รายการผลิตภัณฑทางวิชาการและองคประกอบของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑและความหมาย
องคประกอบของมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑกลุม ที่ 1. ประกอบดวย
1. มีการวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตรหรือนโยบาย
นโยบาย ยุทธศาสตร กฎหมายและมาตรการ
ประกอบดวย
นโยบาย คือหลักและวิธีการที่หนวยงานถือ
a. มีการกําหนดทิศทางของหนวยงาน
เปนแนวทางดําเนินการยุทธศาสตร
b. มีการวิเคราะหประเด็นสําคัญที่จะตองมุงเนนและให
ความสําคัญ (ประเด็นยุทธศาสตร)
c. กําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
d. กําหนดกลยุทธหรือสิ่งที่ตองทําเพื่อใหบรรลุ
เปาประสงค
2. ในขั้นตอนการจัดทําจะตองมีผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของเขา
รวมอยางครบถวน
3. มีการตรวจสอบและทบทวนยุทธศาสตรหรือนโยบายกอน
นําไปเผยแพร โดยคณะผูจัดทําและผูตรวจสอบภายนอก
4. มีแผนการทบทวน ปรับปรุงเปนระยะ ภายหลังการนําไปใช
เพื่อใหเหมาะสมและทันตอเหตุการณ
- กฎหมาย
1. สอดคลองกับหลักสากลและไมขัดรัฐธรรมนูญ
2. มีขอมูลหรือหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน
3. ผานการประชุมหรือใหความคิดเห็นโดยผูเ ชี่ยวชาญ
4. มีกระบวนการมีสวนรวมหรือรับฟงความคิดเห็นจากผูม ีสวน
ไดสวนเสีย
- มาตรการ หมายถึง วิธีการตัดสิน ที่ 1. มีการวิเคราะหสถานการณวาจําเปนจะตองมีมาตรการในการ
จะนําไปสูความสําเร็จ
ปองกันควบคุมโรค
2. มีขั้นตอนการปรึกษาหรือหรือกลั่นกรองโดยผูเชี่ยวชาญวา
มาตรการที่จัดทําสอดคลองกับสถานการณ
3. มีขั้นตอนการตรวจสอบวามาตรการที่สรางมีหลักวิชาการ
สนับสนุน
4. มีการกําหนดแนวทางการประเมินผลสําเร็จของมาตรการ

ผลิตภัณฑและความหมาย
ผลิตภัณฑกลุม ที่ 2. ประกอบดวย
รายงานผลการวิจัย ผลการสํารวจ ผลการ
ประเมิน
- รายงานผลการวิจัย

- ผลการสํารวจ

- ผลการประเมินผล

องคประกอบของมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ
1. ชื่อ/วัตถุประสงคงานวิจัยสอดคลองกับกรอบนโยบายการทํา
วิจัยของ กรมควบคุมโรค หรือ และ วช.
2. แผนงานโครงการผานการพิจารณา และไดรับการพิจารณา
หรือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุม
โรคหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือ คณะกรรมการงานวิจัย
ของหนวยงาน
3. มีการควบคุมกํากับ (Protocol compliance) รายงาน
ความกาวหนา(progress report) สงรายงานฉบับสมบูรณ(full
paper)
4. ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารหรือเผยแพร
5. มีขอสรุป/ขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบาย หรือ
ตอยอดเพื่อพัฒนางานวิชาการ
หมายเหตุ การวินิจฉัยวาไดมาตรฐานใหเปนไปตามรายละเอียด
ของโครงการ
1. ชื่อ/วัตถุประสงคการสํารวจสอดคลองกับภารกิจของกรมฯ
2. ขั้นตอนการดําเนินงานถูกตองสอดคลองกับระเบียบวิธีวิจัย
3. ผลการสํารวจมีการวิเคราะหวิจารณตามหลักวิชาการ หรือมี
การรับฟงความเห็นของผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่สํารวจ
4. มีเอกสารอางอิงและแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
5. บทสรุปผลการสํารวจสามารถนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑหลัก
ของกรมควบคุมโรค
1. ชื่อ/วัตถุประสงคการประเมินโครงการสอดคลองกับภารกิจ
ของกรมควบคุมโรค
2. ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานถู ก ต อ งตามรู ป แบบการประเมิ น
โครงการ (เชน ประเด็นการประเมิน,เครื่องมือที่ใช,วิธีการ
รวบรวมขอมูล,การวิเคราะหขอมูล,เกณฑการตัดสินผลการ
ประเมิน)
3. สรุ ป และอภิ ป รายผลการประเมิ น และข อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายโดยเปรี ยบเที ยบให เห็นว าการมีโครงการกับไมมี
โครงการได ผ ลต า งกั น อย า งไร,ควรปรั บ โครงการในด า น
ใดบางและปรับอยางไร

ผลิตภัณฑและความหมาย
ผลิตภัณฑกลุม ที่ 3.
- องคความรู
- รายงานการสังเคราะหองคความรูที่ได
จากการประชุมวิชาการและ/หรืออื่นๆ

- นวัตกรรม
- รูปแบบ
- เทคโนโลยี

องคประกอบของมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
1. วิเคราะหความตองการ และความจําเปนในการผลิตองค
ความรู,นวัตกรรม,เทคโนโลยี (Need analysis) ที่สอดคลอง
กันนโยบายและภารกิจของกรมควบคุมโรค
2. มีการกําหนดกรอบแนวคิด พรอมเขียนโครงการ/โครงราง
การทํางาน โดยไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ประชุมผูเชี่ยวชาญ/ผูปฏิบัติงาน
ใชกระบวนการคิดคนนวัตกรรมตาม ADDIE Model ดังนี้
A = Analysis = ศึกษาและวิเคราะหวานวัตกรรมใด ที่จะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
D = Design = ในขั้นนี้จะตองทําการออกแบบนวัตกรรมใหตรง
ตามที่ไ ด วิเ คราะหไ ว ใ นข างต น และกํ า หนดขั้น ตอนตางๆใน
กระบวนการใหชัดเจนกอนลงมือสรางนวัตกรรม
D = Development = สรางนวัตกรรมตามขั้นตอนที่ไดออกแบบ
ไว โดยมี ผูเ ชี่ยวชาญดา นนวัตกรรมนั้นๆเป น ผู ใ หคํ าปรึก ษา+
ตรวจสอบ
I = Implementation =
นํ า นวั ต กรรมไปทดลองใช กั บ
กลุมเปาหมาย โดยในการกําหนดขนาดกลุมเปาหมายตามหลัก
มาตรฐานของระเบียบวิธีวิจัยเปนหลัก
E = Evaluation =
การประเมิ น ผลที่ ไ ด จ ากการทดลองใช
นวัตกรรมวาไดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม หาก
ไดผลตามวัตถุประสงคจึงจะสามารถนํานวัตกรรมนั้นไปใชได
จริง แตหากประเมินแลวไมไดผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ใหทํา
การปรั บ ปรุ ง นวั ต กรรมและนํ า มาทดลองใช อี ก ครั้ ง จนกว า
นวัตกรรมนั้นจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคจึงจะสามารถ
นําไปใชไดจริง

ผลิตภัณฑและความหมาย
ผลิตภัณฑกลุม ที่ 4.
- คูมือ
- แนวทาง
- คูมือ (Manual) คือ หนังสือหรือ
ตํารา เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใช
อํานวยความสะดวกในการศึกษา/
ดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
- แนวทาง (Guideline) คือ เอกสารที่
เผยแพรใหแกบุคลากรสุขภาพเพื่อ
ชวยในการตัดสินใจแตไมใช
มาตรฐานตามกฎหมาย

- หลักสูตร

องคประกอบของมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
1. วิเคราะหปญหาและความจําเปนของการดําเนินงานที่สงผล
ตอการปองกันและควบคุมโรค (สอดคลองกับบทบาทและ
นโยบายของกรมควบคุมโรค)
2. มีการวิเคราะหกลุมเปาหมายและผูใช
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําราง ที่
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญและกลุมเปาหมายผูใช
4. มีการทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการที่สําคัญ
5. ผานการทบทวนของผูเชี่ยวชาญเพื่อหาขอสรุปทางวิชาการ
6. ประเมินผลการนํามาตรฐาน/แนวทาง/คูมือไปใช
7. กําหนดแนวทางทบทวน/ปรับปรุง
ตองมีรายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้
1. มีการหาความจําเปนและความตองการในการฝกอบรม
2. มีการวิเคราะหความสอดคลองเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรม
3. มีการประเมิน เพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตร

- มาตรฐาน (Standard) n. 1. a level of
มีกระบวนการขั้นต่ํา ดังนี้
quality or achievement 2.a required or 1. มีการวิเคราะหกลุมเปาหมายผูใช “มาตรฐาน “
accepted level of quality or achievement 2. มีการวิเคราะหบทบาทและนโยบายของกรมควบคุมโรค และ
3. Something used as a measure in order
บริบทของกลุมเปาหมาย (บทบาท ความตองการ นโยบาย
to make comparison
ความพรอม)
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทํารางฯ (โดยการมี
สวนรวมของกลุมเปาหมายผูใช)
การจัดทํา “มาตรฐาน” จะตองใหผูใช “มาตรฐาน” เขามามี
สวนรวม
4. มีการทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการ อยางครอบคลุม
5. มีการใหนา้ํ หนักหลักฐานทางวิชาการ (Grade evidence) โดย
ผูเชี่ยวชาญ
6. มีการวางแนวทางขยายการใช “มาตรฐาน” และประเมินผล

ผลิตภัณฑและความหมาย
ผลิตภัณฑกลุม ที่ 5.
- ขาวกรอง

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

ผลิตภัณฑกลุม ที่ 6.
องคประกอบของมาตรฐานการดําเนินงาน มีดังนี้
- ฐานขอมูลอางอิง หรือฐานขอมูล
1. วิเคราะหความตองการ และความจําเปนในการสรางขอมูล
วิชาการ
อางอิง,ฐานขอมูลโรคและภัยสุขภาพ (Need analysis) ที่
- ฐานขอมูลโรคและภัยสุขภาพ หรือ
สอดคลองกับนโยบายและภารกิจของกรมควบคุมโรค
ฐานขอมูลดานระบาดวิทยา
2. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับสําหรับจัดทําฐานขอมูล
3. ตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลโดย
ผูเชี่ยวชาญ/คณะทํางาน
4. วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยผูเชี่ยวชาญ/คณะทํางาน
5. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่จะทําการเผยแพร กอน
การเผยแพร
6. ประเมิ น ผล และติ ด ตามพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของ
ฐานขอมูลอยางตอเนื่อง

