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คำนำ                           
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหนึ่งในองค์การชั้นนำซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ประเมิน 
สื่อสารแจ้งเตือนภัย และกำหนดมาตรการการจัดความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐาน
และพัฒนาห้องปฏิบัติการรวมไปถึงการบริการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างทันเหตุการณ์ด้วยระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของ
ประเทศ  และเป็นองค์การที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา 
2019 ในขณะนี้  

 ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จึงได้จัดทำ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Strategies to manage change 
in current novel coronavirus 2 0 1 9  ; Covid-1 9  outbreak in Thailand) เ พ ื ่ อ ใ ห ้ บ ุ ค ล า ก ร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เกิดการรับรู้และเข้าใจในสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019  และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงานที่ดีนำไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงประสาน
ข้อมูลระหว่างประเทศต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดในการป้องกัน สกัดกั้นการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ ณ ปัจจุบันได้อย่างทันถ่วงที เป็นการกำหนดทิศทาง แนวทางการดำเนินงานตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและประเทศชาติ   
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สารอธิบด ี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ีบทบาทเป็นอย่างมากต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา 2019 

ทั้งในช่วงหลังการระบาดของโรค Covid-19 รอบที่ ๑ และท่ามกลางการระบาดของโรค Covid-19 ระลอก
ใหม่ กล่าวคือ มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และกำหนดมาตรการการจัด
ความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการรวมไปถึงการบริการ
ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างทันเหตุการณ์ด้วยระบบห้องปฏิบัติการที่
มีมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศ   
 หลักการปฏิบัติในฐานะห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ๑. การพัฒนาโดยเฉพาะงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งต้องอาศัย Multidisciplinary 
ควรมีกลไกประสาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อหนุนเสริมกัน ถ้ามี network มีกลไก แลกเปลี่ยนกัน งานน่าจะไป
เร็ว ไปไวขึ้น ยินดีสนับสนุนให้สร้างความร่วมมือ  
 ๒. ต้องไวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และสามารถคาดการณ์เตรียมการไว้
ล่วงหน้าเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ เช่น Covid-19 เมื่อเกิดอะไรขึ้น ต้องตั้งสติให้ดี หลายเรื่องควรคิดไว้
ล่วงหน้า เพื่อว่าวันหนึ่งมาถึงจุดนี้ เราได้เตรียมไว้แล้ว (I know what you are going to do next summer) 
 ๓. ต้องแม่นในหลักการและมีข้อมูล (evidence) มากพอ รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์สำคัญ 
จึงจะสามารถเสนอแนะผู้บริหาร หรือฝ่ายนโยบายได ้
 ๔. กรณีวัคซีนที ่เป็นโจทย์สำคัญในสถานการณ์ Covid-19 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะ
ห้องปฏิบัติการจะสามารถสนับสนุนทั ้งในประเทศหรือต่างประเทศที ่จะต้องมาทดสอบคุณภาพ 
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทยจ์ึงต้องมีความพร้อมอย่าให้มีจุดอ่อน 
 ๕. ต้องกำหนดตัวตนให้ชัดในระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ที่ทำงานในพื้นที่ทั้งการสนับสนุนทางการแพทย์และการสาธารณสุข การทำงานในพื้นที่มี key players  
ในระบบสาธารณสุขอยู่มากมาย เขตสุขภาพยังเป็นทิศทาง ขอให้ Play active role ให้เสนอว่า กรมมีตัวตน
อย่างไรในการสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 ๖. แนะนำให้ผู้บริหารทุกท่านจัดทำ BAR (Before action review) และ AAR (After action review) ใน
ทุก ๆ งานที่สำคัญ จะลดความผิดพลาดโดยเฉพาะ Big mistake หัวหน้าหน่วย ควรต้องมีหน้าที่มาดู Final 
round ทุกครั้ง จะไม่เกิดเหตุการณท์ี่ไม่พึงประสงค ์และการทำ AAR จะได้เรียนรู้ส่วนที่ดีและที่ต้องปรับแก้ 
 ๗. ส่วนกลไกบริหารกรมในการรองรับสถานการณ์เร่งด่วน โดยเฉพาะสถานการณ์ Covid-19 ใน
เบื้องต้นจะมีการประชุม MM (Monday meeting) และมีประชุมกรมเดือนละครั้ง 

 
 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ ์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา 2019 

หลังการระบาดของโรค Covid-19 รอบที่ ๑ และท่ามกลางการระบาดของโรค Covid-19 ระลอก
ใหม่ คาดว่าจะเผชิญอยู่ท่ามกลางการระบาดนี้ไปอีก ๒ - ๓ ปี จนกลายเป็นโรคประจำถิ่นหรือประจำฤดูกาลแบบ
ไข้หวัดใหญ่ ไม่ว่าจะมีวัคซีนหรือไม่มีก็ตาม  
 การเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรค Covid-19 มีความสำคัญอย่างยิ่ง การทำงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โดยเน้นการทำงานแบบ New Normal ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลมากขึ้น  
เพื่อมุ่งเน้นให้งานสำเร็จ ลดการสัมผัส และต้องเพิ่มระยะห่างมากขึ้น 
  สติปัญญาจะทำให้เราตระหนักแต่ไม่ตระหนก ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม ฝากคาถาไว้เตือนใจให้ปฏิบัติตัว จะ
ได้ไม่กลัวและไม่เสี่ยง : DMHTTT 
 Distancing in social รักษาระยะห่างระหว่างกันเมื่อพบปะกันในสังคม 
 Mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางการแพทย์อย่างถูกวิธี 
 Hand washing ล้างมือด้วยน้ำกับสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ หรือทุกครั้งก่อนสัมผัสบริเวณ
ใบหน้า 
 Tell the truth พูดความจริงถึงความเสี่ยงหรือโอกาสที่ตนเองเสี่ยงสัมผัสโรค 
 Take timeline จดหรือจำสถานที่หรือกิจกรรมที่ตัวเองเข้าร่วมไว้อย่างละเอียดกันลืมอย่างน้อย 
๗ - ๑๔ วันย้อนหลัง 
 Testing เข้ารับการตรวจวิเคราะห์เชื้อโรคอย่างเหมาะสมทั้งสถานที่ วิธีการ และช่วงเวลา เพราะถ้า
ตรวจในสถานที่ไม่ได้การรับรองคุณภาพ หรือใช้วิธีการตรวจที่ความไวและความจำเพาะไม่พอ หรือตรวจ
ก่อนที่จะตรวจพบเชื้อในร่างกายเราได้ (ก่อน ๓ วันหลังสัมผัสโรค) สำหรับตรวจสารรหัสพันธุกรรมเชื้อไวรัส 
หรือก่อน ๑๔ วันหลังติดเชื้อสำหรับการตรวจแอนติบอด้ีก็อาจเกิดผลลบลวงได้ 
 จำไว้เสมอว่า ถ้าตรวจสารรหัสพันธุกรรมไวรัส  Covid-19 ด้วยวิธี Realtime RT-PCR แล้วได้
ผลบวก มั่นใจได้เลย ร้อยละ ๑๐๐ ว่าคุณติดเชื้อจริง เพราะความจำเพาะร้อยละ ๑๐๐ 
 แต่ถ้าตรวจแล้วได้ผลลบ อย่าเพิ่งชะล่าใจว่าไม่ติดแน่ร้อยละ ๑๐๐ เพราะความไวทางคลินิกของการ
ตรวจไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ อาจเป็นผลลบลวงได้ ยังต้องเฝ้าระวัง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย แยกห่างจากคนอื่น ผล
ลบลวงคือ มีเชื ้อในตัวแต่ดันตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วได้ผลลบ ตรงนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของ
ห้องปฏิบัติการแต่เป็นข้อจำกัดของการตรวจวิเคราะห ์
 อย่าเชื ่อคำอวดอ้างใด ๆ ในการชักชวนไปตรวจ Covid-19 โดยเฉพาะชุดทดสอบแอนติเจนที่ 
ความไวในการตรวจจับเชื้อต่ำและความจำเพาะก็ไม่สูง เพราะถ้าตรวจแล้วผลลบ คุณก็แค่สบายใจแต่อาจไม่ใช่
ผลลบจริง แถมอาจนำเชื้อไปเผื่อแผ่คนใกล้ชิดจากความสบายใจปลอม ๆ นั้นด้วย 
 ส่วนเรื่องตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อหรือแอนติบอดีจากเลือด กว่าจะตรวจเจอก็ราววันที่ ๑๔ หลังคุณติดเชื้อ
แล้วภูมิคุ้มกันถึงจะขึ้นให้ตรวจพบ ดังนั้นถ้าตรวจวิธีนี้ได้ผลบวกคุณก็จะสบายใจได้แค่ว่า คุณเคยติดเชื้อนี้  
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ไปแล้วเกิน ๑๔ วัน แต่ไม่ได้บอกว่าภูมิคุ้มกันที่ขึ้นนั้น จะป้องกันการติดเชื้อครั้งใหม่ได้หรือไม่ หรือถ้าได้จะ
ป้องกันได้นานสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้แน่ แต่ถ้าได้ผลลบจะบอกอะไรแทบไม่ได้เลย บอกได้แค่ว่าคุณได้เจ็บตัวเจาะ
เลือดไปตรวจแล้ว ก็เท่านั้น 
 การตรวจสารพันธุกรรมไวรัส Covid-19 ด้วยวิธี Realtime RT-PCR ที่ถือเป็นมาตรฐานระดับทอง
สำหรับการวินิจฉัยโรคตอนนี้ใช้ตรวจจากการป้ายหลังโพรงจมูก (แยงจมูก) แต่มีการศึกษาวิจัยสนับสนุนว่า 
สามารถตรวจจากน้ำลายได้ ถ้าเกิดความยากลำบากหรือไม่สะดวกในการแยงจมูก เพราะบ้วนน้ำลายไป
ตรวจง่ายกว่า ไม่เสี่ยงไอจามใส่คนแยงจมูกด้วย พบว่า มีความไวทางคลินิกราว ๆ ร้อยละ ๘๐ ขณะที่จากป้าย
โพรงจมูกจะมีความไวทางคลินิกราวๆ ร้อยละ ๘๒ – ๘๕ ต่างกันไม่มากจึงเหมาะที่จะใช้น้ำลายในการคัด
กรองกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากหลายร้อยพันหมื่นราย  
 เรื่องความไว ต้องดูว่าเป็นความไวทางการตรวจวิเคราะห์ (analytical sensitivity) หรือ ความไวทาง
คลินิก (clinical sensitivity) ต่างกัน วิธีทำได้ง่ายที่สุด ปลอดภัยที่สุด แม้จะมีวัคซีนหรือไม่มีวัคซีน ก็ปฏิบัติ 
ตามคาถา DMHTTT 
 

นายแพทยพ์ิเชฐ บัญญัต ิ 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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ข้อคิดจากนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

 หลังการระบาดของโรค Covid-19 รอบที่ ๑ และท่ามกลางการระบาดของโรค Covid-19 ระลอก
ใหม่ การดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 การถอดรหัส 
สารพันธุกรรมของเชื้อ COVID-19 มีความสำคัญมากในการติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของเชื้อSAR-CoV-2 
อย่างต่อเนื ่องในคน มีส ่วนสำคัญอย่างมากต่อการควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศไทยได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ COVID-19 อย่างต่อเนื่องใน
ประเทศไทย จนพบการระบาดครั้งใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาครและได้ทำการถอดรหัสเชื้อที่ระบาดในครั้งนี้
เสร็จเรียบร้อยแล้วพบว่า ผลการถอดรหัสสารพันธุกรรมของเชื้อ COVID-19 ที่ระบาดครั้งล่าสุดในจังหวัด
สมุทรสาคร พบว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์เดียวกันกับที่พบในกลุ่มชาวเมียนมาร์ลักลอบเข้าเมือง แม่สอด กลุ่ม 
1G1 ท่าขี้เหล็ก เชียงราย เป็นสายพันธ์ุ GH ซึ่งมีวิวัฒนาการมีต้นตอจากประเทศอินเดีย ซึ่งแตกต่างจากกลุ่ม
ที่พบระบาดในประเทศไทยในระยะแรก ยังไม่พบการกลายพันธ์ุในตำแหน่งยีน N501Y ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำ
ให้เกิดการระบาดใหญ่ในประเทศอังกฤษขณะนี้  
 สิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกัน Covid-19 ที่ดีที ่สุด คือ การรักษาระยะห่างในสังคม สวมหน้ากากผ้า 
หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัย หมั่นล้างมือบ่อยๆทำให้
เป็นประจำปฏิบัตอิย่างต่อเนื่องจะช่วยป้องกันโรคได้ 

 

นายแพทยบ์ัลลังก์ อุปพงษ ์
 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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บทนำ                           
หลักการและเหตุผล   

 โรคโควิด-2019 (Coronavirus Disease 2019; COVID-19) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ มีสาเหตุ
จากเชื้อไวรัส Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus-2 (SARS-CoV-2) หรือเรียกว่า
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ 2019 (novel Coronavirus 2019, 2019-nCoV) วันที ่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓           
มีรายงานการระบาดครั้งแรกของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เมืองอู่ฮั่ นมณฑลหูเป่ย 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และต่อมาระบาดไปอีกหลายเมือง ซึ่งประเทศไทยมีรายงานการพบผู้ป่วย
โรคโควิด-19 ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน และพบผู้ป่วยชาวไทย               
คนแรก เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ หลังจากนั้นพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยกระทรวง
สาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
จากเมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการสร้างระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบบูรณาการและมีความพร้อมในการปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 น้ี 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหนึ่งในองค์การชั้นนำที่มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อสถานการณ์                
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา 2019 ในขณะนี้ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร 
แจ้งเตือนภัย และกำหนดมาตรการการจัดความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานและ
พัฒนาห้องปฏิบัติการรวมไปถึงการบริการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างทันเหตุการณ์ด้วยระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่มั่นคง มั่ งคั่งและยั่งยืน
ของประเทศ   
 เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จึงได้จัดทำ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Strategies to manage 
change in current novel coronavirus 2019 ; Covid-19 outbreak in Thailand) เพ ื ่อให ้บ ุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เกิดการรับรู้และเข้าใจในสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019  และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงานที่ดี
นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมถึงประสานข้อมูลระหว่างประเทศต่าง ๆอย่างใกล้ชิดในการป้องกัน สกัดกั้นการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่
สามารถรับมือกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบันได้อย่างทันถ่วงที เป็นการกำหนดทิศทาง แนวทางการดำเนินงาน
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและประเทศชาต ิ  
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 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้น้อมนำอัญเชิญหลักการศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเป็นเข็มทิศนำทางในจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ด้วย เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความรวดเร็ว  
มีความรุนแรงของเชื้อโรคที่ทำให้มีคนตายเป็นจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว ตลอดจนองค์การต่างๆอยู่ใน
สถานการณ์วิกฤตมีความสับสนวุ่นวาย การตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุดขององค์การหรือกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์
ในภาวะฉุกเฉินเช่นนี้ การนำหลักศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแนวทางการวางแผนเป็นเข็มทิศนำทางที่ดีที่สุด 
กล่าวคือ 

หลักองค์รวม คิดอย่างองค์รวม หรือมองอย่างครบวงจร มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
อย่างเชื่อมโยง 

หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้ร่วมกันแสดง 
ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของสาธารณชน 

หลักศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ศึกษาข้อมูล รายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งข้อมูลเบื้องต้น 
จากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง 

หลักการพึ่งตนเอง การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้
ประชาชนแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไป ขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้  
ตามสภาพแวดล้อม และสามารถ “พึ่งตนเองได้” ในที่สุด 

หลักรู-้รัก-สามัคคี รู้ : การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดน้ัน จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา 
และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา รัก : เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนการแล้ว จะต้องเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรัก  
ที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ปัญหานั้น ๆ และสามัคคี : เมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติต้องคำนึงเสมอว่าเราทำคนเดียว
ไม่ได้ต้องร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกันเป็นหมู่คณะจึงจะเกิดพลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วย 

 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อน้อมนำอัญเชิญหลักการศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นเข็มทิศ
นำทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส
โคโรนา 2019   

2. เพื่อให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เกิดการรับรู้และเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส
โคโรนา 2019  และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงานที่ดีนำไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับไดอย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงประสาน
ข้อมูลระหว่างประเทศต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดในการป้องกัน สกัดกั้นการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่สามารถรับมือ 
กับสถานการณ์ ณ ปัจจุบันได้อย่างทันถ่วงที ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ 



 
 

 
แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
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วิธีการ  

1. ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Strategies to 
manage change in current novel coronavirus 2019 ; Covid-19 outbreak in Thailand) 

2. แต่งตั ้งคณะทำงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแจ้งเวียน
คณะทำงานฯ 

3. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(Strategies to manage change in 
current novel coronavirus 2019  ; Covid-19 outbreak in Thailand)  โดยจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง 
ดังนี ้

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Strategies to manage change in 
current novel coronavirus 2019 ; Covid-19 outbreak in Thailand) ครั้งที่ ๑   

3.2 ประชุมเพื่อ Focus Group การจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 

3.3 ประชุมคณะทำงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Strategies to manage change in current 
novel coronavirus 2019 (Covid-19) outbreak in Thailand) ครั้งที่ ๒  

4. คณะทำงานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกองแผนงาน 
และวิชาการรวบรวม วิเคราะห์ (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญ พร้อมจัดทำกรอบร่างแผนกลยุทธ์ในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                    
ที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตลอดจนการนำเสนอ (ร่าง) แผนเชิงกลยุทธ์ใน 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

5. ขออนุมัติจัดพิมพ์และเผยแพร่ “แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย”์  

6. สื่อสาร “แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด           
ไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย”์ ตามช่องทางที่เหมาะสม 



 
 

 
แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 
 

- ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- แต่งต้ังคณะทำงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
และแจ้งเวียนคณะทำงานฯ 

 
 
 
 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Strategies to manage change in current 
novel coronavirus 2019 (Covid-19) outbreak in Thailand) ครั้งที่ ๑  
โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ปัจจัยภายใน 7’S ปัจจัยภายนอก PEST 
และจัดทำ TOWS Matrix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประชุมเพื่อ Focus Group การจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยนำข้อมูลจากการประชุมครั้งที่ ๑ และวิสัยทัศน์ 
ประเด็นกลยุทธ์ และเป้าประสงค์ปัจจุบันมาวิเคราะห์ ว่ายังคงสามารถใช้กับ
สถานการณ์ปัจจุบันได้หรือไม่ 
- การประชุมคณะทำงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดไวรัสโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยการนำ 
การประชุมครั้งที่ ๑  
การประชุมเพื่อ Focus Group วิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ และเป้าประสงค์
ปัจจุบันมาวิเคราะห์ว่ายังคงสามารถใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้หรือไม่  
รอบที่ ๒ 
 
*** ซึ่งจากการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง ด้านวิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ และ
เป้าประสงค์ปัจจบุัน ยังคงใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ 
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ได้ 

 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
(Project Setup) 

 
  

ขั้นตอนท่ี ๒ การวิเคราะห์ศักยภาพ 
ของหน่วยงาน(SWOT Analysis) 

 

ขั้นตอนท่ี ๓ การวางแผนกลยุทธ ์
ด้วยสถานการณ์ Scenario Strategic 

planning  
เป็นวิธีการหนึ่งของการมองอนาคต 

สถานการณ์นั้นสร้างขึ้นมาโดยอาศัยโครง
เรื่อง (plot) ที่มาจากแนวโน้ม (trends) ที่

เห็นอยู่ในปัจจุบันและความไม่แน่นอน 
(uncertainties)  

ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  
โดยสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ 

แบบ VUCA World 
และวิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์  
และเป้าประสงค์ที่มีอยู่ปัจจุบัน 

 

 

   

A 



 
 

 
แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 
 

 
 
 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒ โดยการนำข้อมูลที่ไดจ้ากขั้นตอนที่ ๒  
และ ๓ มากำหนดกลยุทธ์ว่าต้องทำสิ่งใด ด้วยวิธีการใด เพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ 
กำหนดด้วยสถานการณ์ Scenario Strategic planning การวิเคราะห์แรง
ขับเคลื่อนของสถานการณ์ การสังเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นไปได้  
และการออกแบบชุดกลยุทธ์ที่รองรับในทุกสถานการณ์ 

 

 
 
 
 

- คณะทำงานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
โดยคณะทำงาน (กองแผนงานและวิชาการ) รวบรวม วิเคราะห์ (ต่อ) สรุป
ประเด็นสำคัญ พร้อมจัดทำกรอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ในการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- ขออนุมัติจัดพิมพ์และเผยแพร่ “แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” 
- สื่อสาร“แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”ตามช่องทาง 
ที่เหมาะสม 

 

 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๔  
การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลง โดยกำหนดกลยุทธ์ว่าต้อง
ทำสิ่งใด ด้วยวิธีการใด 

เพื่อให้ผลปฏิบัติงานบรรล ุ
ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนด 

ขั้นตอนท่ี ๕  
การกำหนดแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
 

A 

สิ้นสุดกระบวนการ 



 
 

 
แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
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ผลการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง         
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(Strategies to manage change in current novel coronavirus 2019; Covid - 19 
outbreak in Thailand)  มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง  ดังนี ้

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม ๑๑๐ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย ประกอบด้วยผู้บริหารสูง ผู้อำนวยการกอง สำนัก 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวแทนหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง คณะทำงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ จำนวน 53 ท่าน โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มอบแนวทางจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 คือแผนกลยุทธต์้องมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และสามารถเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อปัจจุบันได้ แต่เป้าหมาย
ที่ได้วางไว้ไม่ควรปรับเปลี่ยน ทุกหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกันและต้องร่วมมือกันอย่างชัดเจนเพื่อส่งผลดี
ต่อระบบการปฏิบัติงานทำให้สามารถบริหารจัดการเพื่อให้ครอบคลุมในด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
สามารถนำเอาข้อมูลที่ได้ไปขยายความต่อเนื่องต่อโรคอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมทั้งประเด็นที่ต้องให้
ความสำคัญมี ๗ ด้าน คือ 1. ด้านวัคซีน 2. ด้านรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal) 3. ด้านเศรษฐกิจ  
4. ด้านการพึ่งพาตนเอง 5. ด้านสมุนไพร 6. ด้านการสร้างมิติใหม่  และ 7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

       การระดมความคิดจากการใช้กระดานสนทนาโดยการมีส่วนร่วมของผู ้เข้าร่วมประชุม          
ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (7’S)  ปัจจัยภายนอกของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำแผนผังความคิด
ในการรองรับสถานการณ์โรคโควิด - 19 ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ภายใน ๑ ปี ๓ ปี และ ๕ ปี ตลอดจน
ได้ข้อมูลสิ่งที่ทำในปัจจุบันและข้อเสนอเพื่อพัฒนาในอนาคตเพื่อการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โควิด -19 และผลวิเคราะห์เป้าประสงค์ในประเด็นเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   

2. การประชุมเพื่อ Focus Group การจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองแผนงานและวิชาการ ๓๑๔ ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ประกอบด้วย
ผู้บริหารสูง ผู้อำนวยการกอง สำนัก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานฯ 
จำนวน 14 ท่าน โดยที่ประชุมได้เสนอประเด็น/ข้อคิดเห็นตามประเด็นเชิงกลยุทธ์จากข้อมูลการวิพากษ์ 
กลยุทธ ์ดังนี ้
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ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  
งานด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมควรแยกเป็นด้านๆให้ชัดเจน (การตรวจวินิจฉัย ยา วัคซีน

เครื่องมือแพทย ์อาหาร ผลิตภัณฑ)์ และควรเพิ่มคำว่า “และนวัตกรรม” ต่อท้ายเป้าประสงค ์  
 ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหา 

ทางการแพทย์และสาธารณสุข  
เน้นพัฒนาการบริการพัฒนาเทคโนโลยีด้านตรวจวินิจฉัย พัฒนา AI พัฒนาระบบเครือข่ายและ 

โลจิสติกส์ในกลยุทธ์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สถานที่และสิ่งแวดล้อม มรีะบบ Biosafety และควรเพิ่มคำว่า 
“การพยากรณ์โรค(forecast) ในเป้าประสงค์ข้อ ๑. 

ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล  
พัฒนามาตรฐาน Lab ในระดับต่าง ๆ (โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์) 

PT Center พัฒนาเครือข่ายศูนย์ สร้างมาตรฐานวิถีใหม่(New Normal)  เชื้อมาตรฐาน การผลิตสารมาตรฐาน 
การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในระดับสากล Biobank/Bioresource พรบ.ห้องปฏิบัติการ และเสนอ
ย้ายเป้าประสงค์ข้อที่ ๒ ไปเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ที่ ๒ เสนอเพิ่มในเป้าประสงค์ “ตามกฎหมาย (พรบ. 
เชื้อโรค และข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)ขอเสนอเพิ่มคำว่า “และตามกฎหมาย” ต่อท้ายในชื่อประเด็น
เชิงกลยุทธ์ที่ ๓ เพื่อความครอบคลุมด้านกฎหมาย 

ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ ๔ ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   
เสนอตัดเป้าประสงค์ข้อที ่ ๕ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง เนื ่องจากข้อ ๑  - ๔ ครอบคลุมแล้ว 

๑. การเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ(Information Center) ข้อมูลระดับประเทศที่กรมควรเป็น
จุดกลาง เช่น ข้อมูลเด็กแรกเกิด โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ เป็นต้นและสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้การบริหารจัดการ 4M (คน เงิน วัตถุดิบ และการจัดการ ) 

ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการรองรับสถานการณ์ Covid - 19 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
5  ประเด็น คือ ๑. จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับสถานการณ์มีการสื่อสารให้เข้าใจและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  
๒. มี IT Center เชื่อมโยงภายในและภายนอกของหน่วยงาน ๓. การสร้างสภาวะผู้นำ (Leader) ๔. บูรณาการ
เครือข่ายและ ๕. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

3. การประชุมคณะทำงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโรนา 2019กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองแผนงานและวิชาการ ๓๑๔ ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี 
การสาธารณสุขไทย ประกอบด้วยรองอธิบดีวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู ้อำนวยการกอง สำนัก ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะทำงานฯ จำนวน 28 ท่าน ได้ร่วมกันวิเคราะห์กลยุทธ์จาก TOWS Matrix   
จำนวน 3 สถานการณ ์10 กลยุทธ ์ดังนี ้
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สถานการณ์ที ่1 กลยุทธ์จุดแข็งกับโอกาส  ๔ กลยุทธ ์
1. ยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์วิจัยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ 

ด้านโรคอุบัติใหม่ (COVID-19) 
2. สร้างความมั่นคงของระบบสาธารณสุขด้านเวชภัณฑ์ยา วัคซีน และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
3. พัฒนาเชื่อมโยงระบบเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังโรคเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำระดับชาติ

และระดับภูมิภาคอาเซียน 
4. การจัดการและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลด้านโรคติดเชื้อเพื่อพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ในการเฝ้า

ระวังและรักษาโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ  

สถานการณ์ที ่๒ กลยุทธ์จุดอ่อนกับโอกาส  4 กลยุทธ ์
1. การสื่อสารและสร้างความรอบรู้ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย และความปลอดภัยของประชาชน 

ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2. ส่งเสริมเผยแพร่งานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับประเทศสู่สากล 
3. พัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

สถานการณ์ที ่3 กลยุทธ์จุดแข็งกับสิ่งกีดขวาง  2 กลยทุธ ์
1. การเป็นศูนย์ excellent ดา้นการตรวจวิเคราะห์เชื้อโรคที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
2. การวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ สิ่งแวดล้อมด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม ๘๐๑  อาคาร ๘ ชั้น ๘ ประกอบด้วยผู้บริหารสูง ผู้อำนวยการกอง สำนัก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วิทยากรและคณะทำงานฯ จำนวน  65 ท่าน ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์โดยใช้หลักองค์รวมของศาสตร์พระราชา  
คิดอย่างองค์รวมในภาพรวมของกรมอย่างครบวงจร มองสถานการณ์ Covid - 19 ที่เกิดขึ้นที่มีความผันผวน 
รุนแรง คาดการณ์แน่นอนไม่ได้ เพื่อหาประเด็นกลยุทธ์เพื่อรองรับสถานการณ์ Covid - 19 อย่างเชื่อมโยง
ด้วยการใช ้Scenario  ซึ่งได้กลยุทธ์เพื่อรองรับสถานการณ์ Covid - 19 จำนวน 4 กลยุทธ ์คือ 

1. เตรียมพร้อมด้านทรัพยากรและความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อรองรับ Covid -19
ภาวะฉุกเฉิน 

2. พัฒนา Platform และระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
3. พัฒนามาตรฐานบริการเชิงรุกและระบบทำงานแบบ Virtual Team   

              4. การพัฒนาบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ 
จากนั้นคณะทำงานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกองแผนงาน

และวิชาการได้รวบรวมข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ และวิเคราะห์เพิ่มเติม 
ในภัยคุกคามด้านสาธารณสุขของประเทศ 2 ประเด็น คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เร็วกว่า 
ที่คาดการณ์ไว้ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ที่เพิ่มสูงขึ้นและภาระค่าใช้จ่ายได้ปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 และภาวะฉุกเฉินอื่นๆ จำนวน 6 กลยุทธ ์ดังนี ้
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ กิจกรรม หน่วยงาน 

1. เตรียมพร้อม 
ด้านทรัพยากรและ
ความร่วมมือ 
ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย ์
เพื่อรองรับ  
Covid - 19 / 
ภาวะฉุกเฉิน 

1. สามารถบรหิารจัดการ
ทรัพยากร ลดภาวะ 
การพึ่งพิงจากภายนอก             
2. มีแผนรองรับ Covid - 19 
หรือภาวะ/ฉุกเฉิน 

1. เตรียมพร้อมด้านทรัพยากร                          
2. จัดทำแผนประครองกิจการ 
(BCP) รองรับทุกภาวะฉุกเฉิน                                                 
3. พัฒนาความร่วมมือ 
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ด้าน Covid - 19/ภาวะฉุกเฉิน 

ทุกหน่วยงานในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

 

2. พัฒนา 
Platform และ
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ    

1. มีศูนย์ระบบสารสนเทศ
กลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล 
ในหน่วยงานที่มี 
ความน่าเชื่อถือและ 
ความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. สร้าง Platform และพัฒนา
เชื่อมโยงเครือข่ายระบบ
สารสนเทศ                                                
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
การทดสอบความชำนาญ
สำหรับการตรวจ SARS-CoV-2 
และสำหรับการตรวจอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโรค Covid - 19 

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ/
สำนักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ/ 
ทุกหน่วยงาน 

3. พัฒนา
มาตรฐาน 
บริการเชิงรุก 
และระบบทำงาน
แบบ Virtual 
Team 

1. เป็นหน่วยงานกลาง 
ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรม
ทางการแพทย์และการ
ให้บริการด้านการตรวจ 
ทางปฎิบัติการของประเทศ 
เพื่อรองรับสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอกที่ 2                       
2. เป็นศูนย์กลางศูนย์
ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มี
มาตรฐานสากล         
                                 
3. มีนวัตกรรมจากสมุนไพร
และผลิตภัณฑส์มุนไพร 
เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและ 
ต่อยอดเชิงพาณิชย ์              

1. วิจัยและพฒันานวัตกรรม
เครื่องมือแพทย์รองรับ
สถานการณ์โรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที ่2                                                                   
2. ยกระดับการเป็นศูนย์กลาง
ศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มี
มาตรฐานสากล (Medical 
Device Laboratory Testing)                                                              
3. พัฒนารูปแบบการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี                        

 

4. วิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ 
จากสมุนไพรต้านโรคติดเชื้อ 
Covid - 19 เพื่อส่งเสริม
สุขภาพและเศรษฐกิจไทย 

สชว./สรส./สวพ./สสว./ 

ศวก.ทุกแห่ง 

 

สวส./สชพ./จสน./สชว./
สยวส./สคอ. 

 

สรส. 

 

 

สวพ. 

 

 



 
 

 
แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ กิจกรรม หน่วยงาน 

4. มีระบบทำงาน Virtual 
Team   

5. พัฒนาระบบทำงานแบบ 
Virtual Team 

ศวก.ทุกแห่ง 

 

4. สร้างความรอบรู้
ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และ
สาธารณสุข 

1. ประชาชนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 
ด้วยวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข 
และมีสุขภาวะดีขึ้น 
2. พัฒนาและยกระดับ
ความรู้ อสม. ให้เป็น อสม. 
หมอประจำบ้าน เกิดการ
พึ่งพาตนเองในการดูแล
สุขภาพ ในระดับชุมชน 

1. สร้างองค์ความรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสขุ  
เพื่อการพึ่งพาตนเอง 
ด้านสุขภาพของประชาชน 
2. พัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน 

สำนักงานเลขานุการกรม 
(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 

 /ทุกหน่วยงาน 

 

ศวก.ทุกแห่ง 
 

 

 

 

5. พัฒนาศักยภาพ
ทางห้องปฏิบัติการ
เพื่อเฝ้าระวัง 
และแก้ไขปัญหา 
ด้านการแพทย ์
และสาธารณสขุ 

1.แพทย์มีข้อมลูผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัตทิี่
ถูกต้อง และนำไปสู ่
การวินิจฉัยรักษาคนไข ้
ได้อย่างแม่นยำ 
2. ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจทางห้องปฏิบัตเิพื่อ
ประเมินสุขภาพตนเองและ
ดูแลสูงภาพได้อย่างถูกต้อง 
3. เด็กไทยมีสุขภาพดี 
สมวัยด้วยวิทยาศาสตร์
การแพทย ์

1. พัฒนาศักยภาพ 
ทางห้องปฏิบัติการ 
เพื่อรองรับการแก้ปัญหา 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD 
2. พัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการในการตรวจโรค
ในกลุ่มมารดาตั้งครรภ์และเด็ก
แรกเกิด 

สวส./สชพ./จสน./สมป./ 
ศวก.ทุกแห่ง 

6. การพัฒนา
บุคลากรและการ
สร้างแรงจูงใจ 

1. บุคลากร 
มีความเป็นมืออาชีพ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง                                                
2. บุคลากร 
มีความพึงพอใจ 
ต่อแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

1. พัฒนาบุคลากรอย่างมือ
อาชีพพร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลง                                                     
2. เสริมสร้างแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายใต้ภาวะฉุกเฉินด้วย 
การมีส่วนร่วม 

สำนักเลขานุการกรม 
(ฝ่ายการเจ้าหน้าที)่/กพร. 
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และสรุป(ร่าง)แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนที่กลยุทธ์และแนวทาง
กลยุทธ์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019และภาวะฉุกเฉินอ่ืน ๆ 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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สรุปแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(Strategies to manage change in current novel 

coronavirus 2019 ; Covid-19 outbreak in Thailand) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
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(ร่าง)แผนกลยุทธ์ในการบรหิารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข                           
1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2565 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

 

 ศึกษาวิจัยและพัฒนา  
เพ่ือใหได้องคความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม                    
ดานวิทยาศาสตรก์าร 
แพทยและสาธารณสุข 

  บริการตรวจวิเคราะห 
ทางหองปฏิบัติการดาน               
วิทยาศาสตรการแพทย 
และสาธารณสุขในฐานะ 
หองปฏิบตัิการอางอิง 

1 2 3 4 5 6        กําหนดมาตราฐาน  
  และพัฒนาห้องปฏิบัตกิาร  
  และเป็นศูนย์กลางข้อมูล    
  อ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ และสาธารณสุข 

    พัฒนาและ  
กําหนดมาตรการ  
เพ่ือสนับสนุนการ  
ปองกันและแกไข 
ปญหายาเสพติด 

    สื่อสารสาธารณะ 
ในภาวะที่ตองพึ่งพา 
ขอมูลดานวิทยาศาสตร
การแพทยแลสาธารณสุข
ของประเทศและเอเซีย 

    เฝ้าระวงั ประเมิน  
  สื่อสาร แจ้งเตือนภัย  
  และกําหนดมาตรการ  
  การจัดการความเสี่ยง 
จากโรคและภัยสุขภาพ  

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ กิจกรรม 

     พัฒนา Platform และ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ    

     สร้างความรอบรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข 

1. สามารถจัดการทรพัยากร  ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก                                            
2. มีแผนรองรับ COVID-19 /ภาวะฉุกเฉิน  

1. วิจัยและพัฒนานวตักรรมเครื่องมอืแพทย์รองรับ    
    สถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที ่2          
2. ยกระดับการเป็นศูนย์กลางศูนย์ทดสอบเครือ่งมือ 
    แพทย์ท่ีมีมาตรฐานสากล (Medical Device     
    Laboratory Testing)                                                              
3. พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลย ี                       
4. วิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์ จากสมุนไพรตา้นโรคติดเชื้อ  
    COVID-19 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเศรษฐกิจไทย 
5. พัฒนาระบบทำงานแบบ Virtual Team 
 

1. สร้าง Platform และพัฒนาเครือข่ายระบบสารสนเทศ                                                
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการทดสอบความชำนาญสำหรับ    
    การตรวจ SARS-CoV-2 และสำหรับการตรวจอื่นๆ            

    ทีเ่กี่ยวข้องกับโรค COVID-19 

 

1. พัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง                                                     
2. เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   ภายใต้ภาวะฉุกเฉินด้วยการมีส่วนร่วม 

1. เป็นหน่วยงานกลางในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม    
    ทางการแพทย์ และการให้บริการด้านการตรวจทาง 
    ปฎิบัติการของประเทศ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติด  
    เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกท่ี 2                                            
2. เป็นศูนย์กลางศูนย์ทดสอบเครื่องมอืแพทย์ท่ีมี 
    มาตรฐานสากล                                                  
3. มีนวัตกรรมจากสมนุไพรและผลติภัณฑ์สมุนไพรเพื่อ   
    สร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดเชิงพาณิชย ์              
4. มีระบบทำงาน Virtual Team   

     พัฒนามาตรฐานบริการ   
เชิงรุกและระบบทำงานแบบ 
Virtual Team 

1.ประชานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข และมีสุขภาวะดีขึ้น                                 
2.พัฒนาและยกระดับความรู้ อสม. ให้เป็น อสม.หมอประจำ
บ้าน เกิดการพึงพาตนเองในการดูแลสุขภาพ ในระดับชุมชน 

3 

1. เตรียมพร้อมด้านทรัพยากร                                         
2. จัดทำแผนประครองกิจการ (BCP) รองรับทุกภาวะฉุกเฉิน                                                 
3. พัฒนาความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  
    ด้าน COVID-19/ภาวะฉุกเฉิน 

 
2 

 

     เตรียมพร้อมด้านทรัพยากร 
และความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อ
รองรับCOVID-19/ภาวะฉุกเฉิน 

1. มีศูนย์ระบบสารสนเทศกลางเพ่ือเชื่อมโยง    
   ข้อมูลในหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ           
   และความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   พัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 

5 

๑ 

4 

     การพัฒนาบุคลากรและ
การสร้างแรงจูงใจ  

1. แพทย์มีข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฎิบัตทิี่ถูกต้อง                 
และนำไปสู่การวินิจฉัยรักษาคนไข้ได้อย่างแม่นยำ 
2. ประชาชนได้รับบริการตรวจทางห้องปฎบิัติเพ่ือประเมิน      
สุขภาพตนเองและดูแลสูงภาพได้อย่างถูกต้อง 
3. เด็กไทยมสีุขภาพดี สมวัย ด้วยวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

1.สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
เพื่อการพ่ึงพาตนเองดา้นสุขภาพของประชาชน 
2. พัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 
 

1. บุคลากรมีความเปน็มืออาชีพพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง                                                             
2. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

1. พัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการ
แก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD                                
2.พัฒนาศักยภาพทางห้องปฎิบัติการในการตรวจโรคในกลุ่ม
มารดาตั้งครรภ์และเดก็แรกเกิด 

6 
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แนวทางกล 

แผนทีก่ลยทุธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรบัสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 
 วิสัยทัศน์ 

 
 

พันธกิจ 

 

 

ผลสัมฤทธิ์กรม 

 

ผลผลิต 

กิจกรรม 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ศทส., สมป.,  

ทุกหน่วยงาน                                 

สชว./สรส./สวพ./สสว./สชพ./จสน./สยวส./สคอ./                                              

ศวก.ทุกแห่ง 
สำนักเลขานกุารกรม 

(ฝ่ายการเจ้าหน้าที)่ /กพร. 

ทุกหน่วยงานในส่วนกลาง และ 

ส่วนภมูิภาค 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขระดบั ๑ ใน ๓ ของภูมิภาคเอเชีย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

1. เตรียมพร้อมด้านทรัพยากร                             
2. จัดทำแผนประครองกิจการ 
(BCP) รองรับทุกภาวะฉุกเฉิน                                                 
3. พัฒนาความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้าน  
Covid -19/ภาวะฉุกเฉิน 

 

1. พัฒนาบุคลากรอย่างมือ
อาชีพพร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลง                                                     
2. เสริมสร้างแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายใต้ภาวะฉุกเฉินด้วย  
การมีส่วนร่วม 

 

1. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเคร่ืองมือแพทย์รองรับ    
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 2                    
2. ยกระดับการเป็นศูนย์กลางศนูย์ทดสอบเคร่ืองมือแพทย์ 
ที่มมีาตรฐานสากล  
3. พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี                                    
4. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสมนุไพรต้านโรค 
ติดเชื้อ +Covid-19 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและเศรษฐกจิไทย 
5. พัฒนาระบบทำงานแบบ Virtual Team 

 

1. สร้าง Platform และพัฒนา
เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศ                                                     
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการทดสอบ
ความชำนาญสำหรับการตรวจ SARS-
CoV-2 และการทดสอบความชำนาญ

สำหรับการตรวจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โรค Covid-19 

 

1. เป็นหน่วยงานกลางในการวิจัย พฒันานวัตกรรมทางการแพทย์ และการให้บริการด้านการตรวจ
ทางปฏิบตัิการของประเทศ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที ่2                                                                                        
2. เป็นศูนย์กลางศูนย์ทดสอบเครื่องมอืแพทย์ที่มีมาตรฐานสากล                                                  
3. มีนวัตกรรมจากสมุนไพรและผลติภณัฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอ่ยอดเชิงพาณิชย์              
4. มีระบบทำงาน Virtual Team 

 

1. มีศูนย์ระบบสารสนเทศ
กลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลใน
หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ
และความมั่นคงปลอดภยั 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
ทางการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข 

1.บุคลากรมบีุคลากรมีความเป็น 
มืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง                                                           
2.บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อ
แรงจูงใจในการปฏบิัตงิาน 

1. สามารถบรหิารจดัการ
ทรัพยากร ลดภาวการณ์พึ่งพิง
จากภายนอก                                                      
2. มีแผนรองรับ Covid-19/

ภาวะฉุกเฉิน  
 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์กรม 

๓. ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการ    

ตามมาตรฐานสากล 

๒. พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย 

ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
๔. ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   ๑. สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

๑. ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนอง

สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินอย่างทนัเหตกุารณ์ด้วยระบบห้องปฏิบัติการ 

 

 ๒. ประเทศมีศูนยก์ลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์                                   

ที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 

 

๕. พัฒนาและกำหนด
มาตรการ 

เพ่ือสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 
 

๖. สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพา
ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

และสาธารณสุข 
ของประเทศและเอเชีย 

 

๓. กำหนดมาตรฐานและ
พัฒนาห้องปฏิบัตกิารและเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ

สาธารณสุข 
 

๔. บริการตรวจวิเคราะห์               

ทางห้องปฏิบตัิการด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์              

และสาธารณสุขในฐานะ

ห้องปฏิบตัิการอ้างอิง 

 

๑. ศึกษา วิจัยและพัฒนา

เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

และสาธารณสุข 

 

กลยุทธ ์ 2. การพัฒนา Platform และ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ                 

3. พัฒนามาตรฐานบริการเชิงรุกและ
ระบบทำงานแบบ Virtual Team 

               

6. การพัฒนาบุคลากร
และการสร้างแรงจูงใจ 

1. เตรียมพร้อมด้านทรัพยากรและความ
ร่วมมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือ

รองรับ Covid-19/ภาวะฉุกเฉิน 

 

๒. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร 

แจ้งเตือนภัย และกำหนดมาตรการ  

การจัดการความเสี่ยงจากโรคและ

ภัยสุขภาพ 

 

1. สร้างองค์ความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และสาธารณสุข เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
ด้านสุขภาพของประชาชน 
2. พัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน 

 

  1. พัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับ 
การแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง NCD                                       
  2. พัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการในการตรวจโรค
ในกลุ่มมารดาต้ังครรภ์และเด็กแรกเกิด 

1. ประชานมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพด้วย
วิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสขุ  
และมีสขุภาวะดขีึ้น                                         
2. พัฒนาและยกระดับความรู้ อสม. ให้เป็น  
อสม.หมอประจำบา้น เกดิการพึงพาตนเองใน
การดูแลสุขภาพ ในระดับชุมชน 

น่าเชื่อถือและความมั่นคงปลอดภยัด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

1. แพทย์มีข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏบิัต ิ
ที่ถูกต้อง และนำไปสู่การวินิจฉัยรักษาคนไข้ได้
อย่างแม่นยำ 
2. ประชาชนได้รับบริการตรวจทางหอ้งปฏิบตั ิ
เพื่อประเมินสุขภาพตนเองและดแูลสุขภาพ 
ได้อย่างถูกต้อง 

 

  5.พัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุข             

4. สร้างความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข 

               

สล.(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
/ทุกหน่วยงาน 

สวส./สชพ./จสน./สมป./ศวก.ทกุแห่ง 
 



 
 

 
แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
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แนวทางกลยทุธ์และกิจกรรมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ท่ี กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด จุดวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง แผนสำรอง 

กลยุทธ์ที่ ๑ เตรียมพร้อมด้านทรัพยากรและความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือรองรับ Covid-19 และภาวะฉุกเฉิน 
1 
 

เตรียมพร้อม 
ด้านทรัพยากร 
ในการปฏิบัติงาน 
ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ทุกหน่วยงาน 
ในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค 

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 66 1. งบประมาณจำนวนเครื่องมือทีป่ระยุกต์ใช้
จำนวนชนิดชุดทดสอบ น้ำยา สารมาตรฐาน 
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
2. ลดการนำเข้าวัสดุวิทยาศาสตร์ 
จากต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
3. ผลงานวิจัย พัฒนาสนับสนุนผู้ผลิต 
ในประเทศ ไม่ต่ำกว่า 5 เรื่องต่อปี 
จำนวนที่พัฒนาไม่ต่ำกว่า 2 ชนิด/ปี 

50,000,000 1. ลดงบประมาณ 
และลดการพึ่งพิง 
จากภายนอก   
 2. สามารถพัฒนา 
วิธีตรวจได้เอง 
โดยไม่ต้องรองานวิจัย
จากต่างประเทศ 
 

จัดทำความร่วมมือ
กับคู่ค้า
ภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 

2 

 
จัดทำแผนประครอง
กิจการ (BCP)  
เพื่อรองรับทุกภาวะ
ฉุกเฉิน 

สำนักวิชาการ 
ทุกหน่วยงาน 
ในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค 

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64 ทุกหน่วยงานมีแผนประครองกิจการ (BCP) 
เพื่อรองรับทุกภาวะฉุกเฉิน 

1,500,000 หน่วยงานพร้อมรับ 
ทุกภาวะฉุกเฉิน 

จ้างผู้เชี่ยวชาญ 
ที่ปรึกษา 
ในการบริหารจัดการ
แผนประครองกิจการ 
(BCP) เพื่อรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน 

3 

 
พัฒนาความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพื่อรองรับ 

COVID-19 
ภาวะฉุกเฉิน 

 

ทุกหน่วยงานบริการ
ในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค 
กลุ่มวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์ 

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 66 1. จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
2. จำนวนเรื่องความร่วมมือระดับประเทศ  
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  
3. ความร่วมมือระดับต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

3,500,000 1. จำนวนสมาชิก
เพิ่มขึ้น 
2. จำนวนเรื่อง 
3. ความร่วมมือใน
ต่างประเทศเน้นเชิงรุก 
มีปฏิสัมพันธ์กับเอกชน
หรือเครือข่ายให้ร่วมมือ
มากขึ้น 

จ้างผู้เชี่ยวชาญ 
จากภายนอก 

รวม 55,000,000   



 
 

 
แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
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แนวทางกลยทุธ์และกิจกรรมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ท่ี กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัน
เริ่มต้น 

วันสิ้นสุด จุดวัดความสำเร็จ งบประมาณ       
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง แผน
สำรอง 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนา Platform และระบบเครือข่ายสารสนเทศ    
๑ สร้าง Platform และ

พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่าย
ระบบสารสนเทศ  
 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ต.ค. ๖๓ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ๑. มี Platform ที่เป็น Database บน
มาตรฐานข้อมูลแบบเดียวกันและเชื่อมโยง
เครือข่ายระบบสารสนเทศ ระบบ LIMS 
(Lab information Management 
Systemของหน่วยงาน 
๒. พัฒนาระดับความปลอดภัยระดับสูง
และการเข้าถึงข้อมูลง่าย สะดวก  
ความครบถ้วนสมบรูณ์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ และมีบูรณาการใช้งาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐  ๑. กรมวิทยาศาสตร ์
มีศูนย์สารสนเทศกลาง 
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ๖ ด้าน  
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมฯ ให้ได้รับ 
การรับรองตามระบบคุณภาพ  
ISO 27001 เพื่อความน่าเชื่อถือ
และความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เช่าพื้นที่และ
เครือข่าย
และเช่า
บริการจาก 
ภายนอก 

๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ
การทดสอบความชำนาญ
สำหรับการตรวจ SARS-
CoV-2 และการทดสอบ
ความชำนาญสำหรับ 
การตรวจอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ 
โรค COVID-19  

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สำนักมาตรฐาน
ห้องปฏบิัติการ 

๑ ต.ค. ๖๓ ๓๐ ก.ย. ๖๔ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำหรับระบบการรับ – ส่งรายงาน

ผลทดสอบความชำนาญ SARS-CoV-2 

และการทดสอบความชำนาญอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการโรค COVID-19            

ผ่านระบบ Online 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑. ห้องปฏิบัติการนำ 
ผลการประเมินฯ ใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ 
๒. ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น 
ในความถูกต้องของผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่ใช้
ประกอบการวินิจฉัยและรักษาโรค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ้างบริการ
ภายนอก 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ              
ในการ
ให้บริการ 

รวม ๓๓,๐๐๐,๐๐๐   
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แนวทางกลยทุธ์และกิจกรรมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ท่ี กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัน
เริ่มต้น 

วันสิน้สุด จุดวัดความสำเร็จ งบประมาณ       
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง แผนสำรอง 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนามาตรฐานบริการเชิงรุกและระบบทำงานแบบ Virtual Team 
๑ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เครื่องมือแพทย์รองรับ
สถานการณ์โรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019  
ระลอกที่ ๒  

สถาบัน 
ชีววิทยาศาสตร์ 
ทางการแพทย์    

๑ ต.ค. ๖๓ ๓๐ ก.ย. ๖๔ มีนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์รองรับ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอกที่ ๒ (๒ ผลิตภัณฑ์) 
 
 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑. ประชาชนได้รับการคัดกรอง
การตรวจวินิจฉัย เพื่อยืนยัน 
การติดเชื้อ SARS-CoV-2  
ด้วยนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
๒. การเฝ้าระวังการติดเชื้อ  
SARS-CoV-2 ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพของประเทศ
ซึ่งนำไปสู่การลดอัตรา 
การแพร่เชื้อ SARS-CoV-2  

ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน
และ
มหาวิทยาลัย 
ในการร่วม
วิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม 

๒ ยกระดับการเป็น 
ศูนย์กลางศูนย์ทดสอบ
เครื่องมือแพทย์ที่มี
มาตรฐานสากล 
(Medical Device 
Laboratory Testing)  

สำนักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ 

๑ ต.ค. ๖๓ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ๑. มีหน่วยบริการตรวจเครื่องมือแพทย์ 
ตามมาตรฐาน (๔ รายการ) 
๒. สามารถเปิดให้บริการตรวจเครื่องมือ
แพทย์ตามมาตรฐาน 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑. ประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการ
ให้บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๒. สร้างความมั่นใจให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์  
เครื่องมือแพทย์ที่นำไปใช้มี
คุณภาพเพียงพอต่อการใช้งาน 
และส่งเสริมผู้ประกอบการใน
ประเทศเพื่อผลิตเครื่องมือแพทย์ 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายที่มี
ศักยภาพใน
การให้บริการ
ทดสอบ
เครื่องมือ
แพทย์ 
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แนวทางกลยทุธ์และกิจกรรมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ท่ี กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัน
เริ่มต้น 

วันสิ้นสุด จุดวัดความสำเร็จ งบประมาณ       
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง แผนสำรอง 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนามาตรฐานบริการเชิงรุกและระบบทำงานแบบ Virtual Team 
๓ พัฒนารูปแบบ 

การให้บริการตรวจ 
ทางห้องปฏบิัติการรองรับ 
การเปิดประเทศ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

สำนักวิจัยสมุนไพร 
สำนักเครื่องสำอาง 
และวัตถุอันตราย 
/ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

๑ ต.ค. ๖๓ ๑ ก.ย. ๖๔ ๑. จำนวนเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายทอด/
จำนวนนวัตกรรมจำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิ 
ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง/ปี 
๒. จำนวนสถานที่/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๕ 
๓. มีการตั้ง Lab ในสนามบิน 
๔. มีรถเก็บตัวอย่างเคลื่อนที่ (Mobile 
unit for specimen collection) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ สถานที่/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ที่มีการ
ถ่ายทอด/นวัตกรรม/สิทธิบัตร/
อนุสิทธิ 

ร่วมมือกับ
ห้องปฏิบัติการ 
และ
โรงพยาบาล
เอกชนในการ
พัฒนารูปแบบ 
และการให้
ปฏิบัติการทาง
ห้องปฏิบัติการ 
โดยกรมฯจะ
เป็นบทบาทที่
ปรึกษาและ
รับรอง
มาตรฐาน 
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แนวทางกลยทุธ์และกิจกรรมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ท่ี กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัน
เริ่มต้น 

วันสิ้นสุด จุดวัดความสำเร็จ งบประมาณ       
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง แผน
สำรอง 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนามาตรฐานบริการเชิงรุกและระบบทำงานแบบ Virtual Team 
๔ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

จากสมุนไพรต้านโรค 
ติดเชื้อ COVID-19  
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
เศรษฐกิจไทย 

 สถาบันวิจัยสมุนไพร 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

๑ ต.ค. ๖๓ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างน้อย ๑ ชนิดที่มี
ฤทธิ์ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ/หรือ 
มีฤทธิ์ในการยับยั้งไวรัสโคโรนา - 2019 
(COVID-19) 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑. สร้างนวัตกรรมจากสมุนไพร
และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรใน
พื้นที่ที่มีการปลูกสมุนไพร 
๒. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ประสาน
ความร่วมมือ
กับ
หน่วยงาน/
ภาคี
เครือข่ายใน
การร่วมวิจัย
และพัฒนา 

๕ การพัฒนาระบบทำงาน
แบบ Virtual Team 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ได้รูปแบบระบบทำงานแบบ Virtual 
Team ๑ ระบบ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ มีระบบทำงานแบบ Virtual 
Teamที่สามาารถรองรับ  
COVID-19/ภาวะฉุกเฉินได้ 
อย่างประสิทธิภาพสูง  

จ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก
ในการพัฒนา
ระบบ 
 

รวม 57,000,000   
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แนวทางกลยทุธ์และกิจกรรมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ท่ี กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัน
เริ่มต้น 

วันสิ้นสุด จุดวัดความสำเร็จ งบประมาณ       
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง แผน
สำรอง 

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
๑ สร้างองค์ความรู้ 

ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข 
เพื่อการพึ่งพาตนเอง 
ด้านสุขภาพของประชาชน 
 
 

สำนักงาน 
เลขานุการกรม 
(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
 /ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

๑ ต.ค. ๖๓  ๓๐ ก.ย. ๖๔ การสื่อสารข่าวสาร บทความ รายงาน 
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่มมาก
ขึ้นร้อยละ ๕ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรอบรู ้
ด้านสุขภาพด้วยวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข  
และมีสุขภาวะดีขึ้น 

ประสาน
ความร่วมมือ
กับ
หน่วยงาน/
ภาคี
เครือข่าย 

๒ พัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน 

ศวก.ทุกแห่ง ๑ ต.ค. ๖๓  ๓๐ ก.ย. ๖๔ จำนวน อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ - พัฒนาและยกระดับความรู้ อสม. 
ให้เป็น อสม. หมอประจำบ้าน  
- เกิดการพึง่พาตนเองในการดูแล
สุขภาพ ในระดับชุมชน 

ประสาน
ความร่วมมือ
กับ
หน่วยงาน/
ภาคี
เครือข่าย 

รวม ๘,๐๐๐,๐๐๐   
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แนวทางกลยทุธ์และกิจกรรมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ท่ี กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัน
เริ่มต้น 

วันสิน้สุด จุดวัดความสำเร็จ งบประมาณ       
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง แผน
สำรอง 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
๑ พัฒนาศักยภาพทาง

ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับ
การแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง NCD 

 

สวส./สชพ./จสน./
สมป./ศวก.ทุกแห่ง 

๑ ต.ค. ๖๓  ๓๐ ก.ย. ๖๔ ประชาชนเข้าถึงบรกิารตรวจ 
ทางห้องปฏบิัติการเพิ่มมากขึ้น  

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - แพทย์มีข้อมูลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติที่ถูกต้อง และนำไปสู่
การวินิจฉัยรักษาคนไข้ได้อย่าง
แม่นยำ 
- ประชาชนได้รับบริการตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมิน
สุขภาพตนเองและดูแลสขุภาพ 
ได้อย่างถูกตอ้ง  

ประสาน
ความร่วมมือ
กับ
หน่วยงาน/
ภาคี
เครือข่าย 

๒.  พัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการในการ
ตรวจโรคในกลุ่มมารดา
ตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด  

สชพ. ๑ ต.ค. ๖๓  ๓๐ ก.ย. ๖๔ - เด็กไทยได้รับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโดยเพิ่มจำนวน 
การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด 
ในกลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิค  
(IEM MS/MS) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๔ โรค 
- ทารกแรกเกิดได้รับการตรวจคัดกรอง
แบบเพิ่มจำนวนโรคในกลุ่ม (IEM MS/MS) 
จำนวน ๒๕,๐๐๐ ราย 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ เด็กไทยมีสุขภาพดี สมวัย  
ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ประสาน
ความร่วมมือ
กับ
หน่วยงาน/
ภาคี
เครือข่าย 

รวม ๒๕,๐๐๐,๐๐๐   
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แนวทางกลยทุธ์และกิจกรรมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ท่ี กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัน
เริ่มต้น 

วันสิ้นสุด จุดวัดความสำเร็จ งบประมาณ       
(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง แผน
สำรอง 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ 
๑ การพัฒนาบุคลากร 

อย่างมืออาชีพพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง 

สำนักเลขานุการกรม 
(ฝ่ายการเจ้าหน้าที)่ 
/กพร. 

๑ ต.ค. ๖๓ ๑ ก.ย. ๖๖ ๑. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
สายอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
  

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บุคลากรมีความเปน็มืออาชีพ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

จ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ
จาก
ภายนอก/ 
ขอ 
ความร่วมมือ
ด้านบุคลากร
จาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๒ การเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายใต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้วยการมีส่วนร่วม 

สำนักเลขานุการกรม 
(ฝ่ายการเจ้าหน้าที่) 
/กพร. 

๑ ต.ค. ๖๓ ๑ ก.ย. ๖๖ ๑. บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
๒. จำนวนรางวัลในการเชิดชูเกียรติ  
๓. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ 
ด้านระบบคุณธรรม (ร้อยละ ๘๐  
ของผู้ที่อยู่ในสายงาน ) 
๔. มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลง (ระยะ ๓ ปี)          
               

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑. บุคลากรที่มีความพึงพอใจ 
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
 

การให้
ค่าตอบแทน/ 
เงินรางวัล 

รวม ๓๖,๐๐๐,๐๐๐   
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 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยภายใน (7’S) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยทุธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๑                              

ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๑๐ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุข  
ประกอบด้วยผู้บริหารสูง  ผู้อำนวยการกอง สำนัก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์คณะทำงานฯ จำนวน ๕๓ ทา่น โดยอธิบดีมอบแนวทางและประเด็น 
ในการจัดแผนกลยุทธ์ และผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (7’S) ปัจจัยภายนอก 
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์จัดทำแผนผังความคิดในการรองรับสถานการณ์โรคโควิค-19  

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใน ๑ ปี ๓ ปี และ ๕ ปี 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย 7’S  

หลัก 7-s จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

๑. การกำกับติดตามและรับรองมาตรฐาน
คุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับ 
การยอมรับในวงการอย่างกว้างขวาง 
๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการกำหนด
และพัฒนาค่ามาตรฐานและวิธีมาตรฐาน 
ทางห้องปฏิบัติการของประเทศที่มีทิศทาง
และแผนที่ชัดเจน 
๓. การเป็นห้องปฏิบัติการของอ้างอิงของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
๔. มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรูค้วามสามารถ
เฉพาะด้านในการบริการการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
๕. การเสริมสร้างระบบเครือข่ายการเฝ้า
ระวังโรคเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ 
และโรคติดต่อของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีห้องปฏิบัติการ
ที่เข้มแข็งมคีุณภาพ 
ตามมาตรฐานและไม่มีข้อร้องเรียน 
 
 
 
 

๑. Auditor มีมาตรฐานที่ไม่เท่าเทียมกัน 
๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาวัคซีนหรือไม่ได้ร่วมในการผลติ 
๓. งานด้านตรวจวิเคราะห์ต้องพัฒนา 
เรื่องการสื่อสารให้เหมือนกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๔. ข้อมูลที่ส่งให้เครือข่ายยังไม่ได้รับ 
การประมวลผล Information ยังเป็น Data อยู ่



 
 

 
แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

34 

             
      

   

หลัก 7-s จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

โครงสร้าง 
(Structure) 

๑. ด้านกำกับติดตาม และรับรองมาตรฐาน
คุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
มีการมอบหมายงานที่ชดัเจนในสัดส่วน 
ที่เหมาะสม 
๒. ด้านการเสริมสร้างระบบเครือข่าย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
มีการประสานงานแต่ละระดับทุกระดับ 
ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
๓. ด้านการเฝ้าระวังโรคเพื่อรองรับ 
โรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มรีะบบ 
เครือข่ายภายในและมีระบบเครือขา่ยที่ด ี
๔. ด้านการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ีหน่วยงานกลาง
เป็นผู้รวบรวม (สารมาตรฐาน/สารอ้างอิง) 
๕. ด้านการกำหนดและพัฒนาค่ามาตรฐาน
และวิธีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

๑. ระบบสนับสนุน (การบริการ) ไม่แข็งแรง 
๒. ไม่มีการกำหนดนิยาม “ระบบเครือข่าย”  
ให้ชัดเจน 
 

ระบบ 
(System) 

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการพัฒนา
ระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่องให้มีความรู ้
ในระดับใกล้เคยีง 
๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการประสาน
ความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกกรม 
มากขึ้น 

๑. มาตรการ/ระบบติดตาม/การประเมิน
ผลการวิจัย เพือ่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
ยังไม่เกิดประสิทธิภาพสมบูรณ์ 
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หลัก 7-s จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๓. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการนำเอา
ความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงานมา
ประยุกต์ใช้กับงานอ่ืน ๆ ได้อย่างดี 
๔. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหน่วยงาน
เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่พรอ้ม
รับเทคโนโลยี เพ่ือถ่ายทอดสู่การไปใช้
ประโยชน์ระดับประเทศ 
๕. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นำระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช ้
ในการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมทุกภารกิจ 

รูปแบบ 
(Style) 

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความพร้อม
ในการสนับสนนุงบประมาณจากผู้บริหาร
อย่างเต็มที่  
๒. ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สนับสนุนอนุมตัิเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
เพื่อให้งานสามารถดำเนินการได ้
อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
๓. ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ให้ความสำคญักับบุคลากรทกุฝ่าย ไม่ว่า 
จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน 
เป็นต้น 
๔. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการพัฒนา
และยกระดับกระบวนงานทางห้องปฏิบัติการ 
โดยมุ่งเน้นการทำงานที่มีความสำคัญ 
มีความซับซ้อนและมีผลกระทบสูง 
ต่อประชาชนและประเทศชาต ิ

๑. การเผยแพร่งานด้านวิชาการใน
ระดับประเทศและนานาชาติยังมีน้อย 
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หลัก 7-s จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๕. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการพัฒนา
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการทำงานเชิงรุก 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัด 
การบุคคล
เข้าทำงาน 
(Staff) 

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการพัฒนา
ความมั่นคงและความเป็นมืออาชีพให้กับ
บุคลากร 
๒. ด้านกำกับติดตาม และรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 
๓. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบุคลากรที่มี
ความชำนาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่าง ๆ มากมาย 
๔. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มีการพิจารณา/ทบทวนเรื่องค่าบุคลากร 
ให้มีความสมเหตสุมผลเพื่อจงูใจ 
คนที่มีความสามารถให้อยู่ในองค์กร 
๕. บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับตัว 

๑. ขาดการ sharing Knowledge ของ
บุคลากรร่วมกนัในระดับผู้ปฏิบัติการ  
เนื่องจากมีแค่ระดับหัวหน้าเท่านั้น 
๒. การที่ COVID-19 เป็นโรคอุบัติใหม่  
ทำให้บุคลากรส่วนใหญ่ยังไมม่ีความรู้มากพอ 

ทักษะ 
(Skill)  

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการบูรณาการ
กับหน่วยงานอื่นในด้านการวิจัย  
เช่น ร่วมมือกับสถาบันวัคซนีแห่งชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นตน้ 

๑. ด้านการเป็นศูนยก์ลางการตรวจยาฆ่าแมลง
และสารพิษในภูมิภาคอาเซียน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังต้องพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ 
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หลัก 7-s จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๒. ด้านงานบริการการตรวจวิเคราะห ์
ทางห้องปฏิบัติการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
สามารถเช่ือถือได้ มีมาตรฐาน 
โดยใช้วิธีอ้างอิง 
๓. ด้านงานบริการการตรวจวิเคราะห ์
ทางห้องปฏิบัติการเป็นงานหลักในการขอ
งบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๔. ด้านกำกับติดตาม และรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทำให้ห้องปฏิบัติการมีมาตรฐาน 
๕. ด้านการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มคีวามสามารถ
ในการตรวจรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการในการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
๖. ด้านการกำหนดและพัฒนาค่ามาตรฐาน
และวธิีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศทำให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ค่ามาตรฐานทีใ่ช้ได้ในระดับประเทศ 
๗. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบุคลากร 
ที่เชี่ยวชาญและมีความพร้อมของเครื่องมือ
ในด้านการเป็นศูนย์กลางการตรวจ 
ยาฆ่าแมลงและสารพิษในภูมิภาคอาเซียน 
๘. ด้านพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพ 
และความปลอดภัยของสมุนไพรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มมีาตรฐาน 
และได้รับการยอมรับ 

๒. ภาพรวมยังไม่มีความเข้าใจในการเป็น
ศูนย์กลางการตรวจและมองว่า “ยังไม่เป็น
ศูนย์กลางการตรวจในระดับประเทศหรือแม้แต่
ในระดับอาเซียน” 
๓. เวลาในการปฏิบัติงานทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการไม่ตอบสนองความต้องการที่
สังคมคาดหวัง 
๔. งานด้าน IT ยังไม่สมบูรณแ์บบ 
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หลัก 7-s จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๙. ห้องปฏิบัติการด้านพัฒนาการตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยของสมุนไพร 
มีศักยภาพ 
๑๐. ด้านการเสริมสร้างระบบเครือข่าย 
การเฝ้าระวังโรคเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม ่
หรืออุบัติซ้ำและโรคติดต่อ 
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
มีความตอบสนองทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

ค่านยิมร่วม 
(Shared 
value) 

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการต่อยอด
งานวิจัยต่าง ๆ และนวัตกรรมอื่น ๆ ต่อไป 
เช่น การเก็บตัวอย่างสำหรับงานวิจัย 
National Bioresource Center ทั้งนี ้
เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ต่อไป 
๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบุคลากร 
ที่มีมนุษย์สัมพนัธ์และมีจิตบรกิารที่ด ี
๓. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เล็งเห็น 
ถึงความสำคัญของลูกค้าและประชาชน  
รวมไปถึงบุคลากรทุกหน่วยงานเป็นสำคัญ 
๔. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยึดถือข้อมูล 
ที่เที่ยงตรงต่อข้อมูลแบบนักวิทยาศาสตร์ 
๕.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กร 
ที่มีระบบคุณภาพที่เช่ือถือได้ 

๑. การทำงานในห้องปฏิบัติการทำให้บุคลากร 
มีบุคลิกภาพที่เก็บตัว ไม่สร้างสัมพันธ์ภาพ 
กับบุคคลอื่นนอกสำนักงาน 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดย หลัก PEST Analysis 

หลัก PEST 
Analysis 

โอกาส (Opportunities) สิ่งคุกคาม (Threats) 

การเมือง 
และกฎหมาย  

(Political & Legal) 

๑. นโยบายของรัฐต้องการ 
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
เอื้อต่อการคิดค้นนวัตกรรมใหม ่ๆ ขึ้น 
เช่น คิดค้นนวัตกรรมชุดตรวจ COVID-19 
แบบใหม่ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี  
ที่ร่วมกันกับนกัวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลและ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๒. มีการสนับสนุนการพัฒนาความมั่นคง
ของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์เพ่ือการได้มา 
ซึ่งยา วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีไ่ด้มาตรฐาน 
๓. นโยบายของรัฐเน้นการสรา้ง 
การบริการระดับปฐมภูมิซึ่งตอบสนอง 
ต่อการเสริมสร้างพลังเครือข่าย
อาสาสมัครนักวทิยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๔. มีการสนับสนุนการผลิตบคุลากร
สุขภาพให้เพียงพอต่อความต้องการและ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 
 

๑. บุคลากรฝ่ายสนับสนุนไม่ไดร้ับ 
การพิจารณาในการบรรจุข้าราชการ 
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หลัก PEST 
Analysis 

โอกาส (Opportunities) สิ่งคุกคาม (Threats) 

๕. มีการนำ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ 
มาใช ้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
๖. มีมาตรฐานอาเซียนด้านการผลิต  
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(ยา อาหาร) ทำให้ผลิตภัณฑส์ุขภาพ 
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
สร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคและ 
เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
รองรับ AEC ได้ในอนาคต 
๗. OECD of GLP ทำให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วย
ควบคุมและกำกับมาตรฐาน GLP  
ซึ่งจะมีผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ ์
ที่เกี่ยวกับยาหรือสารเคมีที่ไดร้ับ 
การยอมรับในอนาคต 
๘. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วม
แก้ไขปัญหายาเสพติด การควบคุมตัวยา
และสารเสพตดิอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สนับสนุนเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของภาครัฐ 

เศรษฐกิจ 
(Economics) 

๑. จากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ  
จะเป็นตัวช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุน
อุตสาหกรรมการแพทย์มากขึน้ 
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หลัก PEST 
Analysis 

โอกาส (Opportunities) สิ่งคุกคาม (Threats) 

๒. การส่งเสริม “Medical standard”  
สู่ “ Medical Business”อย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์  
หากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับคุณภาพ
บริการให้เป็นมาตรฐาน โดยไม่ต้อง 
จ่ายค่ารักษาแพง จะทำให้ผู้ใช้บริการ 
พึงพอใจ  
๓. จากนโยบาย new s-curve มุ่งเน้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย ์
อย่างครบวงจร โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มีการดำเนินการในด้านการส่งเสริม 
การวิจยัยาและการผลิตยาที่ทันสมัย  
เน้นการลดกระบวนการและลดระยะเวลา
การทดลองยาสมัยใหม่ เป็นต้น 
๔. ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ)  
ที่ปลอดภาษี ช่วยให้การนำเข้าสารเคมี 
หรือครุภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มตี้นทุน 
ที่น้อยลง 
๕. มีการเตรียมตัวเพือ่รองรับ Digital 
Economy โดยทำให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยส์ามารถนำ
ระบบไอทีเข้ามาจัดการระบบงานต่าง ๆ 
ภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น  
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หลัก PEST 
Analysis 

โอกาส (Opportunities) สิ่งคุกคาม (Threats) 

๖. จากสถานการณ์การขาดแคลน  
ชุด PPE N95 หน้ากากอนามัย 
 โดยบทบาทของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ในการเป็นหน่วยรับรองมาตรฐาน 
ทางหอ้งปฏบิัติการ ในการเพิ่ม 
ความเช่ือมั่นของผู้ใช้บริการและส่งเสริม
ผู้ประกอบการในการผลิตและการส่งออก
เพิ่มมากขึ้น 

สังคมและวัฒนธรรม 
(Social & Culture) 

๑. ประชาชนให้ความสนใจยาสมุนไพร
มากขึ้นส่งผลตอ่การพัฒนาสมุนไพรที่ใช้
ในวิถีชีวิตของประชาชน 
๒. ผู้คนตื่นตัวโรคระบาดมากขึ้น  
มีการแชร์ข้อมลูผ่าน Social Network 
ถือเป็นการกระจ่ายข่าวสารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้
บุคคลภายนอกได้รับรู้กันอย่างทั่วถึง 
๓. ผู้คนสนใจแพทย์ทางเลือกมากขึ้น 
เป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาวิธีการตรวจ
รักษา วินิจฉัย และการบำบัดรักษาที่มี
หลากหลายวิธีการ 
๔. ประชาชนสนใจการตรวจต่าง ๆ
เกี่ยวกับสุขภาพตนเองมากขึ้นถือว่า 
เป็น Demand Driven ในการวิจัย 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ 

๑. แนวโน้มประชากรโลกลดลง  
ขาดทรัพยากรบุคคล 
๒. ผู้คนจะเรียนวิทยาศาสตร์น้อยลง 
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หลัก PEST 
Analysis 

โอกาส (Opportunities) สิ่งคุกคาม (Threats) 

๕. ความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน 
เพื่อประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความร่วมมือในการพัฒนา 
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ 
การบูรณาการ ในกลุ่มงาน 
และในด้านต่าง ๆ    

เทคโนโลย ี
และสิ่งแวดล้อม 

(Technological  
& Environment) 

๑. สภาพแวดล้อมที่ทำให้เกดิการเรียนรู้ 
ซึ่งจะทำให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
เกิดนวัตกรรมมากขึ้น เช่น  
ชุดตรวจโควิด-19 แบบ Rapid test  
เป็นต้น 
๒. มีข้อมลูโรคติดเชื้อต่าง ๆ ในอดีต  
เช่น Flu 2009 SARS และอื่น ๆ  
ทำให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มีฐานข้อมูลเพือ่ที่จะนำมาประยุกต์ 
ใช้ในโรคต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
๓. การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน 
ทางการแพทย์และการตรวจวิเคราะห ์
เพื่อลดระยะเวลาของงาน เช่น  
ชุดตรวจโควิด - 19 แบบ Rapid test 
เป็นต้น 
๔. ห้องปฏิบัติการบนชิพ  
(Lab On a Chip) สามารถให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ทำการทดลองต่าง ๆ บนเครือ่งมือ 
ขนาดเล็กได้ในอนาคต ใช้ตัวอย่าง 

๑. เชื้อโรคเกดิการกลายพันธ์ุและ
รุนแรงมากขึ้น ทำให้การวิเคราะห ์
ยากกว่าเดิม 
๒. ปริมาณขยะทางการแพทย์ 
(Medical Waste) ที่เกิดจากการรักษา
ผู้ป่วยจะมีจำนวนเพิ่มขึน้ 
 



 
 

 
แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

44 

             
      

   

หลัก PEST 
Analysis 

โอกาส (Opportunities) สิ่งคุกคาม (Threats) 

และสารเคมีในปริมาณน้อย ได้ผล 
การทดลองในระยะเวลาอันสั้น  
ขนาดเล็ก ราคาถูก และใช้พลังงาน 
ไม่มากแต่ใหผ้ลเช่ือถือได้ เมื่อเทียบกับ
เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
ทั่วไป 
๕. การเป็นหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียน 
OECD GLD เพียงแห่งเดียวของประเทศ
ไทยที่จะสามารถรองรับการขยาย
ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย 
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
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ข้อมูลนำเข้าเพื่อการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 

สิ่งที่ทำในปัจจุบัน ข้อเสนอเพื่อพัฒนาในอนาคต 

ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

๑. การปรับเปล่ียนกลยุทธ์ โดยจัดตั้ง PT Center เพื่อกำหนดมาตรฐาน 
๒. การวิจัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

๑. เป้าหมายการทำงานไม่เปลี่ยน แต่ให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
๒. การพัฒนาการตรวจวินิจฉัย เช่น การตรวจด้วยน้ำลาย 
๓. การพัฒนาตัวอย่างทางชีวภาพในการวิจัยและการเก็บตัวอย่าง 

ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 

กรมฯมีความรู้ ความสามารถในการเป็น Training center ได้ สามารถเตรียมการจัด
อบรมให้แก่บุคลากรภายนอกได้ แต่ปัจจุบันเป็นการดำเนินการโดยมูลนิธิ 

ต้องมีห้องปฏิบัติการที่สามารตรวจวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์ PPE และต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐาน 

ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล  

๑. เป็นโอกาสของกรมวิทย์ฯในการเข้าร่วมในงานทุกภารกิจ ไม่เหมือนกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่มีงานไม่กี่ด้าน 
๒. เป็นการพัฒนาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแบบก้าวกระโดด สามารถ
ตอบสนองต่อโรคเร็วขึ้น ทำให้ประเทศไทยตรวจโรคได้เร็วขึ้น สามารถกักกันโรคได้ 
เพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ตามความจำเป็นของการตรวจ  
๓. การถอดบทเรียนที่สำคัญของกรมคือ มีศักยภาพในการตรวจโรคอุบัติใหม่ได้ 
 

๑. การเตรียมความพร้อม เตรียมตัวเพื่อรองรับการระบาดของโรคอื่นๆอีก 
๒. การคาดการณ์สถานการณ์ ในอีก ๓ ปีข้างหน้า ทั้งนี้กรมมีฐานข้อมูลการจับคู่
เชื้อโรคตามหลักวิชาการอยู่ เพื่อตอบโจทย์ สถานการณ์ของโรค 
๓. ต้องดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้อยู่เสมอ  
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใช้ รู้จักโรคสัตว์และคน 
๔. พัฒนา test kit และเปิดเตรียมความพร้อมของห้องห้องปฏิบัติการ 
๕. ต้องการความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก ภาคเอกชน  
๖. การดำเนินการต้องทำอย่างโปร่งใส ยกตัวอย่างการทำงานกับ WHO  
๗. เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ เพื่อตอบสนอง 
ต่อการแพร่ระบาด หรือเพื่อการวิจัย การเตรียมความพร้อมไว้เสมอ เพื่อเฝ้าระวัง 
มีการกำกับ ตรวจสอบห้องปฏิบัติการอยู่เสมอ เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า              
มีการวิจัยเพื่อรับมือในภาวะฉุกเฉิน 
๘. ต้องมีการแชร์ข้อมูล 

ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ ๔ ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

๑. บุคลากรมีความรู้ 
๒. ผู้บริหารให้การสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณ  
มีการกระจายงบประมาณอย่างรวดเร็ว 
๓. เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
๔. กำลังพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์ยา 
๕. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๖. เตรียมความพร้อมในการตรวจวัคซีน เตรียมบุคลากร เตรียมสถานที่ห้องปฏิบัติการ 
BSL3 
๗. การบูรณาการร่วมกัน ยกตัวอย่างงานตรวจหน้ากาก 
๘. มีกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร (KM) 
 

๑. ต้องมีเครือข่าย 
๒. ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับงาน molecular  
๓. งานวิจัยต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน 
๔. Information center ต้องสามารถสนับสนุนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
ทำงานเป็นทีม ในการส่งข้อมูล หรือ share ข้อมูล 
๕. พัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารให้เหมือนกับบุคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๖. มีกิจกรรม sharing knowledge ร่วมกัน โดยทำเป็น Routine 
๗. เวลาที่ใช้ในการทดสอบทางห้องปฏิบัติการต้องสอดคล้องกับที่สังคมคาดหวัง 
๘. กรมฯต้องมีบทบาทมีส่วนร่วมในการผลิตวัคซีน 
๙. ขยาย Platform IT สมบูรณ์แบบ  
๑๐. ข้อมูลที่ส่งให้เครือข่ายต้องประมวลผล ทำให้มั่นใจเมื่อจะใช้ข้อมูลนั้น ๆ 
๑๑. ต้องหาความรู้ ติดตามความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์  
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สิ่งที่ทำในปัจจุบัน ข้อเสนอเพื่อพัฒนาในอนาคต 

ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ ๔ ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 ๑๒. เครื่องมือที่พร้อมเพื่อใช้ในการรองรับสถานการณ์ระบาด ไม่ใช่เพียงใช้ใน
การตรวจวิเคราะห์เท่านั้น 
๑๓. การใช้ IT เพื่อการทำนายรักษาโรค 
๑๔. ใช้เป็นความรู้ในการต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรมอ่ืนต่อไป เพื่อรับมือ 
โรคอุบัติใหม่ สามารถใช้เป็นการต่อยอดเพื่อการเก็บตัวอย่างในงานวิจัย 
National Bio resource center ต่อไป 
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ผลวเิคราะห์เป้าประสงค์ในประเด็นเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   

4R เป้าประสงค ์ เพิ่มเติมเป้าประสงค์กรมในสถานการณ์โควิด - 19 

R1                 

Ready 

๑. สามารถตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์
ภาวะฉุกเฉินอย่างทันเหตุการณ์ ด้วยระบบ 
ทางห้องปฏิบัติการ 
๒. เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศ 
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สนับสนุนนโยบาย 
ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 
๓. เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนา
ศักยภาพทางห้องปฏบิัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
๔. พัฒนาความมั่นคงและความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร 

๑. เพิ่มความครอบคลุมทั่วประเทศ 
๒. การจัดทำฐานข้อมูลควรครอบคลุมการเชื่อมโยงข้อมูล 
ที่จำเป็นต่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งข้อมูล
โรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเพื่อให้ประเทศไทย มีความพร้อมใน
การจัดการปัญหาโรคและภัยสุขภาพ และสามารถตอบโต้ต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 
๓. สนับสนุนให้เครือข่ายห้องปฏิบัติการให้มีความเข้มแข็ง 
๔. ควรส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ดา้นการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์
ด้านระบาดวิทยา  

R2               
Response 

๑. สามารถออกแบบ พัฒนา และจัดการนวัตกรรมบริการ  
ที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการและความคาดหวังให้กับผู้รับบริการในทุกภาคส่วน 
๒. มีส่วนร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถเชิงแข่งขันของชาติ 
ในสังคม และเศรษฐกิจดิจิตัล และเศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมที่ใช้
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

๑. ควรพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ บุคลากร เป็นต้น ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลองค์ความรู้ และการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังร่วมกัน 
๒. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับสถานบริการสาธารณสุข  
ควรนำรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private 
Partnership) ในการจัดบริการสุขภาพมาใช้ ซึ่งจะนำมา 
สู่การลดภาระงบประมาณของภาครัฐในการจัดการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ ทำให้สามารถจัดด้านการตรวจวิเคราะห์และน้ำยาการตรวจ
วิเคราะห์ได้เร็วขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
คุณภาพบริการ 

R3                 
Reduce 

Risk 

๑. พัฒนาสุขภาวะของประเทศ บนฐานความเชื่อถือไว้วางใจ  
ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ 
ภูมิภาคเอเชียด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  

๑. สนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ด้านวิชาการของจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีศักยภาพ
ใจการจัดการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเหมาะสม 

R4 
Rethinking
/Reorganize 

๑. เป็นต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการร่วมที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 
๒. วางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์องค์การให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
๔. เป็นองค์การสมรรถนะสูง 

๑. สนับสนุนให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยเ์ป็นต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการ 
ร่วมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
ของประเทศได้ 
๒. ให้มีการจัดทำโครงการจัดทำร่วมกันของหน่วยงานที่มีความสามารถ 
และบุคลากรในการตรวจวิเคราะห์และวิจัยไวรัสโควิด - 19 
๓. ให้หน่วยงานส่วนกลางเป็นพี่เลี้ยงและช่วยจัดการ จัดซื้อ ซอ่มแซม
เครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ไวรัสโควิด - 19  
สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๔. ให้กรมวิทยาศาสตร์มีระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงหน่วยงานภายใน 
ด้านการตรวจวิเคราะห์และวิจัยไวรัสโควิด - 19 ให้เป็น Single Window 
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  การประชุมเพื่อ Focus Group การจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ในวันที ่๒๙ มถิุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองแผนงานและวิชาการ ๓๑๔ ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ป ี 
การสาธารณสุขไทย ประกอบด้วยรองอธิบดีวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
และวิชาการ ผูอ้ำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ 

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมทุรสงคราม  
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่และคณะทำงานฯ  จำนวน ๑๔ ท่าน  

โดยที่ประชุมได้เสนอประเด็น/ข้อคิดเห็นตามประเด็นเชิงกลยุทธ์ 
จากข้อมูลการวิพากษ์กลยุทธ์ และ แนวทางการรองรับสถานการณ์ Covid - 19 

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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 ประเดน็ข้อเสนอ/ข้อคิดเห็นตามประเด็นเชิงกลยุทธ์จากข้อมูลการวพิากษ์กลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ประเด็นเชงิกลยุทธ ์ ประเด็นข้อเสนอ/ขอ้คิดเหน็ ผู้เสนอขอ้เสนอ/ขอ้คิดเหน็ 

ประเด็น 
เชิงกลยุทธ์ที่ ๑  

สร้างความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัยพัฒนา

และนวัตกรรม 

งานด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ควรแยกเป็นด้าน ๆ ให้ชัดเจน 
ได้แก่ ๑. การตรวจวินิจฉัย ๒. ยา ๓. วัคซีน ๔. เครื่องมือแพทย์   
๕. อาหาร ๖. ผลิตภัณฑ ์

นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ 
ผู้อำนวยการ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

๑. เพิ่มคำว่า “และนวัตกรรม” ต่อท้ายเป้าประสงค์ 
๒. จากเป้าประสงค์ “การพัฒนาสุขภาวะ” มีความหมายกว้าง  
ควรปรับเปลี่ยนเป็นคำว่า  นวัตกรรม 

นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ 
ผู้อำนวยการ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ 
สมุทรสงคราม 

ประเด็น 
เชิงกลยุทธ์ที่ ๒ 

พัฒนาขีดสมรรถนะ
และความทันสมัย 
ในการตอบสนอง 

ต่อปัญหา 
ทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

 

๑. การบริการ 
๒. พัฒนาเทคโนโลยีด้านตรวจวินิจฉัยและ AI 
๓. พัฒนาระบบเครือข่ายและโลจิสติกส์ 

นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวฒัน์ 
ผู้อำนวยการ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

ในกลยุทธ์นี้ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ     
๑. การพัฒนาขีดสมรรถนะต้องกำหนดสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาให้ชัดเจน    
๒. ความทันสมัย ควรพัฒนาด้าน เครื่องมือ  IT ปรับปรุง Lab  
สถานที่ สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น มี Biosafety 

นายสังคม วิทยนันทน์ 
ผู้อำนวยการ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ 

๑. เพิ่มคำว่า “การพยากรณ์โรค (forecast) ในเป้าประสงค์ข้อ ๑. 

 

นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ 
ผู้อำนวยการ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ 
สมุทรสงคราม 

๑. strategy                 
๒. เป้าหมายบริการ 
๓. การบริการ National - TSH/DOWN แนวทางอย่างไร  

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 

ประเด็น 
เชิงกลยุทธ์ที่ ๓ 

ยกระดับคุณภาพ
และศักยภาพ 

ของห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานสากล 

๑. พัฒนามาตรฐาน Lab ในระดับต่างๆ เช่น รพ.ชุมชน รพ.จังหวัด รพ.ศูนย์ 
๒. PT Center     
๓. รับรองมาตรฐานสากล 

นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ 
ผู้อำนวยการ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

๑. เสนอเพิ่มในเป้าประสงค์ “ตามกฎหมาย(พรบ. เชื้อโรค และข้อกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง)” 

นายแพทย์สมฤกษ์  จึงสมาน 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๑. ขอเสนอเพิ่มคำว่า “และตามกฎหมาย” ต่อท้าย ในชื่อประเด็น 
เชิงกลยุทธ์ที่ ๓ เพื่อความครอบคลุมด้านกฎหมาย 
๒. พัฒนาเครือข่ายศูนย์  ๓. การสร้างมาตรฐานวิถีใหม่(New Normal)                                                
๔. เชื้อมาตรฐาน 

นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ 
ผูอ้ำนวยการ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ 
สมุทรสงคราม 
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ประเด็นเชงิกลยุทธ ์ ประเด็นข้อเสนอ/ขอ้คิดเหน็ ผู้เสนอขอ้เสนอ/ขอ้คิดเหน็ 

 ๑. การผลิตสารมาตรฐาน สามารถทำร่วมกับ PT ได้ นางสุภาพร ภูมิอมร 
ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ 

เสนอปรับเปลี่ยนเปา้ประสงค์ใหม่ ดังนี้   
๑. พัฒนามาตรฐาน Lab ในระดับต่าง ๆ เช่น รพ.ชุมชน รพ.จังหวัด รพ.ศูนย์  
๒. ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล   
๓. ได้รับการประเมินและยอมรับในระดับสากล               
๔. Biobank /Bioresource 

นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ 
นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 
นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ 

๑. เสนอย้ายเป้าประสงค์ข้อที่ ๒ ไปเปา้ประสงค์ของกลยุทธ์ที่ ๒ ที่ประชุม 

๑. การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ   
๒. พรบ.ห้องปฏิบัติการ 
๓. แนวทาง/วิธีการปฏิบัติการยกระดับคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการ
อย่างไร 

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 

ประเด็น 
เชิงกลยุทธ์ที่ ๔ 
ยกระดับองค์กร 
สู่ความเป็นเลิศ 

๑. การเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ(Information Center)  
ข้อมูลระดับประเทศที่กรมควรเป็นจุดกลาง เช่น ข้อมูลเด็กแรกเกิด  
โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ เป็นต้นและสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ 

นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ 
ผู้อำนวยการ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

๒.  HOS      LISLAB  →   GSHA       IHR   

                               EID 

COWARD – COLAB → E-CLAIM 
 

      ILAS PLUS  → Strusty +Flow to 

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 

๓. การบริหารจัดการ 4M (คน เงิน วัตถุดิบ และการจัดการ) นางสุภาพร ภูมิอมร 
ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ 

๔. เสนอตัดเป้าประสงค์ข้อที่ ๕ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง เนื่องจากข้อ ๑ - ๔ 
ครอบคลุมแล้ว 

ที่ประชุม 
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มุมมองการรับสถานการณ์ Covid - 19 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ผู้เสนอมุมมอง/ข้อคิดเหน็ รายละเอียดการรับสถานการณ์ Covid - 19 

นายแพทย์สมฤกษ์  จึงสมาน 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ในช่วงแรกสถานการณ์โควิด - 19 ยังขาดทิศทางและความเข้าใจที่ชัดเจน แต่อธิบดีกรมได้กำหนด
ทิศทางและตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที จึงสามารถดำเนินการได้ และ 
มีความต่อเนื่องในการบริหารจัดการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการถึงรองผู้อำนวยการมีการส่งต่องาน  
วางระบบงานอย่างต่อเนื่องและมีความชัดเจน แต่ถ้าหากกรมได้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่  
และความรับผิดชอบของกรมที่ดีแล้ว เชื่อว่าการดำเนินการต่าง ๆ จะสามารถดำเนินการไปได้
ด้วยดีตามความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว แม้ผู้บริหารใหม่
สามารถดำเนินงานต่อได้ 

นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์
ผู้อำนวยการ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

๑. การบริหารจัดการต้องกำหนดนโยบายอย่างเร่งด่วนและกระชับชัดเจน  
๒. การก้าวทันเทคโนโลยีทันต่อสถานการณ์ 
๓. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ต้องรวดเร็วทั้งภายในและนอก 

นางสุภาพร ภูมิอมร 
ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ 

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องสร้างศักยภาพให้ประชาชนได้รับรู ้ สร้างจุดเด่นตอบโจทย์  
สังคมได้ ทำให้คนเชื่อถือและปฏิบัติตามบทบาทไม่เคยทำมาก่อน เช่น งาน PE ต้องปรับเปลี่ยน 
การทำงาน มองในศักยภาพที่ทำได้หรืองานวัคซีนของศูนย์สัตว์ทดลอง  สามารถดำเนินการได้
บางส่วนต้องใช้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นและบูรณาการทำงานร่วมกัน    
๒. ใช้ศักยภาพของบุคลากรขับเคลื่อน เปิดกว้างการทำงานร่วมกันสนับสนุนทีมงาน 

นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ 
ผู้อำนวยการ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ 
สมุทรสงคราม 

๑. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เครื่องมือปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย 
๒. ปรับสมรรถนะของบุคลากร ต้องทบทวนใหม่ 
๓. วางแผนบทบาทของหน่วยงาน 
๔. การพัฒนาเครือข่าย ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ 

นายสังคม วิทยนันทน์ 
ผู้อำนวยการ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ 
เชียงใหม่ 

๑. สามารถหาลำดับและตรวจเชื้อ (Sequence & Probe) ได้อย่างรวดเร็ว  
๒. ห้องปฏิบัติการตรวจ Covid - 19 ต้องผ่านการการตรวจรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓. แผนกลยุทธ์ต้องสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบและเข้าใจ 
๔. มีการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation : M&E)  
เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ทราบปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 

๑. มีกิจกรรมหลัก (Main Activities)และตัวชี้วัดชัดเจน 
๒. การสื่อสาร ต้องสื่อสารถึงระดับผู้อำนวยการต่างๆ ให้ทราบและขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และกำกับติดตามดูแลในระดับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
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การประชุมคณะทำงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                        
เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ในวันศกุร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองแผนงานและวิชาการ ๓๑๔ ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี 

การสาธารณสุขไทย ประกอบด้วยรองอธิบดีวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้อำนวยการกอง สำนัก 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะทำงานฯ จำนวน ๒๘ ท่าน   

ได้ร่วมกันวิเคราะห์กลยุทธ์จาก TOWS Matrix 
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การวิเคราะห์กลยุทธ์จาก TOWS Matrix 

สถานการณ์ที ่๑ กลยุทธ์ SO (Strength กับ Opportunity) หรือกลยุทธ์จุดแขง็กับโอกาส (ใช้จุดแข็งเพื่อหา
ประโยชน์จากโอกาสที่มี) โดยดึงเอาจุดแขง็ที่มีอยู่มาเสริมสร้าง ฉกฉวยโอกาส ให้องค์กรได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 

กลยุทธ ์ SWOT 

SO ๑ :  
ยกระดับศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการ 
ด้านการวิเคราะห์วิจัย
เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม
การแพทย์ด้านโรค 
อุบัติใหม่ (Covid-19) 

S : มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการบริการการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
O : (E๑) จากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ ต่างๆจะเป็นตัวช่วยเพิ ่มแรงจูงใจในการลงทุน
อุตสาหกรรมการแพทย์มากขึ้น 
O : (E๓) จากนโยบาย new s-curve มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างครบ
วงจร โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการดำเนินการในด้านการส่งเสริมการวิจัยยาและ
การผลิตยาที่ทันสมัย  เน้นการลดกระบวนการและลดระยะเวลาการทดลองยาสมัยใหม่  
เป็นต้น 

SO ๒ :  
สร้างความมั่นคงของ
ระบบสาธารณสุข 
ด้านเวชภัณฑ์ยา วัคซีน 
และเทคโนโลย ี
ทางการแพทย์  
 

S : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื ่นในด้านการวิจัย เช่น 
ร่วมมือกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล วิจัย
พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น 
S : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการพัฒนาความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
O : (P๒) มีการสนับสนุนการพัฒนาความมั ่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการได้มาซึ่งยา วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้มาตรฐาน 

SO ๓ :  การจดัการ
และใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูล ด้านโรคติด
เชื้อ เพื่อพัฒนาการ
ตรวจวิเคราะห์ในการ
เฝ้าระวังและรักษาโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ  

S : มีผู ้เชี ่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการบริการการตรวจวิเคราะห์  
ทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
S : การเสริมสร้างระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ  
และโรคติดต่อของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีห้องปฏิบัติการที ่เข้มแข็ง มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานและไม่มีข้อร้องเรียน 
O : (T๒) มีข้อมูลโรคติดเชื ้อต่าง ๆ ในอดีต เช่น Flu 2009 , SARS และอื ่น ๆ ทำให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีฐานข้อมูลเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในโรคต่างๆได้มากขึ้น 
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สถานการณ์ที ่๑ กลยุทธ์ SO (Strength กับ Opportunity) หรือกลยุทธ์จุดแขง็กับโอกาส (ใช้จุดแข็งเพื่อหา
ประโยชน์จากโอกาสที่มี) โดยดึงเอาจุดแขง็ที่มีอยู่มาเสริมสร้าง ฉกฉวยโอกาส ให้องค์กรได้ประโยชน์อย่างเต็มที ่

กลยุทธ ์ SWOT 

SO ๔ :  พัฒนา
เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายด้านการเฝ้า
ระวังโรคเพื่อรองรับ
โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
ระดับชาติและระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 
 

S : ด้านการเฝ้าระวังโรคเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มีระบบเครือข่ายภายใน และมีระบบเครือข่ายที่ดี 
O : ผู้คนต่ืนตัวโรคระบาดมากขึ้น มีการแชร์ข้อมูลผ่าน Social Network ถือเป็น 
การกระจายข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้กันอย่างทั่วถึง 
O : ความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนเพื่อประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือใน
การพฒันาทางวิทยาศาสตร์เพ่ือตอบโจทย์การบูรณาการ ในกลุ่มงานและในด้านต่าง ๆ    
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สถานการณ์ที ่๒ กลยุทธ์ WO (Weakness กับ Opportunity) หรือกลยุทธ์จุดอ่อนกับโอกาส (ใช้จุดอ่อน  
เพื่อหาประโยชน์จากโอกาสที่มี) ได้แก่ กลยุทธ์ที่องค์กรจะปรับปรุงแก้ไขความอ่อนแอภายในโดยอาศัยหรือฉวย
ประโยชน์ จากโอกาส ณ ภายนอกที่เปิดโอกาสให้ 

กลยุทธ ์ SWOT 

WO ๑ การสื่อสารและ
สร้างความรอบรู้ในการ
เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย 
และความปลอดภัย
ของประชาชน ด้วย
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

W : งานด้านตรวจวิเคราะห์ต้องพัฒนาเรื่องการสื่อสารยังมีน้อย 
O : (S๒) ผู้คนตื่นตัวโรคระบาดมากขึ้น มีการแชร์ข้อมูลผ่าน Social Network ถือเป็น 
การกระจายข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้กันอย่างทั่วถึง 

WO ๒ ส่งเสรมิ
เผยแพร่งาน 
ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ระดับประเทศสู่สากล 

 

W : การเผยแพร่งานด้านวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติยังมีน้อย 
O : มีการสนับสนุนการพัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์เพื่อการได้มาซึ่งยา วัคซีน เวชภัณฑแ์ละเทคโนโลยีทางการแพทย์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีไ่ด้มาตรฐาน 

WO ๓ พัฒนาบุคลากร
อย่างมืออาชีพพร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

W : การทำงานในห้องปฏิบัติการทำให้บุคลกรมีบุคลิกภาพที่เก็บตัว ไม่สร้างสัมพันธ์ภาพ
กับบุคคลอื่นนอกสำนักงาน 
O : มีการสนับสนุนการผลิตบคุลากรสุขภาพให้เพียงพอต่อความต้องการและพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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สถานการณ์ที ่๓ กลยุทธ์ ST (Strength กับ Threat) หรือกลยุทธ์จุดแข็งกับสิ่งกดีขวาง (ใช้จุดแข็ง เพื่อเลี่ยง
อุปสรรค) ได้แก่ กลยุทธ์ที่ใช้ความเข็มแข็งภายในองค์กรหลีกเลี่ยงหรือลดทอนอิทธิพลของสิ่งกีดขวาง ณ ภายนอก 

กลยุทธ ์ SWOT 

ST๑ การเป็นศูนย์ 
excellent ด้านการ
ตรวจวิเคราะห์เชื้อโรคที่
ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 
 

 

S๑ : มีผู้เช่ียวชาญที่มีความรูค้วามสามารถเฉพาะด้านในการบริการการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
S๒ : การเป็นห้องปฏิบัติการของอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 
S๓ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆมากมาย 
T๑ : เชื้อโรคเกิดการกลายพันธุ์และรุนแรงมากขึ้น ทำให้การวิเคราะห์ยากกว่าเดิม 

ST๒ การวิจัย 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านมลพิษ 
สิ่งแวดล้อมด้วย
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

 

S๑ : การกำกบัติดตาม และรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการยอมรับในวงการอย่างกว้างขวาง 
S๒ : มีผู้เช่ียวชาญที่มีความรูค้วามสามารถเฉพาะด้านในการบริการการตรวจวิเคราะห์ 
ทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
T๑ : ปริมาณขยะทางการแพทย์ (Medical Waste) ที่เกิดจากการรักษาผู้ป่วยจะมีจำนวน
เพิ่มขึ้น 
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ตารางการวิเคราะห์ แบบ Scenario  

 ลำดับ สถานการณ์ทีเ่ก่ียวข้องและกระทบกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะเกิดขึน้หลังจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ภายใน  
๑ ป ี

ภายใน  
๓ ป ี

ภายใน  
๕ ป ี

๑ การกำกับดูแลมาตรฐาน(การตรวจ Lab set lab 
ในสนามบิน อย่างไร) 
- Scenario ถา้ control ไม่ได้ ต้องคำนึงในเรื่อง
ความปลอดภัย 
- ถ้ามีจำนวนตัวอย่างที่มากขึ้น ตอ้งเตรียมการ
อย่างไร  
- กรมวิทยร์่วมจัดตั้งและกำกับมาตรฐาน การset 
lab ในสนามบนิ 
Scenarioในการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือรองรับ
สถานการณ์  
- การจัดมาตรฐานของข้อมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้งานในระบบ IT (ผอ. ศทส.) 
- การรับรองน้ำยาการตรวจ การตรวจด้านอาหาร 
ต้องเรว็ขึ้น สกินมิ่งเทส ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิตอาหาร มีสิ่งปนเปือ้น หรือไม่  (ดร.เหมียว) 
- มีเครือข่าย Lab แต่ยังขาดการแชร์ข้อมูลร่วมกัน 
ในการตอบสนองได้อย่างทันการณ์  
(ศวก. นครสวรรค์) 
การ set lab คุณภาพ ภายใน ๒ ชม. นอกสถานที่ 
เสนอ Lab โมบายด์ ซึ่งมีความคล่องตัวสูง และการ
เตรียมความพร้อมด้านน้ำยา และวัสดุในการตรวจ
ให้เพียงพอ (ศวก. ชลบุร)ี 
- Scenario ต้องสมดุลระหว่างปริมาณงานและ
คุณภาพ (พี่เจี๊ยบ สมป.) 

ดำเนินการ
เชิงรุก 

ประสาน
ความ
ร่วมมือ 

กับ
หน่วยงาน

ภาคี
ภายนอก 
เช่น คร.  
สปคม. 

 

พัฒนา
บุคลากร 

ม ี
การถ่ายทอด
องค์ความรู ้

มอง 
เรื่อง

เทคโนโลย ี
ที่ม ี
การ

เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลย ี

ในการตรวจ 
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 ลำดับ สถานการณ์ทีเ่ก่ียวข้องและกระทบกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะเกิดขึน้หลังจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ภายใน  
๑ ป ี

ภายใน  
๓ ปี 

ภายใน  
๕ ปี 

- มีการทดสอบความชำนาญ PT ของ Lab COVID 
ปีละ ๓ ครั้ง 
- มาตรฐาน Lab COVID อายุการรับรอง ๒ ปี ต่อ
อายุโดยการตรวจประเมิน 
- Logistic ดำเนินการตามมาตรฐาน พรบเช้ือโรค 
- ผลทดสอบ PT ต้องวิเคราะห์ในภาพรวมของ
ประเทศ Focus group ว่าส่วนไหนที่เป็นปัญหา  
- ประเด็น เคส อียิปต์ นำมาประกอบการจัดทำ 
Scenario 
- การพัฒนาระบบ IT เพื่อรองรับการ set Lab 
เครือข่าย เพื่อเช่ือมโยงข้อมูล  
- การนำระบบ IT มาประกอบการพิจารณาจัดทำ 
Scenario 

๒ การกำกับดูแลมาตรฐาน เป็น standard เดยีวกัน 
แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด - 19  
จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้น มีทีมฉุกเฉิน ในกรณมีีผล Lab  
ไม่ถูกต้อง  

 

วิธีการ  
ตาม ISO 

- ปรับเปลี่ยน 
PT  
และ

เทคโนโลย ี
- การใช้  

AI   
ใน 

การควบคุม 
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 ลำดับ สถานการณ์ทีเ่ก่ียวข้องและกระทบกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะเกิดขึน้หลังจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ภายใน  
๑ ป ี

ภายใน  
๓ ป ี

ภายใน  
๕ ป ี

- การใช้  
AI  

 ในการช่วย
จัดการ 
ข้อมูล  

เพื่อประกอบ 
การตัดสินใจ

และการ
ประเมิน 

๓ ความมั่นคงด้านอาหาร  
- การมีชุดทดสอบของอาหารที่มีสารปนเปื้อน  
- วิธีการตรวจ ด้านอาหาร  
- ฐานข้อมลู องค์ความรู้ โรคติดเชื้อ  
- การจัดทำแผนรับมือ ภัยคุกคาม / KM  
- Cloud ในหน่วยงานภาครัฐ  
- จัดทำแผน IT  
- มองประเด็นให้ครอบคุลม CBRN 
- การตรวจคุณภาพเจลแอลกฮอล ์
- สารเคมี เวชภัณฑ์ รองรับการเกิดโรคอุบัติใหม่ 
- งานวิจัย เพ่ือใช้ในการป้องกันโรค  
- งานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม สารทดแทน โดยใช้
ฐานข้อมูล เพือ่ต่อยอดและนำมาใช้ประโยชน์  
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 ลำดับ สถานการณ์ทีเ่ก่ียวข้องและกระทบกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะเกิดขึน้หลังจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ภายใน  
๑ ป ี

ภายใน  
๓ ปี 

ภายใน  
๕ ปี 

๔ Scenario ด้านสมุนไพร  
- การนำ Computer Prediction มาใช้ในสมุนไพร 
ในการออกแบบยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
- Wet Lab  
- กำหนด Position ด้านสมุนไพร ในการเป็น
หน่วยงานอ้างอิงทาง LAB  

 

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การ 
backup 
ข้อมูล 

ความพร้อม
ด้าน LAB  
การพัฒนา
นวัตกรรม 

การทดสอบ 

โมเลคคูล่า
เทคนิค

นวัตกรรม 
การตรวจ
วินิจฉัย 
รักษา 

ป้องกัน ฯลฯ 

การม ี
สมุนไพร/
ผลิตภัณฑ ์

ส่งเสริมกระตุน้
ฟื้นฟู 

ผู้ป่วย 
โรคติดเชื้อ 

 

๕ Scenario ด้านยา 
- ด้านยา ยาชีววัตถุสามารนำมาศึกษาและนำมาใช้
ในการรักษาโรค ต้องดูเรื่องการควบคุมคุณภาพ 
และต้องเตรียมสารมาตรฐาน ในตัวยา เช่น ฟา
วิพิราเวีย (คุณสมศักดิ์) 
- การ SET มาตรฐาน การประกาศอยู่ที่ อย กรม
วิทย์สนับสนุนตำรายา มาตรฐาน 
- ความหลายหลายของยา และเชื้อชาติ 
- กำหนด Position เรื่องยา ของกรม ในการเป็น
หน่วยงานอ้างอิง  
- New Information  
Green book  
การเป็น Reference Lab 

Protocol  Protocol 
แตกตามสาขา 

- มาตรฐาน
ของยาที่ใช้
รักษาโรค 
COVID  
เช่น ยา 

ฟาวิพิราเวีย  
การ 

มีมาตรฐาน
ยาใหม่ๆ
ควบคุม
คุณภาพ 
ของยา 
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 ลำดับ สถานการณ์ทีเ่ก่ียวข้องและกระทบกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะเกิดขึน้หลังจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ภายใน  
๑ ป ี

ภายใน  
๓ ป ี

ภายใน  
๕ ป ี

- Guideline ของประเทศ  
- บทบาทด้านยาของกรม ในสถานการณ์ COVID  
- การเตรียมมาตรการเพื่อรองรับการเกิดโรคอุบัติ
ใหม ่

- การมี
เทคโนโลยีใหม่ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การมีเครื่องมือ

ใหม่ๆ 

๖ Scenario ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ (สรส.)    

๗ Scenario ด้านวัคซีน 
 
 
 

 

- พัฒนา
วิธีการ
ควบคุม
คุณภาพ 
การผลิต
วัคซีน 

- เตรียม
ความพร้อม
ทางห้อง 

ปฏิบัติการ
เพื่อรองรับ
การตรวจ
วิเคราะห์

จาก 
พลาสม่า 

 
 

- วิธีการ
ควบคุม

คุณภาพการ
ผลิตวัคซีน 
ทุกชนิด 
- เตรียม 

ความพร้อม
รองรับการ
ผลิตและ
ควบคุม
คุณภาพ 

วัคซีนภายใน 
ประเทศ 

- เตรียมวิธี
และควบคุม

คุณภาพ
จากพลาสม่า 
รองรับการ
ผลิตและ
ควบคุม
คุณภาพ

จากพลาสม่า 
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 ลำดับ สถานการณ์ทีเ่ก่ียวข้องและกระทบกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะเกิดขึน้หลังจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ภายใน  
๑ ป ี

ภายใน  
๓ ปี 

ภายใน  
๕ ปี 

๘ DATA Scientist หา 
นัก 

วิเคราะห์
การแพทย์
ด้านเคมี 
แล้วส่งไป
เรียนต่อ

ด้าน DATA 
Scientist 

การ
ออกแบบ
จำลอง 

โครงสร้างยา 
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การประชุมเชงิปฏิบัติการจดัทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ ๒                 

วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๘๐๑  อาคาร ๘ ชั้น ๘ ประกอบด้วยผู้บริหารสูง  
ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยากรและคณะทำงานฯ จำนวน ๖๕ ท่าน 

ได้ร่วมกันคิดวิเคราะหค์ิดอย่างองค์รวมในภาพรวมของกรมอย่างครบวงจร จากสถานการณ์ COVID-19 
เพื่อหาประเด็นกลยุทธ์เพื่อรองรับสถานการณ ์COVID-19 อย่างเชื่อมโยงด้วยการใช ้Scenario 
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การวิเคราะหแ์รงขับเคลื่อนของสถานการณ์สรุปปัจจัยขบัเคลื่อนของสถานการณ์ในแต่ละระยะ 

 

 

 

 
  1 2 3 4 5  

COVID-19 pandamic 
(การระบาดระลอกถัดไป) 

Low severity  √ √  √ Hight serverity 

Leader policy Health-driven √  √ √  Capitalism 
Lab regulation National  √√   √ International 
Digitalization Optional  √  √ √ Mandatory 

Healthcare Economy Medical Hub 
Voluntary 
(Reactive) 

 √ √  √ 
Compulsory 
(Proactive) 

Herbal Medicine Preferrent Alternative √  √ √  Priority 
Self reliance Imported √ √ √   Locally produced 

Standardization Variance  √  √ √ Uniform (reliabla) 
Collaboration National   √ √ √ International 

RDI Tech Transfer+ 
Commercialisation 

Spacific use/low demand 
market (Area based) 

 
 

√  √ √  

General use/Hight demand 
market 

(Demand shrinkage) time to 
market  

Pre-feasibility 
Knowledge + tech 

(molecula base tech,Med 
supplies)Precision Med,Epidemiology 

Bio med 

Inadequate  √  √ √ abundance 

Time to Market Late Imitator 
 √  √ √ 

First Mover 
Fast Follover 

√ (A) Business as Usual     √ (B) Business Adaptation   √ (C) Business Resiliency 
สรุป  จุดเด่น  Collaboration (ทุนทางสังคม), K+T (ทุนบุคคล) และ Speed (ทุนองค์กร) 
        จุดปรับตัว  Tech Transfer ,Self-reliance ,Standardization (เชิงรุก) และ Healthcare Economy (เชิงรุก)          
              ยังพอมีเวลา Lab regulation 

 

A B 

สถานกาณ์การระบาดระลอกใหม่ระดบัน้อย                   

(ประครอง) 

สถานกาณ์การระบาดระลอกใหม่ระดบัปานกลาง 

(ปรับตัว) 

สถานกาณ์การระบาดระลอกใหม่ระดบัรุนแรง 

(ยืดหยุ่น) 

C 
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ผลการออกแบบชุดกลยุทธ์ที่่รองรับในทุกสถานการณ์การตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์ต่อสถานการณ์ 
 องค์ประกอบ  (A)  (B)  (C) 

1 IN-HOUSE √ √ √ 
2 PLATFORM 

IOT 
 √ 

 
√√√ 

 
3 SPEED 

TEAMWORK 
√ √√ √√√ 

4 ISSUE-BASED  √√ √√√ 
5 SUSTAINABILITY √ √√ √√√ 
6 REWARDS   √√√ 
7 CROSS-FUNCTIONAL √ √√ √√√ 
8 SHARED KPIS & OKRS √ √√ √√√ 

 

กลยุทธ์  PLATFORM + REWARDS + SPEED/TEAM + IN-HOUSE 
PLATFORM สามารถจัดสารสนเทศและแผนการณ์ ตามประเด็นความสนใจของผู้ตัดสินใจ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
REWARDS การให้รางวัล เพื่อจูงใจบคุลากร ที่ช่วยกันสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ และวิธีการเสริมสร้างชื่่อเสียงให้กรมฯ+ 
SPEED/TEAM มุ่งเน้นการตอบสนองเร็ว มีการทำงานแบบ Virtual Team ทั้งภายในและภายนอกกรมฯ 
IN-HOUSE ใช้ทรัพยากรภายในให้มากที่สุด ลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศ โดยอาจร่วมมือกับพันธมิตรวิจัยในประเทศ 

 

เป้าประสงค ์ ผลสัมฤทธิ์ที่ค่าดหวัง 

O๑ :  
ลดภาวะพึ่งพงิ 

๑. มีผลงานวิจัยการใช้สมุนไพรรักษา หรือ ป้องกัน COVID - 19 
๒. งบประมาณจำนวนเครื่องมือที่ประยุกต์ใช้และจำนวนชนิดชุดทดสอบ  
๓. งบประมาณที่ใช้ซื้อน้ำยา/สารมาตรฐาน ลดลงร้อยละ ๓๐ และจำนวนที่พัฒนาไม่
ต่ำกว่า ๒ ชนิด/ป ี
๔. คิดวิธีตรวจได้เองโดยไม่ต้องรองานวิจัยจากต่างประเทศ 
๕. ลดการนำเข้าวัสดุวิทย์ฯจากต่างประเทศ ได้ร้อยละ ๑๐ 
๖. สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ระดับอุตสาหกรรม 
๗. พัฒนาบุคลากร วิธียา Biopharma และห้องปฏิบัติการให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  
๘. ผลงานวิจัย/พัฒนาสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศไม่ต่ำกว่า ๕ เรื่องต่อปี 
๙. ส่งเสริมบุคลากร เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ และความรู้วิชาการ 
ที่ทันสมัย 
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๑๐. กำหนดคำรับรองการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงาน เรื่องนวัตกรรม/การสร้าง
ผลงานในป ี
๑๑. สร้าง Team Work ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและมี
แรงจูงใจพิเศษในการทำงาน 
๑๒. เน้นเชิงรุก มีปฏิสัมพันธ์กับเองชนหรือเครือข่ายให้ร่วมมือมากขึ้น 

O๒ :  
รางวัลและ
แรงจูงใจ  

๑. การเชิดชูเกียรติ (จำนวนรางวัล) 
๒. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพด้านระบบคุณธรรม  
(ร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่อยู่ในสายงาน) 
๓. บุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ ๒๐ ในแต่ละปี) 
๔. มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลง (ระยะ 3 ปี) 
๕. วงเงินที่ใช้ต่อรอบการประเมิน 
๖. จำนวนคนที่ได้รับ/หน่วยงาน 

O๓ : 
การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

๑. จำนวนเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง/ป ี    
๒. ความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๕  
๓. จำนวนสถานที่/ชุมชนที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐๐                        
๔. จำนวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ที่มีการถ่ายทอด ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง/ป ี   
๕. มูลค่ารายได้ที่เกิดจากการถ่ายทอดเพิ่มขึน้ร้อยละ ๒๐ 
๖. จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิ ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง/ป ี

O๔ : 
มาตรฐานบริการ
เชิงรุก 

๑. จำนวนนวัตกรรมบริการอย่างน้อย ๒ โครงการต่อปี 
๒. จำนวนเรื่องสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านช่องทางสื่อ  
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เรื่องต่อปี 
๓. จำนวนห้องปฏิบัติการที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
๔. จำนวนการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์  
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ กระบวนราย/ปี 
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O๕ : 
เศรษฐกิจเชิง
การแพทย์และ
สาธารณสุข 

 

๑. สำรวจความต้องการลูกค้า    
๒. Demand Driven          
๓. Spec ของสินค้า                                                 
๔. ความคุ้มค่า/ราคา/คุณภาพพัฒนามาตรฐาน 
๕. Brand น่าเช่ือถือ 

O๖ : 
ยกระดับ 
ตำแหน่งยา
สมุนไพรเชิง
ยุทธศาสตร ์

๑. ระเบิดจากข้างใน (ดูจุดแข็ง+พัฒนาบุคลากรอย่างมีเป้าหมาย) 
๒. นำผลวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/ยาสมุนไพร เข้าสู่บัญชยีาหลักแห่งชาติหรือบัญชี
นวัตกรรมไทย 
๓. กำหนดกลุ่มเป้าหมายใหช้ัดเจน (Scope) ของผู้ทีจ่ะนำไปใช้ประโยชน์ 
๔. มี Consumer Test + Consumer กอ่นทุก Project 
๕. เน้น Aging Society + Personalized Medicine (เช่น การเพิ่มภูมิคุ้มกัน/ด้าน
อักเสบ/ช่วยความจำ, ชะลอความชรา, ต้านโควิค) 
๖. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อย่างชัดเจน เช่น Smart Farmer 
ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมกับจังหวัด/กระทรวง
พาณิชย์/Novel Products ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงพานิชย์ 
๗. Key Result: ข้อมลูการจำแนกประเภทสมุนไพรที่มผีลต่อภูมิต้านทาน 
๘. ประเภทชนิดที่มีผลต่อไวรสั 

O๗ : 

PLATFORM 
และ ICT 

Obj: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ให้ได้รบัการับรองตามระบบ
คุณภาพ ISO 27001 (เพื่อความน่าเชื่อถือ + security ความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
HR: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพ ISO 27001  
ในปี 2564 
Obj: กรมวิทยาศาสตร์มีศูนยข์้อมูลกลางเพ่ือเช่ือมโยงข้อมูล 
HR: มีศูนย์ข้อมูลกลาง 6 ด้าน พร้อมใช้งานในปี 2565  
       - บุคลากร                         - ข้อมูลห้อง LABS 
       - ข้อมูลการเงิน                   - ข้อมูลความเสี่ยง 
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       - ข้อมูลครุภัณฑ์/ทรัพย์สิน     - ข้อมูลองค์ความรู้ 
Platform/IT  
     - Platform ที่เป็น Database บนมาตรฐานข้อมูลแบบเดียวกันและเช่ือมโยงกัน
ของหน่วยงานงานและ กสช. 
     - Platform ที่เชื่อมโยงกับระบบ LIMS (Lab information Management 
System) 

O๘ : 
ความร่วมมือและ 
ความรวดเร็ว 

๑. ขยายเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
    - ในประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดิม อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ต่อปี (อ้างอิงจากข้อมูลเดิม) 
    - ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ ๕ ตอ่ปี (อ้างอิงจากข้อมูลเดิม) 
๒. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เกิดความรวดเร็วในภารกิจ ได้แก่ เครื่องมือ  
(ดูผลจากการใช้) และระบบสารสนเทศ 
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รายนามคณะผู้จัดทำเล่ม 

1. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง         ผู้อำนวยการกองแผนงานและวชิาการ    ที่ปรึกษา 

2. นางสาวสมฤดี พินิจอักษร            หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน     คณะผูจ้ัดทำเล่ม 

3. นายสุวัธชัย ศรีพันธ์                   กลุ่มนโยบายและแผน                คณะผูจ้ัดทำเล่ม              

4. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณคีรีขันธ์    กลุ่มนโยบายและแผน                คณะผูจ้ัดทำเล่ม               

5. นางสาววีรวรรณ ลอยมา             กลุ่มนโยบายและแผน                                  คณะผู้จัดทำเล่ม               

6. นางสาวอมรรัตน์ เกษร               กลุ่มนโยบายและแผน                                  คณะผู้จัดทำเล่ม               

7. นางสาวธันยนันท์ รอดเหลือจาด    กลุม่นโยบายและแผน                                  คณะผู้จัดทำเล่ม                          

8. นางสาวภูริชญา ปลอดปลอ้ง          กลุ่มนโยบายและแผน                                 คณะผู้จัดทำเลม่                          
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