสาธารณสขุไทย 



 
 

การด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา 
ของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



28/08/63

1

โครงสร้างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ส านักผู้ทรงคุณวุฒิ)

ส านักงานเลขานุการกรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

กองแผนงานและวิชาการ สถาบันวิจัยสมุนไพร ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข
สถาบันชีววัตถุ ส านักเครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย

ส านักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร

ส านักยาและวัตถุเสพติด สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12
แห่ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย 
ภูเก็ต ตรัง

กองการแพทย์จีโนมิกส์
และสนับสนุนนวัตกรรม

หน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายในหน่วยงานตามกฎกระทรวง

ศูนย์ทดสอบความช านาญ

บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 2,089 คน

28.39% 71.61%

ข้าราชการ 1,390 คน
66.54%

5.46%
ลูกจ้างประจ า 114 คน

3.21%
พนักงานราชการ 67 คน

24.75%
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
517 คน

0.05%
ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

การศึกษา
ปริญญาเอก 81 คน (3.88%)

ปริญญาโท 401 คน (19.20%)

ปริญญาตรี 1,286 คน (61.56%)

ต่ ากว่าปริญญาตรี 321 คน (15.37%)

ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2563
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ค่านิยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

M
Mastery

เป็นนายตนเอง

O Originality
เร่งสร้างสิ่งใหม่

P People centered
ใส่ใจประชาชน

H Humility
ถ่อมตนอ่อนน้อม

DDiscovery
ใฝ่รู้

MMoral
คู่คุณธรรม

S
Sciences/Standards

น าหลักวิชาการ/ตามมาตรฐานสากล

CChange
เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง

CORE

VALUE

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน า
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2565

วิสัยทัศน์
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1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
2. เฝ้าระวัง ประเมิน ส่ือสาร แจ้งเตือนภัย และก าหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ 
3. ก าหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
4. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง
5. พัฒนาและก าหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. ส่ือสารสาธารณะในภาวะท่ีต้องพึ่งพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและเอเชีย

DMSc MISSION

STRATEGY
1. สร้างความเป็นเลิศ

ด้านการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม

2. พัฒนาขีดสมรรถนะและ
ความทันสมัยในการ

ตอบสนองต่อปัญหาทาง
การแพทย์และสาธารณสุข

3. ยกระดับคุณภาพและ
ศักยภาพของห้องปฏิบัติการ

ตามมาตรฐานสากล

4. ยกระดับองค์การ
สู่ความเป็นเลิศ

นโยบายขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Standard Quality Team Work
Core Value 

MOPH&DMSc

Outcome

Impact

Value Chain

ผู้รับบริการและประชาชน 

พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ 
(Innovation)

ผลักดันนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อสร้าง
สุขภาพและส่งเสริมความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ

สนับสนุนระบบบริการสุขภาพด้วย
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและก ากับดูแล
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทุกภาคส่วน

สนับสนุนและสร้างเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีความยั่งยืน

สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 
(Technology Support)

คุ้มครองผู้บริโภค 
(Consumer Protection)
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ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและสังกัดกระทรวงอ่ืน 
กรมสังกัดกระทรวงสาธารณสุข,
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, 
กระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม, ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ, สถาบันการศึกษา, องค์การ
เภสัชกรรม, สปสช., กรมศุลกากร 

1. หน่วยงานภาครัฐ 2. หน่วยงานภาคเอกชน
ผู้ประกอบการธุรกิจ ผลิต,
ส่งออก,น าเข้า,จ าหน่าย, 
โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก, 
ผู้ประกอบการ (OTOP/SME)

3. หน่วยงานท่ีไม่แสวงหา
ผลก าไร (NGO) และ
หน่วยงานระหว่างประเทศ

4. ภาคประชาชน
กลุ่ม อสม. สื่อมวลชน 
ประชาสังคม ประชาชนทั่วไป

ความท้าทาย

เชิงยุทธศาสตร์

Challenge

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
เก่ียวกับความปลอดภัยด้านสุขภาพเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและทันต่อ
สถานการณ์

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรองรับบุคลากรที่
จะเกษียณในอนาคต รองรับแผนยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข 20 ปี และแผนการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาลที่มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

ด้านทรัพยากรบุคคล

สร้างนวัตกรรมทั้งทางด้านผลผลิตและ
บริการที่สนองตอบความต้องการเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ด้านพันธกิจ
1. บูรณาการระบบบริหารคุณภาพทุกระบบให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนการท างานให้เร็วข้ึน
2. เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนนุการปฏิบัติงาน 
การส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านปฏิบัติการ
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระดับ 1 ก าหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ระดับ 2 เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ

ระดับ 3 ผลงานใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ระดับ 4 ความสามารถทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุขเป็นท่ียอมรับ/เทียบเท่าประเทศ
ผู้น าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระดับ 5 ความสามารถทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุขเป็นท่ียอมรับ/เทียบเท่าประเทศ
ผู้น าในภูมิภาคเอเชีย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน า
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2565

วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์

1

Based on: World Health Organization (2019)

Global Health Security Index (Laboratory)IHR Core Capacities (Laboratory)
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จุดเทียบเชิงยุทธศาสตร์

Based on: Johns Hopkins (2019)

• ประเมินได้ 87 คะแนน อันดับ 6 ของเอเชีย
• เฉลี่ยภูมิภาคเอเชีย 73 คะแนน

• ประเมินได้ 100 คะแนน อันดับ 1 ของเอเชีย
• เฉลี่ยทุกประเทศ 54.4 คะแนน

• ก าหนดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
• ห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

ROLE

1
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ตัวอย่างความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาองค์กร

• จัดท าแผนปฏิบัติการบูรณา
การจีโนมิกส์ประเทศไทย 
พ.ศ.2563 – 2567

• การจัดต้ังกองการแพทย์จีโน
มิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศ ด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

1

• ประเทศไทยต้ังเป้าเป็นผู้น าด้าน
การแพทย์จีโนมิกส์ระดับอาเซียน
ภายใน 5 ปี (ภายในปี 2567)

• การบริหารจัดการและภารกิจ 
ด้านสนับสนุนไม่มีประสิทธิภาพ 
ขาดการจัดการนวัตกรรมและ 
ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะสร้าง
รายได้ ให้องค์กร

• จัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรม
• เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการในการ

แปลผล
• สร้างระบบรายงานเพื่อช่วยในการ

ตัดสินใจทางการสาธารณสุข
• น าฐานข้อมูลไปใช้ในการศึกษาวิจัย

ระบาดวิทยาเช่น โรคมะเร็ง 
เบาหวาน หัวใจ

• ผลักดันนวัตกรรมสู่การใช้
ประโยชน์

• ประชาชนได้รับ
การรักษาที่ดีขึ้น
เร็วขึ้นจาก
การแพทย์แม่นย า

• เป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์แม่นย า
ระดับเอเชียภายใน 
5 ปี

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ Approach การด าเนินการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ผ่านระบบสารสนเทศระดับองค์กร

• Health KPI
• Emenscr
• SMS
• BB-EVmis

• KPI Reporter • Department 
Operation 
Center 
(DOC)

Management System

• นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
• พัฒนา อสม. ให้เป็นหมอประจ าบ้าน
• พัฒนานวัตกรรมความเป็นเลิศทาง

การแพทย์
• การแพทย์แม่นย า

• สร้างความเป็นเลิศ ด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
• พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อ

ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
• ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตาม

มาตรฐานสากล
• ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

• โครงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR)
• วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
• กัญชาทางการแพทย์
• Genomics Thailand
• Big Data

DMSc Data 
Center

ก ากับติดตามใน
เชิงบริหาร

2

• Department 
Operation 
Center (DOC)

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/กระทรวง

นโยบาย/ยุทธศาสตร์กรม แผนปฏิบัติการ
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สร้างความเป็นเลิศ ด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

พัฒนาสุขภาวะของประชาชน บนฐานความเชื่อไว้วางใจ ท่ีมุ่งสู่ความย่ังยืน ด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชยีด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

1

ผลลัพธ์

เป้าประสงค์

ตัวอย่างผลส าเร็จที่เกิดขึ้น

ชุดตรวจยีนแพ้ยา ชุดน้ ายาตรวจไวรัสซิกา ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติ
ของยีน Alpha-thalassemia1

ชุดทดสอบสเตียรอยด์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจาก
สารสกัดมะหาด

ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

12
24

42

2560 2561 2562

จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือที่พัฒนาต่อยอด (เรื่อง)

2

14

2562

34

2562

0

3
5

2560 2561 2562

จ านวนผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical มีการ
พัฒนาวิธีวิเคราะห์ (ผลิตภัณฑ์)

5
17

10

2560 2561 2562

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ (เรื่อง)

10

10

3

1.สามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผล ท่ีตอบสนองสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินอย่างทันเหตุการณ์ด้วยระบบ
ทางห้องปฏิบัติการ
2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลอา้งอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีสนับสนุนนโยบายด้านการ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
3. สามารถออกแบบ พัฒนาและจัดการนวัตกรรมบริการท่ีใช้องค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ให้กับผู้รับบริการในทุกภาคส่วน
4. มีส่วนร่วมในการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของชาติ ในสังคม และเศรษฐกิจดิจิตัลและเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมท่ีใช้องค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการ
ตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

ผลลัพธ์

เป้าประสงค์

ตัวอย่างผลส าเร็จที่เกิดขึ้น

นายกรัฐมนตรี รับมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัส
โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จ านวน 20,000
ชุดแรก จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    
ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล 
วันที่ 2 เมษายน 2563

มีห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 
BIOSAFETY LEVEL (BSL3) 
LABORATORY รองรับการเฝ้าระวัง
โรคอุบัติใหม่

กรมได้มอบหนังสืออนุญาตให้บริษัท ยีน เอ็ก
เซลเลนส์ จ ากัด จ าหน่ายชุดทดสอบ 
ยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย-1 นอกราชอาณาจักรไทย 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการส่งออก และเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่ายให้ชุดทดสอบของประเทศไทย
เป็นท่ีรู้จักในระดับสากลมากขึ้น

ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

700 855

3763

2560 2561 2562

จ านวนข้อมูลการแจ้งเตือนภัยในผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่
ปลอดภัย (นับสะสม) (ผลิตภัณฑ์)

2

จ านวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 
(นับสะสม) (แห่ง)

93
97 99

2560 2561 2562

88

200
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1. เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย

2. เป็นต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการร่วมที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศ

ผลลัพธ์

เป้าประสงค์

ตัวอย่างผลส าเร็จที่เกิดขึ้น3 ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

เป็นหน่วยประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ
กว่า 1,685 แห่งทั่วประเทศ

เป็นหน่วยประเมินห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน OECD GLP 

ประเทศที่ 6 ในเอเชีย

คู่มือการตรวจวินิจฉัย 
COVID-19

คู่มือการตรวจวิเคราะห์
กัญชา

คู่มือการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และ
น าส่งตัวอย่างในโรงพยาบาล

ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ร้อยละของห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยที่ขอรับการรับรองตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขได้รับการรับรองตามระยะเวลา
ที่ก าหนด (ไม่เกิน 130 วัน) 

ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตในการน าเข้าเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ 

100%

100%

2

1. วางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
2. พัฒนาความมั่นคงและความเป็นมอือาชพีให้กับบุคลากร
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์องค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
5. เป็นองค์การสมรรถนะสูง

ผลลัพธ์

ตัวอย่างผลส าเร็จที่เกิดขึ้น4 ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 
ประจ าปี พ.ศ.2561

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 
ระดับดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2560 

และ 2562

เป้าประสงค์

ได้รับการรับรอง 
ISO 9001:2015

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 2 ปีซ้อน

2559 หมวดที่ 6 และ 2560 หมวดที่ 1

ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

99.92
99.97

99.93

2560 2561 2562

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีค่าความต่อเนื่องในการ
ให้บริการ (Network SLA) (ร้อยละ)

99.50

ระบบสารสนเทศติดตามแผนงาน/งบประมาณ 
(DOC) มีความเที่ยงตรง (ร้อยละ)

93.15
95.95 95.95

2560 2561 2562

90.00

คะแนนผลการประเมิน ITA ระดับกรม (ร้อยละ)

2

87.57
89.62

86.76

2560 2561 2562

85.00
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3. Management Cockpit

หน่วยงานภายนอก

สนง . อย.

Front 
Office
(Service
Section)

Back 
Office
(Support 
Section)

C
u

sto
m

e
r

:  Transaction Processing System, TPS

1. Public Communication

BSC
(Balanced Score Card)

Monitor System

(DOC)
Knowledge

Center

EIS
(Executive Information System)

สบส.

กรมต่างๆ

MRS :  Management Report System

2. Health Data & Information Exchange

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 2565

เป้าหมาย Lab Data Std,              
e-submit & e-report

One LIS  + MOPH 
Connect

Complete MRS +
สื่อสาร Mobile App.

Big Data 
Connection

งบประมาณ 16.7 (6.2) 26.3 (27.4) 18.1 7.2

สสจ

สป. สธ.
เขตสุขภาพ

รพ., รพ.สต.

- Internal Process
- Customer Perspective
- Learning And Growth Perspective
- Financial Perspective

MRS

DMSc Data Center

MOPH Health 
Data Center

การเตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการด าเนินการ LIS
1

Data 
Standard

Data 
Standard 

Minimum 
Dataset

2
Hardware
( backup 
system)

ทรัพยากรกลาง
- Storage 
- OS : Window
- DBMS ร่วมกัน

3
Software

TPS  Specific Program  

จัดท าระบบ
เช่ือมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล

อยู่ระหว่างด าเนินการ                 ด าเนินการแล้วเสร็จ

กระบวนการข้อมูล LIS

3

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริการ เชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่าย

Platform
• Computer PC Notebook
• Smartphone
• Mobile device

การให้ข้อมูล

i

ระบบที่รองรับงานบริการของกรม ทั้งการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รับรองห้องปฏิบัติการ 
ทดสอบความช านาญ และการรับแจ้ง/อนุญาต/
อนุมัติตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์

ระบบที่สนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างกรมกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายใน และภายนอกกระทรวง

เป็นช่องทางให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูล และ
องค์ความรู้ต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3
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การให้ข้อมูล

https://www.dmsc.moph.go.th กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่องแห่งการเรียนรู้

Youtube Channel กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
@prDMSc

ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Thai Pharmacopoeia Thai Herbal PharmacopoeiaGreen BookMobile Application : 

3

การบริการ

ระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (i-Lab Plus)

Mobile Application : BP Sure

ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบบ PAT ACT ONLINE
ระบบโปรแกรมการแจ้งครอบครอง

หรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์

PT BDN DMSC OSL

3
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เชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่าย

ระบบ NARST

ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบบ NSW
ระบบกรมวิทย์ With You

กรมศุลกากร

• ข้อมูลการขออนุญาตน าเข้า/ส่งออก
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์

• การเชื่อมโยงข้อมูลกับเลขบัตรประชน
กับกรมการปกครอง

• ข้อมูลเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพ
• ข้อมูล Measle x Rubella
• ข้อมูล Influenza
• ข้อมูล HIV

• ข้อมูลการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่

กรมวิทย์ WHOกรมวิทย์ อสม/สสจกรมวิทย์

3

(National Antimicrobial Resistance 
Surveillance Center, Thailand)

(National Single Window)

เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร

Security

• มีระบบ Firewall

• มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน

• มีการแจ้งเตือน SPAM

Performance

• มีแผนบ ารุงรักษาระบบเดิม

• มีระบบสนับสนุนการซ่อมแซมแก้ไข

• มีแผนการจัดหาใหม่ส าหรับรองรับ
ภารกิจใหม่

Continuation

• Monitor ระบบเครือข่ายส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคโดยมีระดับการ
บริการ ท่ีร้อยละ 99.5

• Backup Site มากกว่า 1 แห่ง
อาคาร 9 กรมวิทย์ฯ
ตึก Data Center สป.สธ.
ศวก.สระบุรี

3
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ตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศ

กลไกการทวนสอบข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ระบบสารสนเทศ

มาตรการ ก าหนดสิทธิการใช้งาน
เป็นกลุ่ม เพื่อก าหนดหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล

การตรวจสอบเชิงบริหาร

มาตรการ ตรวจสอบข้อมูล ในรูปแบบ
คณะกรรมการ
• ระบบมาตรฐานของกระบวนงานต่างๆ
• ตรวจสอบภายในและนิเทศงาน
• คณะกรรมการตรวจประเมินตัวชี้วัด
• Internal Audit
• ตรวจพัสดุระดับหน่วยงาน

ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานและ
กฎระเบียบท่ีก าหนดไว้

4

ตัวอย่างการทวนสอบข้อมูลสารสนเทศ

งาน: ระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (i-Lab Plus) : Operation

รับตัวอย่าง รายงานผลตรวจ ตรวจสอบรายงาน ลงนามอนุมัติในระบบ1 2 3 4

เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่าง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ตรวจสอบผล ผู้อ านวยการ

4
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ส ารวจความความคาดหวัง เพื่อเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการจัดท าแผนงาน
โครงการ/ มาตรการส าคัญของกรม  

ส ารวจความพึงพอใจ เพื่อประเมิน
คุณภาพการให้บริการ และน าสู่การ
พัฒนาปรับปรุง

การ จัดการ เ รื่ อ งร้ อ ง เ รี ยน เพื่ อ
ปรับปรุงและแ ก้ไขปัญหา เรื่ อ ง
ร้องเรียนต่าง ๆ ที่กรมได้รับแจ้ง

Customer / 
Stakeholder

•หน่วยงานภาครัฐ
•หน่วยงานภาคเอกชน
•หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผล
ก าไร (NGO) และ
หน่วยงานระหว่าง
ประเทศ
•ภาคประชาชน

P
ro

a
c

ti
v
e

M
a

in
ta

in
 

S
ta

n
d

a
r
d

s
Im

p
r
o
v
e

 
P

r
o

b
le

m

กลไกการประเมินคุณภาพการให้บริการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5

กรณีตัวอย่างการด าเนินการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกรม

Stakeholder

กลไกการด าเนินการ

• ก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์
ที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้

• ก าหนดระยะเวลาในการแจ้งการมีไว้ในครอบครอง
หรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์

• ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องก าเนิดรังสีเพื่อ
การวินิจฉัยทางการแพทย์

ด้า
นร

ังส
ีแล

ะเค
รื่อ

งม
ือแ

พท
ย์

การส ารวจความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้อง

ระบบโปรแกรมการแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์

5

• ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

• จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 รอบ
• ออกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 4 ภาค

ร่างกฎกระทรวง
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ผลการส ารวจความพึงพอใจสู่การพัฒนากระบวนงาน

84.48

86.98

88.79

80

85

90

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(6 เดือนแรก)

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ปรับกระบวนการลงทะเบียนและแจ้งรายงานผลในรูปแบบออนไลน์ 

กรณีตัวอย่างสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของกรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

5

การให้บริการมี
ความล่าช้า

130 วัน

การให้บริการด้านรังสี

ผู้รับบริการต้อง
ถือเงินสดมา

ช าระค่าบริการ

พัฒนาระบบ 
e-payment ช าระ
เงินโอนผ่านบัตรได้

63 วัน 45 วัน
อดีต ปัจจุบัน อนาคต

การช าระค่าบริการ

ความยุ่งยากการ
ช าระค่าบริการ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ 

การแพร่กระจายของยุงลายในประเทศไทย

ข้อมูลการด้ือยาต้านจุลชีพในประเทศไทย

ระบุปัญหาด้าน
สาธารณสุข

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

จัดเก็บและวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล

ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

ชันสูตรโรค

คุ้มครองผู้บริโภค
ตัวอย่าง

5
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ตัวอย่างผลการวิเคราะห์สถานการณ์สู่ประเด็นการวิจัยและพัฒนา (ไข้เลือดออก)

วิเคราะห์สถานการณ์

•ผลกระทบของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย                    
(ข้อมูลปีพ.ศ. 2562)
- ผู้ป่วย 128,964 ราย (77 จังหวัด)
- อัตราป่วย 194.18 ต่อ แสนประชากร
- การระบาดอันดับที่ 6 ของโลก

•ปัจจุบัน มีวัคซีน แต่ไม่มีประสิทธิภาพดีพอ (ป้องกันได้ <70%) 
•มาตรการการควบคุมยุงลาย ยังไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร       
--> ลูกน้ ายุงลายดื้อต่อสารเทมีฟอส

วงจรชีวิตของยุงลาย

ทรัพย์สินทางปัญ
ญ

าที่เกิดขึ้น

• ลูกน้ ายุงลายดื้อ
ต่อสารทีมีฟอส

• ฆ่าตัวโม่งไม่ได้

ผลลัพธ์

ซีโอไลท์ก าจัดลูกน้ า
กับดักไข่ยุง Leo-Trap

โลชั่นกันยุงสมุนไพร RepelMos

วิจัยพัฒนา

จ าเป็นต้องหาเทคโนโลยีในการป้องกัน
ควบคุมยุงพาหะทดแทนวิธีเดิม

นวัตกรรม ใช้ประโยชน์

1 2

3

ทบทวน/ต่อยอด

5

4

 พื้นที่ควบคุม 5,000 หลังคาเรือน มียุงพาหะไข้เลือดออกลดลงประมาณ 25
ล้านตัว และไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในบ้านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไดฟลูเบนซูรอน 
=> คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ผู้ป่วยน้อยลง

 ประหยัดงบประมาณภาครัฐจากค่าใช้จ่ายการรักษาโรคที่มียุงเป็นพาหะ

การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาในอนาคต

เชิงวิชาการ การบริหารจัดการ

• ก าหนดตัวชี้วัดหน่วยงานระยะยาว
• ก าหนดแผนงบประมาณ
• ปรับแผนงานโครงการ

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ภายนอก

ทบทวนแผนกลยุทธ์

วิเคราะห์ความเสี่ยง
กระบวนงาน

ก าหนดมาตรการควบคุม

• ข้อมูลผลการด าเนินงาน
• ข้อมูลสถานการณ์Data

A
N
A
L
Y
S
E

• ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
• งานวิจัยที่เก่ียวข้องData

ตัวอย่างการพัฒนาวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

COVID - 19 พัฒนาวิธีตรวจใหม่

• เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์รายการใหม่
• ถ่ายทอดนวัตกรรม/เทคโนโลยีให้เครือข่าย

5
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กลไกก ากับ
ดูแลองค์กร

กลไกการน าข้อมูลสารสนเทศสู่การก ากับดูแลองค์กร

ประชุมผู้บริหารกรม/กอง

Management Review

การประชุมประเมิน

การทบทวนแผนกลยุทธ์กรม

จัดท าตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการ

ประชุมก ากับติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจ าทุกเดือน

ทบทวนและประเมินผลระบบบริหารจัดการ
ของกรม/กอง อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

ทบทวนผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์

จัดท าตัวชี้วัดระดับกรม/หน่วยงานโดย
อ้างอิงผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี

6

ผลลัพธ์
น าไปสู่

กระบวนการ
ปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง มี
ประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับ
สถานการณ์

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ต่อยอดระบบ i-Lab Plus

พัฒนาฐานข้อมูลกลาง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(DMSc Data Center)

บูรณาการระบบติดตาม
ระหว่างหน่วยงานภายในกรม 
กองแผน + กพร.

ระบบสารสนเทศ

GAP/โอกาสการพัฒนา

• ความเชื่อมโยงระบบติดตามผลการ
ด าเนินงานของกรม
 ค ารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)
 แผนงานโครงการ (กองแผน)

• ระบบการประมวลผลและแสดง
ข้อมูลภาพรวมของกรม

สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ และ

ติดตามตัวชี้วัดส าคัญ

 ผลการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 ผลการชันสูตรโรค

เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก

แต่งต้ังคณะท างานขับเคลื่อน
การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง

• ความเชื่อมโยงเครือข่ายระบบ
สารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก 
MOPH Health Data Center

แนวทางการพัฒนา

6
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GAP/โอกาสการพัฒนา

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการส าคัญ 

ผลักดันนวัตกรรม

แนวทางการพัฒนาความส าเร็จในปัจจุบัน

• ประชาชนยังไม่เข้าถึงจากการใช้ประโยชน์
ของนวัตกรรม

TB LAMP BP Sure

• ถ่ายทอดการใช้ TB LAMB ใน รพ.สมเด็จพระยุพราช
• ถ่ายทอดการใช้ BP Sure ให้แก่ รพ.สต. และ อสม.

• มีวิธีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ
ส าหรับถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม
ของประชากรไทย

• ประเทศไทยไม่มีข้อมูลการประเมินความเส่ียง
ทางพันธุกรรม เพื่อประกอบการป้องกัน และ
รักษา

• สร้างฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลสาธารณะทาง
พันธุกรรมของประชากรไทย

โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

• ประเทศไทยต้องการผลิตวัคซีนใน
ภาคอุตสาหกรรมด้วยตนเองเพื่อลดการ
พึ่งพิงต่างชาติ และสร้างรายได้เข้าสู่
ประเทศ (สร้างความเชื้อมั่นในคุณภาพ
วัคซีนที่ผลิตในประเทศไทย)

โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพและการสนับสนุน
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและวัคซีน
• พัฒนาวิธีวิเคราะห์ คุณลักษณะและการควบคุมภาพ

ของเซลล์เพาะเลี้ยง (Vero cell) ที่เป็นวัตถุดิบส าหรับ
การผลิตวัคซีนในภาคอุตสาหกรรม

• พัฒนาการตรวจสอบประสิทธิภาพวัคซีนป้องกัน
โรคมะเร็งปากมดลูก

• ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีน เพื่อให้
ประชาชนได้รับวัคซีนที่ปลอดภัย

6

ต้นแบบความเป็นเลิศ (Best Practice)

วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 
(Community Medical Sciences for Health)1

การรับมือกับไวรัสโคโรนา 20192

9
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Best Practice : วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

1

จากนโยบายประเทศสู่ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์กรม1

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การมุ่งเน้นสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

(Health Literacy) ของคนไทย

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ 

(Promotion Prevention & Protection Excellence)

การน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปสู่การสร้างสุขภาวะของชุมชน 
(Community Medical Sciences for Health)

ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนอง

ต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

Challenge : การให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อ 
การคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์

ผลลัพธ์ : ประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
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แนวทางเดิมสู่ข้อจ ากัดในการรับมือกับสถานการณ์ปัจจัยด้านสุขภาพในพื้นที่2

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในพื้นท่ี
 เชิงรุก (Active Surveillance)
 เชิงรับ (Passive Surveillance)
ด าเนินการผ่านส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

น าข้อมูลสารสนเทศส าหรับเฝ้าระวังความเส่ียง

ภารกิจ : เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในระดับพื้นท่ี

ตรวจพบสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
เกินมาตรฐาน

พบการปลอมปนสารไซบูทรา
มีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

พบการปนเปื้อนเชื้ออาหารเป็น
พิษในผลิตภัณฑ์แหนม ปลาส้ม

และไส้กรอกอีกสาน 

• ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในพื้นที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
• กรมมีบุคลากรและทรัพยากรอยู่อย่างจ ากัด
• การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

ความท้าทายท่ีพบ

 ด าเนินคดีตามกฎหมาย
 สื่อสารสารธารณะผ่านสื่อต่าง ๆ
 แจ้งหน่วยงานในพื้นที่

ตัวอย่างปัญหาสุขภาพในพื้นที่

วิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่3
• สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ประชาชนสามารถเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ด้วยตนเอง
• พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้ในพื้นท่ี

พาราควอตในผักและผลไม้สเตียรอยดใ์นยาแผนโบราณ

ผลลัพธ์
พื้นที่มีชุดทดสอบเบื้องต้นที่ใช้ในการเฝ้าระวังความเส่ียงด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่
เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากกว่า 150 ลบ./ปี

วิจัยและพัฒนาส ารวจความต้องการในพื้นท่ี
ชุดทดสอบ

องค์ความรู้

การยกระดับศักยภาพการผลิต/แปรรูปสมุนไพรให้มีคุณภาพ
และความปลอดภัย

 พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 ตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรไทย

หารือผู้เก่ียวข้องและตัวแทนพื้นที่ต่าง ๆ
 ก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมาย

ความท้าทายที่พบ
อสม.ขาดองค์ความรู้ในการใช้ชุดทดสอบที่ถูกต้อง

สสจ. อสม.
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ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างก าลังพลต่อสู้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่4

อสม. มีศักยภาพในการใช้ชุดทดสอบป้องกันปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ตนเองได้

การสร้าง อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนจัดท าหลักสูตร อสม. หมอประจ าบ้าน

 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนผ่านการประเมินแล้วได้
สวมปลอกแขนเขียว จ านวน 7,976 คน

 มีความสามารถในคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด าเนินการร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 จัดท าคู่มือ อสม. หมอประจ าบ้าน
 จัดอบรมให้กับ อสม. ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

รวม 80,490 คน

พัฒนาเครือข่ายสู่การบูรณาการการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยระดับพื้นที่5

มีศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

การจัดต้ังศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

จัดท าระบบแจ้งเตือนภัยสุขภาพ กรมวิทย์ with you

 ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยซึ่งผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งกรมฯ และ อย. ก่อนเผยแพร่

 มีสื่อสอนการใช้งานนวัตกรรมต่างๆ และข้อมูลองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการ
เฝ้าระวังในพื้นที่

 มีจ านวน 628 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ 419 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 47.7
ของอ าเภอในประเทศไทย (ข้อมูลสถิติ กรมการปกครอง 31 ธ.ค. 2560
จ านวนอ าเภอในประเทศไทย 878 อ าเภอ)

http://alert.dmsc.moph.go.th/
สสจ.

อสม.
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สร้างชุมชนต้นแบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับพื้นที่6

• ค้นหาอ าเภอต้นแบบการแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานระดับพื้นที่

จัดท าหลักเกณฑ์อ าเภอต้นแบบฯ

เกณฑ์คุณภาพ

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการ

ด้านที่ 3 ด้านผลกระทบและผลสัมฤทธ์ิ

รูปแบบการประเมิน : Site Visit

อ าเภอต้นแบบฯ

 ปี 2562 : มีอ าเภอต้นแบบ 24 แห่งทั่วประเทศ

ตัวอย่างอ าเภอต้นแบบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ศูนย์แจ้งเตือนภัย เครือข่ายอ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 มีการระดมสมองเพ่ือเสนอปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาในชุมชน
 มีการขยายเครือข่ายไปยัง รพ.สต.อื่นๆ จนครบทุกแห่งใน อ.บ่อไร่
 มีการจัดตั้งธรรมนูญสุขภาพเป็นท่ีแรกของจังหวัดส าหรับเป็นข้อก าหนด

ด้านการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
 มีมาตรการเฝ้าระวังเช่น ห้ามรถเร่เข้ามาขายยาในพ้ืนท่ี ก าหนดให้ อสม.

มีอ านาจในการตรวจยาในร้านช า

 น าเสนอผลงานในเวทีวิชาการ
 สัมมนาพัฒนาศักยภาพอ าเภอต้นแบบ

ภาพรวมการด าเนินงานเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน7

วิเคราะห์ความ
ต้องการ

วิจัยพัฒนา
ถ่ายทอดองค์

ความรู้
เชื่อมโยงข้อมูล

ถอดบทเรียน
ความเป็นเลิศ

ข้อเสนอการวิจัย ชุดทดสอบ
อสม.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน

ระบบเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนภัย

อ าเภอต้นแบบ

เครือข่ายส าคัญ

พื้นท่ีสามารถดูแล
ตัวเองได้ด้วยการใช้

องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์

การแพทย์ได้อย่าง
ย่ังยืน

พื้นที่ : อ าเภอ/จังหวัดพื้นที่ : รพ.สต./สสจ.

ผลสัมฤทธิ์

โจทย์/ปัญหา

• ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในพื้นที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

• กรมมีบุคลากรและทรัพยากรอยู่อย่างจ ากัด

• การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
• อสม.ขาดองค์ความรู้ในการใช้ชุดทดสอบที่ถูกต้อง

อสม.
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Best Practice : การรับมือกับไวรัสโคโรนา 2019

2

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทั่วโลก

ข้อมูล : Worldometers

• ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพียง 3,269 ราย
• เสียชีวิต 58 ราย
• Global COVID-19 Index (GCI) จัดคะแนน

ดัชนีและอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ฟื้น
ตัวจาก COVID-19 เป็นอันดับ 2 ของโลก

ความส าเร็จเกิดจาก… 

ข้อมูล : https://covid19.moph.go.th

• มีการระบาดใหญ่ 
(Pandemic) ไปทั่วโลก
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บูรณาการสู่ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหา COVID-191

 ก าหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 สร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการให้สามารถรองรับสถานการณ์การระบาด
 ก ากับ ติดตาม รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

แก้ไขปัญหา COVID-19 ภายใต้ภารกิจทางห้องปฏิบัติการ

คณะท างานภารกิจด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ(แล็บ) 

• การประชุมคณะท างานภารกิจด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ(แล็บ) ทุกวันศุกร์ จ านวนกว่า 10 ครั้ง

การท างานร่วมกันสู่การถอดบทเรียนสร้างนวัตกรรมรับมือสถานการณ์ COVID - 192

กลไกการทบทวน

โจทย์/ปัญหา ผลลัพธ์

•การตรวจคัดกรองคนจ านวนมาก/การ
ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มเส่ียง

•สร้าง/ปรับปรุงวิธีการตรวจ เช่น การรวม
ตัวอย่าง (Pool Sample) การใช้น้ าลายตรวจ

•ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค 
Sentinel Surveillance

•การเตรียมการถ้าหากมีการระบาดระยะถัดไป •การเตรียมความพร้อมเร่ืองน้ ายาตรวจ
• ร่วมวิจัยพัฒนาและผลิตชุดน้ ายาตรวจ

กับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด

•สร้างความม่ันใจในคุณภาพห้องปฏิบัติการ
เครือข่าย 

•แต่งตั้งคณะประเมินห้องปฏิบัติการ • ตรวจเย่ียม (onsite visit) , ต่ออายุใบรับรอง 
เครือข่ายห้องปฏิบัติการท่ัวประเทศ

•การน าเข้าชุดตรวจ (Rapid Test) จาก
ต่างประเทศ

•การประเมินคุณภาพชุดตรวจ • ร่วมกับ อย. ในการตรวจประเมินเพื่อขึ้น
ทะเบียนชุดตรวจ
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www.eurosurveillance.org published on 27 Feb 2020

• ให้ความช่วยเหลือในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• สนับสนุนน้ ายาตรวจวิเคราะห์ 

การวินิจฉัยผู้ป่วยรายแรกจนถึงการพัฒนาวิธีตรวจ “ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมเชื้ออุบัติใหม”่   
สู่การพัฒนาวิธีตรวจวินจิฉัย...โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

3

• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถอดรหัส
พันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อไวรัสที่พบ
ในผู้ป่วย 2 รายแรกได้ส าเร็จ

• ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

• ข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
น าไปสู่การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัย ด้วย
เทคนิค Real-time RT PCR

• เปิดบริการตรวจคู่ขนานกับ
ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์
สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์

• เผยแพร่ข้อมูลรหัสพันธุกรรมนี้กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงผ่านศูนย์ข้อมูลสากล GISAID

1 2
ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

• มีกระบวนการทวนสอบ (ยืนยัน) : ผลการ
ตรวจที่แปลผลว่าติดเชื้อจะถูกตรวจยืนยัน
อีกครั้งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

• ผลแล็บมีความน่าเชื่อถือ
• บุคลากรปลอดภัย

จากองค์ความรู้สู่การสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ4

• คาดการณ์จากสถานการณ์ได้ว่ามีแนวโน้มเกิดการระบาดครั้งใหญ่
• มีแนวโน้มการส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการจ านวนมาก

Intelligence Risk : โอกาสคุ้มเส่ียง
1 จังหวัด 1 แล็บ 

100 ห้องปฏิบัติการ 
รายงานผลใน 1 วัน

เป้าหมาย 1 : มีเครือข่ายห้องแล็บ 100 ห้องปฏิบัติการ
บรรลุเป้าหมาย ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
• ปัจจุบันมี 212 ห้องปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ค. 63)

เป้าหมาย 2 : มีเครือข่ายห้องแล็บครบทุกจังหวัด
อยู่ระหว่างด าเนินการ
• ปัจจุบันครอบคลุม 65 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ค. 63)

ผลลัพธ์ที่ได้ : สามารถรองสามารถรองรับการตรวจได้มากกว่า 20,000 ตัวอย่างต่อวัน (แบ่งเป็น
ศักยภาพการตรวจในกรุงเทพมหานคร 10,000 ตัวอย่างต่อวัน และศักยภาพการตรวจในต่างจังหวัด 
10,000 ตัวอย่างต่อวัน หรือ 835 ตัวอย่างต่อเขตสุขภาพ) 
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รวบรวมผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการผ่าน

ระบบ CO-LAB

พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน5

เครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ตรวจ COVID-19

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency 

Operation Center: EOC)
รายงานทุกวัน

แถลงการณ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

• ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ระบบ E-Claim

• จัดการเตียงผู้ป่วย ระบบ CO-WARD

จ านวนการตรวจสะสมรวม 685,316 ตัวอย่าง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 63)

วัตถุประสงค์ • เพื่อการรายงานผลการตรวจได้อย่างรวดเร็ว (ภายใน 24 ชม.)
• เพื่อการบริหารจัดการ (การจัดการจ านวนเตียง/การเบิกจ่าย)

กรมควบคุมโรคน าไปประมวลผลภาพรวมประเทศ
Data link

แนวทางการด าเนินการในอนาคต6

ตรวจคัดกรอง

ป้องกัน

รักษา

เตรียมความพร้อม/เฝ้าระวัง

แนวทาง โครงการ
 วิจัยพัฒนาชุดตรวจเชื้อ COVID-19 ท่ีได้ผลตรวจเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ประหยัด เช่น DMSc-RT-LAMP

 พัฒนาศักยภาพของการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนส าหรับ
โรคติดเชื้อ COVID-19 ของประเทศ

 วิจัยพัฒนาการใช้เซลล์ต้นก าเนิดส าหรับรักษาผู้ป่วยท่ีมีภาวะปอด
บวมจากการติดเชื้อโรค COVID-19

 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการส าหรับทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค 
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งต่อไป
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แนวทางการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย : เพื่อยกระดับผลผลิตและบริการ

บูรณาการระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการท่ีมีอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท้ังหมด
โดยใช้ ISO 9001:2015 เป็นตัวเชื่อมโยงและปรับให้สอดรับกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ISO 
9001:2015 

PMQA
ISO 15189
ISO/IEC 17043

ISO 15190 
Guide 34

PMQA
ISO/IEC 17025

OECD GLP

 บูรณาการระบบคุณภาพ (ISO  &  
PMQA)
 DMSc Data Center
 กรมวิทย์ With You

8 หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (8 Principles)

ช่องทางการบริการ
สะดวกทันสมัย

ข้อมูลเข้าใจง่าย
และสอดคล้องกับ

ทุกช่องทาง

บริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียวโดยไม่ต้อง
ติดต่อหลายหน่วยงาน

มีกรอบเวลาและ
มาตรฐานในการ

ให้บริการที่ชัดเจน

ลดการใช้เอกสารและ
ไม่ขอข้อมูลที่ภาครัฐ

มีอยู่แล้ว

พัฒนางานบริการ
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง

ลดความเสี่ยง
ของการทุจริต

 DMSc One Stop Service Center
 การเพ่ิมช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง

1

 คู่มือการให้บริการ/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

 คู่มือตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวก
 ระเบียบระยะเวลาการให้บริการของกรมฯ

 8 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
 แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 Mobile Lab
 Online Application, Website
 Teller Payment, Bill Payment
 KTB Corporate Online
เทคโนโลยีสนับสนุน (IT Support) และการลด
รอบเวลา (Cycle Time) มาใช้ในการให้บริการ

 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม, ฐานข้อมูล
พันธุกรรม, พัฒนาชุดทดสอบ, พัฒนาวัคซีน, การ
ควบคุมคุณภาพหอ้งปฏบิัตกิาร, การแจ้ง
ครอบครองเคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย,์ 
Management Review, Risk Management
 จัดท ารายงานส ารวจความพึงพอใจ, CQI

2 3 4

8765 ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
และด าเนินการแก้ไข

อย่างรวดเร็ว

แนวทางการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน

 No Copy & เช่ือมโยงข้อมูล
เอกสารราชการระหว่างหน่วยงาน

 พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ปรับปรุงฐานข้อมูล

 นโยบายการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
 ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความ

ซ่ือสัตย์สุจริต
 โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 การควบคุมภายใน
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เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควร
จะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จัก

วิธีตกปลาจะดีกว่า

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ 

เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

“
”

ผู้ให้บริการทาง
ห้องปฏิบัติการตาม

มาตรฐานสากล

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่ชุมชนให้สามารถดูแล

สุขภาพได้ด้วยตนเอง

วิถีเดิม วิถีใหม่

ประชาชนได้รับประโยชน์
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่เหมาะสมเพื่อลดความเส่ียง

ด้านสุขภาพ

วิถีแห่ง
ความยั่งยืน

1. เป็นหน่วยงานรับแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เครื่องเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุ

กัมมันตภาพรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาลตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง เป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่ผู้ด าเนินการไม่ต้องขอ

อนุญาตตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

2. เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเป็นหน่วยตรวจสอบและขึ้นทะเบียนแห่งชาติ (National OECD GLP Compliance Monitoring Authority: 

CMA) ซึ่งเป็นข้อก าหนดร่วมของภาคีเครือข่ายองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-Operation 

and Development: OECD) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมก ากับมาตรฐานห้องปฏิบัติการหรือหน่วยทดสอบความปลอดภัยตามหลักการ

ปฏิบัติการที่ดี ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เรียกว่า GLP (Good Laboratory Practice) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 

3. ด าเนินการตามแผนบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ.2563 - 2567 การแพทย์แม่นย า Genomics Thailand ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

26 มีนาคม 2562 คือการถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย 50,000 ราย 

มติคณะรัฐมนตรี นโยบายส าคัญของรัฐบาล หรือกฏหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องที่มอบหมายภารกิจเพิ่มเติมจาก
อ านาจหน้าที่ที่ปรากฏในกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานปัจจุบัน และอนาคต (ถ้ามี)

ภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เพิ่มขึ้น
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ภาคผนวก

ความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

การเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข
การคาดการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• การบริหารสินทรัพย์ความรู้
• ค้นหาตัวแบบความเป็นเลิศ

ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ
และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการสารสนเทศ

แผนภาพแสดงภาพรวมผลงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Plan Do

CheckAct

ก าหนดยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายให้บริการของ
องค์การ

การวัดผล
ขับเคลื่อนกระบวนการ
สร้างคุณค่าและสนับสนุน

การจัดการความรู้

ยุทธศาสตร์และ
นโยบายส าคัญของประเทศ

ตรวจสอบก ากับและ
ประเมินความเสี่ยง
ขององค์การ

แนวทางพัฒนาการ
ให้บริการที่ดีขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ

1 2

34

การบริหารจัดการสารสนเทศ

5

การวิเคราะห์

การบริหารจัดการยุทธศาสตร์

• Best practices
• นวัตกรรม
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แนวทางการพัฒนาของกรม

การก าหนดยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของ
องค์การ

• การเตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
• ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

การทวนสอบข้อมูลสารสนเทศ

• การเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุข
• การคาดการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต

การทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสู่การพัฒนา

การจัดการความรู้
• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• การบริหารสินทรัพย์ความรู้
• ค้นหาตัวแบบความเป็นเลิศ

ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ
และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ส าคัญของประเทศ

การบริหารจัดการสารสนเทศ

การวิเคราะห์ข้อมูล

แผนภาพแสดงภาพรวม

ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2

สร้างความเป็นเลิศ ด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม1

No ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
1.6 จ านวนองค์ความรู้ด้านสมุนไพรท่ีได้จากการวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(นับสะสม)

16 เรื่อง 31 เรื่อง 35 เรื่อง 57 เรื่อง

1.10 จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอดเพ่ิมขึ้นจาก
ปีท่ีผ่านมา 

12 เรื่อง 5 เรื่อง 17 เรื่อง 10 เรื่อง

15.1 จ านวนผลงานวิชาการ/งานวิจัยและพัฒนาด้านคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับรางวัล 8 เรื่อง 5 เรื่อง 5 เรื่อง 14 เรื่อง

15.2 จ านวนนวัตกรรมชุดทดสอบ (Test Kit)/ ผลิตภัณฑ์ท่ีถ่ายทอดให้ภาคีเครือข่าย
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (นับสะสม) 

23 รายการ 28 รายการ 30 รายการ 34 รายการ

16.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น 2 เรื่อง - 5 เรือง 8 เรือง

16.2 จ านวนฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านงานวิจัย (ฐาน) 50 ฐาน 60 ฐาน 60 ฐาน 60 ฐาน
16.5 จ านวนงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ (เรื่อง) 17 เรื่อง 12 เรื่อง 23 เรื่อง 16 เรื่อง

16.6 จ านวนงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในต่างประเทศ 10 เรื่อง 34 เรื่อง 21 เรื่อง 4 เรื่อง
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ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2

No ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
1.5 จ านวนรายการยาท่ีได้มีการวิเคราะห์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดซื้อตาม

โครงการประกันคุณภาพยา 
18 รายการ 21 รายการ 58 รายการ 54 รายการ

1.7 จ านวนชนิดของสมุนไพรในเครื่องส าอางท่ีสามารถตรวจวิเคราะห์และเปิดให้บริการ 6 ชนิด 8 ชนิด 9 ชนิด 5 ชนิด
1.8 จ านวนสารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติดท่ีสามารถผลิตเพ่ือใช้ในงานควบคุมคุณภาพ

เภสัชภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ 
24 ชนิด 26 ชนิด 38 ชนิด 31 ชนิด

1.9 จ านวนผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical มีการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ 3 ผลิตภัณฑ์ - 3 ผลิตภัณฑ์ 5 ผลิตภัณฑ์
15.3 จ านวนโรงพยาบาลท่ีส่งข้อมูล antibiogram 88 แห่ง 93 แห่ง 97 แห่ง 99 แห่ง
15.4 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและ

ต่างประเทศท่ีด าเนินงานร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข 

10 เรื่อง 12 เรื่อง 24 เรื่อง 42 เรื่อง

16.3 จ านวนข้อมูลการแจ้งเตือนภัยในผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย (นับสะสม) 200 ผลิตภัณฑ์ 700 855 3,763
16.7 ร้อยละของตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและวัตถุอันตรายท่ีตรวจวิเคราะห์แล้ว

เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 50 64.31 86.51 74.59

2 พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2

No ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
1.1 ร้อยละของห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยท่ีขอรับการรับรองตาม

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขได้รับการรับรองตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด (ไม่เกิน 130 วัน) 

ร้อยละ 100 100 100 100

1.2 ร้อยละของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่ีขอรับการรับรองตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขได้รับการรับรองตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด (ไม่เกิน 130 วัน)                 

ร้อยละ 100 100 100 100

1.3 ร้อยละของหน่วยงานท่ีได้รับใบอนุญาตในการน าเข้าเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ 

ร้อยละ 100 100 100 100

1.4 จ านวนห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่และมีระบบการส่งต่อตัวอย่าง (นับสะสม)

ร้อยละ 100
(117 แหง่)

ร้อยละ 72.65
(85 แหง่)

ร้อยละ 72.65
(85 แหง่)

ร้อยละ 72.65
(85 แหง่)

16.4 จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีได้รับหนังสือรับรองการแจ้งและ
ใบอนุญาต (นับสะสม) 

478 แหง่ 539 แห่ง 427 1,143

3 ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
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ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2

No ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
11.5 ร้อยละของหน่วยงานท่ีด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบ

คุณภาพ ISO 9001 : 2015 (รอ้ยละ)
ร้อยละ 100 100 100 100

16.8 ระบบสารสนเทศติดตามแผนงาน/งบประมาณ (DOC) มีความ
เทีย่งตรง 

ร้อยละ 90 93.15 95.95 95.95

17.1 ร้อยละของหน่วยงานท่ีได้รับการตรวจติดตามภายในและปฏิบัติการ
แก้ไข/ป้องกันปัญหา

ร้อยละ 100 100 100 100

17.2 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมท่ีมีแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ 100 100 100 100

17.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีค่าความต่อเนื่องในการให้บริการ 
(Network SLA) 

ร้อยละ 99.50 99.92 99.97 99.93

4 ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ

กระบวนการ
สร้างคุณค่า

ระบบ PAT ACT Onlineระบบ iLab Plus

ระบบ กรมวิทย ์With You

ระบบบริหารจดัการองคค์วามรู้เทคโนโลยี
และนวตักรรม

ระบบวารสารกรม

ฐานข้อมูลรับรองห้องปฏิบัติการ
กระบวนการควบคุมก ากับการด าเนินการตาม กฎหมายว่าด้วยเชื้อ

กระบวนการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขและการน าใช้ประโยชน์ 

กระบวนการประเมินความเส่ียง สื่อสารและแจ้ง เตือนภัยสุขภาพ
กระบวนการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ E-library

4
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ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ

กระบวนการ
สนับสนุน

ระบบสารบรรณออนไลน์

ระบบบริหารจดัการครุภณัฑ์

ระบบขอรับบริการดา้นไอซีทีออนไลน์

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล

ระบบ DMSc Payslip
ระบบ DOC

ระบบ KPI Reporter

ระบบ SmartDI

ระบบ e-Procurement

4

ถ่ายทอดกับดักไข่ยุงในเชิงพาณิชย์แก่
บริษัท อคิาริ เทดดิ้ง (ประเทศไทย)

สนับสนุนโลช่ันทากันยุงรีเพลมอส 2,000 ซอง แก่เจ้าหน้าที่และ
ผู้ประสบภัย น้ าท่วมจากพายุโพดุล

กรณีตัวอย่างสินทรัพย์ทางความรู้สู่การใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์

• อบรมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีเทศบาล อบจ. อบต. ครู ศึกษานิเทศก์ระดับ
หัวหน้าหน่วยงานเพ่ือให้ไปถ่ายทอดความรู้ต่อไป 

• มอบผลิตภัณฑ์มอสด๊อบ ทีบี จ านวน 50,000 เม็ด ให้ไปแจกและทดลองใช้ 
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

DMSc

ให้ความรู้และขับเคล่ือนชุมชนนักปฏิบัติของ
กรม โดยมี ชุมชนนักปฏิบัติตามบทบาท
ภารกิจของกรมที่ที่ ข้ึนทะเบียนจ านวน 13 
ชุมชน

การจัดการความรู้ภายในองค์การ

น าแนวทางเรื่องเล่าเร้าพลังมาปรับใช้ใน
ระดับกรมเพื่อให้บุคลากรเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและกระตุ้นให้เกิดพลัง
ใจ โดยจัดประกวดจ านวน 2 ครั้ง

มีการให้ความรู้ในเรื่องสุนทรียสนทนา และ
ผลักดันแนวทางพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
โดยมีการให้ความรู้และจัดเวทีเชิงวิชาการให้
บุคลากรได้มีโอกาสแสดงผลงาน

งานประจ าสู่งานวิจัย 
( Routine to Research: R2R )

เรื่องเล่าเร้าพลัง 
(Storytelling)  

กระบวนการสุนทรียสนทนา 
(Dialogue) 

ชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice : CoP)

8

จัดประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายทีเ่ก่ียวข้องได้มีโอกาส
น าเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์รวมทั้งน าเสนอผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง

2560 2561 2562

Oral Presentation 37 31 42

Poster Presentation 140 141 167

• การประดิษฐ์อนุภาคนาโนส าหรับการ
วินิจฉัยและน าส่งยารักษาโรคมะเร็งต่อม
น้ าเหลืองในสมอง 

• การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
โดยโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม 

• หนังสือเรื่องโรคสมาธิสั้นเพื่อใช้ในการ
รักษาเด็กที่ป่วยด้วยโรคสมาธิสั้ นและ
ส าหรับการเรียนการสอน 

DMSc Award 

หน่วย : เร่ือง

8
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ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารสิ่งพิมพ์

เว็บไซต์/เว็บเพจ

Best Practice

ห้องสมุดKnowledge 
Asset

สินทรัพย์ทางความรู้สู่การใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

การบริการตรวจยีนแพ้ยา

พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

พัฒนาชุดทดสอบ

การตรวจสารเคมีในผัก

ถ่ายทอดองค์ความรู้

7

ผลลัพธ์การจัดการสินทรัพย์ทางความรู้สู่การใช้ประโยชน์

31
35

57

2560 2561 2562

5

7

11

2561 2562 2563

5

22

32

2560 2561 2562

5 5

14

2560 2561 2562

28
30

34

2560 2561 2562

34

55 59

2560 2561 2562

จ านวนองค์ความรู้ด้านสมุนไพรที่ได้จากการวิจัยและน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (นับสะสม) (เรื่อง)

จ านวนการย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนสุิทธิบัตร (เรื่อง)

จ านวนผลงานวิชาการ/งานวิจัยและพัฒนาด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ได้รับรางวัล (เรื่อง)

จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่
พัฒนาต่อยอดสะสม (เรื่อง)

จ านวนนวัตกรรมชุดทดสอบ (Test Kit)/ ผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายทอด
ให้ภาคีเครือข่ายน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (เรื่อง) 

จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารใน
ต่างประเทศ(เรื่อง) 

7
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ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 1 

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

ข้อมูลน าเข้าเพื่อการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 

สิ่งที่ท าในปัจจุบัน ข้อเสนอเพื่อพัฒนาในอนาคต 

ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

1. การปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ โดยจดัตั้ง PT Center  
เพื่อก าหนดมาตรฐาน 
2. การวิจัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

1. เป้าหมายการท างานไม่เปลี่ยน แต่ให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
2. การพัฒนาการตรวจวนิิจฉัย เช่น การตรวจด้วยน้ าลาย 
3. การพัฒนาตัวอย่างทางชีวภาพในการวิจัยและการเก็บ
ตัวอย่าง 

ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 

กรมวิทย์ฯมีความรู้ ความสามารถในการเป็น Training 
center ได้ สามารถเตรียมการจดัอบรมให้แก่บุคลากร
ภายนอกได้ แต่ปัจจุบันเป็นการด าเนินการโดยมูลนิธิ 

ต้องมีห้องปฏิบัติการทีส่ามารตรวจวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์ 
PPE และตอ้งได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล  

1. เป็นโอกาสของกรมวทิย์ฯในการเข้าร่วมในงานทุกภารกิจ 
ไม่เหมือนกับหน่วยงานอืน่ๆที่มีงานไม่กี่ด้าน 
2. เป็นการพัฒนาของสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
แบบก้าวกระโดด สามารถตอบสนองตอ่โรคเร็วขึ้น  
ท าให้ประเทศไทยตรวจโรคได้เร็วขึ้น สามารถกักกันโรคได้ 
เพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ตามความจ าเป็นของ 
การตรวจ  
3. การถอดบทเรียนที่ส าคัญของกรมคือ มีศักยภาพในการ
ตรวจโรคอุบัติใหม่ได ้
 

1. การเตรียมความพรอ้ม เตรียมตัวเพื่อรองรับการระบาดของ
โรคอื่นๆอีก 
2. การคาดการณส์ถานการณ ์ในอีก 3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้กรมมี
ฐานข้อมลูการจับคู่เชื้อโรคตามหลักวิชาการอยู่ เพือ่ตอบโจทย์ 
สถานการณ์ของโรค 
3. ต้องด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้อยู่เสมอ  
ใช้เทคโนโลยีขัน้สูงใช้ รู้จักโรคสัตว์และคน 
4. พัฒนา test kit และเปิดเตรียมความพรอ้มของห้อง
ห้องปฏิบัติการ 
5. ต้องการความร่วมมือกับเครอืข่ายภายนอก ภาคเอกชน  
6. การด าเนนิการต้องท าอยา่งโปร่งใส ยกตัวอยา่งการท างาน 
กับ WHO  
7. เตรียมความพร้อมของห้องปฏบิัติการ เพื่อตอบสนอง 
ต่อการแพร่ระบาด หรือเพื่อการวจิัย การเตรียมความพรอ้มไว้
เสมอ เพือ่เฝ้าระวัง มีการก ากับ ตรวจสอบห้องปฏิบัติการ 
อยู่เสมอ เตรียมความพรอ้มไว้ล่วงหน้า มีการวิจัยเพือ่รับมอื 
ในภาวะฉุกเฉิน 
8. ต้องมีการแชร์ข้อมูล 
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สิ่งที่ท าในปัจจุบัน ข้อเสนอเพื่อพัฒนาในอนาคต 

ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

1. บุคลากรมีความรู ้
2. ผู้บริหารให้การสนับสนนุ สนับสนนุงบประมาณ  
มีการกระจายงบประมาณอย่างรวดเร็ว 
3. เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. ก าลังพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์ยา 
5. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
6. เตรียมความพร้อมในการตรวจวัคซีน เตรียมบุคลากร 
เตรียมสถานที่ห้องปฏิบัติการ BSL3 
7. การบูรณาการร่วมกัน ยกตัวอย่างงานตรวจหน้ากาก 
8. มีกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร (KM) 
 

1. ต้องมีเครอืข่าย 
2. ต้องมีเทคโนโลยีทีร่องรับงาน molecular  
3. งานวิจัยตอ้งด าเนนิการอย่างเร่งด่วน 
4. Information center ต้องสามารถสนับสนนุข้อมลูได้ 
อย่างรวดเร็ว ท างานเป็นทีม ในการส่งข้อมลู หรอื share ข้อมูล 
5. พัฒนาบุคลากรด้านการสือ่สารให้เหมือนกับบุคลากรฝา่ย
ประชาสมัพนัธ ์
6. มีกจิกรรม sharing knowledge ร่วมกัน โดยท าเป็น 
Routine 
7. เวลาที่ใช้ในการทดสอบทางห้องปฏิบัติการต้องสอดคลอ้งกับที่
สังคมคาดหวัง 
8. กรมวิทย์ฯต้องมีบทบาทมีส่วนร่วมในการผลติวัคซีน 
9. ขยาย Platform IT สมบูรณ์แบบ  
10. ข้อมลูทีส่่งให้เครือข่ายตอ้งประมวลผล ท าให้มั่นใจ 
เมื่อจะใช้ขอ้มูลนั้นๆ 
11.ตอ้งหาความรู้ ติดตามความรู ้ให้ทันตอ่สถานการณ ์
12. เครือ่งมือที่พร้อมเพือ่ใช้ในการรองรับสถานการณ์ระบาด  
ไม่ใช่เพียงใช้ในการตรวจวิเคราะห์เท่านัน้ 
13. การใช้ IT เพื่อการท านายรักษาโรค 
14. ใช้เป็นความรู้ในการต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรมอืน่ตอ่ไป 
เพื่อรับมอืโรคอุบัติใหม่ สามารถใช้เป็นการตอ่ยอดเพื่อการเก็บ
ตัวอย่างในงานวิจัย National Bio resource center ต่อไป  
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ประเด็นเชิงกลยุทธ์/เป้าประสงค์ ประเด็นการวิพากษ์ หน่วยงานวิพากษ์ 

1. สร้างความเป็นเลิศ 
ด้านการวิจัยพัฒนา 
และนวัตกรรม  

เป้าประสงค์ 
พัฒนาสุขภาวะของประชาชน  
บนฐานความเชื่อไว้วางใจ  
ที่มุ่งสู่ความยั่งยนื ด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศและภูมิภาค
เอเชียด้วยองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 

การวิจัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน นางสาวนภวรรณ เจนใจ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

1. การพัฒนาการตรวจวนิิจฉัย เช่น การตรวจด้วย
น  าลาย 
2. การพัฒนาตัวอย่างทางชีวภาพในการวิจัยและการเก็บ
ตัวอย่าง 

ดร.นุสรา  สัตย์เพริศพราย 
นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 

กองการแพทย์จีโนมิกส์ 
และสนับสนุนนวัตกรรม 

การรับช่วงนวัตกรรมจากส่วนกลางเพื่อขยายต่อในพื นที่ นางสาวโลมไสล วงศ์จันตา 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 

การวิจัยพัฒนาด้านวัคซีนและการควบคุมคุณภาพวัคซีน นางสาวกนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 

สถาบันชีววัตถุ 

1. การสร้างความร่วมมอืภายใน-ภายนอกหน่วยงานใน
ประเทศและต่างประเทศ (การเตรียมความพร้อม) 
Information System 
2. สร้างเครอืข่ายระหว่างหน่วยงานกับภาคเอกชน  
สร้าง Platform กลาง มาตรฐาน Lab มาตรฐานข้อมูล 
  

นางสาวนภวรรณ เจนใจ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

2. พัฒนาขีดสมรรถนะและ 
ความทันสมัย ในการตอบสนอง
ต่อปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข  

เป้าประสงค์ 
1. สามารถตรวจวิเคราะห์ และ

รายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์
ภาวะฉุกเฉิน  
อย่างทนัเหตุการณ์ด้วยระบบทาง
ห้องปฏิบัติการ  

2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิง
และสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
การแพทยท์ี่สนับสนุน นโยบายดา้น
การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ  

1. พัฒนาการบริการตรวจโรคอยา่งรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาศักยภาพการวนิิจฉัยโรคอุบัติใหม่ได้ 
อย่างรวดเร็ว  
3. พัฒนาการวิเคราะหโ์รคสัตว์ และโรคคน  
4. พัฒนาเทคโนโลยีขั นสูง 
 

นางสาวนภวรรณ เจนใจ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

พัฒนาชุดทดสอบให้มีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ ์ นางละเวง นิลมณ ี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
 

การใช้อาหารเพื่อเป็นยารักษาโรค เป็นโอกาสในการแข่งขัน
ของประเทศ หากสามารถท าให้เกิดนวัตกรรมขึ นได้จริง 

นางวิชาดา จงมีวาสนา 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
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3. สามารถออกแบบ พัฒนา
และจัดการนวัตกรรมบริการทีใ่ช้
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพือ่ตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวัง ให้กับ
ผู้รับบริการในทุกภาคส่วน  

4. มีส่วนร่วมในการเพิ่มขีด
ความสามารถเชิงแข่งขันของชาติใน
สังคม และเศรษฐกิจ 
ดิจิตัล และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ที่ใชอ้งค์ความรู้  
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 

 

- พัฒนา AI ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของ
กระทรวงสาธารณสุข 

- วิถึใหม่ทางการแพทย์และสาธารณสุข  
(New normal) 

นางสาวดวงรตัน์ จลุอักษร 

นักวิทยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

การทดสอบผ้าท าหนา้กากอนามยั พบว่าผ้ามัสลินเป็น 
ผ้าที่เหมาะสม ได้รับความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน  
แต่ยังไม่มีเครื่องมือที่ทนัสมยัเพื่อใช้ในการทดสอบ  

นายยทุธนา บางม่วง 
นักฟิสิกส์รังสชี านาญการพิเศษ 
ส านักรังสีและเครือ่งมือแพทย์ 

3. ยกระดับคุณภาพและศักยภาพ
ของห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล  

เป้าประสงค์ 
1. เป็นหน่วยงานกลางใน 

การก าหนดมาตรฐานและพฒันา
ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย  

2. เป็นต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย ์และ
สาธารณสุขของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

 

พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ พัฒนาการตรวจวิเคราะห์ นายสุรศักด์ิ หมื่นพล
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ

ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

การบริหารจัดการหอ้งปฏิบัติการเฉพาะกิจให้เหมาะสม 
เมื่อการระบาดสิ นสุดลง    

 

นางสาวนภวรรณ เจนใจ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

1. การทดสอบความช านาญ PT ไม่ครอบคลุม 
และไม่บรรลุเป้าหมาย ตอ้งปรับโครงสร้างและก าหนด 
regulator ให้ชัดเจน 
2. มีต้นแบบห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววรางคณา ออ่นทรวง
ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
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4. ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค ์

1. วางระบบบริหารราชการแบบ 
บูรณาการ 

2. พัฒนาความมั่นคงและความ
เป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
สินทรัพย์องค์การให้เกดิประโยชน์
สูงสุด 

4. เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้
และสร้างนวัตกรรม 
    5. เป็นองค์การสมรรถนะสูง 

 

  

 

การสร้างองค์กรสู่การเรียนรู้ กรมวิทย์มีความรู้  
ความสามารถในการตรวจ สามารถถอดบทเรียน/ 
จัดอบรมให้แก่บุคลากรภายนอกได้ สามารถเป็น 
Training Center ได ้

นางสาวนภวรรณ เจนใจ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

งบประมาณในการท างานมีความล่าช้า  

 

นางสาวดวงรตัน์ จลุอักษร 

นักวิทยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

ปัญหางบประมาณและการจัดซื อไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

นางสุกัญญา ก าแพงแก้ว
นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ

ส านักงานเลขานุการกรม 

การพัฒนาวิธีวิธีเคราะห์ เพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์ยา 
ต้องการให้มี SOP 

นายสมศักดิ์ สนุทรพาณชิย ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ
นางสาวกัญญาภัค สรุพนัธ์สกุล

เภสัชกรช านาญการ 
ส านักยาและวัตถุเสพติด 

พัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญเฉพาะด้านให้มากขึ น นางสาวกนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ

สถาบันชีววัตถุ 

1. มีฐานขอ้มูลสอบสวนโรค 
2. แผนตอบโต้รองรับภาวะฉุกเฉิน 
3. ปรับปรุงการบริหารงานด้านงบประมาณ  
จัดสรรงบแบบ top down ตัดงบจากกรมลงหน่วยงาน 
4. สร้างก าลังใจใหพ้นักงานกระทรวงและพนักงาน
ราชการ 

นางสาวดวงรตัน์ จลุอักษร
นักวิทยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

ข้อมูลทีส่่งให้เครือข่าย ยังไม่ได้รบัการประมวลผล 
information ยังเป็น Data อยู่ งานด้าน IT Platform 
ยังไม่สมบูรณ์แบบ 

นางสาวนิตยา เพียรทรัพย์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 

- การเรียนรู้งานวิจัย 
- การแก้ปัญหาและให้ความส าคัญกฎหมายกับส่วนหน้า
งาน (Front Office) เช่น จุดรับตวัอย่าง 
- มุ่งเน้นการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

นายสรุศักดิ์ หมื่นพล 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ

ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
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 - การเป็นโรคอุบัติใหม่ ท าให้เกิดความท้าทาย
ความสามารถของบุคลากร ถ้ายังไม่มีความรู้ต้องตดิตาม
ความรู้เสมอใหท้นัต่อสถานการณ์  
- เครื่องมอืไม่พรอ้มส าหรับใช้ในการรองรับสถานการณ์
การระบาด เพือ่ใชใ้นงานตรวจวิเคราะห์เท่านั น  
- การใช้ IT เพื่อการท านายรักษาโรค 

นางสาวดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ

สถาบันวิจัยสมุนไพร 

 - การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ขาดความเข้าใจ 
ทางด้านวิชาการ (ไม่มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน 
ด้านวิชาการ) 
- ขาดการบูรณาการร่วมกัน (ขอ้มูลสารสนเทศ และ
ระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ไม่เป็นระบบ ขาดความ
เชื่อมโยง ไม่มีการแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน) 
- เวลาในการปฏิบัติงานทดสอบทางห้องปฏิบัติการไม่
ตอบสนองความตอ้งการทีส่ังคมคาดหวัง (การสื่อสารใน
การเฝ้าติดตาม ยังขาดความชัดเจน ไม่ทันต่อสถานการณ์) 
- การท างานของกรมฯ ล่าช้า จากมุมมองภายนอก 

นายอาชวนิทร์ โรจนวิวัฒน์ 
ผู้อ านวยการ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
 

 - เรียนรู้กระบวนงาน เพือ่ตอ่ยอดงานวิจัย นวตักรรมอืน่
ต่อไป  
- การเก็บตัวอย่างส าหรับงานวิจยั สิ่งส าคัญคือ ตัวอย่าง
ทางชีวภาพ เชน่ น  าลาย ขอ้มูลผูป้่วย(การเก็บข้อมูลยัง
ไม่เป็นระบบ) 
- การเป็น National Bio resource Center เพื่อรับมือ
โรคอุบัติใหม่อีก เชน่ การเก็บ Serum ผู้ป่วย 

ดร.นุสรา  สัตย์เพริศพราย 
นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 

กองการแพทย์จีโนมิกส์ 
และสนับสนุนนวัตกรรม 

 1. ปรับโครงสร้างหน่วยงานและบริหารจัดการ
งบประมาณให้เหมาะสมตามภารกิจ 

2. ปรับปรุงระบบข้อมูลและรายงานให้เป็นเอกภาพ 
แบบ central form เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานภายใน
กรม 
3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดอบรม ต้องมีการ
แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งต้องหารือ 
กับกรมบัญชีกลาง 

นางสาววรางคณา ออ่นทรวง
ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
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แนวทางการประชุมคณะท างาน 
การจัดท าแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(Strategies to manage change in current novel coronavirus 2019 (Covid-19) outbreak in Thailand)  

โดยการวิเคราะห์แบบ Scenario  
 การวางแผนกลยุทธ์ด้วยสถานการณ์ Scenario Strategic planning เป็นวิธีการหนึ่งของการมองอนาคต 
สถานการณ์นั้นสร้างขึ้นมาโดยอาศัยโครงเรื่อง (plot) ที่มาจากแนวโน้ม (trends) ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันและความ 
ไม่แน่นอน (uncertainties) ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต สถานการณ์จึงมีได้หลายสถานการณ์ขึ้นอยู่กับชุดแนวโน้ม
และความไม่แน่นอนที่เลือกมาประกอบกันเป็นโครงเรื่อง เราจะเลือกโครงเรื่องที่แตกต่างกันและครอบคลุม
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตให้มากที่สุดโดยทั่วไปประมาณ 3-4 โครงเรื่อง โดยสถานการณ์ปัจจุบัน 
เป็นสถานการณ์แบบ VUCA World 

VUCA World : ปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์วิกฤตของโลก 

 จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภคการแทนที่
ของรูปแบบธุรกิจ Disruption สงครามการค้าระหว่างประเทศ และมาถึงสถานการณ์ของไวรัสขณะนี้ ท าให้เกิดผล
กระทบต่อกันมาเรื่อยๆ อย่างมีนัยส าคัญ จนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่ และก็ไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์
ที่จะเกิดในอนาคตได้ สถานการณ์แบบนี้ เรียกว่า " วูก้า " VUCA หรือ VUCA World ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ที่ต้อง
ตัดสินใจ หรือผู้น าองค์กรมากท่ีสุด ที่จะต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ตามแต่ละรูปแบบ ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น 4 สถานการณ์ ซึ่งแต่ละสถานการณ์ก็มีตัวแปร (Factors / Drivers) ผลกระทบ (Effects) และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนกัน 

 Volatility คือ สถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง 
 ตัวอย่างเช่นใน ตลาดหุ้น การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน ฯ ซึ่งเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดความผันผวน ส่วนใหญ่
มักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก (สภาพแวดล้อม) ซึ่งเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ (ย้ า
ชัดๆ คือ ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยว เพราะมีเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในช่วงเวลาอันสั้น เราจึงเรียกมันว่า ความผันผวน , แต่ในทางกลับกัน ถึงแม้จะเกิดการเปลี่ยน แต่ใช้ระยะ
เวลานาน เราก็คงจะไม่เรียก ความผันผวน (อาจจะเรียกว่า กระแส หรือเทรนด์ แทน) 
 ส่วนผลกระทบของความผันผวน ก็คือ ความเสี่ยง การไม่มีเสถียรภาพ ความไม่เชื่อมั่น หรือการ
เปลี่ยนแปลงแบบไม่มีกฎเกณฑ์ แนวทางออกของเหตุการณ์ที่มีความผันผวน คือ  Vision (ปรับมุมมอง) ด้วยการ
เปิดรับมุมมองหลายๆแง่ หรือหามุมมองแบบใหม่ เพราะความผันผวนสูง มุมมองที่ต้องมอง คือ การมองหาค่าเฉลี่ย 
หรือหาแนวโน้มของสถานการณ์นั้น และเปลี่ยน Mindset เป็นการมองแบบองค์รวม ภาพรวม เพ่ือให้เห็นภาพ 
เช่น ถ้าเราลอง Zoom In ดูกราฟ Dynamic ของเสียงดนตรี เราจะเห็นการขึ้นลงของกราฟเต็มไปหมด (เห็นความ
ผันผวนสูงมาก) แต่เมื่อเรา Zoom Out ออกมาเรื่อยๆ เราจะเห็นว่ามันเป็นเส้นแนวโน้มเดียว เห็นแนวทางการขึ้น
ลงของกราฟที่เป็นช่วงใหญ่ๆมากขึ้น นี้แหละ จะท าให้เราเห็นภาพรวมของทั้งระบบ และก็จะตัดความผันผวนที่
เกิดข้ึนเพียงเล็กนอ้ยลงไปได ้

Uncertainty คือ สถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนสูง 
 ตัวอย่างของสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน เช่น การปรับเปลี่ยนองค์กร/บริษัท การทดแทนของธุรกิจ
สมัยใหม่ หรืออาชีพในอนาคต จุดยืนทางการเมือง ฯ ปัญหาหลักของสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน หรือไม่กล้า
ตัดสินใจ ก็คอื การที่เราไม่มีข้อมูล (ย้ าชัดๆ คือ ไม่มีข้อมูล) เพราะเมื่อไม่มีข้อมูล เราก็จะคาดการณ์ไม่ถูก เพราะไม่
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มีข้อมูลอะไร ที่จะน ามาใช้วิเคราะห์ จึงท าให้ไม่แน่ใจ จึงเกิดเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน นอกจากนี้ยังเสริม
ด้วยปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่แอบแฝงและทันคาดคิดเพ่ิมเติมใหม่ด้วย ก็ยิ่งจะท าให้เกิดความไม่แน่นอนสูง 
 ส่วนผลกระทบของความไม่แน่นอน คือ ภาวะชะงักงัน การชะลอตัว การปิดระบบ และเกิดได้ทั้งวิกฤต
และโอกาส ดังนั้น แนวทางออกของเหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน คือ Understanding (ต้องเข้าใจสถานการณ์) 
แต่การที่เราจะเข้าใจ และรู้ถึงสถานการณ์ได้ เราจะต้องมีข้อมูลก่อน และต้องเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง และต้องจะ
อัพเดทให้ตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของความไม่แน่นอน ได้ทันท่วงที 

Complexity คือ สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนสูง 
 ตัวอย่างสถานการณ์ของความซับซ้อน เช่น โครงสร้างระบบทางการเงิน ทางเศรษฐกิจ ฯ โดยปัญหาหลัก
ของสถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อนสูง ก็คือ การมีตัวแปรหลายตัว ที่ถูกเชื่อมโยงกัน และส่งผลกระทบต่อกัน อย่างมี
นัยส าคัญ (ย้ าชัดๆ คือ การมีหลายตัวแปร ที่มีผลกระทบต่อกัน) อีกทั้ง แต่ละตัวแปร ก็มีระดับอิทธิพลที่แตกต่าง
กันอีก ดังนั้น สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนสูง มักจะเกิดขึ้นกับระบบที่มีโครงสร้างระบบใหญ่ๆ และผลกระทบของ
สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนสูง คือ เกิดความยุ่งยากในการแก้ไข ท าให้ต้องใช้เวลานานในการจัดการแก้ไขปัญหา 
และตัวแปรบางตัวอาจมีผลกระทบต่อเนื่องกัน แบบโดมิโน ซึ่งถ้าตัวแปรใดหนึ่งล้มไป ก็จะส่งผลต่อ ตัวแปรอ่ืนล้ม
ไปด้วย (ซึ่งถ้าเกิดวิกฤตรุนแรง อาจจะล้มทั้งระบบก็ได้) 
 ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาความซับซ้อน คือ Clearity (สร้างความชัดเจน) โดยการจัดระบบระเบียบ
ข้อมูล จัดระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร ตัดข้อมูลที่ไม่จ าเป็นออกไปก่อน รวมถึงต้องปรับโครงสร้างระบบใหม่
เพ่ือให้เรามองเห็นภาพรวมที่ชัดเจน และการจัดการที่ง่ายยิ่งขึ้น แต่ก็ต้องบอกว่าในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่มี
ความซับซ้อน บางครั้งเราก็ต้องยอมเสีย หรือตัดตัวแปรบางอย่างทิ้งไป เพ่ือท าให้ปัญหาที่ใหญ่กว่าคลี่คลาย ชัดเจน 
Ambiguity คือ สถานการณ์ที่มีความคลุมเครือสูง 
 ตัวอย่างสถานการณ์ที่มีความคลุมเครือ เช่น เป็นมากกว่าเพ่ือน แต่ไม่ใช่แฟน (แล้วเป็นอะไรว๊า ?) หรือ
สถานการณ์ตอนนี้ คือ การติดเชื้อไวรัส Covid-19 มีจ านวนที่แท้จริงเท่าไหร่ และเราควรมีมาตรการป้องกัน
อย่างไรบ้าง > พูดง่าย คือ สถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน มันก็เลยคลุมเครือ โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดความคลุมเครือ จะ
คล้ายกับ ความไม่แน่นนอน - อย่างแรก ก็คือ ข้อมูล หรือความเป็นจริง เมื่อเราไม่มีข้อมูลที่แท้จริง มาใช้ประกอบ
ในการตัดสินใจ ความคลุมเครือจึงเกิดขึ้น - อย่างที่สอง คือ การแปลความ หรือตีความ ซึ่งบางที่ เราก็บอกว่ามี
ข้อมูลแล้ว แต่ก็ยังคลุมเครือ ก็เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ การแปลความหรือตีความ ข้อมูลนั้นอย่างไร (ย้ าชัดๆ คือ การ
ตี-แปลความผิด)  
เช่น คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ถ้ามีการวัดอุณหภูมิแล้ว ไม่ได้เป็นไข้ ก็สรุปผลว่า ไม่ได้ติดไวรัส Covid-19 
อันนี้เราอาจจะ ตีความผิดรึป่าว ? หรืออย่างจ านวนผู้ป่วยในประเทศเราที่มีหลักสิบ หลักร้อย (*ถ้าเป็นตัวเลขที่จริง
นะ) การคงอยู่ในระดับที่ 2 ก็เหมาะสมแล้ว (ตามหลักมาตรฐาน) ซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะตีความผิด คือ การใช้
ความรู้สึก(ด้านอารมณ์) มากกว่า เหตุผล (ข้อมูลจริงที่แสดง) ส่งผลให้เกิดความไม่แน่ใจ และยิ่งท าให้สถานการณ์
เกิดความคลุมเครือมากขึ้นไปอีก 
 ดังนั้นแนวทางของการแก้ไขสถานการณ์ที่มีความคลุมเครือ ก็คือ Agility (ฉลาด ว่องไว ปราดเปรียว) โดย
การน าข้อมูล ข้อเท็จจริงมาใช้ในการตัดสินใจ ด้วยความว่องไว แต่ก็ต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ด้วยความฉลาด 
รวมถึงอาศัยความปราดเปรียว ในการหาแนวทางส ารอง หรือแผนการฉุกเฉิน เพื่อพลิกสถานการณ์ให้กลับมาอยู่ใน
เกมส์ได้ และจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลย ถ้าเกิดความผิดพลาด ก็เลือกใช้แผนส ารองที่เราเตรียมไว้ ... (การ
วางกลยทุธ์ที่ดี จึงต้องมีแผนการฉุกเฉิน แนบท้ายเพ่ิมเข้าไปด้วยเสมอ) 
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รู้หรือไม่ ?  
: การหาแผนส ารอง หรือแผนฉุกเฉิน นี้แหละ อาจท าให้เกิดการสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่เกิดขึ้น 
เพราะอะไร ? 
: เนื่องจากสังคมโลกเริ่มเข้าถึงกันได้อย่างมากมายแบบอิสระ ท าให้สังคมยิ่งเกิดความซับซ้อน และคลุมเครือมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์กร/ธุรกิจที่ Mindset ในการแก้ไขปัญหา จึงมีการคิดแผนส ารองไว้ เพ่ือหาวิธีการรับมือกับ
สถานการณ์แบบนี้บ่อย และมันก็ดันใช้ได้ Work ด้วย เพราะในช่วงวิกฤติ องค์กรส่วนใหญ่มักจะมองเห็นแต่ปัญหา 
ตระหนักกับปัญหาอย่างเดียว ท าให้ขาดไอเดียในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะแตกต่างกับองค์กรที่มี Agility คือ มีการคิด
แผนส ารองไว้ล่วงหน้าแล้ว ก็สามารถด าเนินงานตามแผนงานต่อได้เลย ท าให้ลบความคลุมเครือได้ก่อน ... นี้
เรียกว่าเป็น Innovation Resolve (ซึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ ก็คือ สร้างโมเดลมาเพ่ือแก้ไขปัญหานั้นเอง) 
สถานการณ์ของความคลุมเครือนี้ เราจึงมองว่า บางที่ก็มีโอกาสซ้อนอยู่ ในรูปแบบของนวัตกรรมใหม่ ที่ถูกสร้างมา
เพ่ือท าให้สถานการณ์มันชัดเจน นั่นเอง ... #หลังจบวิกฤตนี้เราน่าจะได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่แน่นอน 

สรุปสุดท้าย บางสถานการณ์ อาจจะเกิดจากหลายรูปแบบผสมผสาน รวมกันอยู่ก็ได้ ดังนั้น วิธีการแก้ไขปัญหา จึง
จ าเป็นที่จะต้องบูรณาการทุกองค์ความรู้เข้าด้วยกัน โดยการมองจากภาพรวมก่อน และสโคปเจาะลึกไปที่
รายละเอียดของแต่ละปัญหา ... 

 ดังนั้นสถานการณ์ คือ ภาพรวมเหตุการณ์ในอนาคตที่เป็นจริงได้ (plausible) และเกี่ยวข้องกับประเด็นที่
อยู่ในความสนใจ (relevant) แต่ละภาพจะเป็นการด าเนินเรื่องเล่าที่ไม่มีการขัดแย้งภายใน และมีทั้งเหตุการณ์ที่
พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ กระบวนการสร้างสถานการณ์ในครั้งนี้จะใช้กรอบความคิด VUCA World โดย
จะกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ท าให้กล้าคิดนอกกรอบปัจจุบัน กล้าหาวิธีการใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาเดิม โดยวิธีการแก้ไขปัญหามีอยู่ในกรอบความคิดแบบ VUCA Solution การสร้างสถานการณ์เป็นการ
ซักซ้อมอนาคตให้เข้าใจถึงผลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักดันต่างๆ ซึ่งอาจเสริมกันหรือหักล้างกัน ซึ่งอาจชักน า
ให้เกิดการตัดสินในในประเด็นที่ค่ังค้างอยู่ในใจมานาน และท าให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ที่รอบคอบกว่าเดิม 

 สิ่งที่จะต้องเน้นคือ การเขียนสถานการณ์มิใช่เป็นการท านายอนาคต ( forecasting) สถานการณ์ที่ดี 
จึงต้องอาศัยข้อมูลที่มากพอมาเป็นฐาน มิได้อยู่ที่ว่าจะสามารถบรรยายอนาคตได้ถูกต้องเพียงใด แต่อยู่ที่ว่าจะ
สามารถชักน าให้เกิดการตัดสินใจที่ดีกว่าเดิมหรือไม่ การเขียนสถานการณ์มีสมมติฐานว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่
แน่นอน ไม่มีใครท านายได้ จึงพยายามสร้างสถานการณ์หลายภาพ เพ่ือให้ครอบคลุมอนาคตที่เป็นไปได้ให้มาก
ที่สุด อนาคตยิ่งไกลออกไปก็ยิ่งมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ดังนั้นการเขียนสถานการณ์จึงเหมาะส าหรับการมอง
อนาคตระยะกลางและระยะยาว ที่ไม่สามารถใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยทั่วไปได้ เพราะขาดข้อมูลที่มีความ
ชัดเจนพอ รวมทั้งปัญหาที่ซับซ้อนและไม่มีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว หรือผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ 
(stakeholders) มีหลากหลายและอาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน ในลักษณะเช่นนี้จึงเป็นลักษณะของสถานการณ์ที่
อยู่ใน VUCA World นั่นเอง ในการนี้การเขียนสถานการณ์ระยะต่างๆ มีข้อดีที่ท าให้ผู้เข้าร่วมระดมความคิด
สามารถหยุดคิดถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลในปัจจุบันและกล้าคิดในสิ่งที่ปัจจุบันนี้เป็นไปไม่ได้ เพราะเป็นที่แน่ชัด
ว่าในแต่ละปีหลังจากสถานการณ์โควิด ทุกคนจะไม่อยู่ในต าแหน่งเดิม หลายสิ่งจะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะ New 
Normal ผู้เข้าร่วมระดมความคิดจึงมีอิสระที่จะวางแผนส าหรับคนรุ่นต่อไปได้ 

ขั้นตอนการเขียนสถานการณ์ 

การเขียนสถานการณ์มีท้ังหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดขอบเขตของสถานการณ์ ในเมื่อทรัพยากรในแง่ของบุคคลและเวลามีจ ากัด จ าเป็นต้องก าหนด
ขอบเขตให้ชัดเจนเสียก่อน ว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ อนุภูมิภาค

https://www.margetting.com/marketing/search/.hash.%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99
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ภายในประเทศ องค์กร หรือปัจเจกบุคคล ว่าจะครอบคลุมพ้ืนที่กว้างขวางเพียงใด จะมองอนาคตไกล
เพียงใด หรือจะเจาะเฉพาะประเด็นใด เป็นต้น การก าหนดขอบเขตที่แคบมากท าให้สามารถลงลึกในการ
วิเคราะห์ประเด็นได้ แต่ก็อาจท าให้ครอบคลุมไม่ทั่วถึง หากก าหนดขอบเขตกว้างไปก็จะท าให้ไม่สามารถลง
ลึกได้ ดังนั้นควรก าหนดขอบเขตที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของโครงการและทรัพยากรที่มีอยู่ 

2. การเชิญผู้เข้าร่วมระดมความคิด โดยทั่วไป จ านวนผู้เข้าร่วมระดมความคิดในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เขียนสถานการณ์ควรมีประมาณ 25-30 คน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้ 
นอกจากนี้ยังควรมีการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดกลุ่มละ 6-10 คน ควรต้องเชิญผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ 
(stakeholders) ให้ครบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

3. การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมระดมความคิด เพ่ือให้สามารถด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ควรมีการสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมระดมความคิดเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ว่าพวกเขาคือ
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่จะระดมความคิด ซึ่งจะเป็นผู้ให้ทั้งข้อมูล ความรู้ และความเห็นในการสร้าง
สถานการณ์ คณะผู้จัดอาจช่วยเตรียมความพร้อมโดยการจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานและสรุปประเด็นที่จะ
ระดมความคิดให้ศึกษาล่วงหน้า 

4. การจัดเตรียมสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ สถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม
ที่จะให้ผู้ เข้าร่วมระดมความคิด สามารถด าเนินกิจกรรมได้  โดยมีความเป็นส่วนตัวพอสมควร  
การรับประทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมกลุ่มอ่ืนๆ จะให้โอกาสผู้เข้าร่วมฯ ในการพูดคุยกันและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นกันเอง ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจในมุมมองของผู้ที่มีพ้ืนฐานต่างกันและ
การสร้างเครือข่ายในการร่วมท างานในอนาคต 

5. การเริ่มประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างสถานการณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการจะเริ่มจากการสรุปประเด็น
และขอบเขตของสถานการณ์ เพ่ือความเข้าใจตรงกัน อาจมีการน าเสนอบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องบ้าง แต่ก็ไม่ควรใช้เวลาของที่ประชุมมากเกินไป 

o การระบุแนวโน้ม แนวโน้มเป็นแรงผลักดัน (driving forces) ที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะแน่นอน ขนาดของ
แรงนี้ในอนาคตสามารถท านาย (forecast) จากผลได้ของอดีต โดยการค านวณจากตัวแบบ 
(models) ต่างๆ หรือโดยการคาดคะเนของผู้เชี่ยวชาญ เรามักจะพิจารณาแนวโน้มในด้านสังคม 
(social) เทคโนโลยี (technology) เศรษฐกิจ (economics) สิ่งแวดล้อม (environment) 
และการเมือง (politics) ตามท่ีได้ SWOT ไว้แล้วซึ่งเป็นภาวะแวดล้อมของประเด็นที่ก าลังพิจารณา
อยู่ 

o การระบุความไม่แน่นอน ความไม่แน่นอนคือปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดหรือไม่เกิดใน
อนาคต และไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่องไม่ดีเสมอ อาจเป็นปัจจัยด้านบวกก็ได้ แนวโน้มเองเมื่อไปใน
อนาคตไกลหน่อย ก็มีความไม่แน่นอน แต่ความไม่แน่นอนที่จะต้องพยายามมองหานั้น เป็นความไม่
แน่นอนที่สามารถพลิกผันเหตุการณ์หรือแนวโน้มที่ก าลังด าเนินอยู่โดยสิ้นเชิง ซึ่งปัจจุบันอาจเป็น
เพียงสัญญาณอ่อนๆ พอสังเกตเห็น แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมาก 

6. การก าหนดประเด็นหลักของโครงเรื่องของสถานการณ์ดังที่กล่าวมาแล้วว่า โครงเรื่องของสถานการณ์แต่
ละภาพ ได้มาจากแนวโน้มและความไม่แน่นอน 3-4 ข้อเรียกว่า ประเด็นหลัก (scenario logics) อาจใช้
แนวโน้มหรือความไม่แน่นอนข้อหนึ่งข้อใดเป็นประเด็นหลักของสถานการณ์ และใช้ข้ออ่ืนๆ ประกอบเป็น
ประเด็นรองก็ได้ 

7. การเขียนสถานการณ์ สถานการณ์นั้นเป็นเรื่องเล่า (narrative) เหตุการณ์ในอนาคต เพื่อให้เรื่องเล่าเป็นที่
น่าสนใจอาจนึกถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละช่วงของสถานการณ์โควิดในช่วงใดช่วงหนึ่ง ซึ่งอาจมีผู้
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ที่เกี่ยวข้องแล้วเล่าเหตุการณ์หรืออาจเป็นการบรรยายเหตุการณ์โดยทั่วไปก็ได้ หลังจากเขียนสถานการณ์
เสร็จแล้ว ควรมีการตรวจสอบความเป็นไปได้ จากข้อมูลและหลักฐาน 

8. การเชื่อมโยงสถานการณ์กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การใช้สถานการณ์ทุกภาพเป็นการสร้างภาพอนาคต
ต่างๆ ที่อาจเป็นจริงได้ ช่วยก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ โดยวิธีการแรกเป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุด เพราะ
ไม่ได้ทิ้งสถานการณ์ภาพหนึ่งภาพใดไป จึงยังจะพิจารณาเหตุปัจจัยทุกอย่างได้ครบถ้วน ภายใต้ทรัพยากร
จ ากัด เพ่ือขยายผลสิ่งที่พึงประสงค์ และป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มิให้เกิดขึ้น วิสัยทัศน์ที่ผู้มีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของก าหนดขึ้น เป็นเป้าหมายที่ต้องใช้กลยุทธ์ในการบรรลุและมีส่วนในการก าหนดกลยุทธ์ด้วย 

 

 

 

 

 



กลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ 
 

 

Helpful Tips 

• ปัจจัยส าคญัที่มีผลต่อการวางแผนในอนาคตให้มีความแม่นย ามากยิ่งข้ึนคือ “ข้อมูล” 

• สถานการณ์ในอนาคตจะต้องถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลทีน่่าเชื่อถือมากกว่าการคาดคะเน 

 



เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
(Strategies to manage change in current novel 

coronavirus 2019 (COVID-19) outbreak in Thailand) 
คร้ังที ่2 



9:00-9:15 

ประเด็นการสนทนา และ 

ภาพรวมการวางแผน

กลยุทธ์ในวันนี้ 



ประเด็นที่ 1

สถานการณ์อันอ่อนไหว ไม่

แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ 

อันมากมายในปัจจุบัน สามารถ

สกัดออกมาเป็น  

ปัจจัยขับเคลื่อนได้กี่ประเด็น  

กี่ระดับ 

ประเด็นที่ 2

เราสามารถสังเคราะห์ 

สถานการณ์แต่ละแบบ  

อะไรได้บ้าง  

ประเด็นที่ 3

ชุดกลยุทธ์ใด บ้าง ที่ยังคงใช้ได้ 

และ ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน 

ในแต่ละสถานการณ์ 

ประเด็นการสนทนาในวันนี้ 31 สิงหาคม 2563

4

ประเด็นที่ 4

เราสามารถแปลง 

ชุดกลยุทธ์ดังกล่าว เป็น

เป้าประสงค์ระยะสั้น 

 และผลสัมฤทธิิ์ที่คาดหวัง  

ที่่เป็นไปได้อะไรบ้าง 



ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยการจําลองสถานการณ์

5

การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน

ของสถานการณ์

การสังเคราะห์สถานการณ์ที่

เป็นไปได้

การออกแบบชุดกลยุทธ์ที่่

รองรับในทุกสถานการณ์

การวางแผนปฏิบัติการที่มี

ความยืดหยุ่่น

ขั้นตอน 

1. การสแกนบริบทภายนอก

องค์กรที่มีความไม่แน่นอนสูง 

และผลกระทบสูง 

2. การสแกนบริบทภายในองค์กร ที่

มีข้อจํากัดสูง และปรับตัวได้ช้า 

3. การสรุปปัจจัยขับเคลื่่อนของ

สถานการณ์ ในแต่ละระยะ 

เครื่องมือ 

1. PESTEL, 5F 

2. VC, RBV 

3. VUCA

ขั้นตอน 

1. การสังเคราะห์สถานการณ์ที่่เป็น

ไปได้ 3-5 สถานการณ์ 

2. การตรวจสอบ ผลกระทบ ของ

สถานการณ์ดังกล่าว ต่อ วิสัย

ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย 

กลยุทธ์ระดับองค์กร และอื่่น ๆ 

3. กําหนดชื่อให้แต่ละสถานการณ์ 

เครื่องมือ 

1. POSITIONING MAP 

2. BUSINESS MODEL 

3. VRIN

ขั้นตอน 

1. การกําหนดชุดกลยุทธ์ใหญ่  

2. การตรวจสอบความเหมาะสม

ของกลยุทธ์ต่่อสถานการณ์   

3. การออกแบบองค์ประกอบ

กลยุทธ์ เพื่อตอบสนองต่่อ

สถานการณ์แต่ละแบบ  

เครื่องมือ 

1. SWOT / TOWS 

2. BSC KPI OKR

ขั้นตอน 

1. การพัฒนาเป้าประสงค์และผล

สัมฤทธิ์ที่่คาดหวัง 

2. การทวนสอบยุทธศาสตร์ที่่ได้กับ

สถานการณ์  

3. การวางแผนเพื่่อจัดสรร

ทรัพยากร วิธีการ เครื่องมือ 

งาน คน เงิน อย่่างยืดหยุ่น มี

พลวัต 

เครื่องมือ 

1. STRATEGIC FLEXIBILITY 

2. OKR 



9:15-9:30 

สรุปประเด็นสําคัญจากการ

อภิปรายครั้งที่แล้ว



7

สรุปประเด็นการสนทนาในครั้งที่แล้ว 17 มิถุนายน 2563 :  แนวทางของอธิบดี



8

สรุปประเด็นการสนทนาในครั้งที่แล้ว 17 มิถุนายน 2563 :  การวิเคราะห์บริบทภายนอก



9

สรุปประเด็นการสนทนาในครั้งที่แล้ว 17 มิถุนายน 2563 :  การวิเคราะห์บริบทภายนอก



10

สรุปประเด็นการสนทนาในครั้งที่แล้ว 17 มิถุนายน 2563 :  การวิเคราะห์บริบทภายนอก



11

สรุปประเด็นการสนทนาในครั้งที่แล้ว 17 มิถุนายน 2563  :  ตารางการวิเคราะห์สถานการณ์



12

สรุปประเด็นการสนทนาในครั้งที่แล้ว 17 มิถุนายน 2563  :  ตารางการวิเคราะห์สถานการณ์



13

สรุปประเด็นการสนทนาในครั้งที่แล้ว 17 มิถุนายน 2563  :  หลักการวิเคราะห์องค์กร 



14

สรุปประเด็นการสนทนาในครั้งที่แล้ว  17 มิถุนายน 2563:  หลักการวิเคราะห์องค์กร 



15

สรุปประเด็นการสนทนาในครั้งที่แล้ว 17 มิถุนายน 2563  :  หลักการวิเคราะห์องค์กร 



16

สรุปประเด็นการสนทนาในครั้งที่แล้ว  17 มิถุนายน 2563:  หลักการวิเคราะห์องค์กร 



17

สรุปกลยุทธ์กรมวิทย์ฯ การแพทย์ 2562-2565:  



18

สรุปการเชื่อมโยงกับแผนฯ และนโยบายรัฐบาล



19

สรุปแผนการถ่่ายทอดกลยุทธ์  



20

สรุปประเด็นการสนทนาในครั้งที่แล้ว  17 มิถุนายน 2563 :  ประเด็นเชิงกลยุทธ์



21

สรุปประเด็นการสนทนาในครั้งที่แล้ว  17 มิถุนายน 2563 :  การวิพากษ์กลยุทธ์แผนโควิด



22

สรุปประเด็นการสนทนาในครั้งที่แล้ว  17 มิถุนายน 2563 :  (ร่าง) การวิเคราะห์เพิ่มเติม



9:30-9:50 

แนวคิดการจัดทําสถานการณ์



24

แนวคิดด้านสถานการณ์



25

แนวคิดด้านการสังเคราะห์สถานการณ์ตาม
การแปรผันของปัจจัย



26

ความยืดหยุ่นแบบกิ่งไม้้
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SAMPLE SCENARIOS IN COVID-19
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การเติบโตของ  GDP

จํานวนประชากร

พฤติกรรมการใช้งาน

ประสิทธิภาพ

กําลังการผลิต

นโยบายภาครัฐด้านราคา

แหล่่งที่มาของนวัตกรรม

SAMPLE SCENARIOS IN DIGITAL TECHNOLOGY



 การเมือง
เสถียรภาพทางการเมือง คือ ความ

สามารถทางด้านสาธารณสุข 

การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่าง

โปร่งใส่ และไม่สร้างภาระหนี้

เศรษฐกิจ
การลดลงของการเติบโตจาก

โลกาภิวัฒน์ และการท่องเที่ยว 

เศรษฐกิจพอเพียง 

วิสาหกิจและเครือข่ายเพื่อสังคม

สังคม
สังคมไร้สัมผัส ปิิดหน้า เฝ้าระวัง 

ดูแลรักษาความสะอาด สุขภาพ 

ความปลอดภัย 

สังคมในโลกโซเชียล

โควิด 19 นิวนอร์มัล ใน บริบทมหภาค

29

 เทคโนโลยี
ไอซีที ดิจิทัล 5G ในการทํางาน 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ การ

วินิจฉัย การฆ่าเชื้อ การรักษา การ

ป้องกัน

สิ่งแวดล้อม
การฟื้นฟูของสิ่งแวดล้อม 

ยาสมุนไพร

กฎหมาย
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ร.บ. โรคระบาด 

พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง กับ ยา และ 

เครื่องสําอาง 



การประยุกต์เชิงยุทธศาสตร์ ของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโลกนิวนอร์มัลจากโควิด 19

30

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

ความรู้ คุณธรรม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. การบริหารความเสี่ยง และสภาวะวิกฤต 
2. กลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นในหลากหลาย

สถานการณ์ 
3. กลยุทธ์ต่อการสื่อสารในโลกของโซเชียล 
4. กลยุทธ์ในการเร่งพัฒนานวัตกรรมในระยะสั้น

อย่างรวดเร็ว 
5. กลยุทธ์การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม 
6. กลยุทธ์การตรวจตรา ตรวจสอบความสะอาด เฝ้า

ระวัง

1. การบริหารที่คํานึงถึงคนส่วนมาก คนฐานรากที่ได้
รับความเดือดร้อน กลยุทธ์การเยียวยา 

2. กลยุทธ์ความร่วมมือ ลดการแข่งขัน

1. กลยุทธ์การใช้กฎหมายระดับต่าง ๆ 

2. กลยุทธ์การตลาดที่รับผิดชอบต่อสังคม ไม่กักตุนสินค้า 

3. กลยุทธ์การใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

และการลดค่าใช้จ่าย

1. กลยุทธ์ฟื้นฟูเศรษฐกิจ  

ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. กลยุทธ์การย้อนรอยกลับไปยังต้นนํ้า  

3. กลยุทธ์การรับฟังเหตุและผลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. กลยุทธ์การทํานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข 

2. กลยุทธ์การทํางานจากบ้านให้มีประสิทธิภาพ 

3. กลยุทธ์ดิจิทัลทรานสฟอร์มเมชั่น 

4. กลยุทธ์ด้านเดลิเวรี ทั้งกายภาพและคอนเทนท์



หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9
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  1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

2. ระเบิดจากภายใน

3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก

4. ทําตามลําดับขั้น

5. ภูมิสังคม

6. ทํางานแบบองค์รวม

7. ไม่ติดตํารา

8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์

9. ทําให้ง่าย

10. การมีส่วนร่วม

11. ยึดประโยชน์ส่วนรวม

12. บริการที่จุดเดียว

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม

15. ปลูกป่าในใจคน

16. ขาดทุนคือกําไร

17. การพึ่งพาตนเอง

18. พออยู่พอกิน

19. เศรษฐกิจพอเพียง

20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน

21. ทํางานอย่างมีความสุข

22. ความเพียร

23. รู้รักสามัคคี



วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
(62-65)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นองค์การชั้นนําด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข 

1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี 
65

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ และสาธารณสุข  

2. เฝ้าระวัง ประเมินสื่อสารแจ้งเตือนภัยและกําหนด
มาตรการการจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัย
สุขภาพ 

3. กําหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการและ
เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิง ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข 

4. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติ
การอ้างอิง 

5. พัฒนาและกําหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

6. สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศและเอเชีย

1. พัฒนาสุขภาวะของประชาชนบนฐานความ
เชื่อไว้วางใจ มุ่งสู่ความยั่งยืน ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศและเอเชีย 

2. ตรวจวิเคราะห์ รายงานผล ในภาวะฉุกเฉิน 
ด้วยระบบปฏิบัติการกลาง 

3. ออกแบบ บริหาร นวัตกรรมบริการด้วย
องค์ความรู้ 

4. เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ
นวัตกรรม ฐานความรู้และดิจิทัล 

5. หน่วยงานกลางในการกําหนดมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการของประเทศและเอเชีย 

6. ต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการที่ร่วมให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จด้านวิทย์การแพทย์และ
สาธารณสุขประเทศ 

7. วางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
พัฒนาความมั่นคงมืออาชีพบุคลากร 
บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม 
สมรรถนะสูง

เสริมสร้างศักยภาพด้าน 

1. การกําหนดมาตรการห้องปฏิบัติ
การ แก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ประเทศ 

2. ศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์และสาธารณสุข 

3. การประยุกต๋ใช้นวัตกรรมการบริหาร
จัดการเทคโนฯสารสนเทศที่ทันสมัย 

4. มาตรฐานห้องปฏิบัติการ และ
พัฒนาเครือข่่ายในและนอกประเทศ 

5. การวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ของประเทศ



9:50-10:00 

คําอธิบาย  

ขั้นตอนการทําเวิร์คช็อป 



เวิร์คช็อปที่ 1
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1. การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของสถานการณ์ 

1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก - ตรวจหาปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูง และผลกระทบสูง 

1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน - ตรวจหาปัจจัยที่ปรับตัวได้ช้า และมีข้อจํากัดมาก 

1.3 การสรุปปัจจัยขับเคลื่่อนของสถานการณ์ ในแต่ละระยะ 

 

ประเด็นที่ 1

สถานการณ์อันอ่อนไหว ไม่

แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ 

อันมากมายในปัจจุบัน สามารถ

สกัดออกมาเป็น  

ปัจจัยขับเคลื่อนได้กี่ประเด็น  

กี่ระดับ 



เวิร์คช็อปที่ 2
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2. การสังเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นไปได้ 

2.1 การกําหนดสถานการณ์ที่เป็นไปได้จากปัจจัยทั้งหมด 3-5 สถานการณ์ 

2.2 การตรวจสอบ ผลกระทบ ของสถานการณ์ดังกล่าว ต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้า
หมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร และอื่่น ๆ 

2.3 กําหนดชื่อให้แต่ละสถานการณ์ 

 

ประเด็นที่ 2

เราสามารถสังเคราะห์ 

สถานการณ์แต่ละแบบ  

อะไรได้บ้าง  
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3. การออกแบบชุดกลยุทธ์ที่่รองรับในทุกสถานการณ์ 

3.1 การกําหนดชุดกลยุทธ์ใหญ่  

3.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์ต่่อสถานการณ์   

3.3 การออกแบบองค์ประกอบกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองต่่อสถานการณแ์ต่ละแบบ 

 

เวิร์คช็อปที่ 3

ประเด็นที่ 3

ชุดกลยุทธ์ใด บ้าง ที่ยังคงใช้ได้ 

และ ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน 

ในแต่ละสถานการณ์ 
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4. การวางแผนปฏิบัติการที่มีความยืดหยุ่่น 

4.1 การพัฒนาเป้าประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่่คาดหวัง 

4.2 การทวนสอบยุทธศาสตร์ที่่ได้กับสถานการณ์ 

4.3 การวางแผนเพื่่อจัดสรรทรัพยากร วิธีการ เครื่องมือ งาน คน เงิน อย่่างยืดหยุ่น มีพลวัต 

 

เวิร์คช็อปที่ 4

ประเด็นที่ 4

เราสามารถแปลง 

ชุดกลยุทธ์ดังกล่าว เป็น

เป้าประสงค์ระยะสั้น 

 และผลสัมฤทธิิ์ที่คาดหวัง  

ที่่เป็นไปได้อะไรบ้าง 



10:00-11:00 

การปฏิบัติการเพื่่อเข้าใจ

ถึงแรงขับเคลื่อน 

ประเด็นที่ 1

สถานการณ์อันอ่อนไหว ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ 

อันมากมายในปัจจุบัน สามารถสกัดออกมาเป็น  

ปัจจัยขับเคลื่อนได้กี่ประเด็น  

กี่ระดับ 



เวิร์คช็อปที่ 1: การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของสถานการณ์
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(แนวทางจากอธิบดี)     
1) วัคซีน ที่จะสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   2) นิวนอร์มัลที่สอดรับ
กับทิศทางของประเทศ   3) เศรษฐกิจ ที่มีการแพทย์ช่วยขับเคลื่อนให้้
เกิดความปลอดภัย อย่างเช่่น ท่องเที่ยว 
   
(วิเคราะห์มหภาคที่มีผลต่อกรมฯ)  

P/L 
1) นโยบายรัฐด้านนวัตกรรม 2) ความมั่นคงของระบบยา 3) นโยบายรัฐ
ด้านบริการปฐมภูมิ 4) นโยบายการสนับสนุนการผลิตบุคลากรสุขภาพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการ  5) การนํา พ.ร.บ. พัฒนา ปสธ. กรมฯ 6) 
มาตรฐานอาเซียนด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ 7) หน่วยควบคุม 
GLP ของ OECD  8) การร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  9) งบฯสนับสนุน
จากการระบาดโควิด 10) การที่พนักงานไม่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ  

E 
1) การลงทุนในอุตสฯ การแพทย์ 2) การส่งเสริมมาตรฐานการแพทย์ 
เป็นธุรกิจการแพทย์สร้างสรรค์ 3) การส่งเสริมการแพทย์ครบวงจร  4) 

การค้าเสรี FTA 5) การเตรียมตัวด้านดิจิทัลเอโคโนมี  6) ความน่าเชื่อถือ
การรับรองห้องปฏิบัติการ และชุด PPE N95 Mask 

S 
1)ความสนใจยาสมุนไพรของประชาชน 2) การแชร์ข้อมูลโรคระบาดทาง
โซเชียล 3) ความสนใจด้านแพทย์ทางเลือก 4) ความตื่นตัวของ
ประชาชนในการตรวจสุขภาพ 5) ความร่วมมือกันของอาเซียนด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

T/E 
1)สภาพแวดล้อมที่เร่งให้เกิดนวัตกรรมการตรวจโควิดแบบรวดเร็ว 2) 
การประยุกต์ฐานข้อมูลจากโรคติดเชื้อต่าง ๆ ในอดีต 3) การนํา
นวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์  4) ห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการบนชิพ 
การทดลองขนาดเล็ก ราคาถูก รวดเร็ว  5) เป็นหน่วยตรวจสอบขึ้น
ทะเบียน OECD/GLP เพียงแห่งเดียวของไทย รองรับไทยแลนด์ 6) การก
ลายพันธุ์ของโรค การวิเคราะห์ที่ยากขึ้นสร้างโอกาสในการตรวจ
วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการ

1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก - ตรวจหาปัจจัยที่มคีวามไม่แน่นอนสูง และผลกระทบสูง
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1 2 3 4
COVID-19 pand.: Low Severity                                                                                                                                          High Severity 

Politics:        Very Stable                                                                                                                                                        Shaking 

Regulation: Gradual Change                                                                                                                                               Leap Change 

Digitalization: Optional                                                                                                                                                        Mandatory 

Healthcare  Economy: Relaxed                                                                                                                                           Intensive 

Herb Med Pref: Low Demand                                                                                                                                             High Demand 

SCANNING EXTERNAL CHANGE DRIVERS (HIGHLY UNCERTAIN & HIGH IMPACT)

5

EXAMPLE



เวิร์คช็อปที่ 1: การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของสถานการณ์
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(แนวทางจากอธิบดี)     
1) การพึ่งพาตนเอง 2) การวิจัยยาสมุนไพร 3) การปรับเรื่องทรัพยากร
มนุษย์ ระบบสารสนเทศ 
   
(วิเคราะห์มหภาคที่มีผลต่อกรมฯ)  

Strategy Weakness 
 1) มาตรฐานออดิเตอร์ไม่เทียบเท่ากัน 2) ขาดขีดความสามารถด้านการ
ผลิตวัคซีน 3) ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการตรวจวิเคราะห์ 4) ขาดการ
ประมวลผลข้อมูลเครือข่าย ไปเป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

Structure Weakness 
 1) ระบบสนับสนุนบริการไม่เข้มแข็ง  2) ไม่มีนิยามของระบบเครือข่ายที่
ชัดเจน 

System Weakness 
 1) มาตรการระบบติดตาม และประเมินผลวิจัยให้นําไปใช้ได้จริง ไม่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

Staff Weakness 
1) ขาดการแบ่งปันองค์ความรู้ในระดับปฏิบัติการ 2) บุคลากรขาดแคลน
ความรู้ด้านโควิด 3) จํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจโควิดมี
น้อย 

Skill Weakness 
1) ขาดความร่วมมือด้านความเป็นศูนย์กลางและการสร้างเครือข่ายด้านยา
ฆ่าแมลงและสารพิษ   2) ขาดความเข้าใจด้านการเป็นศูนย์กลางในการตรวจ 
ในระดับต่าง ๆ  3) เวลาในการปฏิบัติงานทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ไม่ตอบ
สนองได้ตามความคาดหวังของสังคม 4) งานด้านสารสนเทศ ยังไม่สมบูรณ์
แบบ 

Style Weakness 
1) การเผยแพร่งานด้านวิชาการยังมีจํานวนน้อย ทั้งระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ  

Shared Values Weakness  
1) ผู้ปฏิบัติการทํางานในห้องแล็บ ทําให้ขาดเวลาในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
และเครือข่าย

1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน - ตรวจหาปัจจัยที่ปรับตัวได้ช้า และมีข้อจํากัดมาก
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1 2 3 4
Self reliance:  Imported                                                                                                                                                       Locally produced                                                                                                                                          

Standardization:   Variance                                                                                                                                                  Uniform                                                                                                                                                  

Networking & Team: Weak                                                                                                                                                  Strong                                                                                                                                         

Research Commercial:  Bottleneck                                                                                                                                          Flow 

COVID Expertise: Incompetence                                                                                                                                                       Core Competence 

Time to Market:  Late Imitator                                                                                                                                            First Mover 

SCANNING INTERNAL CHANGE DRIVERS (POORLY RESPONSIVE & VERY CONSTRAINED)

5

EXAMPLE



Self reliance:  Imported                                                                                                                                                       Locally produced                                                                                                                                          

Standardization:   Variance                                                                                                                                                  Uniform                                                                                                                                                  

Networking & Team: Weak                                                                                                                                                  Strong                                                                                                                                         

Research Commercial:  Bottleneck                                                                                                                                          Flow 

COVID Expertise: Incompetence                                                                                                                                                        Core competence 

Time to Market:  Late Imitator                                                                                                                                            First Mover

COVID-19 pand.: Low Severity                                                                                                                                          High Severity 

Politics:        Very Stable                                                                                                                                                        Shaking 

Regulation: Gradual Change                                                                                                                                               Leap Change 

Digitalization: Optional                                                                                                                                                        Mandatory 

Healthcare  Economy: Relaxed                                                                                                                                           Intensive 

Herb Med Pref: Low Demand                                                                                                                                             High Demand

เวิร์คช็อปที่ 1: การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของสถานการณ์
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1.3 การสรุปปัจจัยขับเคลื่่อนของสถานการณ์ ในแต่ละระยะ
1 2 3 4 5

EXAMPLE



______________: ______________                                                                                                                                           ______________                                                                                                                                         

______________: ______________                                                                                                                                           ______________                                                                                                                                              

______________: ______________                                                                                                                                           ______________                                                                                                                                         

______________: ______________                                                                                                                                          ______________ 

_______________: _______________                                                                                                                                                   _______________ 

______________: ______________                                                                                                                                          ______________

______________: ______________                                                                                                                                           ______________ 

______________: ______________                                                                                                                                           ______________ 

______________: ______________                                                                                                                                           ______________ 

______________: ______________                                                                                                                                           ______________      

______________: ______________                                                                                                                                           ______________ 

______________: ______________                                                                                                                                           ______________

เวิร์คช็อปที่ 1: การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของสถานการณ์
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สรุปปัจจัยขับเคลื่่อนของสถานการณ์ ในแต่ละระยะ
1 2 3 4 5

FORM 1



11:00-12:00 

การปฏิบัติการเพื่อ

สังเคราะห์สถานการณ์ที่

เป็นไปได้

ประเด็นที่ 2

เราสามารถสังเคราะห์ สถานการณ์แต่ละแบบ  

อะไรได้บ้าง  



เวิร์คช็อปที่ 2: การสังเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นไปได้
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2.1 การกําหนดสถานการณ์ที่เป็นไปได้จากปัจจัยทั้งหมด 3-5 สถานการณ์  +  2.3 กําหนดชื่อให้แต่ละสถานการณ์
EXAMPLE

Self reliance:  Imported                                                                                                                                                       Locally produced                                                                                                                                          

Standardization:   Variance                                                                                                                                                  Uniform                                                                                                                                                  

Networking & Team: Weak                                                                                                                                                  Strong                                                                                                                                         

Research Commercial:  Bottleneck                                                                                                                                          Flow 

COVID Expertise: Incompetence                                                                                                                                                        Core competence 

Time to Market:  Late Imitator                                                                                                                                            First Mover

COVID-19 pand.: Low Severity                                                                                                                                          High Severity 

Politics:        Very Stable                                                                                                                                                        Shaking 

Regulation: Gradual Change                                                                                                                                               Leap Change 

Digitalization: Optional                                                                                                                                                        Mandatory 

Healthcare  Economy: Relaxed                                                                                                                                           Intensive 

Herb Med Pref: Low Demand                                                                                                                                             High Demand

1 2 3 4 5

A B C
Business as Usual Business Adaptation Business Resiliency



เวิร์คช็อปที่ 2: การสังเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นไปได้
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2.2 การตรวจสอบ ผลกระทบ ของสถานการณ์ดังกล่าว ต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร และอื่่น ๆ

รายละเอียด A B C

1 วิสัยทัศน์ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์การชั้นนําด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี 2565 

จาก เฟสแรก ไทย ถือว่าติด
อันดับ 1 ใน 3 ของโลกด้านการ

จัดการโควิด

มีความเสี่ยงสูง แต่โอกาส
ทําได้และผลตอบแทนสูง

2 พันธกิจที่ 1: ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข 

ยังพอมีเวลา สําหรับงานวิจัยที่
ใช้เวลาในการค้นคว้านาน

หากมีวิกฤตอีก งานวิจัย
และพัฒนาแบบเดิม จะ

ตอบโจทย์ไม่ทัน

3
พันธกิจที่ 2: เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย 

และกําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ

ต้องมีการจัดสรรทีมงาน
ในการเฝ้าระวัง และคาด

การณ์ล่วงหน้า

4 พันธกิจที่ 3: กําหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการ และเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิง ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

เป็นโอกาสสําหรับกรมฯ 
สําหรับห้องแล็บด้านโควิด

ระบบสารสนเทศต้องมี
ความพร้อมอย่างมาก ใน

การช่วยตัดสินใจ

5 พันธกิจที่ 4: บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง

เป็นโอกาสสําหรับกรมฯ 
สําหรับห้องแล็บด้านโควิด

6 พันธกิจที่ 5:พัฒนาและกําหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

7
พันธกิจที่ 6:สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูล 

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและเอเชีย
สามารถแบ่่งปันแนวปฏิบัติอัน

เป็นเลิศของไทยสู่เอเชีย

ระบบสารสนเทศต้องมี
ความพร้อมอย่างมาก ใน

การช่วยตัดสินใจ

A B C

EXAMPLE



ประเด็นยุทธศาสตร์ A B C

1
ประเด็นที่ 1: สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม

การสร้้างความเป็นเลิศร่่ว
มกับเครือข่ายวิจัย ในพื้้นที่่ 
และสาขาความเชี่่ยวชาญ

2
ประเด็นที่ 2: พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ใน
การตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ จากทั่วโลก

การบริหารแบบเชิงรุก  

เน้นเรียลไทม์

3 ประเด็นที่ 3: ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้อง
ปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

การสร้้างผู้ใช้ขั้นก้าวหน้า ใน
แต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นตัวแทนใน
การตรวจสอบมาตรฐาน 

ของกรมฯ 

4  ประเด็นที่ 4: ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
การทําระบบ Regional 

Single Window

เวิร์คช็อปที่ 2: การสังเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นไปได้

48

2.2 การตรวจสอบ ผลกระทบ ของสถานการณ์ดังกล่าว ต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร และอื่่น ๆ

A B C

EXAMPLE



เวิร์คช็อปที่ 2: การสังเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นไปได้

49

2.1 การกําหนดสถานการณ์ที่เป็นไปได้จากปัจจัยทั้งหมด 3-5 สถานการณ์  +  2.3 กําหนดชื่อให้แต่ละสถานการณ์ 

______________: ______________                                                                                                                                           ______________                                                                                                                                         

______________: ______________                                                                                                                                           ______________                                                                                                                                              

______________: ______________                                                                                                                                           ______________                                                                                                                                         

______________: ______________                                                                                                                                          ______________ 

_______________: _______________                                                                                                                                                   _______________ 

______________: ______________                                                                                                                                          ______________

______________: ______________                                                                                                                                           ______________ 

______________: ______________                                                                                                                                           ______________ 

______________: ______________                                                                                                                                           ______________ 

______________: ______________                                                                                                                                           ______________      

______________: ______________                                                                                                                                           ______________ 

______________: ______________                                                                                                                                           ______________

1 2 3 4 5

FORM 2A



เวิร์คช็อปที่ 2: การสังเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นไปได้

50

2.2 การตรวจสอบ ผลกระทบ ของสถานการณ์ดังกล่าว ต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร และอื่่น ๆ

รายละเอียด A B C

1 วิสัยทัศน์ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์การชั้นนําด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี 2565 

2 พันธกิจที่ 1: ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข 

3
พันธกิจที่ 2: เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย 

และกําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ

4 พันธกิจที่ 3: กําหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการ และเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิง ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

5 พันธกิจที่ 4: บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง

6 พันธกิจที่ 5:พัฒนาและกําหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

7
พันธกิจที่ 6:สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูล 

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและเอเชีย

A B C

FORM 2B



ประเด็นยุทธศาสตร์ A B C

1
ประเด็นที่ 1: สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม

2
ประเด็นที่ 2: พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ใน
การตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข

3 ประเด็นที่ 3: ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้อง
ปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

4  ประเด็นที่ 4: ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

เวิร์คช็อปที่ 2: การสังเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นไปได้

51

2.2 การตรวจสอบ ผลกระทบ ของสถานการณ์ดังกล่าว ต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร และอื่่น ๆ

A B C

FORM 2C



13:00-14:00 

การปฏิบัติการเพื่อ

สังเคราะห์ชุดกลยุทธ์ และ

ทวนสอบ

ประเด็นที่ 3

ชุดกลยุทธ์ใด บ้าง ที่ยังคงใช้ได้ 

และ ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน 

ในแต่ละสถานการณ์ 



เวิร์คช็อปที่ 3: การออกแบบชุดกลยุทธ์ที่่รองรับในทุกสถานการณ์ 
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3.1 การกําหนดชุดกลยุทธ์ใหญ่ 
EXAMPLE

GROWTH 

- IN-HOUSE 

- OUTSOURCE

PERFORMANCE 
MANAGEMENT SYSTEM 

- SHARED KPIS & 
OKRS 

- PAY BY PERFORM.

COLLABORATION 

- CROSS 
FUNCTIONAL  

- STRATEGIC 
PARTNERSHIP 

 

NEW BUSINESS MODEL 

- IOT-DRIVEN 

- PERSONALIZATION 

- PLATFORM

MANAGEMENT 

- ISSUE-BASED 

- HOLISTIC 

- AUTOMATION

EMPOWERMENT 

- AUTONOMY 

- ENGAGEMENT 

- REWARDS 

CULTURE 

- SPEED 

- TEAMWORK  

- IMPROVEMENT 

- CREATIVITY

PROJECT  
MGT 

- SUSTAINABILITY  

- SCALE UP SCALE OUT  

- SCOPE OUT

MIX-N-MATCH FOR NEW STRATEGIES 

• IN-HOUSE 

• PERSONALIZATION 

• SPEED, TEAMWORK 

• ISSUE-BASED 

• SUSTAINABILITY 

• REWARDS 

• CROSS-FUNCTIONAL 

• SHARED KPIS & OKRS 



เวิร์คช็อปที่ 3: การออกแบบชุดกลยุทธ์ที่่รองรับในทุกสถานการณ์ 
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3.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์ต่่อสถานการณ์  
EXAMPLE

องค์ประกอบ A B C

1 • IN-HOUSE 👍

2 • PERSONALIZATION 👍 👍

3 • SPEED, TEAMWORK 👍 👍

4 • ISSUE-BASED 👍 👍

5 • SUSTAINABILITY 👍 👍

6 • REWARDS 👍

7 • CROSS-FUNCTIONAL 👍 👍

8 • SHARED KPIS & OKRS 👍 👍

A B C



เวิร์คช็อปที่ 3: การออกแบบชุดกลยุทธ์ที่่รองรับในทุกสถานการณ์ 

55

3.3 การออกแบบองค์ประกอบกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองต่่อสถานการณ์แต่ละแบบ
EXAMPLE

องค์ประกอบ การออกแบบกลยุทธ์ในรายละเอียด

1 • IN-HOUSE ใช้ทรัพยากรภายใน ให้้มากที่สุด ลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศ โดยอาจร่วมมือกับพันธมิตรวิจัยในประเทศ

2 • PERSONALIZATION สามารถจัดสารสนเทศและแผนการณ์ ตามประเด็้นความสนใจของผู้ตัดสินใจ หรือผู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3 • SPEED, TEAMWORK มุ่งเน้นการตอบสนองเร็ว มีการทํางานแบบ Virtual Team ทั้งภายในและภายนอกกรมฯ

4 • ISSUE-BASED บริหารตามประเด็้นสําคัญทางยุทธศาสตร์ และของผู้มีส่วนได้้ส่วนเสีย

5 • SUSTAINABILITY บริหารโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่่อทําให้ระบบบริหารจัดการภาพรวม มีความยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันภายใน

6 • REWARDS มีการให้รางวัล เพื่อจูงใจบุคลากร ที่ช่่วยกันสร้้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ และวิธีการเสริมสร้างชื่่อเสียงให้กรมฯ

7 • CROSS-FUNCTIONAL การทํางานแบบสหสาขาวิทยาการ เพื่อสร้้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

8 • SHARED KPIS & OKRS การตั้งเป้าหมายระยะยาว ระยะสั้น ให้มีความรับผิดชอบร่่วมกัน 



เวิร์คช็อปที่ 3: การออกแบบชุดกลยุทธ์ที่่รองรับในทุกสถานการณ์ 
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3.1 การกําหนดชุดกลยุทธ์ใหญ่ 
FORM 3A

GROWTH 

- IN-HOUSE 

- OUTSOURCE

PERFORMANCE 
MANAGEMENT SYSTEM 

- SHARED KPIS & 
OKRS 

- PAY BY PERFORM.

COLLABORATION 

- CROSS 
FUNCTIONAL  

- STRATEGIC 
PARTNERSHIP 

 

NEW BUSINESS MODEL 

- IOT-DRIVEN 

- PERSONALIZATION 

- PLATFORM

MANAGEMENT 

- ISSUE-BASED 

- HOLISTIC 

- AUTOMATION

EMPOWERMENT 

- AUTONOMY 

- ENGAGEMENT 

- REWARDS 

CULTURE 

- SPEED 

- TEAMWORK  

- IMPROVEMENT 

- CREATIVITY

PROJECT  
MGT 

- SUSTAINABILITY  

- SCALE UP SCALE OUT  

- SCOPE OUT

MIX-N-MATCH FOR NEW STRATEGIES 

• …………………………………………………………. 

• …………………………………………………………. 

• …………………………………………………………. 

• …………………………………………………………. 

• …………………………………………………………. 

• …………………………………………………………. 

• …………………………………………………………. 



เวิร์คช็อปที่ 3: การออกแบบชุดกลยุทธ์ที่่รองรับในทุกสถานการณ์ 
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3.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์ต่่อสถานการณ์  

องค์ประกอบ A B C

1

2

3

4

5

6

7

8

A B C

FORM 3B



เวิร์คช็อปที่ 3: การออกแบบชุดกลยุทธ์ที่่รองรับในทุกสถานการณ์ 
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3.3 การออกแบบองค์ประกอบกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองต่่อสถานการณ์แต่ละแบบ

องค์ประกอบ การออกแบบกลยุทธ์ในรายละเอียด

1

2

3

4

5

6

7

8

FORM 3C



14:00-15:00 

การปฏิบัติการเพืิ่อ

วางแผน เป้าประสงค์และ

ผลสัมฤทธิ์

ประเด็นที่ 4

เราสามารถแปลง 

ชุดกลยุทธ์ดังกล่าว เป็นเป้าประสงค์ระยะสั้น 

และผลสัมฤทธิิ์ที่คาดหวัง ที่่เป็นไปได้อะไรบ้าง 



เวิร์คช็อปที่ 4: การวางแผนปฏิบัติการที่มีความยืดหยุ่่น

60

4.1 การพัฒนาเป้าประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่่คาดหวัง
EXAMPLE

O 1.1.  

พัฒนาสุขภาวะของประชาชนบนฐานความเชื่อไว้วางใจ มุ่งสู่ความยั่งยืน 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศและเอเชีย ด้วยองค์ความรู้้ด้้านวิทยา

ศาสตร์การแพทย์ 

KR 1.1.1 

จํานวนนักวิจัยด้านโควิด มีไม่ตํ่ากว่า 33%  ในแต่ละแผนก 

  

KR 1.1.2 

จํานวนโครงการวิจัย ด้านโควิด โดยทีมงานสหสาขาวิทยาการ มีจํานวนไม่

ตํ่ากว่า 10 โครงการต่อปี 

KR 1.1.3 

จํานวนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านโควิดที่ถูกต้อง ต่อสัปดาห์ ในแต่่ละช่่อง

ทางออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ตํ่ากว่า 10 ครั้งต่อสัปดาห์ 



เวิร์คช็อปที่ 4: การวางแผนปฏิบัติการที่มีความยืดหยุ่่น

61

4.2 การทวนสอบยุทธศาสตร์ที่่ได้กับสถานการณ์
EXAMPLE

MIX-N-MATCH FOR 
NEW STRATEGIES 

• IN-HOUSE 

• PERSONALIZATION 

• SPEED, TEAMWORK 

• ISSUE-BASED 

• SUSTAINABILITY 

• REWARDS 

• CROSS-FUNCTIONAL 

• SHARED KPIS & OKRS

O 1.1.  

พัฒนาสุขภาวะของประชาชนบนฐานความเชื่อไว้วางใจ 

มุ่งสู่ความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศและ

เอเชีย ด้วยองค์ความรู้้ด้้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

KR 1.1.1 

จํานวนนักวิจัยด้านโควิด มีไม่ตํ่ากว่า 33%  ในแต่ละ

แผนก 

  

KR 1.1.2 

จํานวนโครงการวิจัย ด้านโควิด โดยทีมงานสหสาขา

วิทยาการ มีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 10 โครงการต่อปี 

KR 1.1.3 

จํานวนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านโควิดที่ถูกต้อง ต่อ

สัปดาห์ ในแต่่ละช่่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ตํ่า

กว่า 10 ครั้งต่อสัปดาห์ 
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4.3 การวางแผนเพื่่อจัดสรรทรัพยากร วิธีการ เครื่องมือ งาน คน เงิน อย่่างยืดหยุ่น มีพลวัต
EXAMPLE

รายละเอียด ผู้รับผิด
ชอบ

วันเริ่ม
ต้น

วันสิ้น
สุด

จุดวัดความ
สําเร็จ ทรัพยากร และ งบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง แผนสํารอง

1
การจัดหานักวิจัยด้านโควิด หรือการ
ฝึกอบรมบุคลากรภายในให้ได้ตามเป้า

หมาย
ก. 31/8 30/9 > 5 คน 3 ล้านบาท/ปี

จํานวนนักวิจัยที่ได้
คุณภาพตาม
มาตรฐาน

การใช้เอาต์ซอร์ส

2
การกําหนดหัวข้อวิจัยด้านโควิด ที่
ตรงกับขีดความสามารถของกรมฯ

ข. 10/9 10/10 > 10 เรื่อง/ปี 1 ล้านบาท/1 เรื่อง
งานวิจัย และ 
ทรัพย์สินทาง

ปัญญาด้้านโควิด

การร่วมวิจัยกับ ม. 
ทางการแพทย์ชั้นนํา

3 การเผยแพร่่เนื้้อหาด้านโควิดเชิงรุก ค. 1/10 2021
> 10 ครั้ง/
สัปดาห์

2 ล้านบาท/ปี
การรับรู้ขอ ปชช. ต่อ

กรมฯ มากขึ้น

การทําการตลาด
ร่่วม หรือว่าจ้้างผู้

เชี่ยวชาญด้านโซเชีย
ลมีเดียต่าง ๆ 

4

5

6
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4.1 การพัฒนาเป้าประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่่คาดหวัง

O _____  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

KR _____ 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

  

KR _____ 

 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

KR _____ 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

FORM 4A
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4.2 การทวนสอบยุทธศาสตร์ที่่ได้กับสถานการณ์

MIX-N-MATCH FOR 
NEW STRATEGIES 

• ………………………. 

• ………………………. 

• ………………………. 

• ………………………. 

• ………………………. 

• ………………………. 

• ………………………. 

• ……………………….

FORM 4B

O _____  

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

KR _____ 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

  

KR _____ 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

KR _____ 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 



เวิร์คช็อปที่ 4: การวางแผนปฏิบัติการที่มีความยืดหยุ่่น

65

4.3 การวางแผนเพื่่อจัดสรรทรัพยากร วิธีการ เครื่องมือ งาน คน เงิน อย่่างยืดหยุ่น มีพลวัต

รายละเอียด ผู้รับผิด
ชอบ

วันเริ่ม
ต้น

วันสิ้น
สุด

จุดวัดความ
สําเร็จ ทรัพยากร และ งบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง แผนสํารอง

1

2

3

4

5

6

7

8

FORM 4C



15:00-16:00 

นําเสนอแผนกลยุทธ์ 

ที่ยืดหยุ่่นตามสถานการณ์



16:00-16:30 

อภิปราย 

และสรุปผลการประชุม



สรุปการสนทนา และอภิปราย
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



Q&A
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