


 

 
 
 
 

    ประกาศกรมควบคุมโรค 
เรื่อง  สายโซแหงคุณคา (Value Chain) กรมควบคุมโรค 

………………………………………… 
 

ดวยกรมควบคุมโรค ไดวิเคราะหสายโซแหงคุณคา ( Value Chain) ของกระบวนการทํางาน
ของกรมควบคุมโรคท่ีมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกัน ซ่ึงเปน การกําหนดกลยุทธการทํางานใหได  
ผลลัพธตามวิสัยทัศน ของกรมควบคุมโรค  “เปนองคกรชั้นนําระดับนานาชาติ ท่ีสังคมเชื่อถือและ
ไววางใจเพ่ือปกปองประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ดวยความเปนเลิศทางวิชาการ ภายใน  
ป 2563”  

กรมควบคุมโรคจึงประกาศ นโยบายสายโซแหงคุณคา ( Value Chain) ของกรมควบคุมโรค 
ท่ีเปนประโยชนตอความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการของผูรับบริการ การพัฒนา
คุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางานของกรมควบคุมโรค ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ของ สํานักงาน ก.พ.ร. ใหบุคลากรทุกทานทราบ ดังนี้ 

 

 
สายโซแหงคุณคา (Value Chain) 

เพ่ือการสื่อสาร... 

สําเนาคูฉบับ 
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เพ่ือการสื่อสารและสรางความเขาใจใหกับบุคลากร กรมควบคุมโรค จึงกําหนดคํานิยามและ
ความหมายของสายโซแหงคุณคา ( Value Chain) กรมควบคุมโรค อธิบายขอมูลตั้งแต  A ถึง I 
ดังตอไปนี้ 

คือ การทบทวนสถานการณและสภาพปญหา เพ่ือกําหนดทิศทาง นโยบาย  
แผนยุทธศาสตร เปาหมายมาสูการขับเคลื่อน  กระบวนการสรางคุณคา ( Key Process), คุณภาพ/
คุณคา (Quality/Value), กลุมเปาหมาย ( Target Group) ใหเปนไปตามแผน  โดยมีการตรวจสอบ
ภายใน และการกํากับ ติดตาม ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงตามวงจร การบริหารงานคุณภาพ ( PDCA) 
ใหเกิดกระบวนการเรียนรู/การแลกเปลี่ยนความรู  

 คือ กระบวนการสนับสนุน (Key Support) จํานวน 6 กระบวนการ ไดแก  
1) การจัดการเชิงยุทธศาสตร  
2) การบริหารทรัพยากรบุคคล  
3) การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 
4) การจัดการความรู  
5) การบริหารงบประมาณ  
6) การบริหาร Supply  

ซ่ึงกระบวนการสนับสนุน จะผลักดันใหเกิดกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ท่ี
มีคุณภาพ การท่ีกรมควบคุมโรคสรางผลผลิต (Output) ของกระบวนการสนับสนุน (Key Support) จะ
ขับเคลื่อนโดยตรง กับ กลุมเปาหมาย  คือ ประชาชนโดยตรงสวนหนึ่งขับเคลื่อนผานกลุมเครือขายท่ี
ทํางานดวยกันใหเกิดผลสัมฤทธิ์  

คือ กระบวนการสรางคุณคา ( Key Process) กระบวนการหลักในการสรางคุณคา
แบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมสรางเครื่องมือ กลุมเตรียมความพรอม และกลุมสื่อสารขับเคลื่อน 
จํานวน 9 กระบวนการ ดังตอไปนี้ 

กลุมสรางเครื่องมือ ประกอบดวย  
1) การวิจัยและองคความรู  
2) การพัฒนามาตรฐานกฎหมาย 
3) การพัฒนารูปแบบบริการเฉพาะดาน 
4) การพัฒนาขาวกรองและการพยากรณโรคและภัยสุขภาพ  

 
 

กลุมเตรียมความพรอม... 
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กลุมเตรียมความพรอม ประกอบดวย  
5) การเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

กลุมส่ือสารขับเคล่ือน ประกอบดวย 
6)  สื่อสารความเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ  
7)  ถายทอดความรูโรคและภัยสุขภาพ 
8)  บังคับใชกฎหมาย  
9)  พัฒนาเครือขาย 

 คือ คุณภาพ/คุณคาการใหบริการ ( Quality/Value) โดยการผลักดันการปองกัน 
ควบคุมโรค อยางเปนระบบ และตองคํานึงถึง ปจจัยท่ีเก่ียวของหลายดาน  เชน นโยบาย ความรูดาน
วิชาการ  ความเชี่ยวชาญในการปองกันควบคุมโรค และ การบริหารจัดการระบบตางๆ  จึงทําใหการ
ควบคุมปองกันโรคท่ีทํางานรวมกับเครือขายหรือเขตบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพและ สอดคลองกับ
สถานการณโรคและภัยสุขภาพ 

คือ กระบวนการสนับสนุน ( Key Support) ไดแก การตรวจสอบภายในและการ
ติดตามประเมินผล ซ่ึงตองติดตามการดําเนินงานของ กระบวนการหลัก  (Key Process) ในการสราง
คุณคาการทํางานของกรมควบคุมโรค แบงเปน 3 กลุม  ไดแก กลุมสรางเครื่องมือ กลุมเตรียมความ
พรอม กลุมสื่อสารขับเคลื่อน อีกท้ังตองติดตามคุณภาพ/คุณคาการใหบริการ ( Quality/Value) 
ในแตละกลุมเปาหมาย ( Target Group) เพ่ือการปรับปรุงตามวงจร การบริหารงานคุณภาพ ( PDCA) 
ใหเกิดกระบวนการเรียนรู/การแลกเปลี่ยนความรู  

 คือ ผูรับบริการ กลุมเปาหมาย  (Target Group) การปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพตองคํานึงถึงประชาชนเปนหลัก คุณคาท่ีจะสงมอบ ใหประชาชนในการปฏิบัติ งานตามพันธกิจ
กรมควบคุมโรค คือ การลดเสี่ยง ลดโรค ลดตาย โดยผานกลุมเปาหมาย ( Target group) ซ่ึงการ
กําหนดกลุมเปาหมายมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเหมาะสมกับการกําหนดกลยุทธการทํางานใหไดผลลัพธ
ตามท่ีคาดหวัง จึงแบงกลุมเปาหมายท่ีแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ีดําเนินการ เชน   

- กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคและภัยสุขภาพ (ตามสภาวะการเสี่ยงแบบตางๆ) 
- กลุมวัย(เด็ก/วัยรุน/ทํางาน) 
- กลุมโรค (โรค) 

ซ่ึงผลผลิต (Output) ของกรมควบคุมโรค สวนหนึ่งถูกขับเคลื่อนไปโดยตรงกับกลุมเปาหมาย ซ่ึงคือ 
ประชาชน อีกสวนหนึ่งขับเคลื่อนผานกลุมเครือขายท่ีทํางานดวยกันใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการปองกัน
ควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพ  

ผลลัพธ... 
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