
ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ประเภทการสมัคร [ / ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  
[ / ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ DDC COVID-19 เรว็คือรอด ประชำชนปลอดภัย 
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

[  ] 1. กำรนำำองคก์ร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [  ] 6. กำรจดักำรกระบวนกำร 
[ / ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ช่ือหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
ท่ีอยู่ 88/ 21 ถนนติวำนนท์ อำำเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุรี 11000 
โทรศัพท์  0 2590 3348     โทรสาร 0 2590 3268     เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th
ช่ือผู้เขียน (ผู้นำาเสนอ) นำงเบญจมำภรณ์ ภิญโญพรพำณิชย์ ตำำแหน่ง ผู้อำำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
โทรศัพท์  0 2590 3348  โทรสาร 0 2590 3268 
มือถือ 08 1640 9393    อีเมล ddcopdc@gmail.com
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” 
1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงระบบปฏิบัติกำรในภำวะฉุกเฉิน ให้มีควำมครอบคลุมปัจจัยเส่ียงต่ำง ๆ  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
2) กำรพัฒนำกลยุทธท์ี่สำมำรถตอบสนองต่อกำรแพร่ระบำด ที่มีควำมยืดหยุ่นตำมบริบทของแต่ละพื้นทีท่ั่วประเทศ
3) กำรสรำ้งรูปแบบที่เป็นมำตรฐำนกลำงเพื่อถ่ำยทอดลงสูร่ะดับพื้นที่
ประสิทธิผล 
1) สำมำรถควบคุมกำรแพรก่ระจำยเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในทกุพื้นที่ทัว่ประเทศไทย โดยได้รับควำมรว่มมือจำก      
ทุกภำคส่วนในกำรร่วมดำำเนินกำรตำมข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
2) มีกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำร กำรสื่อสำร กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ร่วมกับหน่วยงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงด้ำนตำ่ง ๆ ผนึกกำำลังโดยมุ่งเน้นประโยชน์สุขภำคประชำชน
3) ลดควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมให้เกดิกำรทำำงำนรูปแบบใหม่ (New normal) เพื่อประคอง
เศรษฐกิจของประเทศในสภำวะวิกฤต
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   

 [ / ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [ / ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : DDC COVID-19 เรว็คือรอด ประชำชนปลอดภัย
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :

กรมควบคุมโรคมีภำรกิจหลักในกำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพต่ำง ๆ  ภำยใต้แนวคิดทำงด้ำนระบำดวิทยำ             
(Prevent Detect Respond) โดยมีโครงสร้ำง และระบบ       
กำรบัญชำกำรเหตุกำรณ์ที่มีเครือข่ำยทัว่ทั้งประเทศ ดำำเนินกำร
ภำยใต้คำำสั่งจำกศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข 
(EOC) เพ่ือรับมือกับวิกฤตจำกโรคระบำดร้ำยแรงในประเทศไทย           
ในอดตี เช่น โรคซำร์ส โรคไข้หวัดใหญ่ โรคเมอร์ส และไข้หวัดนก
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด จนเมื่อเกิดกำรแพรร่ะบำด            
ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทำำให้            
กรมควบคุมโรคต้องมีกำรประยุกตใ์ช้ทรพัยำกรดำ้นระบบ 
กำำลังคน และควำมเชี่ยวชำญ ในกำรบริหำรจดักำรควบคุม
กำรระบำด ให้มีควำมครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ เพือ่ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 
ระบบปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรคได้

ปรับเปลี่ยนวิธีกำรทำำงำนใหม่ในองค์กรให้เป็นแบบ Agile team 
จำกเดิม 11 กลุ่มภำรกิจเป็น 15 กลุ่มภำรกิจ โดยเพิ่ม              
ฝ่ำยผู้ปฏิบัติกำรในส่วนกลุ่มงำนภำรกิจกำรจดักำรภำวะฉุกเฉิน 
(EOC Manager) และกลุ่มภำรกิจมำตรฐำนกำร
กักกัน(Quarantine) และเพิ่มกลุ่มภำรกิจเทคโนโลยดีิจิทัล 
(Digital Support team) และกลุ่มงำนภำรกิจบริหำรจัดกำร 
(Administration) 
ในส่วนของหน่วยสนับสนุน นอกจำกน้ียังมีกำรวำงกลยุทธ์ 6C Strategy 
เพื่อเป็นแบบแผนในกำรบริหำรจัดกำร EOC ตำมกลุ่มภำรกจิตำ่ง ๆ
ได้แก่ 1) กำรเฝ้ำระวังทีด่่ำนทำ่อำกำศยำน ด่ำนพรมแดน ด่ำนทำ่เรือ โดยมีนวัตกรรมเพื่อกำรควบคุมโรค                
“รถวิเครำะห์ผลดว่นพิเศษ” เพ่ือคัดกรองเชิงรุกในชุมชนและพ้ืนท่ีแออัด (Capture) 2) ดูแลรักษำและป้องกันกำรแพร่เช้ือ (Case 
management) ร่วมกับสถำนพยำบำลของรัฐ และเอกชน เพื่อจดัทำำสถำนกักกันที่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์             

ของภำครัฐ State quarantine ตลอดจนกำำหนด
มำตรกำรสำำหรับกิจกรรมพิเศษ ผลสำำเร็จสำำคัญ 
คือ ประเทศไทยสำมำรถจดักำรแข่งขันแบดมินตัน 
ระดับโลก และระบบดูแลแขก VIP ของประเทศไทย        
เป็นต้น 3) กำรติดตำมผู้สัมผัสและควบคุมโรค                 

         (Contact tracing) พัฒนำแพลตฟอร์ม “DDC-Care” และแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ตำมค้นหำผู้ป่วย
และกลุ่มเสี่ยง 4) กำรสื่อสำรควำมเสี่ยง (Communication) พัฒนำกำรสื่อสำรในหลำยช่องทำง เช่น Line ChatBot 
Covid-19 ป้องกันได้ และแพลตฟอร์ม “ไทยรู้สู่โควดิ”                   5) มำตรกำรทำงกฎหมำยและชุมชนมีส่วนร่วม
(Community participation & Law) ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย ผู้แทนจำกทกุภำค
ส่วนระดับจังหวัด ตำำบล และหมู่บ้ำน ในทุกจังหวดัเข้ำมีสว่นร่วม                ในกำรควบคุมกำรระบำดและมีหน่วยปฏิบัติ

ภาพท่ี 1 ระบบปฏิบัติกำรตอบโต้
ภำวะฉุกเฉินรูปแบบเก่ำ

ภาพท่ี 2 ระบบปฏิบัติกำรตอบโต้
ภำวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่

ภาพท่ี 3 กลยุทธ์ 6C Strategy ในกำรจดักำรกับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
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กำรสอบสวนโรคในพ้ืนท่ีทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 6) ประสำนงำนรวบรวมข้อมูล (Coordinating and Joint Information Center) 
จัดทำำระบบนิเวศน์ข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณำกำร “DDC-Ecosystem”                 เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำค
ส่วนอ่ืน ๆ เกิดเป็นรูปแบบที่เป็นมำตรฐำนกลำง (Best practice model) ให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019 (  ศบค  .)   เสนอนำยกรัฐมนตรีประกำศ                  เป็นนโยบำยและถ่ำยทอดไปยังเขต  
พื้นทีต่ำมสำำนักงำนป้องกันควบคุมโรค   (  สคร  .)   ทั้ง   12   เขตทัว่ประเทศไทย                  ตำมข้อกำำหนด ในมำตรกำร  
ทำงกฏหมำย   (  พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ  .  ศ  . 2558)  

จำกระบบปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินที่เหมำะสม และได้มำตรฐำนระดับสำกล ประกอบกับกำรบริหำร
จัดกำรควบคุมโรคทกุพื้นที่ทัว่ประเทศไทย จึงทำำให้ไดร้ับกำรยอมรับและชื่นชมจำกนำนำชำติ จดัอันดับให้เป็นประเทศ
ที่มีควำมเข้มแข็งด้ำนควำมมั่นคงสุขภำพ (Global Health Security) เป็นอันดับที่ 6 จำกทั้งหมด 195 ประเทศ       
และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย ด้ำนกำรรับมือกับกำรระบำดของโรคโควิด 19 และตดิอันดับที่ 1 ประเทศที่ฟื้นตวั       
และรับมือกำรระบำดของโรคโควดิ 19 ได้ดีที่สดุจำก 184 ประเทศทั่วโลก 
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