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1. ความเปนมาและวัตถุประสงคของการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การดําเนินงานโครงการความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข (Thailand MOPH - U.S.CDC 

Collaboration on Health, TUC) มีความตอเนื่ องยาวนานมาเกือบสี่ทศวรรษ โดยหัวหนาโครงการ           
ความรวมมือฯ สวนใหญ เปนบุคลากรในสังกัดหนวยงานสวนกลางของกระทรวงสาธารณสุข ท้ั งนี้              
หนวยประสานงานโครงการความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐฯ 
(MOPH–TUC Coordinating Unit, Co-Unit) กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํ านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เล็งเห็นวา มีบุคลากรในสวนภูมิภาคท่ีมีศักยภาพในการเปนหัวหนาหรือผูชวยหัวหนาโครงการ             
ซ่ึงปฏิบัติงานอยูตามสํานักงานและโรงพยาบาลตาง ๆ อยูจํานวนไมนอย สมควรท่ีจะจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการบริหารจัดการโครงการความรวมมือนี้ เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรรุนใหมไดเขามามีบทบาท
มากข้ึน และมีโครงการใหม ๆ ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข ซ่ึงจะเกิดผลดี               
ตอการดําเนินงานโครงการความรวมมือในระยะตอไป 

การประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบดวยการบรรยายความเปนมาและรูปแบบการบริหารจัดการ
โครงการความรวมมือฯ (CDC Grant Management) การวิเคราะหจุดออนหรือความทาทาย (Gap 
Analysis) การบริหารจัดการโครงการ (Professional Project Management) และการประชุมกลุมระดม
สมองเพ่ือวิเคราะหภาพรวมของแตละแผนงานภายใตความรวมมือไทย–สหรัฐ ดานสาธารณสุข (Program 
Overview) และการพัฒนาแนวคิดโครงการฯ (Concept Note) เพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหา
สาธารณสุขของประเทศและภูมิภาค  

 

2. ผูเขารับการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร  
 ผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบดวยบุคลากรสาขาตาง ๆ ไดแก แพทย นักเทคนิค

การแพทย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นักวิเทศสัมพันธ และนักวิชาการคอมพิวเตอร จากหนวยงานในสวนภูมิภาคสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในเขตสุขภาพตาง ๆ) 19 คน สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคเขต 13 คน หนวยงานในสวนกลางสังกัดกรมควบคุมโรค 10 คน ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย             
4 คน หนวยงานสังกัดกรมการแพทย 4 คน หนวยงานสังกัดกรมอนามัย 4 คน และหนวยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร 5 คน รวมท้ังสิ้น 55 คน  
 

3. การบรรยายความเปนมาและรูปแบบการบริหารจัดการโครงการฯ ภายใตความรวมมือไทย – 
สหรัฐ ดานสาธารณสุข (CDC Grant management) โดย นายแพทยจักรรัฐ พิทยาวงศอานนท 

ผูอํานวยการฝายไทย ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข และนายแพทยนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา            
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รองผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผูจัดการโครงการ
ความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข (เอกสารผนวกท่ี 1) 
 
ศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงชาติ สหรัฐอเมริกา (U.S.CDC) มีนโยบายการชวยเหลือสนับสนุนการ
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแกประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ท้ังดานวิชาการและดานงบประมาณ 
ปจจุบันมีเจาหนาท่ีกวา 300 คน ปฏิบัติงานอยูในมากกวา 50 ประเทศ มีการจัดตั้ง Global Disease 
Detection Regional Center เพ่ือสงเสริมความรวมมือกันในการแกไขปญหาสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดตอ  โดยเฉพาะเอชไอวี/เอดส ไขหวัดใหญ มาลาเรีย การสรางภูมิคุมกันโรค และการเพ่ิมข้ึน
ของภัยสุขภาพของมนุษยดานระบาดวิทยาภาคสนามและความรวมมือดานความม่ันคง  
 
ความสําเร็จและความทาทายดานสุขภาพโลก เปนระยะเวลายาวนานกวา 59 ป ท่ีศูนยควบคุมและ
ปองกันโรคแหงชาติ สหรัฐอเมริกา ไดออกมามีบทบาทสนับสนุนการตอบโตการระบาดของโรคนอกประเทศ  
เริ่มจากการระบาดของไขทรพิษและอหิวาต (ป 1958 โรคถูกกวาดลางในป 1979) การกําจัดโปลิโอในทวีป
อเมริกา (ป 1994) การอุบัติของโรคซารสในเอเชีย (ป 2003) ไขหวัดนก H5N1 (ป 2004) ไขหวัดใหญ
ระบาดใหญ (Novel Influenza H1N1 2009 การระบาดใหญของอีโบลาในอาฟริกาตะวันตก (ป 2016)  
และการระบาดของโรคไวรัสซิกาในกลุมประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (ป 2016) และไดใหการ
สนับสนุนและมีสวนรวมในการแกไขสถานการณโรคเอดส วัณโรค และมาลาเรียดวย 
 

ยุทธศาสตรสุขภาพโลกของศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงชาติ สหรัฐอเมริกา (CDC Global Health 
Strategy) U.S.CDC ไดกําหนดยุทธศาสตรสุขภาพโลกข้ึน โดยมีวิสัยทัศนท่ีมุงสงเสริมใหประชากรโลก           
มีสุขภาพดีข้ึน มีความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน และมีอายุยืนยาวข้ึน (A world where people live healthier, 
safer and longer lives) โดยมีพันธกิจในการปกปองและปรับปรุงสุขภาพของประชากรโลก ดวยมาตรการ
สาธารณสุขท่ีอยูบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร นโยบาย การเปนหุนสวน และหลักฐานเชิงประจักษ และ         
ไดกําหนดเปาประสงคไว 4 ประการ คือ 1) Health Impact (ผลตอสุขภาพ) การปรับปรุงสุขภาพและ
คุณ ภาพชี วิ ตของประชากรโลก  2) Health Security (ความ ม่ันคงทางสุขภ าพ ) การปรับปรุ ง                    
ขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและตอบโตตอโรคติดเชื้อ ภัยสุขภาพอุบัติใหม และภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข 3) Health Capacity (ขีดความสามารถทางสุขภาพ) เสริมสรางขีดความสามารถ                
ทางสาธารณสุขของประเทศ และ 4) Organizational Capacity (ขีดความสามารถขององคกร )                 
เพ่ิมศักยภาพของโปรแกรมของศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงชาติ สหรัฐอเมริกา ใหสูงสุด เพ่ือบรรลุการ
สงผลดีดานสุขภาพ 
 
กรอบการพัฒนาระบบการสาธารณ สุข  (Framework for public health system strengthening)  
ประกอบดวย 1) ระบบการเฝาระวังโรค (Surveillance) และระบบขอมูลขาวสารสาธารณสุข (Health 
Information System, HIS) 2) การวิจัย (Research) 3) การพัฒนากําลังพล (Workforce Development) 4) 
การพัฒนาหองปฏิบัติการ (Laboratory Strengthening) 5) โครงสรางสาธารณสุข (Health Infrastructure) 
และการดําเนินการทางสาธารณสุขบนขอมูลเชิงประจักษ (Evidenced-based Public Health Actions)            
ท้ังการดําเนินการปองกันควบคุมโรคตามแผนงานปกติและการดําเนินการในภาวะฉุกเฉิน  
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ความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย กับศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงชาติ 
สหรัฐอเมริกา เริ่มดวยการกอตั้งโปรแกรมการพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology 
Training Program, FETP) แห งแรกของโลก ในป  พ .ศ . 2523 ต อมาเม่ื อไทยมี ผู ป วยเอดส รายแรก                  
ในป พ.ศ. 2527 การวิจัยดานโรคเอดส (HIV/STD Research Program, HSRP) ป2533 ตามมาดวยแผนงาน
เอดสโลก (Global AIDS Program, GAP) ในป 2544 ความรวมมือนี้ไดชวยสนับสนุนใหไทยประสบความสําเร็จ
ในการควบคุมโรคนี้มาจนถึงปจจุบัน ในปเดียวกัน มีแผนงานโรคติดตออุบัติใหมนานาชาติ (International 
Emerging Infections Program, IEIP) ซ่ึงนอกจากดานงบประมาณแลว ความรวมมือและการสนับสนุน         
ดานวิชาการอยางใกลชิดและทันทวงที ในชวงท่ีไทยตองประสบกับปญหาโรคซารส ในป พ.ศ. 2546 ไดชวยให
ไทยดูแลผูปวยท่ีเดินทางเขามาและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลไดสําเร็จ ไมมีการแพรระบาดเกิดข้ึน
ภายในประเทศ และมีการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับการระบาดของภัยระดับโลก 
(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) มาอยางตอเนื่อง ทําใหตอมาไทยสามารถ
รับมือกับโรคติดตออุบัติใหม ไดแก ไขหวัดนก ไขหวัดใหญระบาดใหญ และโรคเมอรส ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แผนงานท่ีเกิดตามมาไดแก วัณโรค (ป 2546) การเฝาระวังคนหาโรคระดับโลก (Global Disease Detection, 
GDD) ป 2547 แผนงานสุขภาพผูยายถ่ิน อพยพ แรงงานตางชาติ (Immigrant, Refugee and Migrant Health) 
ตอมาอยูภายใตแผนงานสุขภาวะชายแดน (Division of Global Migration and Quarantine DGMQ) ตามมา
ดวยแผนงานไขหวัดใหญ (Influenza) ป 2550 แผนงานโรคไมติดตอ (Non-Communicable Diseases) และ
ความรวมมือดานโรคมาลาเรีย ในป 2555 
 
โรดแมปสูความม่ันคงทางสุขภาพ ความรวมมือในระยะ 38 ปของท้ังสองประเทศไดชวยสนับสนุนการ
พัฒนาขีดความสามารถและไดรวมกันแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ภูมิภาค และโลก   

1. แผนงานความม่ันคงสุขภาพโลก ไดชวยสนับสนุน อาทิ 1) การจัดตั้งหลักสูตรฝกอบรมระบาด
วิทยาภาคสนาม และสนับสนุนการอบรม (1 เดือน) ท่ีศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงชาติ สหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงชวยผลิตนักระบาดวิทยาท่ีมีความเชี่ยวชาญ โดยไทยทําหนาท่ีประเทศนําดานการพัฒนากําลังคน            
ในกรอบความม่ันคงสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda, GHSA) และกรอบความรวมมือ
อาเซียนบวกสาม 2) การพัฒนาขีดความสามารถของระบบหองปฏิบัติการ การสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย          
เชื้อโรคอันตรายในหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับสูงสุด โดยไทยไดทําหนาท่ีประเทศนําดานการพัฒนา           
ระบบหองปฏิบัติการในกรอบ GHSA และอาเซียน  3) การพัฒนาขีดความสามารถของนักวิทยาศาสตร
การแพทยในการตรวจคนเชื้อกอโรคสําคัญ อาทิ เชื้อกอโรค Q fever ท่ีทําใหกลามเนื้อหัวใจอักเสบ             
4) จัดการศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานสาธารณสุข และ 5) การสนับสนุน
ดานวิชาการอยางใกลชิดในชวงท่ีเกิดโรคติดตออุบัติใหม เชน ซารส ไขหวัดนก ไขหวัดใหญระบาดใหญ 
(Influenza pandemic 2009)  

2. แผนงานโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และวัณโรค ไดชวยสนับสนุน อาทิ 1) การผลักดัน
นโยบายการเขาถึงยาตานไวรัส ในกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี 2) การกําจัดการแพรเชื้อจากแมสูลูกไดสําเร็จ            
เปนประเทศท่ีสองของโลก ในป ค.ศ. 2015 3) การวิจัยประสิทธิผลของมาตรการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
ดวยยาในผูใชยาเสพติดชนิดฉีด และ 4) การพัฒนาและควบคุมคุณภาพการตรวจเชื้อวัณโรคดื้อยา  

3. แผนงานไขหวัดใหญ 1) งานวิจัยแสดงหลักฐานเชิงประจักษ ไดสนับสนุนใหประเทศไทย
ตัดสินใจกําหนดนโยบายการใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญในกลุมผูเสี่ยงปวยรุนแรงเปนประเทศแรก ๆ           
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ในกลุมประเทศกําลังพัฒนา และ 2) การถายทอดแนวทางการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของ WHO 
และ U.S. CDC และการฝกอบรมครู ก. สําหรับโรคไขหวัดใหญ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และวัณโรค 

4. แผนงานโรคไมติดตอ สนับสนุนการจัดหลักสูตรฝกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนามดานโรค         
ไมติดตอเปนครั้งแรก การศึกษาดูงาน และผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการแผนงานโรคไมติดตอ 

5. แผนงานสุขภาวะชายแดน การตรวจสุขภาพและโรคติดตอผูอพยพกอนการสงตอไปยังประเทศ 
ท่ีสาม สนับสนุนการศึกษาวิจัย อาทิ การใชวัคซีนปองกันโรคอหิวาตในคายผูอพยพ การศึกษาปญหาพิษตะก่ัว
ในเด็กในคายผูอพยพในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-เมียนมา และการพัฒนาการคัดกรองโรคติดตอในกลุมแรงงาน
ตางดาวกอนเขาประเทศ   
 
โครงสรางศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐฯ ประกอบดวย ผู อํานวยการ (Country Director) ปจจุบันคือ          
Dr. John MacArthur ผูชวยผู อํานวยการ (Deputy Director) คือ Ms. Katherine Robinson ผู อํานวยการ  
ฝายไทย (Co-Director) ปจจุบันคือ นายแพทยจักรรัฐ พิทยวงศอานนท และสํานักงานวิชาการ (International 
Technical Services Office, ITSO) ประกอบดวยผูอํานวยการแผนงานความรวมมือ (Collaboration Program 
Directors) ตาง ๆ สํานักงานบริหาร ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐฯ (Business Services Office, BSO) ทําหนาท่ี
อยางใกลชิดกับหนวยประสานงานโครงการความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับศูนยความรวมมือไทย-
สหรั ฐฯ (MOPH–TUC Coordinating Unit, Co-Unit) สั งกัดกองยุทธศาสตร และแผนงาน สํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สําหรับแผนงานความรวมมือในปจจุบันประกอบดวย 1) แผนงานโรคเอดส โรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ และวัณโรค – DGHT/GAP (Division of Global HIV/AIDS and TB/Global AIDS Program) 
2) แผนงานวิจัยโรคเอดส – GAP-HSRP (HIV/STD Research Program) 3) แผนงานความม่ันคงสุขภาพโลก – 
DGHP/GDD (Division of Global Health Protection/Global Disease Detection) 4) แผนงานไขหวัดใหญ 
(Influenza) แ ผ น ง า น โ ร ค ไม ติ ด ต อ  –DGHP-NCD (Division of Global Health Protection/Non-
Communicable Diseases) และแผนงานสุขภาวะผูอพยพและแรงงานตางชาติ – DGMQ (Division of Global 
Migration and Quarantine/Refugee and Migrant Health) 
 ในป 2545 ศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) กําหนดแผน
ความรวมมือเปนระยะ 5 ป คือ แผนความรวมมือระยะท่ี 1 ป 2545 - 2549 (FY 2002 - 2006) แผนความ
รวมมือระยะท่ี 2 ป 2550 - 2554 (FY 2007 - 2011) แผนความรวมมือระยะท่ี 3 ป 2555 - 2559             
(FY 2012 - 2016) และปจจุบันเปนแผนความรวมมือระยะท่ี 4 ป 2560 - 2564 (FY 2017 - 2021) 
ประกอบดวยแผนงาน DGHT/GAP, GAP-HSRP, DGHP/GDD, Influenza, DGHP-NCD, DGMQ  และ CEI 
(Center of Excellence in Health Informatics) แบ งออกเป นกลุ ม  Research และ Non-Research            
มีกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับแผนความรวมมือระยะท่ี 4 ปท่ี 2 (2018) ตามแผนงานตาง ๆ ดังนี้ 
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CoAg Areas Research Projects 
(n=12) 

Non-Research Projects 
(n=33) 

HIV/AIDS HSRP (5)   42 ลานบาท DGHT (12)  73 ลานบาท  
Global Health Protection DGHP (3)   87 ลานบาท DGHP (8)     22 ลานบาท 
Influenza FLU (3)     38 ลานบาท Flu (7)         25 ลานบาท 
NCD - NCD (3)            4 ลานบาท 
Migrant Health - DGMQ (2)         2 ลานบาท 
Informatics CEI-R (1)    1.2 ลานบาท CEI (1)          1.36 ลานบาท 

 
ขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of Agreement, MOA) ไทย-สหรัฐฯ ดานสาธารณสุข ในป           
พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบการปรับปรุงและขยายกรอบระยะเวลาของขอตกลงความรวมมือ 
(MOA) ออกไป คือ ขอตกลงความรวมมือ ไทย-สหรัฐฯ ดานสาธารณสุข ป ค.ศ.2011 (Thailand MOPH -            
U.S. CDC Collaboration, 2011) ซ่ึงอยูภายใตขอตกลงความรวมมือทวิภาคี (Economic and Technical 
Cooperation Agreement between the Government of the United States of America and the 
Government of the Kingdom of Thailand, 1977) ความรวมมือไทย-สหรัฐฯ ฉบับนี้ อยูบนพ้ืนฐานความ
สนใจและผลประโยชนรวมกัน (Mutual interests and benefits) ประกอบดวยยุทธศาสตร 4 ดาน คือ             
1) การพัฒนากําลังคน (Workforce Development) 2) การพัฒนาระบบสาธารณสุข (Public Health System 
Development) 3) การพั ฒ นาโครงสร างทางกายภาพ (Physical Infrastructure Development) เช น 
หองปฏิบัติการดานโรคและภัยสุขภาพ และ 4) การบริหารจัดการโครงการโดยกระทรวงสาธารณสุข 
(Institutionalization of Projects by the MOPH) 

กรอบขอตกลง (Umbrella Cooperative Agreement, CoAg) แบงเปน กรอบขอตกลงสําหรับ
โครงการวิจัย (Research CoAg) และกรอบขอตกลงสําหรับโครงการท่ีไมใชการวิจัย (Non-Research 
CoAg) กับกระทรวงสารณสุข และกรอบขอตกลงสําหรับโครงการท่ีไมใชการวิจัย (Non-Research CoAg) 
กับกรุงเทพมหานคร 

เปาประสงคของความรวมมือ (Collaboration’s Goals) การพัฒนาและขยายขีดความสามารถ
ชองศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงชาติ สหรัฐอเมริกา และกระทรวงสารณสุข ประเทศไทย ในการ
ประเมิน ปองกัน และบรรเทาผลกระทบจากภัยดานสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศและโลก 
 
การบริหารจัดการความรวมมือ (TUC Official Governance) ใชกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และคณะทํางาน ระดับตาง ๆ เพ่ือกํากับดูแลดานการบริหาร วิชาการ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข (TUC Executive 
Committee) ประธาน: ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน: รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดี
กรมควบคุมโรค กรรมการและเลขานุการ: ผู อํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการรวม: ผูอํานวยการฝายไทย ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ 
ดานสาธารณสุข อํานาจหนาท่ี กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร ทิศทางการดําเนินงานสําหรับการ
ดําเนินงานตามขอตกลงความรวมมือ ฯ 

2. คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการปองกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข          
ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (TUC 
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Administrative Committee) ท่ีปรึกษา:ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประธาน : รองปล ัดกระทรวง
สาธารณส ุข  กรรมการและเลขาน ุการ : ผู อํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการและผูชวยเลขานุการ: ผูจัดการและผูชวยผูจัดการโครงการความรวมมือ
ไทย-สหรัฐ กระทรวงสาธารณสุข อํานาจหนาท่ี กําหนดแนวทางการบริหารโครงการฯ สนับสนุน ติดตาม 
กํากับ และประเมินผลการดําเนินงานฯ  

3. คณะกรรมการวิชาการ ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข (TUC Steering 
Committee) ประธาน: อธิบดีกรมควบคุมโรค รองประธาน: รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและ
เลขานุการ: ผูอํานวยการฝายไทย ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ กรรมการและเลขานุการรวม: ผูอํานวยการ
สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ กรมควบคุมโรค อํานาจหนาท่ี จัดทํากรอบยุทธศาสตรและกิจกรรม
หลัก ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรดานสาธารณสุขของประเทศ จัดทําคําถามหลัก กลั่นกรอง สนับสนุน
โครงการภายใตแผนงานตาง ๆ จัดกลไกการติดตามและประเมินผล และเสนอผลการดําเนินงาน การใช
ประโยชน รวมท้ังขอเสนอตอคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ในการปรับปรุงขอตกลงความรวมมือ 

4. คณะอนุกรรมการวิชาการ ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข (TUC Sub-
Steering Committee) อํานาจหนาท่ี จัดทําคําถามการวิจัยสําหรับโครงการภายใตแผนงานท่ีเก่ียวของ  
กลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และสนับสนุน ใหคําปรึกษาแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ติดตามประเมินผล รายงานความกาวหนาและการใชประโยชนจากผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
วิชาการฯ ประกอบดวยคณะอนุกรรมการวิชาการดานตาง ๆ ดังนี้   

4.1 คณะอนุกรรมการวิชาการดานโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ท่ีปรึกษา:       
รองอธิบดี (กรมควบคุมโรค และกรมวิทยาศาสตรการแพทย) รองผูอํานวยการสํานักการแพทย และ     
รองผู อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประธาน : นายแพทยทรงคุณวุฒิ  กรมควบคุมโรค          
รองประธาน: นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และผูอํานวยการสํานักโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ อนุกรรมการและเลขานุการ: ท่ีปรึกษาอาวุโสดานนโยบายแผนงานระดับโลก        
ดานเอชไอวีและวัณโรค และรองหัวหนาหองปฏิบัติการโครงการวิจัยโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐฯ รองผูอํานวยการสํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ            
กรมควบคุมโรค หัวหนางานดาน Research และหัวหนางานดาน Non-Research หนวยประสานโครงการ
ภายใตความรวมมือระหวาง MOPH-TUC กองยุทธศาสตรและแผนงาน   

4.2 คณะอนุกรรมการวิชาการดานวัณโรค ท่ีปรึกษา: รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดาน
พัฒนาการสาธารณสุข) และอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธาน: รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รองประธาน: 
นายแพทยทรงคุณวุฒิ  กรมควบคุมโรค อนุกรรมการและเลขานุการ : ผู อํานวยการสํานักวัณโรค 
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ: หัวหนากลุมเฝาระวังและพัฒนาขอมูลวัณโรค สํานักวัณโรค 

 4.3 คณะอนุกรรมการวิชาการดานโรคติดตออุบัติใหมและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข         
ท่ีปรึกษา: ท่ีปรึกษากรมการแพทยและท่ีปรึกษากรมควบคุมโรค ประธาน : นายแพทยทรงคุณวุฒิ                
กรมควบคุมโรค รองประธาน: นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค อนุกรรมการและเลขานุการ: ผูแทน
ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐฯ (โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม และโครงการไขหวัดใหญ) และผูแทน       
กรมควบคุมโรค (หัวหนากลุมพัฒนาระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยาโรคติดตอ สํานักระบาดวิทยา หัวหนา
กลุมโรคติดตอระหวางสัตวและคน สํานักโรคติดตอท่ัวไป และผูแทนสํานักโรคติดตออุบัติใหม) 

4.4 คณะอนุกรรมการวิชาการดานสุขภาวะชายแดนและสุขภาพนักเดินทาง ท่ีปรึกษา:        
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธาน: ผูตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 2 รองประธาน ผูอํานวยการสํานักระบาดวิทยา 
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กรมควบคุมโรค อนุกรรมการและเลขานุการ: รองผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผูแทนโครงการสุขภาพผูลี ้ภัย ผูอพยพ และผูพลัดถิ่น อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ: หัวหนางานแผนงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

4.5 คณะอนุกรรมการวิชาการดานโรคไมติดตอ ท่ีปรึกษา: ท่ีปรึกษากรมอนามัย อดีตนายแพทย
คุณวุฒิฯ กรมการแพทย ประธาน: นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค รองประธาน: ผูอํานวยการสํานักโรค
ไมติดตอ อนุกรรมการและเลขานุการ: ผูแทนสํานักโรคไมติดตอ ผูแทนสํานักระบาดวิทยา และผูแทนศูนยความ
รวมมือไทย-สหรัฐฯ 
 4.6 คณะอนุกรรมการวิชาการดานสารสนเทศสุขภาพ ท่ีปรึกษา: รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ดานพัฒนาการสาธารณสุข) ประธาน: นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค รองประธาน: 
นายแพทยทรงคุณวุฒิ  กรมควบคุมโรค และผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการและเลขานุการ: ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง และศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐฯ 

 

5. คณะทํางานพัฒนาระบบการควบคุมกํากับและประเมินผลการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับ
การสนับสนุนจาก U.S.CDC (Evaluation Performance Measurement Plan, EPMP) ที่ปรึกษา: 
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน ประธาน: ผูอํานวยการฝายไทย ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ 
ดานสาธารณสุข รองประธาน: รองผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน คณะทํางานและเลขานุการ: 
หัวหนางานดาน Non-Research หนวยประสานโครงการภายใตความรวมมือระหวาง MOPH-TUC           
กองยุทธศาสตรและแผนงาน อํานาจหนาท่ี  ทบทวนและกําหนดกรอบการติดตามกํากับและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) ของโครงการ Non-Research ใหเปนระบบตามกรอบยุทธศาสตรและ
กิจกรรมสําคัญของแตละแผนงาน (Evaluation Performance Measurement Plan, EPMP) ใหไดถึง
ระดับผลลัพธ (Outcome) 

6. สํานักงานสังกัดศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐฯ ไดแก สํานักงานวิชาการ (International 
Technical Services Office, ITSO) ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐฯ ประกอบดวยผูอํานวยการแผนงาน
ความรวมมือ (Collaboration Program Directors) ตาง ๆ ทําหนาท่ีสนับสนุนดานวิชาการ รวมกับ
โครงการความรวมมือท่ีเก่ียวของ และสํานักงานบริหาร (Business Services Office, BSO) ทําหนาท่ี
บริหารดานการเงิน โดยประสานงานกับ OGS (Office of Grants Services) และรวมกับแผนงานตาง ๆ 
(Technical Programs) ของ TUC ท้ังโครงการความรวมมือฯ ดาน Research และ Non-Research  และ
ประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยประสานงานโครงการ ฯ ของกระทรวงสาธารณสุข  

7. หนวยประสานงานโครงการความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับศูนยความ
รวมมือไทย-สหรัฐฯ (MOPH–TUC Coordinating Unit, Co-Unit) ข้ึนตรงตอกองยุทธศาสตรและ
แผนงาน (กยผ.) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรองผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 2 
คน ทําหนาท่ีเปนผูจัดการและผูชวยผูจัดการโครงการฯ มีเจาหนาท่ีสังกัดกองยุทธศาสตรและแผนงาน            
เปนเจาหนาท่ีประจําหนวยฯ ทําหนาท่ีประสานงานอยางใกลชิดกับสํานักงานบริหารและสํานักงานวิชาการ 
ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ  ในการทําหนาท่ีบริหารจัดการ Cooperative Agreement ดานการเงิน             
การตรวจสอบบัญชี (External Audition) การพัฒนาโครงการภายใตโปรแกรมความรวมมือฯ รวมท้ัง
พัฒนากลไกเครื่องมือใหการประสานงานมีประสิทธิภาพ การติดตามกํากับ และการประเมินผล การพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขท่ีเก่ียวของและเจาหนาท่ีโครงการฯ การเปนเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร         
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ศูนยความรวมมือฯ และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ของกระทรวงสาธารณสุข และการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการ 

8. สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ กรมควบคุมโรค (สรป.คร.) ข้ึนตรงตอกรมควบคุมโรค 
ทําหนาท่ีเปนเลขานุการรวมของคณะกรรมการวิชาการ ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข             
รวมเปนคณะอนุกรรมการวิชาการ ประสานงานการแตงตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ รวมพัฒนา            
กรอบยุทธศาสตรความรวมมือ และการพัฒนาการใชประโยชนทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 
นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับขอตกลงความรวมมือของ U.S.CDC (U.S.CDC Cooperative 
Agreement)  
นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของการบริหารจัดการทุน (CDC Awards) 
 

Host Country Laws and 
Regulations 
กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศ
ผูใหทุน 

–  Labor Laws 

–  Financial Reporting and VAT 

–  Tax Exempt Status 

USG Policies and Procedures 
นโยบายและวิธีปฏิบัติของ USG  

– USG Cost Principles -NGOs (allowable versus 
unallowable costs) 

– CDC Policies/Administration  Requirements 

– Language in FOA and NOA 
– HHS Grants Policy Statement 

Organizational Policies 
นโยบายขององคกร U.S.CDC 
 

– Finance Policies and Procedures Manual 

– Procurement Policy 

– Compensation 

– Policy on Ethics in the Workplace 
– Travel Policy (Actual Expenses/Per Diems, etc.) 

– Employee Manual 
 
การประกาศใหทุน (Notice of Award, NOA) มีประเด็นท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

– Legally, commitment of U.S. government funds to grantee 

– Indicates that funds may be requested from the Payment Management 
System * (* A recipient indicates acceptance of an award and its associated 
terms and conditions by drawing or requesting funds from the designated HHS 
payment system.) 

– Incorporates the following guidance: FOA, Application, Budget 

– Post-Award Administration 

– Cost Principle: reasonable, allowable and adequate documentation and 
Unallowable Costs 

8 
 



– Budget preparation: Salary, Compensation, Fringe benefits, Travel, Supplies, 
Contract, Consultant cost, Equipment and Other Capital Expenditures, 
Participation Costs and Incentives 

 
ขอปฏิบัติในการรายงานของผูรับทุน (Grantee Reporting Requirements)  

– Performance and Progress Reports: Success & Shortfall, annually within 120 
days before the budget period ends 

– Federal Financial Reports (FFR) http://www.nea.gov/manageaward/FFR-Instructions.pdf 

– Federal Funding Accountability and Transparency Act (FFATA) of 2006 Sub-
award Reports: Sub-award of ≥$25,000 www.fsrs.gov 

 
ข้ันตอนการดําเนินโครงการท่ีไดรับทุน (Steps for Starting Project Implementation) รายละเอียดใน
เอกสารผนวกท่ี 1 สไลดท่ี 16 
 
ทิศทางความรวมมือในอนาคตตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข ท่ีเนนบริการสาธารณสุข
อยางมีคุณคา (Value-based Healthcare) รายละเอียดในเอกสารผนวกท่ี 1 สไลดท่ี 17 
 
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศ 4 ดาน คือ 
P&P Excellence (ความเปนเลิศดานการสงเสริมและปองกันโรค) People Excellence (ความเปนเลิศ
ดานการจัดการดานกําลังพล) Service Excellence (ความเปนเลิศดานบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุข) Governance Excellence (ความเปนเลิศดานการบริหารและกํากับ) รายละเอียดในเอกสาร
ผนวกท่ี 1 สไลดท่ี 18 
 
กรอบ ยุทธศาสตรค วามรวม มือ ไทย -สหรัฐ  ด านสาธารณ สุข   (Thailand MOPH – U.S.CDC 
Collaboration on Health Strategic Framework)  สําหรับแผนความรวมมือ 5 ป ระยะท่ี 4 ป 2560 - 
2564 (FY 2017 - 201)   มีวิสัยทัศน “ประชาชนมีสุขภาพดี  อยูในชุมชนท่ีปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี”  ดวยพันธกิจในการรวมมือกันสรางเสริมและขยายขีดความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ปองกัน 
เตรียมความพรอม และบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางสาธารณสุขท่ีสําคัญระดับชาติ ภูมิภาค และ
โลก โดยมีประเด็นมุงเนน 4 ดาน คือ 1) พัฒนาขีดความสามารถกําลังคน ดานระบาดวิทยาและหองปฏิบัติการ 
2) เสริมสรางคุณภาพระบบและบริการสาธารณสุข 3) เตรียมพรอมและตอบโตภัยคุกคามทางสาธารณสุข และ 
4) สรางเสริมความรวมมือพหุภาคีและภูมิภาค โดยไดกําหนดกรอบกิจกรรมหลัก ผลลัพธ ผลผลิต (Logic 
Models) ท่ีสงผลตอผลกระทบในการลดความเสี่ยงตอโรคและภัยสุขภาพของแตละแผนงานไว  และใหมี
การติดตามประเมินผลการดําเนินการไวดวย (รายละเอียดในเอกสารผนวกท่ี 1 สไลดท่ี 19) 
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กรอบยุทธศาสตรความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข กับ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข 
รายละเอียดในเอกสารผนวกท่ี 1 สไลดท่ี 20 
 
แนวทางการพัฒนาแนวคิดโครงการ (Concept Note) กําหนดใหมีการวิเคราะหชองวางหรือความทาทาย 
(gaps/challenges) ของแตละแผนงาน โดยมุงท่ีจะพัฒนาระบบ กําลังพล องคความรู เพ่ือการปองกัน 
เตรียมความพรอม คนหา และตอบโตปญหาโรคและภัยสุขภาพท่ีมีอยูใหเขมแข็งข้ึน (รายละเอียดในเอกสาร
ผนวกท่ี 1 สไลดท่ี 22) 
ปฏิทินการเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนในปท่ี 3 (2019) รายละเอียดในเอกสารผนวกท่ี 1 สไลดท่ี 23 
 

4. การบรรยาย เร่ือง เคร่ืองมือทางระบาดวิทยาในการวิเคราะหและปดชองวาง ( Gaps) 
โดย นายแพทยคํานวณ อ้ึงชูศักดิ์ ท่ีปรึกษากรมควบคุมโรค (เอกสารผนวกท่ี 2) 
 
ทําไมตองวิเคราะห Gaps เพ่ือหาชองวางท่ีเปนอุปสรรคตอความสําเร็จ โดยการตอบคําถาม เชน ทําไม
รถยนตสตารทไมติด ทําไมควบคุมการระบาดของไขเลือดออกไมได ทําไมการบังคับใชกฎหมายบนทองถนน
จึงไมเขมแข็ง  

Gaps ท่ีสําคัญ  
1. ชองวางในเรื่องความรู (Technical) “อะไรท่ียังไมรู”   

– สภาพปญหา 

– สาเหตุ 

– มาตรการ 
2. ชองวางในการจัดการตอบสนองตอปญหา (Management) “ความสามารถในการนํา

มาตรการไปดําเนินงาน”   

–  นโยบาย 

–  ระบบ (โครงสราง คน ระบบการเงิน ขอมูล ฯลฯ) 
–  การประเมินผล 

 
เครื่องมือทางระบาดวิทยา 4 อยาง (Four epidemiological tools) เอกสารผนวกท่ี 2 สไลดท่ี 5 

ผูจัดการแผนงานสามารถนําเครื่องมือทางระบาดวิทยาไปใชในการวิเคราะหและปด gaps ไดแก 
1. การเฝาระวัง (Surveillance) เพ่ือหา Spectrum และ Burden  
2. การสอบสวน (Investigation) เพ่ือหา Distribution และ Determinants 
3. การวิจัย (Research) เพ่ือหา Interventions และ Efficacy 
4. ก า ร วิ จั ย ร ะ บ บ  (System Research) เ พ่ื อ ห า  Response แ ล ะ  Monitoring and 

Evaluation 
 
คําถามทางระบาดวิทยา 6 คําถาม (Six epidemiological questions) เอกสารผนวกท่ี 2 สไลดท่ี 6 

1. Spectrum of problem and its burden (นิยาม, ความถ่ีการปวย, การตาย, ความพิการ 
2. Distribution (Time – Place - Person) 
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3. Determinants (Host- Agent – Environment) 
4. Interventions and Efficacy (Primary, Secondary and Tertiary Preventions) 
5. Response (Policy, Strategies, Program management) 

6. Monitoring and Evaluation (Outcome, Impact) 
 
GAP in Response (Strength VS Weakness) 

– Policy development 

– Strategy (Stakeholder mapping, Shared vision, Technical vs. Management) 

– Program management (Manager and team capacity, Plan and implementation, 
Resource mobilization, Networking, Progress monitoring, Problem solving, 
Strategic technical and advisory group (STAG) 

 
กรณีศึกษา: ประยุกตระบาดวิทยาเพ่ือควบคุมการบาดเจ็บทางถนน ใชขอมูลการเฝาระวังสถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน นําไปสูการตัดสินใจใชมาตรการปด U-turn 2 จุด จนสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุลงได
อยางชัดเจน (เอกสารผนวกท่ี 2 สไลดท่ี 8 – 11) 
 
กรณีศึกษา : GAP analysis ในการควบคุมไขเลือดออกในคนงานตัดปาลม จังหวัดกระบ่ี ใชใชขอมูล
การเฝาระวังโรคไขเลือดออก ทําใหทราบสาเหตุท่ีเปนอุปสรรคตอการปองกันควบคุมโรค จนนําไปสูการใช
จตุรพลังในการแกปญหาไดถูกจุด ไดแก พลังการจัดการ – พลังความรู – พลังทางสังคม - พลังทาง
การเมือง (เอกสารผนวกท่ี 2 สไลดท่ี 12 – 13) 
 

5. การบรรยาย เร่ือง การบริหารจัดการโครงการอยางมืออาชีพ (Professional Project 
Management) โดย อ.กําพล กิจชระภูมิ ท่ีปรึกษาบริษัท ปตท. จํากัด มหาชน (เอกสารผนวกท่ี 3) 

 
Law of Minimum (กฎนอยสุด) การใชทรัพยากรนอยท่ีสุด ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
โครงการ (Project) หมายถึง กิจกรรมหรืองานท่ีตองการใหบรรลุวัตถุประสงค โดยกิจกรรมหรืองาน
ดังกลาว จะเปนหนวยอิสระท่ีสามารถวิเคราะห วางแผน และนําไปปฏิบัติ โดยมีการกําหนดจุดเริ่มตนและ
จุดสิ้นสุดของงาน ประกอบดวยกิจกรรมหรืองานยอย ๆ หลายงาน ซ่ึง  

– มีลําดับกอน-หลัง 

– สนองโดยตรงหรือสนับสนุนตอวัตถุประสงค 
– ทําเปนการเฉพาะกิจ มีจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุด 

– มีขอจํากัดดานเวลาและคาใชจาย 
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วัตถุประสงคของบริหารโครงการ เพ่ือใหโครงการเสร็จตามวัตถุประสงคในเวลาท่ีกําหนดไว โดยใชคน 
ทรัพยากร และงบประมาณ ตามท่ีกําหนดไว  
 
ข้ันตอนการบริหารโครงการ ไดแก 1) การกําหนดโครงการ (Defining the Project) 2) การวางแผน
โครงการ (Project Planning) 3) การดําเนินงานและการจัดลําดับงาน ในโครงการ (Project Scheduling) 
4) การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) และ 5) การประเมินผลและปด
โครงการ (Project Evaluation and Closing) 
 
การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ แบงเปน 3 มิติ 1) Scope Goal ขอบเขตและ
ขอกําหนด ตองชัด 2) Time Goal เวลาท่ีกําหนด และ 3) Cost Goal งบประมาณท่ีวางไว (สไลดท่ี 25)  
 
การวางแผนโครงการ ประกอบดวย 5 แผนงาน ไดแก 1) แผนกิจกรรม 2) แผนงาน 3) แผนเวลา 4) แผน
ทรัพยากร และ 5) แผนสํารอง (แผนฉุกเฉิน) 
 
ตัวอยางของขอบเขตและขอกําหนด (Scope Goal) ของผลลัพธท่ีตองชัดเจน: กรณีไขเจียว 
คุณลักษณะ (Specification) ของไขเจียว  

– จะกําหนดเพียงวา “อรอย” ไมได เพราะเปนนามธรรม (subjective) อาจตีความตางกัน  
– คุณลักษณะท่ีชัด เชน ฟู กรอบนอก นุมใน หอม ไมเค็ม ไมจืด ไมไหม ไมมัน ไมมีเปลือกไข  

– แผนกิจกรรม คือ ข้ันตอนและเวลาของโครงการ 1. เตรียมอุปกรณ 2. เตรียมเครื่องปรุง 3.
เตรียมวัตถุดิบ 4. ตอกไขใสถวย 5. ใสหมู 6. ใสเครื่องปรุง ตีไข  7. ตั้งกระทะ เปดแกส ใส
น้ํามัน 8. เทไขใสกระทะ 9. รอใหสุก ผลิกกลับขาง 10. รอใหสุก สะเด็ดน้ํามัน 11. ปดแกส 
ตักใสจาน โรยผักชี 12. เทซอสมะเขือเทศหรือพริกซอสใสถวย 13. ยกเสิรฟ  

– ขอบเขตและขอกําหนดตองชัด เพราะเม่ือหากเกิดอุปสรรค (ภัย) จะไดไมกระทบมากตอ 
Cost Goal และ Time Goal เชน มอบงานใหลูกไปซ้ือไข แลวไขหมด เลือกไขไมเปน ไดไข
ไมไดคุณภาพ ไขเกา หมดอายุ ไขเนา ไขเปลือกแตก เปลือกเลอะมูลไก ซ้ือไขผิดชนิด ฯลฯ 

– การขจัด 5 กํากวม (หลักการแบบญี่ปุน) ขจัดความไมชัดเจนใน 5 เรื่อง 1) ชนิด 2) ทิศทาง 
3) ปริมาณ 4) คุณภาพ และ 5) เวลา 

– กระบวนการกับผลลัพธท่ีไดบงบอกถึงความเกง เฮง หวย ซวย 
 
 เกง เฮง หวย ซวย 
Process ด ี ไมดี ไมดี ด ี
Result ด ี ด ี ไมดี ไมดี 

 
– การมอบหมายงาน ตองเปนบทเรียน (Learning Loop) เกิดการเรียนรู เกิด maturity ตองไม

เกิดผลลัพธไมพึงประสงคซํ้าซาก 

– ในทีมหรือหนวยสนับสนุน ตองมีผูทําหนาท่ี Trouble Shooting การควบคุมกํากับเปนระบบ 
จะทําใหคาดการณผลลัพธไดเร็ว ทันสถานการณ 
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การบริหารแบบมุงวัตถุประสงคและเปาหมาย (Management by Objectives, MBO)  
– ประกอบดวยวงกลม 4 มิติ คือ เวลา – Effort – คาใชจาย – Worthiness – ขอบเขต – 

Outcome คุณภาพ – Performance  

– ตองมีการกํากับดูแลอยางใกลชิด เปนระบบ (อยารอแตรายงาน) เพ่ืออํานวยความสะดวก 
(ไมใชจับผิด) รับรูปญหาลวงหนา ชวยใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ  

– งานประจํา งานซํ้า ๆ ตองมีโครงสรางชัดเจน  

– บางผลสํารวจโครงการของรัฐพบวา มีผลสําเร็จเพียง 17% ตองแกไข 50% และไมสําเร็จมาก
ถึง 33% 

 
ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จของโครงการ 

– ตองใหความสําคัญกับการแตงตั้งผูจัดการโครงการ (Project Manager) และทีมงาน 
– ผูจัดการโครงการมีความรับผิดชอบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของโครงการ ไมโทษ

อะไร หรือใคร 

– ผูจัดการโครงการควรท่ีดี จะมีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบ มีประสบการณ เปนนักตอรองท่ี
ดี เปนนักสังเคราะห และมองโลกในแงดี (Frank Toney – Project Management Best 
Practices Report) 

  
คุณสมบัติของผูจัดการโครงการ ตองหามีทักษะในการหาคนประเภท The Six Thinking Hats มาเปน
ทีมงานท่ีมีสมดุล มีสวนผสมท่ีลงตัวใหได ญี่ปุนคัดเลือกคนเขามาทํางานโครงการ ดวยการทดสอบดวย 
Role Play ตามสถานการณสมมุติ (Scenarios) เลยทีเดียว แตผูจัดการโครงการตองปองกันการแบงพรรค
แบงพวก ตองหาทีมงานท่ีเปนเหมือนเพ่ือนท่ีรักกันจริง ๆ มีคําเตือนถึงภัยท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงตองยอมรับใหได 
ระวังคําไพเราะเสนาะหู ท่ีอาจเปนยาพิษ  

หมวกสีแดง มองหาความสมดุล 
หมวกสีขาว มองแงดี เชน Bill Gates 
หมวกสีเหลือง ดึงดูด กระตุน 
หมวกสีดํา มองแงราย มองแบบผูพิพากษา ระวังโนน ระวังนี่ ข้ีระแวง ชอบตรวจสอบ  
หมวกสีเขียว (เหมือนตนไม ท่ีแตกแขนงมากมาย) นักจินตนาการ นักฝน มีไอเดียเยอะ ดูเมนูนาน 

ชางเลือก    
หมวกสีฟา มองภาพรวม ประสานประโยชน สรุปประเด็นเกง     

 
การเลือกโครงการ (Project Selection) ตอบสนองตอ 1) วิสัยทัศนและยุทธศาสตร (Vision and 
Strategy Statement) 2) แรงกดดันภายนอก (External Problem Statement) และ 3) แรงกดดัน
ภายใน (Internal Statement) 
 
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Project Feasibility Study) 

กอนลงมือเลือกทําโครงการ ตองรูกอนวามีความคาหรือไม 
1. โครงการท่ีวัดความคุมคาเปนตัวเงินได 
2. โครงการท่ีวัดความคุมคาเปนตัวเงินไมได 
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หลักเกณฑในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 4 ประการ T-O-E-S 
1. ความเปนไปไดดานเทคนิค (Technical Feasibility) 
2. ความเปนไปไดดานการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) 
3. ความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตร (Economic Feasibility) 
4. ความเปนไปไดดานเง่ือนเวลา (Schedule Feasibility) 
เปนการวิเคราะห Hardware, Software, Human-ware, Money-ware ตนทุน Cost-Benefit 

Analysis และเง่ือนเวลา หากมีความเปนไปไดทุกดานท้ังหมด ตัดสินไดวาเปนโครงการท่ีมีความเปนไปได 
หากมีไมครบ ควรชะลอโครงการ และหากไมมีเลย ก็ตองลมเลิกโครงการ 
Work Breakdown Structure (WBS) เปนเครื่องมือท่ีใชในการวางแผนกิจกรรมและเวลาของโครงการ 
WBS สามารถบอกถึงงานยอย ขอบเขตความรับรับผิดชอบของแตละกิจกรรม กําหนดการ ประมาณการ
รายจาย และขอมูลท่ีเปนประโยชนอ่ืน ๆ WBS อาจจัดทําไดหลายรูปแบบ เชน table, chart, form 

ผูจัดการโครงการจะกํากับดูแลงานใน 3 ระดับ (มักไมลวงลึกมากวานั้น) ไดแก Program (5-10 
ป) Project (9-18 เดือน) Work plan หรือ Activity (1-3 สัปดาห) และจะใชขอมูลในการกํากับหรือ
ตัดสินใจ 

ผูชวยผูจัดการ หรือหัวหนางาน จะดูแลงานเล็กลงไป ไดแก Task (วัน) Item (ชั่วโมง) และ Step (นาที) 
 
วงจรโครงการ ประกอบดวยการวางแผนโครงการ การดําเนินงานตามโครงการ และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ อาจเปนแบบ S-Curve (เริ่มชา กลางเร็ว เสร็จชา) หรือแบบ Exponential-Curve 
แบงเปนแบบหงาย (อัตราการเสร็จเร็วข้ึนเรื่อย ๆ) หรือเปนแบบคว่ํา (อัตราการเสร็จชาลงเรื่อย ๆ)  
 
Gantt Chart เปนเครื่องมือท่ีใชในการวางแผนกิจกรรมและกําหนดเวลาของโครงการท่ีไมซับซอน สะดวก เขาใจงาย 
เปรียบเทียบแผนกับผลการดําเนินงาน โดยกําหนดข้ันตอนของกิจกรรม ระบุเวลาเริ่มและกําหนดเสร็จของ
โครงการ ระยะเวลาของกิจกรรม ผูรับผิดชอบ ทรัพยากรและงบประมาณท่ีตองใชในแตละกิจกรรม 
 
PERT (Program Evaluation and Review Technique) มักใชกับโครงการวิจัยและพัฒนา โครงการ
ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑใหม เปนเครื่องมือเพ่ือประมาณระยะเวลาเสร็จสิ้นโครงการ (เร็ว ปานกลาง ชา) 
 
CPM (Critical Path Method) ออกแบบมาเพ่ือใช กับโครงการกอสราง แต ก็ ถูกใชกับ Research 
Project หลายโครงการ มักใชกับโครงการท่ีเคยทํามาแลว การประมาณการเวลาเสร็จสิ้นโครงการ มักทําได
แมนยํา จึงใชคาเดียว  
 
การประชุมเชิงปฏบัิติการจัดทําโครงการ 

– หัวขอโครงการ การเชื่อมโยง (เปนตัว jigsaw ท่ีชวยปด gap) กับภาพใหญภาพรวม เชน 
นโยบาย ยุทธศาสตร ปจจัยภายใน ภายนอก ความสําคัญอยางไร ถาไมทํา จะเปนอยางไร 
มองภาพรวมแบบตานก (Bird Eye View) มองท้ังปา ไมใชเพียงตาหนอน มองรายละเอียด 
เห็นแตใบไม 

– Fact Sheet สถานการณ (Areas to address) เกิดอะไร ท่ีไหน อยางไร ควรอางอิงแหลงท่ี
เชื่อถือได  
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– วัตถุประสงค ขอบเขต (Scope) ของโครงการ จะทําอะไร (ลด ปองกัน ปรับปรุง เพ่ิม 
ยกระดับ ฯลฯ) ตองเชื่อมโยงไดกับ Fact Sheet 

– แผนกิจกรรม กลุมงานและกิจกรรมท่ีตองทํา เคยทํามากอนหรือไม 

– แผนคน วิเคราะหทักษะท่ีตองใชในแตละกิจกรรม 

– แผนทรัพยากร ทรัพยากรท่ีมีอยูเดิม ท่ีตองหาเพ่ิม อะไรบาง เทาไร 

– แผนสํารอง ความเสี่ยง อุปสรรค และการปองกัน 
– การตั้งคาเปาหมายท่ีดี ตองมีความเปนไปได โดยยึดหลักการ 5 หลัก 1) หลักสถิติ 2) หลัก

นโยบาย 3) หลักความทาทาย Challenge 4) หลักเทียบเคียงกับคนอ่ืน Bench Mark 5) 
หลักเทียบเคียงกับตนเองในอดีต (ดีท่ีสุดในอดีต)   

 
6. การประชุมกลุม ระดมสมองเพ่ือวิเคราะหภาพรวมแผนงานภายใตความรวมมือ (Program 
Overview) และการพัฒนาแนวคิดโครงการฯ (Concept Note) เพ่ือแกไขปญหาสาธารณสุข ภายใต
ความรวมมือไทย–สหรัฐ ดานสาธารณสุข 
 

กลุมที่ 1 แผนงานโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และวัณโรค DGHT/GAP (Division of 
Global HIV/AIDS and TB/Global AIDS Program) และแผนงาน วิจัยโรค เอดส  (GAP-HSRP, 
HIV/STD Research Program) 
วิทยากรประจํากลุม: แพทยหญิงวลัยรัตน ไชยฟู รองผูอํานวยการสํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ นักวิทยาศาสตรการแพทยทรงคุณวุฒิ คุณธนันดา 
นัยวัฒนกุล ผูแทนแผนงาน DGHT-TUC และคุณอัญชลี วรางครัตน ผูแทนแผนงาน HSRP-TUC (เอกสาร

ผนวกท่ี 4, 5, และ 6) 
 
สถานการณของโรค 

– อัตราความชุกโรคเอดสในประชาท่ัวไปมีแนวโนมลดลง แตยังสูงในประชากรกลุมเปาหมาย
หลัก (Key populations) 

– สถานการณ HIV และ  STI ในกลุมวัยรุน 
– อัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยเฉพาะซิฟลิส มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

– สถานการณ TB HIV  การวินิจฉัย และใหยารักษาวัณโรคแฝง ในผูปวยเอชไอวี 
ยุทธศาสตรและประเด็นทาทาย  

– ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการยุติปญหาเอดส ความทาทายในการบรรลุเปาประสงคของ
การยุติปญหาเอดส ภายในป 2530 (เปาหมายหลักในการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมปละ 
< 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตจากเอดสปละ < 4,000 ราย ลดการเลือกปฏิบัติจากเอดสลง 
90%) ดวยเปาหมายการคนหาและรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี 90-90-90 

– ยุทธศาสตรปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 กับ
เปาหมายมุงสูการยุติ STI epidemics ภายในป 2530   

– การบริหารจัดการถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น ความตองการถุงยางอนามัย ท่ีใกลเคียง
ความจริง คุณภาพการควบคุมถุงยาง และอัตราการใชจริงในแตละกลุมเปาหมาย 
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– ปจจัยการเขาถึงบริการของกลุมเปาหมายเฉพาะ 

– How to reach, test and early initiate ART (< 2 wks after diagnosis) in MSM, TG, 
and MSM, TG adolescents?) 

– MSM, TG recruitment: community reach, peers driven, online?  

– การปองกัน ควบคุม ดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
ในกลุมวัยรุนและเยาวชน 

– Youths in detention facilities 

– What should be the health service package for MSM? 

– สถานการณการเขาถึงบริการ STI ตามแนวทางการรักษา 

– สถานการณและปจจัยในการท่ีรับยาตานไวรัสคงอยูในระบบและกดไวรัสได 
– How to increase access and uptake of pre-exposure prophylaxis (PrEP) in high 

risk groups (MSM, TG, high risk youths)? 

– How to retain MSM, TG in treatment program by reducing morbidity, mortality 
from HIV co-infection and reduce loss to follow up rate? 

– How to retain PrEP takers in the prevention program? 
 

กลุมที่  2 แผนงานความมั่นคงสุขภาพโลก – DGHP/GDD (Division of Global Health 
Protection/Global Disease Detection) Emerging disease/ AMR / TB 
วิทยากรประจํากลุม: นายแพทยสมศักดิ์ ธรรมธิติวัฒน ผูแทนแผนงาน DGHP-TUC และนายแพทยสุรัคเมธ 

มหาศิริมงคล ผูอํานวยการศูนยพันธุศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย (เอกสารผนวกท่ี 7 และ 8) 
สถานการณของโรค 

– TB burden larger than previously estimated  (ป 2558 อุบัติการณ 1.04 ตอประชากร
แสนคน) 

– Increasing MDR TB and XDR TB  
เปาหมาย  

– 20%  reduction in TB incidence rate (compared to 2015) within 2020 
(Targeting 12.5 percent annual reduction of TB) 

–  Sustainable EndTB strategy with application of new technology 
ประเด็นทาทาย Key Elements of TB control (elimination) 

– 90% Case Detection Rate (CDR) (Now ~60%) 

– 90% Treatment Success Rate (TSR) (Now ~85%) 
– Active Cases Finding, Data management(Including genomic), Preventive 

Therapy for TB, Social support (How to eliminate tuberculosis, Series in 
Lancet, 2015) 

– OI and CI short course training 
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– Operational research for LTBI treatment in all HIV patients (Monitoring ADRs 
and Efficacy to prevent death from TB) 

– Capacity building for CI and OI in Thailand 

– Molecular based outbreak investigation of MDR-TB 
 

กลุมที่ 3 แผนงานไขหวัดใหญ (Influenza) 
วิทยากรประจํากลุม: แพทยหญิงปยนิตย ธรรมาภรณพิลาศ ผูทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และ ดร.ปราบดา 

ประภาศิริ ผูแทนแผนงาน FLU-TUC (เอกสารผนวกท่ี 9) 
กรอบการปองกันควบคุมโรค 

– Immunization in high risk groups 

– Non-Pharmaceutical Interventions 
– Hospital infection control and surge capacity 

– Pandemic preparedness 

– Case and laboratory sentinel surveillance  

– Event-based surveillance 

– Effective outbreak response in community and special settings (kindergarten, 
child-care center, school, prison, hospital, etc.) 

ประเด็นทาทาย 

– Low vaccine coverage in pregnant woman and the elderly 

– No local evidenced-based vaccine efficacy in high risk group, i.e. CVD 
– Hospital surge capacity 

– Lack of effective sentinel surveillance model 

– Stockpiling of antiviral drugs 

– Role of nurse in outbreak response in special settings 
List of proposed topics  

– How to improve immunization management at local level? 

– How to implement non-pharmaceutical intervention at community level or 
special settings? 

– What will be the good model for the national event-based surveillance? 

– What will be the good model for the national laboratory surveillance? 

– How to early detect outbreaks at community level? 

– What are the roles of ICN in overall influenza prevention and control in 
special settings? 

– Community event-based surveillance using new tools 
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กลุมที ่ 4 แผนงานโรคไมติดตอ – DGHP-NCD (Division of Global Health Protection/Non-
Communicable Disease)  
วิทยากรประจํากลุม: นายแพทยวิชช เกษมทรัพย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยลยั
มหิดล และ Dr. Renu Grag Medical Officer, NCD, WHO Thailand และคุณลลิดา เกตกุฎี ผูแทน

แผนงาน NCD-TUC (เอกสารผนวกท่ี 10, 11, และ 12) 
 

สถานการณของโรค 

– NCDs deaths exceed deaths from all other causes combined (71% of all 
deaths in Thailand are from non-communicable diseases) 

– Ischemic heart disease, road injuries and stroke are top three causes of 
premature deaths in Thailand  

– Tobacco use is the single biggest preventable cause of mortality 

– Dramatic increase in obesity and childhood obesity in Thailand 
– Increasing trend of alcohol consumption among Thai youth   

ประเด็นทาทาย   
– NCDs—# 1 killers in Thailand and driven largely by risk behaviors  and 

underlying social determinants  
– Most premature deaths from NCDs are preventable 

– Key priorities for NCD prevention and control 
o Tobacco control 
o Hypertension control 
o Sodium reduction  

– งานวิจัยเรื่องแนวทางหรือรูปแบบการพัฒนากําลังคนเพ่ือการดูแลผูปวย และการควบคุม
ปองกันโรคไมติดตอในระดับปฐมภูมิ เปนหัวขอท่ีความสําคัญในการดําเนินการ เพ่ือท่ีจะให
ทราบถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการผลิตบุคลากรสาขาตาง ๆ ซ่ึงตองมีการลงทุน
และการวางแผนงานและนโยบายในระยะยาว 

– ควรมีการสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ิมเติมในเรื่องเชิงนโยบายดานควบคุมปจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะ
ดานกิจกรรมทางกาย อาหาร เพราะขาดท้ังปริมาณและประเด็นท่ีจําเปน 

– ขอมูลในเรื่องการวิจัยหามาตรการท่ีไมแพงมาก ในการใหบริการท่ีมีตนทุนสูงแตคุมคา ในการ
ตรวจรักษาโรคตาง ๆ ยังมีชองวางในการดําเนินการอีก โดยเฉพาะเรื่องการคัดกรองและรักษา
โรคไมติดตอท่ีสําคัญตาง ๆ  

 

7. จํานวนแนวคิดโครงการฯ (Concept Note)  
– แผนงานโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ จํานวน 5 เรื่อง 

– แผนงานความม่ันคงสุขภาพโลก: วัณโรค จํานวน 7 เรื่อง เชื้อดื้อยา จํานวน 1 เรื่อง และโรค
พิษสุนัขบา จํานวน 1 เรื่อง 

– แผนงานไขหวัดใหญ จํานวน 7 เรื่อง   
– แผนงานโรคไมติดตอ จํานวน 12 เรื่อง 
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