เกณฑการจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑทางวิชาการของกรมควบคุมโรค
คําอธิบาย:
1. ผลิตภัณฑ หมายถึง ผลผลิตที่ไดจากการดําเนินงานตามภารกิจของกรม เชน นโยบาย ยุทธศาสตร
กฎหมาย มาตรการ มาตรฐาน แนวทาง คูมือ หลักสูตร ผลงานวิจยั ผลการสํารวจ ผลการประเมิน
ฐานขอมูลโรคและภัยสุขภาพ ขาวกรอง องคความรู รายงานการสังเคราะหองคความรูที่ไดจากการ
ประชุมวิชาการ ขอมูลอางอิง นวัตกรรม เทคโนโลยี
2. มาตรฐานสากล หมายถึง มีกระบวนการจัดทําผลิตภัณฑตามมาตรฐาน ดังนี้
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑกลุม ที่ 1.
นโยบาย ยุทธศาสตร กฎหมายและ
มาตรการ

องคประกอบของมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ
ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานสากลที่กําหนดและเปนที่
ยอมรั บในระดับชาติหรือ นานาชาติ เช น IHR,
WHO,
อนุ สั ญ ญาควบคุ ม ยาสู บ ขององค ก ารอนามั ย โลก (WHO
FCTC), EIA, HIA, PMQA, HA, ISO, Healthy work place
เปนตน
หรือมีมาตรฐาน ดังนี้ 1)มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน
2)ผานการประชุม/ใหความเห็นโดยผูเชี่ยวชาญ 3)สอดคลอง
กับนโยบายและหลักสากล 4)มีการกํ ากั บ ติด ตาม 5)มีก าร
ประเมินผล

ผลิตภัณฑกลุม ที่ 2.
- ผลงานวิจัย
- ผลการสํารวจ
- ผลการประเมิน

องคประกอบของมาตรฐานการดําเนินงาน มีดังนี้
1. ชื่อ/วัตถุประสงคงานวิจัยสอดคลององกับกรอบนโยบาย
การทําวิจัยของ กรมควบคุมโรค และ วช.
2. แผนงานโครงการผานการพิจารณา และไดรับการรับรอง
จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัย กรมควบคุ มโรค หรือ
กระทรวง คณะกรรมการฯ ชุดของกระทรวงสาธารณสุข
3. มีการควบคุมกํากับ (Protocol compliance) รายงาน
ความกาวหนา(progress report) สงรายงานฉบับสมบูรณ(full
paper) และดําเนินการตามหลัก ICH-GCP
4. ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารในประเทศ/ตางประเทศ
5. มีขอสรุ ป /ข อเสนอแนะ เพื่ อนํา ไปสูการกํา หนดนโยบาย
หรือตอยอดเพื่อพัฒนางานวิชาการ

ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑกลุม ที่ 3.
- องคความรู
- รายงานการสังเคราะหองคความรูที่
ไดจากการประชุมวิชาการและ/หรือ
อื่นๆ
- นวัตกรรม (รูปแบบ)
- เทคโนโลยี

องคประกอบของมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ
ขั้นตอนการดําเนินงานมาตรฐาน
1. วิเคราะหความตองการ และความจําเปนในการผลิตองค
ความรู, นวัตกรรม, เทคโนโลยี (Need analysis) ที่สอดคลอง
กับนโยบายและภารกิจของกรมควบคุมโรค
2. มีการกําหนดกรอบแนวคิด พรอมเขียนโครงการ/โครงราง
การทํ า งาน โดยได จ ากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ ง
ประชุมผูเชี่ยวชาญ/ผูปฏิบัติงาน รวมกันกําหนด
3. ดําเนินการตามขั้นตอนของโครงการ เนนที่ผลผลิต
3.1 การออกแบบและจั ด ทํ า ตั ว ต น แบบขององค ค วามรู ,
นวัตกรรม, เทคโนโลยี (Prototype)
3.2 พัฒนาคุณภาพทางวิชาการของตนแบบ โดยผานการ
พิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ หรือใชวิธีวิจัยทดสอบความ
นาเชื่อถือ
3.3 ทดลองใช (Tryout) โดยดําเนินการกับกลุมเปาหมาย
ขององคความรู, นวัตกรรม, เทคโนโลยี และสรุปผล
องคความรู, นวัตกรรม, เทคโนโลยี ที่เหมาะสม
4. เผยแพร/ขยายผล องคความรู, นวัตกรรม, เทคโนโลยีที่
ผลิตไดสูผูเกี่ยวของ
5. ประเมินผล และติดตามพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพขององค
ความรู, นวัตกรรม, เทคโนโลยี อยางตอเนื่อง

ผลิตภัณฑกลุม ที่ 4.
มาตรฐาน แนวทาง คูมือ และ
หลักสูตร

1. ดําเนินการตาม Minimal process ที่ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม “การจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 กรมควบคุมโรค ผานระบบ
VDO Conference” วันที่ 5 มีนาคม 2552 เวลา 13.0016.30 น. ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมควบคุมโรค
กระบวนการ minimal process มีดงั นี้ 1)มีการวิเคราะห
กลุมเปาหมายผูใช 2)มีการวิเคราะหบทบาทและนโยบายของ
กรมควบคุมโรค และบริบทของกลุมเปาหมาย (บทบาท ความ
ตองการ นโยบาย ความพรอม) 3)มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางานจัดทํารางฯ (โดยการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย
ผูใช) 4)มีการทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการสําคัญ
5)ใหน้ําหนักหลักฐานทางวิชาการ (Grade evidence) โดย
ผูเชี่ยวชาญหรือเอกสารอางอิงที่นาเชื่อถือ 6)วางแนวทาง
ประเมินและขยายผล

ผลิตภัณฑ

องคประกอบของมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ
2. กรณีหลักสูตรการฝกอบรม ตองมีรายละเอียดตามเอกสาร”
หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม” ซึ่งจัดทําโดย กรม
ควบคุมโรค ทีร่ ะบุไวในตัวบงชี้คุณภาพมาตรฐานที่ 1
หลักสูตร ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ ดังนี้ 1)มีการวิเคราะห
ความสอดคลองเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรม 2)มีการหาความ
จําเปนและความตองการในการฝกอบรม 3)มีการประเมิน
เพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตร

ผลิตภัณฑกลุม ที่ 5.
ขาวกรอง

องคประกอบของมาตรฐานการดําเนินงาน มีดังนี้
1. กําหนดขอมูลหลักของขาวกรอง
2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
3. ใหน้ําหนักความนาเชื่อถือของขอมูล
4. เนื้อหาของขาวกรองสามารถระบุสภาพปญหาทั้ง เวลา
บุคคล และสถานที่ได
5. มีการปรับปรุงขอมูลนั้นใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ

ผลิตภัณฑกลุม ที่ 6.
ขอมูลอางอิง
ฐานขอมูลโรคและภัยสุขภาพ

องคประกอบของมาตรฐานการดําเนินงาน มีดังนี้
1. วิ เ คราะห ค วามต อ งการ และความจํ า เป น ในการสร า ง
ขอมูลอางอิง, ฐานขอมูลโรคและภัยสุขภาพ (Need analysis)
ที่สอดคลองกับนโยบายและภารกิจของกรมควบคุมโรค
2. รวบรวมข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด ทํ า ข อ มู ล อ า งอิ ง ,
ฐานข อ มู ล โรคและภั ย สุ ข ภาพ โดยข อ มู ล เหล า นั้ น ต อ งได
มาตรฐาน และไดรับการเผยแพร
3. วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยผูเชี่ยวชาญ/คณะทํางานในสาย
งานที่เกี่ยวของ กอนจัดเก็บ
4. ประเมิ น ผล และติ ด ตามพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของ
ขอมูลอางอิง, ฐานขอมูลโรคและภัยสุขภาพ อยางตอเนื่อง

************

