


การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ นับเป็นหัวใจส าคัญของ
การพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่หน่วยงานภาครัฐ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มี
ความโดดเด่นในการพัฒนาการให้บริการที่สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ พร้อมทั้งปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณารางวัลให้สอดคล้องกับบริบทที่เปล่ียนแปลงไป
ตามยุคสมัย โดย “รางวัลบริการภาครัฐ” ถือเป็นสาขาหนึ่งของรางวัลเลิศรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐที่มีความโดดเด่นในแต่ละปี 
(Best of the Best) จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น “รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ” รวมทั้งผลงาน
ที่ได้รับรางวัลจากส านักงาน ก.พ.ร. ครบทั้ง 3 รางวัลในปีเดียวกัน (รางวัลบริการภาครัฐระดับ
ดีเด่น รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดีเด่น และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวดระดับดีเด่น หรือรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0) จะได้รับ “รางวัล
เลิศรัฐยอดเย่ียม” ซึ่งเป็นรางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาครัฐอย่างสูงที่สุด

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้รวบรวมผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2564 ในระดับดีเด่น เพื่อเผยแพร่
เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่สนใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานบริการ
ภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทและรูปแบบการด าเนินการของแต่ละหน่วยงานที่มีความแตกต่างกัน 
เพื่อส่งมอบบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ตอบโจทย์ตรงใจประชาชน ในยุคชีวิตวิถีใหม่ได้
อย่างเหมาะสม

ส านักงาน ก.พ.ร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า e-book รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2564 เล่มนี้ 
จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาระบบราชการ คือ 
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

ส านักงาน ก.พ.ร.
กันยายน 2564
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รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการ
จนประสบความส าเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง

เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ตั้งอยู่บนแท่งหมายเลขหนึ่ง หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลนี้
เปรียบเสมือนเพชรน้้าเอกแห่งระบบราชการ (ช่อชัยพฤกษ์) ท่ีผ่านการเจียระไนอย่างงดงามด้วยความมุ่งมั่น
สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นท่ีประจักษ์เป็นเพชรน้้าหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของราชการไทย

รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 25641
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พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2555

จัด ให้ มีการมอบ “รางวัลคุณภาพ
การ ให้ บ ริ ก ารปร ะ ชาชน ” ขึ้ น เป็ น
ครั้งแรก เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2547 

ก าหนดให้รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 
มีรางวัลประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ซึ่ ง
กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานแรกที่ได้รับ
รางวัลประเภทดังกล่าว 

เปล่ียนชื่อเป็น 
“รางวัลบริการ

ภาครัฐแห่งชาต”ิ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มี
มติ เห็นชอบให้ มี  “รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector
Excellence Awards: PSEA) โดยรางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ ปรับเป็น “รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ
ภาครัฐ”

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เป็นการยกระดับคุณภาพ
การให้บริการและการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐที่ท าให้
ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็น
ที่พึงพอใจ ที่ส าคัญแสดงให้เห็นว่าผลการท างานของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการ
ท าหน้าที่ให้ดีขึ้น และเป็นสิ่งยืนยันความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการว่าสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบการให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

“รางวัลเลิศรัฐ”
(Public Sector Excellence Awards: 

PSEA) 
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2. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จ้านวน 30 รางวัล 

ที่ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

ประเภทนวัตกรรมการบริการ จ้านวน 8 รางวัล

1 - กรมการแพทย์ 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

“AI Chest 4 All (DMS-TU) for Thai people” 

2 กรมท่ีดิน กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี นวัตกรรมบริการรังวัดท่ีดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม

แบบจลน์ (RTK GNSS Network)

3 กรมวิชาการเกษตร ส านักวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

นวัตกรรมการบริการตรวจไส้เดือนฝอยในพืชน าเข้า

ส่งออกด้วยคล่ืนความถี่เหนือเสียง

4 กรมอนามัย ศูนย์ห้องปฏิบัติการ
กรมอนามัย

ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(DOH Test Kits)

5 กองทัพเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า นวัตกรรมอุปกรณ์ Drainmate Pro

6 จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยพืชสวน

ศรีสะเกษ

ปฏิวัติหอมแดงด้วยนวัตกรรมจากสิ่งเหลือใช้

ให้เป็นเงินล้าน

7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรม

พลังงานสะอาดและ

สิ่งแวดล้อม

ตาลเดี่ยวโมเดล การจัดการขยะสู่พลังงานและ

สร้างรายได้ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

8 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

อุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน 

(Endovascular Basin)

1. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จ้านวน 1 รางวัล 

ที่ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

1 - กรมควบคุมโรค
- ส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- กรมการแพทย์

- การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศข้อมูลดิจิทัล
แบบบูรณาการ
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ที่ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

ประเภทการพัฒนาการบริการ จ้านวน 6 รางวัล

1 กรมพิธีการทูต กองเอกสิทธ์ิและ

ความคุ้มกันทางการทูต

โครงการพัฒนาระบบยื่นค าร้อง

ขออ านวยความสะดวกด้านเอกสิทธ์ิ

และความคุ้มกันทางการทูตแบบออนไลน์

(e-Privilege)

2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ล าปาง

สร้างรายได้ ขายผลผลิต พิชิตหนี้สมาชิกสหกรณ์

3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองวิศวกรรมการแพทย์ การพัฒนาระบบสื่อสารส าหรับงานบริการ

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุข

4 ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

โรงพยาบาลตะกั่วป่า การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล

ฝั่งอันดามัน 

5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย

ดิสทริบิวชั่น จ ากัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย

ดิสทริบิวชั่น จ ากัด

เพิ่มศักยภาพและยกระดับการให้บริการจัดส่ง

น้ ายาล้างไตให้ผู้ป่วย

6 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

ศูนย์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์

เพื่ออุตสาหกรรม

ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จ้านวน 1 รางวัล

1 จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง

อย่างไร้รอยต่อ

รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 25647



ที่ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

ประเภทยกระดับบริการท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 จ้านวน 6 รางวัล

1 กรมการกงสุล - ระบบลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับการขอรับ

หนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร

2 กรมควบคุมโรค - DDC COVID-19 เร็วคือรอด ประชาชนปลอดภัย

3 กรมประมง - กรมประมงร่วมใจต้านภัยสู้โควิด

4 กรมปศุสัตว์ - การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก

อาหารคนและสัตว์เล้ียง โดยการตรวจประเมินระยะไกล

5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - “ถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สู่การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการของประเทศไทย”

6 กรมสรรพากร - การยกระดับการให้บริการท่ีตอบสนอง

ต่อสถานการณ์โควิด 19 กรมสรรพากร
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ที่ หน่วยงาน

ประเภทยกระดับการอ้านวยความสะดวกในการให้บริการ จ้านวน 9 รางวัล

1 กรมการปกครอง

2 กรมเจ้าท่า

3 กรมปศุสัตว์

4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6 กรมสรรพสามิต

7 กรมสรรพากร

8 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

9 ส านักงานประกันสังคม
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3. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี จ้านวน 73 รางวัล 

ท่ี หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

ประเภทนวัตกรรมการบริการ จ้านวน 17 รางวัล

1 กรมควบคุมโรค กองโรคเอดส์และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์

“Com-led CRS” ระบบปกป้องพิทักษ์สิทธิด้านเอดส์ฯ 

ด้วยพลังของชุมชน

2 กรมควบคุมโรค ส านักงานป้องกันควบคุมโรค

ท่ี 4 จังหวัดสระบุรี 

โปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพกลุ่มเสี่ยง

Naphralan 4.0

3 กรมชลประทาน ส านักวิจัยและพัฒนา สารควบคุมก าจัดผักตบชวาในทางน้ า

4 กรมบัญชีกลาง กองระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

และราคากลาง

e-GP Blockchain 

5 กรมฝนหลวง

และการบินเกษตร

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ฝนหลวง

แผนท่ีความต้องการน้ าเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวง

6 กรมสรรพากร - คืน VRT ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

7 กรมอนามัย ศูนย์อนามัยท่ี 3

นครสวรรค์

อสม. กับหุ่นเต้านมจ าลองมหัศจรรย์

คัดกรองมะเร็ง ลดเสี่ยงให้สตรีเขต 3

8 กรมอนามัย ส านักทันตสาธารณสุข การขับเคลื่อนมาตรการจัดเก็บภาษีน้ าตาล

ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย

9 กองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แม่พิมพ์เสมือนจริงผสมยาปฏิชีวนะ 
เพื่อรักษากระดูกสะโพกติดเชื้อ

10 กองทัพอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ

โปรแกรมเฝ้าตรวจและพิสูจน์ฝ่าย เพื่อการป้องกัน

ภัยทางอากาศของประเทศไทย
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ท่ี หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

ประเภทนวัตกรรมการบริการ จ้านวน 17 รางวัล

11 ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

โรงพยาบาลมหาชนะชัย เครื่องตรวจประเมินความรู้สึกเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

แบบดิจิทัล

12 จังหวัดภูเก็ต ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล จังหวัดภูเก็ต

การพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier)

13 การประปานครหลวง ฝ่ายคุณภาพน้ า Salt-board บอกคุณภาพ

14 ส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน)

ส านักประยุกต์และบริการ

ภูมิสารสนเทศ 

"ระบบชี้จุดไฟป่าเพื่อการลด PM 2.5 

ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ"

15 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ศูนย์ฝึกสมอง โปรแกรมฝึกสมองส าหรับผู้สูงอายุ

ท่ีมีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการ

เคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล WepMEt

17 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี

อุปกรณ์ช่วยเดินก าหนดจังหวะในผู้ป่วยพาร์กินสัน
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ท่ี หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

ประเภทพัฒนาการบริการ จ้านวน 33 รางวัล

1 กรมการค้าภายใน กองชั่งตวงวัด การขออนุญาตให้น าเครื่องชั่งตวงวัด

ออกจากด่านศุลกากรผ่านระบบออนไลน์

2 กรมการพัฒนาชุมชน ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน

ชุมชน 

การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน 

โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

3 กรมการแพทย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 

Innovative Foot Orthotic Clinic

4 กรมการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน ดูแลด้วยใจ ห่วงใย ใส่ใจ โดยใช้เทคโนโลยี

5 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา

จังหวัดยะลา

ต้นแบบการพัฒนาเด็กพิเศษ 

ELS Model

6 กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ

กองส่งเสริมการระงับ

ข้อพิพาท

สังคมสมานฉันท์ สร้างวัฒนธรรม

การไกล่เกล่ีย

7 กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ

ส านักงานคุ้มครองพยาน "ประสานพลังรัฐ คุ้มครองราษฎร์ 

สร้างสันติภาพสู่ภาคใต้"

8 กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร "เจรจา" ก้าวไกล...ฝ่าภัยโควิด 19 

9 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กองลิขสิทธ์ิ ระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ และใช้บริการข้อมูล

ลิขสิทธ์ิ

10 กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

การพัฒนาระบบบริการข้อมูลดิน

และการใช้ท่ีดิน : ดินออนไลน์

11 กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน

พลังงาน

การผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืน

ด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ ามัน 

12 กรมศุลกากร ส านักงานเลขานุการกรม Customs Chatbot (นายอากร)
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ท่ี หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

ประเภทพัฒนาการบริการ จ้านวน 33 รางวัล

13 กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคน

พิการบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชีวิตติดล้อ (Life On Vehicle Enjoy) 

14 กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 12 

จังหวัดสงขลา

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

15 กรมสรรพสามิต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ e-Excise บริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว

16 กรมสรรพสามิต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา ยาสูบและไพ่ ต่อเนื่อง 

ผ่านธนาคารกรุงไทย และ 7 – ELEVEN ท่ัวประเทศ

17 กรมสรรพากร กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี ระบบ My Tax Account

18 กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน

ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน "TLS" "GLP": คุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิต

แรงงาน

19 กรมสอบสวน

คดีพิเศษ

กองคดีเทคโนโลยี

และสารสนเทศ

รู้ทัน (ROOTAN) : มาตรการเชิงรุกรองรับ

อาชญากรรมไซเบอร์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 

20 กรมหม่อนไหม กองตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานหม่อนไหม

ผ้าไหมไทยก้าวไกลด้วย “มาตรฐาน

ตรานกยูงพระราชทาน”

21 กรมหม่อนไหม ส านักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐาน

หม่อนไหม

บ้านป่ากล้วย สืบสานไหมไทยอีสาน

ในแดนใต้

22 กรมอนามัย ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 

เขตสุขภาพท่ี 9

23 กองทัพบก โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ “การพัฒนาชุดแพทย์เผชิญเหตุทางทหาร (M-MERT 

SURASI MODEL)” 

24 ส านักงานประกันสังคม กองบริหารการเงิน

และการบัญชี

การพัฒนาบริการช าระเงินสมทบ

ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร
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ท่ี หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

ประเภทพัฒนาการบริการ จ้านวน 33 รางวัล

25 ส านักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ “PROTECT-U App. ออก Line”

26 กรุงเทพมหานคร ส านักการแพทย์ โครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง

27 จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา One day One visit One Stop service

28 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดการโครงการสังคม

และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 1 ต าบล 1 ช่างไฟฟ้า

29 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

ศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรมเกษตร

สร้างสรรค์

นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและมูลค่ากล้วยไข่ 

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร

30 สถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน)

ส านักพัฒนา ฟื้นฟูป่า พัฒนาน้ า แก้จนคนบนพื้นท่ีสูง

31 ส านักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องค์การมหาชน)

- ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) 

32 ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจ

ประกันภัย

สายก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประกันภัยเพ่ือประชาชน ภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของ COVID-19

33 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูกการให้ท่ียิ่งใหญ่ 

เติมความหวังให้ครอบครัว
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ท่ี หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จ้านวน 2 รางวัล

1 กรมควบคุมโรค ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

เชียงใหม่ 

มาตรฐานการให้บริการตรวจรักษามาลาเรีย

อย่างแม่นย าในพื้นท่ีห่างไกลตามแนวชายแดนไทย

2 ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดยะลา

ระบบการบริหารยาแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วม

ขณะนอนโรงพยาบาลในจังหวัดยะลา 

ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จ้านวน 2 รางวัล

1 - กรมทรัพยากรน้ า 

- กรมชลประทาน 

- กรมอุตุนิยมวิทยา

- ส านักงานทรัพยากรน้ า

แห่งชาติ

- ระบบบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการน้ า

2 - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- ส านักงานประกันสังคม

- กรมสรรพากร

- การเช่ือมโยงข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจ
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ท่ี หน่วยงาน ผลงาน

ประเภทยกระดับบริการทีต่อบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19  จ้านวน 14 รางวัล

1 กรมการขนส่งทางบก DLT ยุคใหม่ ปลอดภัยสู่ NEW NORMAL

2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พัฒนาสังคมวิถีใหม่ รู้ทัน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

3 กรมวิทยาศาสตร์บริการ การยกระดับการให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกัน

เช้ือโควิด-19

4 กรมส่งเสริมการเกษตร ระบบส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อการบริการ

เกษตรกรอย่างยั่งยืน

5 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ช่องทางการค้ายุคใหม่แบบไร้ขีดจ ากัด

6 กรมสุขภาพจิต ดูแลจิตใจในสถานการณ์ COVID-19 (DMH Combats the 4th Wave 

of COVID-19)

7 กรมหม่อนไหม ยกระดับงานบริการด้านหม่อนไหม ฝ่าวิกฤติโควิด-19

8 กรมอนามัย กรมอนามัยยกระดับกระบวนการท างานและส่งเสริมป้องกัน

การแพร่ระบาดโควิด 19

9 กองทัพอากาศ หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 (RTAF Nursing Bot)

“น้องถาดหลุม”

10 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย. รุก ปรับกระบวนการ ยกระดับการบริการ ร่วมต้านภัยโควิด

11 กรุงเทพมหานคร ระบบคัดกรอง COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร (BKK COVID-19)

12 จังหวัดขอนแก่น การช่วยเหลือผู้ประกอบการมะม่วงบ้านแฮดในช่วงวิกฤติโควิด 19

13 จังหวัดสงขลา เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค 

COVID-19 จังหวัดสงขลา

14 การไฟฟ้านครหลวง การบริหารจัดการงานบริการในสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือโควิด 19 ของการไฟฟ้านครหลวง
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ท่ี หน่วยงาน

ประเภทยกระดับการอ้านวยความสะดวกในการให้บริการ จ้านวน 5 รางวัล

1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 กรมอุทยานแห่งชาติ

3 การไฟฟ้านครหลวง

4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5 ส านักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด 19 เ ร่งให้หน่วยงาน
มีความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลากหลายแห่ง
ทั้งข้อมูลด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และข้อมูล
จากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่จะน ามาใช้
ในการบริ หารจัดการ  หรื อว างแผนการด า เนิ นงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์
จากข้อมูลยังมีข้อจ ากัดทั้งด้านคุณภาพและการบริหาร
จัดการข้อมูล

ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค (กรม คร.) จึงได้พัฒนา
ร ะ บ บ  Data-Eco System เ ป็ น ก า ร ล ด ข้ อ จ า กั ด แ ล ะ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยใช้
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องคือ Informatic platform, Big data, 
AI, IT Infrastructure & network แ ล ะ  IT security 
การพัฒนาเน้นการบูรณาการทั้งระบบ individual ข้อมูล
ระดับบุคคล ข้อมูลกิจกรรม จนไปสู่ข้อมูลการก าหนด
นโยบายทุกระดับ
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▪ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของประเทศได้

▪ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และหน่วยงานต่างๆ มีฐานข้อมูล
ที่มีความน่าเชื่อถือ

▪ มีการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกัน 
▪ การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 
▪ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และน าข้อมูลแต่ละมิติมาวิเคราะห์น าไปใช้ประโยชน์

ในด้านการวางแผน การก าหนดนโยบายการออกมาตรการ และการด าเนินวิถี
ชีวิตประจ าวันของประชาชนในประเทศไทย เกิดเป็นชีวิตวิถีใหม่ New Normal
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ด้านสาธารณสุข
ระดับดีเด่น จ้านวน 6 รางวัล



หนึ่งในอาการหลักของผู้ป่วยมะเร็ง มักจะมีน้ า
ในช่องปอด หรือหนองในอวัยวะภายในร่างกายที่
เกิดจากการลุกลามของเชื้อมะเร็ง จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องระบายน้ าหรือหนองเหล่านั้นออกจากตัวผู้ป่วย 
เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลุกลามไปท าลายอวัยวะ
ในระบบอื่นเพิ่มเติม

โดยวิธีการรักษาคือการใส่สายระบายขนาดเล็ก 
ในอดีตจะมีการต่อลงถุง (Drainage or urine bag) 
แต่กว่าที่น้ าหรือหนองจะออกมาจนหมดจะใช้
เวลานานเป็นสัปดาห์ จึงมีแนวคิดต่อสายระบาย
เข้ากับขวดระบายสุญญากาศ (Vacuum drain)
เพื่อระบายน้ าและหนองที่หนืดออกมาได้เร็วขึ้น
กว่ า เดิม  แ ต่ปัญหาในการ ใช้ งานขวดระบาย
สุญญากาศนี้ คื อสามารถท างาน ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพเพียงช่วงเวลาสั้นๆ

ซึ่งเมื่อเร่ิมใช้งานแล้วจะค่อยๆสูญเสีย
ความเป็นสุญญากาศ ส่งผลให้แรงดูดลดลง
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้องใช้ขวดระบาย
จ านวนมาก แม้ว่าของเหลวที่ดูดออกมาในขวด
มีปริมาณเพียงเล็กน้อย ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่าย
สิ้นเปลืองที่คนไข้ต้องแบกรับ และใช้ระยะเวลา
ที่ยาวนานเกิดปัญหาการครองเตียงนาน  
ท าให้ผู้ป่วยอีกหลายรายไม่ได้รับโอกาส
ในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
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โดย 
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กองทัพเรือ



การคิดค้น อุปกรณ์ Drainmate Pro ช่วยระบายหนอง
และสารคัดหล่ังที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่มี
อยู่เดิมได้ทันที

ชุดอุปกรณ์ช่วยระบายหนองและสารคัดหล่ังอัจฉริยะ  
ประกอบด้ วย  ภาชนะบรรจุ  ด้ านบนติด ต้ัง เข้ า กับ
ฝาปิดที่ออกแบบให้มีฐานไว้ส าหรับยึดเหนี่ยวชุดท างาน 
และมีช่องไว้ส าหรับสอดท่อดูดของเสียและท่อดูดอากาศ 
โดยชุดท างานประกอบด้วยโครงสร้างหลัก ภายในถูก
ติดต้ังด้วยปั๊ม และถูกประมวลผลด้วยหน่วยควบคุมที่เป็น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเปิดปิด
และเลือกโหมดการท างานได้ผ่านหน่วยรับข้อมูลซึ่งเป็น
ปุ่มกดหรืออุปกรณ์ระบบสัมผัสอ่ืนที่สามารถรับค าสั่งจาก
ผู้ใช้งานได้ 

อีกทั้งที่สายล าเลียงยังมีการติดต้ังเซนเซอร์เพื่อ
ตรวจสอบระดับของเสีย ซึ่งถ้าของเสียถูกบรรจุ
จนเต็มภาชนะแล้วจะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียง
ผ่านทางล าโพง หรือแจ้งเตือนด้วยแสงไฟจาก
หลอดไฟ หรือมีการแสดงสัญลักษณ์หรือ
ข้อความผ่านหน้าจอแสดงผลเพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
รับทราบสถานะทันที 

โดยมีการพัฒนาปรับรูปแบบให้มีรูปทรงกะทัดรัด
และสมดุลมากขึ้นเมื่อต่อกับขวดสุญญากาศ และ
นอกจากนั้น ยังมีการเปล่ียนจากการใช้ถ่าน AA
เป็นการใช้แบตเบอรี่แบบลิเที่ยมเสียบชาร์ทไฟ
แบบ พอร์ท USB ได้อีกด้วย  

Prototype ชิ้นแรก ปัจจุบัน
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โรคที่เป็นความผิดปกติของทรวงอกในประเทศไทย
มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และมีอัตราการเสียชีวิต
เพิ่มขึ้น ประกอบกับจ านวนรังสีแพทย์ที่มีอ ยู่
อย่างจ ากัด และส่วนใหญ่อยู่ในเมืองใหญ่ๆ ส่งผลให้
การเข้าถึงบริการการแปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอก
ล่าช้า และไม่ทั่วถึง ผู้ป่วยจึงได้รับการวินิจฉัยล่าช้า 
ส่งผลให้เข้าสู่การรับการรักษาช้าตามไปด้วย 

จุดเร่ิมต้นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการแปลผล
ภาพถ่ายทรวงอกที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อให้บริการ
คนไทย โดยความร่วมมือของ กรมการแพทย์และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ ความไว 
ความแม่นย าค่อนข้างสูง ช่วยในการตรวจคัดกรอง
ภาพถ่ายรังสีทรวงอกได้ เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
บริการของประชาชนอย่างครอบคลุม และเสมอภาค 
ช่วยลดอัตราตาย  ลดการแพร่กระจายของวัณโรค 
และลดภาระงานของแพทย์เพราะสามารถแปลผล
ได้เร็วโดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที 

ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ส าหรับการแปลผลภาพถ่ายรังสี
ทรวงอก “AI Chest for All (DMS–TU)” มีความสามารถ
ในการแยกโรคใน 6 กลุ่มโรค ได้แก่  

1. No finding 

2. Suspected 
active 

pulmonary TB

3. Suspected 
lung 

malignancy 

4. Abnormal 
heart and great 

vessels 

5. Intra 
thoracic 

abnormality 

6. Extra 
thoracic 

abnormality

รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 256427

ประเภทนวัตกรรมการบริการ



คณะพัฒนาโปรแกรม (software development) 
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ทีมท างานทางคลินิกประกอบด้วยรังสีแพทย์
จากโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี และสถาบัน
โรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ที่มีประสบการณ์การแปลผลภาพถ่ายรังสี
ทรวงอกไม่น้อยกว่า  5 ปี  และรังสีแพทย์
ทั้งหมดผ่านการประเมินความสอดคล้อง
ในการแปลผลที่มีค่าความน่าเชื่อถือในระดับสูง 
(Inter-Rater Reliability; IRR) 

สามารถน านวั ตกรรมปัญญาปร ะดิษ ฐ์ ไป ใ ช้
ใ นการ แปลผลภาพถ่ ายรั งสี ไ ด้ อย่ าง แม่นย า 
ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างรวดเร็ว

มีโรงพยาบาลเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ
จากการขยายผลถึง 45 โรงพยาบาล 

ใช้ระยะเวลารวดเร็วเพียง 1 นาทีในการแปลผลภาพ 
และรังสีแพทย์สามารถยืนยันผลการเป็นวัณโรคได้
ภายในเวลา 10 นาที จากเดิมใช้ระยะเวลารอคอย 30–
60 นาที ในกลุ่มผู้รับบริการด้านการวินิจฉัยโรค และ 
1 วัน ถึง 2 สัปดาห์ ในกลุ่มผู้รับบริการด้านการตรวจ
สุขภาพ

เป็นนวัตกรรมท่ีผลิตโดยคนไทย และใช้เพื่อคนไทย
โดยโปรแกรมท่ีให้ โรงพยาบาลของรัฐบาลใช้ฟรี 
ลิขสิทธ์ิของคนไทย

ลดระยะเวลาในการเข้ารับบรกิาร

ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นของผู้ป่วย
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ปี พ.ศ. 2562 - 2563
(ข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) 
✓ ผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วประเทศที่ต้องรับหรือส่งต่อ

ในการรักษาพยาบาลมากกว่า 3,500,000 คน 
✓ เสียชีวิตก่อนน าส่งประมาณ 25,000 คน 
✓ เสียชีวิตระหว่างน าส่งประมาณ 1,000 คน 

ด้วยข้อจ ากัดของจ านวน และระบบของเครื่องมือสื่อสาร
ที่ ต่างระบบ ต่างความถี่  ต่างชนิด ติดต่อกันไม่ ได้ 
จึงเกิดแนวคิด อุปกรณ์สื่อสารด้วยเสียงทั้ งระบบ
แอนะล็อกและดิจิทัลต้องสื่อสารกันได้ภายใต้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการประสานงาน รับข้อมูลผู้ป่วยจาก
ที่เกิดเหตุ และติดต่อทีมแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาแนวทาง
การรักษาต้ังแต่เกิดเหตุ เมื่อมาถึงโรงพยาบาล ผู้ป่วย
ฉุกเฉินจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาและช่วยชีวิตทันที 

ระบบสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้ได้ 

แนวคิดในการพัฒนาคือ ท าให้อุปกรณ์สื่อสาร
ด้วยเสียงทุกประเภททั้งระบบแอนะล็อกและระบบ
ดิจิทัล ให้สามารถสื่อสารกันได้  โดยใช้ เทคนิค
การรวมสัญญาณด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล 
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้น าระบบสื่อสารนี้ไปใช้งานในโรงพยาบาลสนามของ Thailand EMT (Thailand 
Emergency Medical Team) เพื่อขอรับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลกซึ่งประเทศไทยผ่านการรับรอง
มาตรฐาน EMT Type1 เป็นประเทศแรกของอาเซียนและประเทศที่ 26 ของโลก สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุข  

หลังจากน าระบบสื่อสารที่พัฒนามาใช้งานท าให้
ระบบสื่อสารส าหรับงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
และสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีระบบส ารอง
แบบคู่ขนาน มีอุปกรณ์สื่อสารเพียงพอพร้อมใช้ระบบ
มีความปลอดภัยดักฟังได้ยาก ประยุกต์การใช้งานได้
หลากหลาย เช่น ใช้สื่อสารกับผู้ป่วยติดเชื้อโรคระบาด
หรือผู้ กักกันโรค และที่ส าคัญอุปกรณ์สื่อสารต่าง
ประเภทกันสามารถติดต่อกันได้ เช่น เครื่องสมาร์โฟน
ที่ผู้ปฏิบัติงานมีใช้กันทุกคนสามารถติดต่อสื่อสาร
กับเครื่องวิทยุคมนาคมได้ เพียงติดต้ังโปรแกรมและ
เชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายบริการ (SERVER) เท่านั้น 
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จังหวัดพังงามีจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมุ่งพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลให้มีคุณภาพระดับนานาชาติและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยทางด้านชีวิต
ของนักท่องเที่ยว โดยก่อนปี 2560 หากมีนักท่องเที่ยว
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บด้วยเหตุฉุกเฉินทางทะเล ยังไม่มี
ระบบแจ้งเหตุและสั่งการช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ 
ไม่มีสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทางทะเลที่มี
ศักยภาพดูแลช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤติ 
ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า
และใช้เวลาเดินทางนาน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาจึงได้จัดต้ังศูนย์
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล (Andaman Hub Medical 
Network) และจัดต้ังศูนย์บริการทางการแพทย์เขาหลัก 
(Andaman Hub Medical Center) ขึ้น ด้วยความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ 21 หน่วยงาน ให้เป็นศูนย์บริการ
ทางการแพทย์ฉุก เฉินที่ มีศักยภาพ ครอบคลุม
ด้านการเข้าถึงบริการทางการแพทย์จากเหตุทางทะเล
และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส าคัญ มีการวินิจฉัยโรค
ขั้นสูง จัดระบบการน าส่งผู้ป่วย /ผู้บาดเจ็บไปยัง
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาเฉพาะด้าน
อย่างครอบคลุม ทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ
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กระบวนการให้บริการของศูนยฯ์ ได้แก่ 

การป้องกันการเกิดเหตุทางทะเล จัดท า Maritime Coding อบรมอาสาสมัคร
ทางทะเลริมหาด จัดท าสัญลักษณ์และป้ายเตือนจุดเสี่ยง คัดกรองและ
ให้ความรู้นักท่องเที่ยวก่อนลงเรือ 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุทางทะเล ได้แก่ ระบบการแจ้งเหตุ การช่วยเหลือ 
ณ จุดเกิดเหตุ และการสั่งการทางการแพทย์ด้วยหมายเลข 1669 และ
ช่องทางวิทยุสื่อสาร การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ทางทะเล อบรม
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ต้ังทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ และเตรียมอุปกรณ์
ทางการแพทย์ 

การช่วยเหลือเพื่อลดการเสียชีวิต โดยต้ังศูนย์แจ้งเหตุและ
สั่งการระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับศูนย์สั่งการระดับภาค 
จัดหาเรือพยาบาลประจ าเกาะเพื่อส่งต่อ จัดท าแนวทาง
การดูแลระหว่างส่งต่อในพื้นที่ทางทะเล การซ้อมแผน
ทางทะเล และการจัดการ Dead Body รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2564 32



ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็วไร้รอยต่อ
และปลอดภัย เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดโอกาส
การเกิดทุพพลภาพ

ปี 2563 มีจ านวนผู้รับบริการชาวไทยและต่างชาติ 10,263 ราย 
ร้อยละ 100 เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลของผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤติ และผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน 

อัตราการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุฉุกเฉินทางทะเลในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ 
และผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 18

รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 256433



อุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน (Endovascular Basin)

ประเภทนวัตกรรมการบริการ 

โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การตรวจวินิจฉัยทางรังสีหลอดเลือด หรือ 
การรักษาผ่ านทางหลอดเลื อด เมื่ อท า
หัตถการจะใช้อ่างสแตนเลส ในการเก็บและ
ท าความสะอาดอุปกรณ์ที่น าออกมาจาก
หลอดเลือดของผู้ป่วย เช่น ลวด (guidewire) 
ที่ ขด เป็นวงกลมอ ยู่ ในบรรจุ น้ า  เพื่ อท า
ความสะอาดต ะกอนของลิ่ ม เ ลื อดที่ จั บ
ตามเกลียวลวดให้ออกไป ป้องกันการกลับเข้า
สู่ระบบการไหลเวียนโลหิตและหลุดลอยมาอุด
อวัยวะที่ส าคัญที่จะส่งผลเสียต่อผู้ป่วยได้ 

ปัญหาคือการเก็บและท าความสะอาดลวด
ที่มีความยาวและความแข็งแตกต่างกัน 
ท า ใ ห้ปลายลวดดีดออกมานอกอ่าง 
เกิดการปนเปื้อนแล้วต้องทิ้ง ซึ่งลวดมี
ราคาแพงและน า เข้าจากต่างประเทศ 
ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย รวมทั้งต้องล้าง
ท าความสะอาดและอบฆ่าเชื้อหลังใช้งาน 
ท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน และเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อสู่บุคลากรที่ล้างท าความสะอาด
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้ผลิตอุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน 
(Endovascular Basin) ด้วยคุณสมบัติพิเศษประหยัดน้ าและเก็บลวดได้อย่างปลอดภัย
มากกว่าอุปกรณ์ประเภทเดียวกันที่ผลิตจากต่างประเทศ โดยผลิตจากโพลีโพรพิลีน 
มีราคาถูก ผลิตได้เองในประเทศ เป็นแบบชนิดใช้คร้ังเดียวทิ้ง มีตัวล็อคขดลวดและ
ระบบล็อค 3 ชั้น ท าให้ประหยัดน้ าเกลือปลอดเชื้อได้ประมาณ 1–2 ลิตร แต่ยังสามารถ
ท าความสะอาดทุกผิวสัมผัสของลวดได้อย่างดี ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้าง
ความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยมากกว่าแบบเดิม

▪ ลดการปนเป้ือนของอุปกรณ์ได้ร้อยละ 90.9

▪ ลวดไม่ดีดออกนอกอุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน
ร้อยละ 93.8

▪ ลดการติดเชื้อสู่บุคลากรร้อยละ 87.9

▪ ท าความสะอาดลวดได้ดี ได้ร้อยละ 88

▪ หยิบใช้งานและเก็บอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ลดขั้นตอนการท างาน 

▪ คุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลและมาตรฐานของ
การท าหัตถการการรักษาพยาบาล

ก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากล 
(Joint Commission International - JCI) 

ผลลัพธ์จากการใช้งาน 
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ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายต้องรักษาด้วยวิธีการล้างไตผ่านทาง
ช่องท้อง (continuous ambulatory peritoneal dialysis; CAPD) 
โดยสามารถท าได้เองที่บ้าน ด้วยการใส่น้ ายาเข้าไปในช่องท้อง 
วันละ 4 ครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมง หรือท าตลอดทั้งคืนทุกวัน 

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ ากัด จึงยกระดับการจัดส่งน้ ายา
ล้างไตถึงบ้านผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีบริหารการจัดเก็บสินค้ายาและ
เวชภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ข้อก าหนดขององค์การอนามัยโลก 
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เชื่อมโยงระบบส่งความต้องการ 
(DMIS) การใช้น้ ายาล้ างไตของ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
กับระบบการรับความต้องการ
และระบบขนส่งสินค้า

ร ะ บบบ ริ ห า รค ลั งสิ น ค้ า
ตามมาตรฐานการจัดเก็บสินค้า
แบบ Good storage practice
รักษาคุณภาพสินค้ าด้ วย
การควบคุมอุณหภูมิ

จั ด ส่ ง ถึ ง บ้ า น พ ร้ อ ม
จัดเรียง ตามระบบ First 
Expire First Out ป้องกัน
การใช้น้ ายาหมดอายุ 

ร ะ บ บ ข น ส่ ง สิ น ค้ า ต า ม
มาตรฐานสากล Q-Mark และ
บ ริ ห า ร ก า ร จั ด ส่ ง แ บ บ 
Good distribution practices
ส่งครบถ้วนตรงเวลา

ระบบการติดตาม
สถานะการขนส่ง 
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ผู้ป่วยรับบริการกว่า 
3 หมื่ น ร าย / เ ดื อ น 
จัดส่งน้ ายาล้างไตและ
อุปกรณ์  ป ร ะม าณ 
2.5 ล้านถุง/เดือน 30
ล้านถุง/ปี 

จัดส่งน้ ายาล้างไต
รวดเร็ ว  ตรงเวลา 
ถูกต้องถึง ร้อยละ 
99

ผู้ ป่ ว ย พึ ง พ อ ใ จ
โ ด ย ร ว ม  ร้ อ ย ล ะ 
91.45

ถุ ง ล้ า ง ไ ตที่ ใ ช้ แ ล้ ว
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
โดยการรี ไซเคิลผลิต
เป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ 
เก้าอ้ี เตียง
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จากปัญหาการส่งออกพรรณไม้น้ าจาก

ประเทศไทยไปยังกลุ่มสหภาพยุโรป (European

Union) ประสบปัญหาการตรวจพบไส้เดือนฝอย

ศัตรูพืชกักกันติดไปกับระบบราก ท าให้ถูกระงับ

การน าเข้า ณ ด่านตรวจพืชของ EU และถูกเผา

ท าลายทันที ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย 

ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

กรมวิชาการเกษตร จึงน าเทคนิคคลื่น

ความถ่ีเหนือเสียง (Ultrasonic) ที่ ใช้ น้ า

เป็นตัวกลางในการขับไล่ไส้เดือนฝอยภายใน

รากพืชให้คลื่อนตัวออกมาอยูในน้ าที่ระดับ

ความถ่ีของคลื่น เสียง 40 กิ โลเฮิรตซ์ 

แล้วน าไปตรวจจ าแนกชนิดไส้เดือนฝอย

ด้วยกล้ องจุ ลทรรศน์  จากน้ันพัฒนา

ต่อยอดเป็นเคร่ืองมือ "ชุดตรวจไส้เดือนฝอย

ภาคสนาม" ที่มีขนาดเล็ก ราคาถูก ผลิตได้เอง

ในประเทศ
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นวัตกรรมการบริการตรวจ
ไส้เดือนฝอยในพืชน้าเข้าส่งออก

ด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง



"ชุดตรวจไส้เดือนฝอยภาคสนาม" ที่มีขนาดเล็ก ราคาถูก ผลิตได้เองในประเทศ ไม่ท า

อันตรายต่อต้นพืช น ากลับไปปลูกต่อได้ มีประสิทธิภาพและแม่นย าสูงในการแยกไส้เดือน

ฝอยได้ถึงร้อยละ 93 ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลาเพียง 20 นาที ลดลงจากการตรวจ

แบบเดิมที่ใช้เวลา 48 ชั่วโมง ตรวจได้มากกว่า 80 ตัวอย่างต่อวัน โดยในชุดประกอบด้วย

อุปกรณ์การแยกไส้เดือนฝอยออกจากเนื้อเยื่อรากพืช และกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กใช้

ตรวจหาพร้อมคีย์คู่มือเพ่ือจ าแนกชนิดไส้เดือนฝอยศัตรูพืชกักกันได้ทันที 

การใช้คลื่นความถี่เหนือเสียงเป็นนวัตกรรมใหม่ในการแยกไส้เดือนฝอยออกจากรากพืช

ที่ไม่เคยมีการคิดค้นหรือรายงานทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการจดสิทธิบัตร และตีพิมพ์

ในวารสารระดับนานาชาติ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานในต่างประเทศน าไปใช้ในงานวิจัยและ

การศึกษาด้านไส้เดือนฝอยวิทยา
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ส่ งผล ใ ห้ ป ร ะ เ ท ศ ไ ทยส า ม า รถ แ ก้

วิกฤตการณ์การติดไปของไส้เดือนฝอย

ศัตรูพืชกักกันในรากพรรณไม้น้ าส่งออก

ไปยังกลุ่มสหภาพยุโรปได้ เพิ่มรายได้

จ า ก ก า ร ส่ ง อ อ ก ไ ม้ น้ า -ไ ม้ ป ร ะดั บ 

สร้างความเชื่อมั่น ให้กับประเทศคู่ค้า

รายอื่น ๆ ตลอดจนลดการแพร่ระบาด

ข อ ง ไ ส้ เ ดื อ นฝ อ ยศั ต รู พื ช กั ก กั น

ท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ 
ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ในการสง่ตัวอย่างพืชไปตรวจ

ณ ห้องปฏิบัติการกลาง 

ปัจจุบันน าไปใช้ ณ ด่านตรวจพืช

น าเข้าส่งออกท่ัวประเทศรวม 16 ด่าน 

และ 3 หน่วยงานด้านกักกันพืช 

เจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้ประกอบ

ธุรกิจส่งออก สามารถใช้ได้ง่าย

ด้วยตนเอง พกพาไปใช้ในแหล่งผลิต

ได้สะดวก 
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เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
มีปัญหาไม่มีอ านาจต่อรองราคาผลผลิตกับ
นายทุน ท าให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
และไม่สามารถช าระหนี้ที่ กู้ยืมมาได้ทั้งใน
และนอกระบบ จึงต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อใช้จ่ายและ
ลงทุนเพาะปลูกครั้งถัดไป กลายเป็นหนี้ไม่จบสิ้น 
เกษตรกร 1,660 ครัวเรือน เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ผู้ ใช้น้ าฝายยางประสบสุก จ ากัด 
ซึ่งทุกรายเป็นหนี้ เฉล่ีย 15,000 - 40,000 บาท
ต่อครัวเรือน ไม่สามารถช าระหนี้กู้ยืมมาให้แก่
สหกรณ์ได้ตามก าหนด ท าให้สหกรณ์ประสบ
ปัญหาขาดทุน 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง ร่วมกับสหกรณ์ผู้ใช้น้ า
ฝายยางประสบสุก จ ากัด ส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก
สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาหนี้ค้าง ด้วยแนวคิด “การตลาด
น้าการผลิต” โดยสหกรณ์ท าสัญญาซื้อ-ขายผลผลิตกับ
บริษัทที่ท าธุรกิจการเกษตรให้รับซื้อผลผลิตทั้งหมด
ในราคาประกันล่วงหน้า แล้วรับสมัครสมาชิกท าหน้าที่
ผู้ผลิตตามแผนการผลิตที่ก าหนด โดยสหกรณ์จัดหา
ปัจจัยการผลิตและเงินทุนเท่าที่จ าเป็นให้ ท าข้อตกลงหรือ
สัญญาด าเนินการผลิตตามที่ก าหนด ส่งผลผลิตให้
สหกรณ์เพื่อขายให้บริษัทในราคาประกันล่วงหน้า จากนั้น
สหกรณ์จ่าย เ งินค่าผลผลิตให้แ ก่สมาชิก หลังหัก
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ค่าปัจจัยการผลิตและช าระหนี้เงินกู้ ท าให้สมาชิก
มีรายได้แน่นอนและสามารถช าระหนี้ได้ 



สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 990 ราย 

สมาชิกพึงพอใจน า เงินมาฝาก เพิ่มหุ้น 
เกษตรกรรายอื่นสมัครสมาชิก เพิ่ มขึ้ น 
สหกรณ์ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับ และ
เป็นสหกรณ์ต้นแบบให้แก่สหกรณ์อ่ืน ๆ 

เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิตให้แก่
สหกรณ์ 69,848,514 บาท มีรายได้เฉลี่ย 
70,554 บาทต่อครัวเรือน หน้ีสินจากการท า
เกษตรลดลงเฉลี่ย 36,382 บาทต่อครัวเรือน
มีเงินออมเพิ่มขึ้น 12,838 บาทต่อครัวเรือน 

สม า ชิ ก ช า ร ะ ห น้ี ห น้ีค่ า ปั จ จั ยก า รผลิ ต 
28, 130,700 บาท ช าระห น้ีสิน เชื่ อ เพื่ อ
การเกษตร 7,887,966 บาท สหกรณ์มีเงิน
รับฝาก 21,309,186 บาท ปี 2561 มีก าไร
สุทธิประจ าปี 1,889,540.95 บาท 
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เฝ้าระวังอาหารและน้้าที่ปนเป้ือน
อย่างครอบคลุมด้วยชุดตรวจอนามัย

สิ่งแวดล้อม (DOH Test Kits)

“

“

ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ มี ค ว า ม ล่ า ช้ า
จากปริมาณตัวอย่างที่ส่งตรวจพร้อมกัน
คร าวล ะมาก  ๆ  ท า ใ ห้ ท ร าบผลช้ า
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อสุขภาพ 

การบริโภคน้ าและอาหารที่ ไม่สะอาด
เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรค
ทางเดินอาหาร จากการสุ่มตัวอย่างน้ า 
และอาหาร ในรอบ 10 ปี ยังพบว่าไม่ผ่าน
เกณฑคุ์ณภาพน้ าบริโภคสูงถึง 66.4% 

การเก็บตัวอย่างน้ า หรืออาหารเพื่อส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
มีข้อจ ากัดหลายด้านทั้งความถี่ในการเก็บ
ตัวอย่าง

กรมอนามัย มีศูนย์ห้องปฏิบัติการในการตรวจ
วิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน้ า ศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
เพื่อการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดในการผลิต
ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Test Kits)
เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร
และน้ าอย่างครอบคลุม 
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โดย ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทนวัตกรรมการบริการ



ชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระ
คงเหลือ (อ 31)

ชุดตรวจโคลิฟอร์ม
ในน้ าบริโภค (อ 11) 

ชุดตรวจโคลิฟอร์มในอาหาร 
ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือผู้
สัมผัสอาหาร (อ 13) 

ซึ่งชุดทดสอบน้ีใช้งานง่าย รู้ผลได้รวดเร็ว ภายใน 15 วินาที – 15 ชั่วโมง ส่งตรวจรับ
ผลได้ 150,000 Test/ปี จากการตรวจแบบเดิมใช้เวลา 15 วัน ท าได้เพียง 15,000 Test/ปี
รวมทั้ง มีความถูกต้องแม่นย า สามารถทดสอบได้โดยประชาชนทั่วไป เป็นที่ยอมรับ
และใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศโดยสาธารณสุขจังหวัด ทั่ วประเทศ 
และศูนย์อนามัยทั้ง 13 แห่ง และต่างประเทศ เช่น ลาว เขมร เวียดนาม พม่า

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในชุดตรวจสอบอนามัยส่ิงแวดล้อมร้อยละ 92 
การใช้ชุดตรวจอนามัย ส่ิงแวดล้อม (DOH Test Kits) ส่งผลให้ เกิด
การเฝ้าระวังคุณภาพ กระบวนการผลิตของสถานประกอบการให้ได้
มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพของการบริการและสร้างความปลอดภัย
ให้ผู้บริโภค 
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ปฏิวัติหอมแดงด้วยนวัตกรรมจากสิ่งเหลือใช้ ให้เป็นเงินล้าน
โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเภทนวัตกรรมการบริการ 

จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ปลูกหอมแดงมากที่สุด
ในประเทศไทย โดยในปี 2562 เพาะปลูก 23,748 ไร่ 
ผลผลิต 68,370 ตัน เป็นร้อยละ 58.0 ที่ผลิตได้
ทั้งประเทศ โดยมีเกษตรกรที่ปลูกหอมแดง 5,000
-6,000 ครัวเรือน

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหิดล 
และกรมวิชาการเกษตร จึงได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตหอมแดงแบบครบวงจร
จากต้นน้ าสู่ปลายน้ า 

แต่ปัญหาหลัก คือ ราคาหอมแดงที่ตกต่ าจาก
ปริมาณการผลิตไม่สมดุลกับความต้องการ
ของตลาด อายุการ เก็บ รักษาสั้น  ต้นทุน
การผลิตสูง ขาดแคลนหัวพันธุ์ และโรคหอมเลื้อย
ระบาด ผลิตภัณฑ์ไม่มีความหลากหลาย ไม่มี
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ 

ปรับแนวคิดปลูกหอมแดงเพื่อขายหอมสด
ต่อยอดสู่เครื่องส าอางและอาหารเสริม 
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ปลายน้ า กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้น า
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และรวมถึงผู้บริโภค
ได้หอมแดงคุณภาพทั้งหอมสดและแปรรูป 
และผลิตภัณฑ์จากหอมแดง จากนวัตกรรม
ที่วิจัยและพัฒนาขึ้น 

กระบวนการผลิตหอมแดงแบบครบวงจรจากต้นน้้าสู่ปลายน้้า 

ต้นน้ า ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตหัวพันธุ์สะอาดใช้เอง ทดแทนการน ามาจากแหล่งอื่น
ลดต้นทุนการผลิตจาก 30,000-45,000 บาท/ไร่ เหลือ 6,000-15,000 บาท/ไร่
คิดเป็นร้อยละ 67-80 ของต้นทุนที่ลดลง และหากปลูกหอมแดงด้วยเมล็ด เหลือเพียง
1,500-3,000 บาท/ไร่ (ลดลงร้อยละ 93-95) ตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคหอมเลื้อย
และผลิตหอมแดงคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรดี (GAP) การผลิต
พืชอินทรีย์ (Organic) สินค้าหอมแดงศรีสะเกษได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI)

กลางน้ า วิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากหอมสด
เป็นหอมแดงพร้อมใช้ คงสภาพหอมสด เก็บได้นาน 8-12 เดือน 
สะดวกใช้งาน และส่วนที่เหลือใช้ (เปลือก ใบ ราก) กลายเป็นน้ ามัน
หอมระเหย พัฒนาเป็นน้ ามันหอมแดงและสติกเกอร์หอมแดงบรรเทา
อาการหวัด และสารสกัดจากหอมแดง ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
ลดร้ิวรอยตามวัย สมานแผล และลบรอยแผลเป็น น าไปวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ได้แก่ โฟมล้างหน้า เจลแต้มสิว 
ครีมบ ารุงผิวหน้า
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เปลี่ยนหอมแดง เป็นเงินล้าน
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▪ การด าเนินการช่วยแก้ ไขปัญหาราคา
หอมแดงตกต่ า 

▪ ได้ผลิตภัณฑ์หอมแดงสะดวกใช้ ปลอดภัย 
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น 

▪ สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์มากขึ้น
หลายเท่าตัว ถึง 1,075,000-1,170,000
บาท/1 ตัน หรือ 1.07-1.12 หม่ืนล้านบาท/
หม่ืนตันหอม 

▪ ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น



โพรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่ เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ ช่วยปรับสมดุลของเชื้อในล าไส้และ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคที่ เกิดจากความผิดปกติ
ในระบบทางเดินอาหาร ส่วนพรีไบโอติกช่วย
กระตุ้นการเจริญของโพรไบโอติก ซึ่งโพรไบโอติก
และพรีไบโอติกมีศักยภาพสูงในการน ามาพัฒนา
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ห รื อ เ ป็ นส่ ว นป ร ะก อบ ใน
อุ ตส าห ก ร รมก า ร แ ป ร รู ปอ าห า ร  ไ ด้ แ ก่ 
ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมเสริมสุขภาพ 
อาหารทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
และนวัตกรรมอาหาร 

ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานซึ่งมีห้องปฏิบัติการ
และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เฉพาะทางด้านโพรไบโอติกและพรี ไบโอติก
แบบครบวงจร  ที่ มี ร ะ ดับความปลอดภั ย
ท างชี ว ภ าพตามมาตรฐ านสากล  ท า ใ ห้
ไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและต้นแบบของ
กระบวนการผลิตที่ เหมาะสมและสอดคล้อง
กับการผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้ 
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จึงมีการจัดตั้ ง  “ศูนย์นวัตกรรมการผลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม” ศูนย์กลาง
การวิจัย พัฒนา การผลิต การบริการ และการให้
ค าปรึกษา ในส่วนของอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพจากจุลินท รี ย์  ที่ มี ห้ องปฏิบัติ การ
ที่ทันสมัย ใช้ทดลอง และให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ มีอุปกรณ์ส าคัญ
ที่พร้อมรองรับระบบมาตรฐานการสุขลักษณะ
ที่ดีในการผลิต (GHP: Good Hygiene Practices) 

การจัดตั้งศูนย์ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ในการวิจัยและพัฒนากับผู้ประกอบการ 
ยกระดับองค์ความรู้และสร้างบุคลากร
ด้ า น ชี ว ภ า พ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชีวภาพจากจุลินทรีย์โพรไบโอติก และสร้าง
โ อ ก า ส ก า ร เ ติ บ โ ต ท า ง ธุ ร กิ จ ข อ ง
ผู้ปร ะกอบการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ จาก
อุตสาหกรรมชีวภาพด้านอาหารนวัตกรรม
แห่ งอนาคต จากวิ จั ย แล ะ เทค โน โล ยี
ภายในประเทศที่มีต้นทุนต่ าและคุณภาพสูง 
ลดการน าเข้าและสามารถส่งออกได้
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หน่วยงานเดียวของไทยที่มีหน้าที่อ านวยความสะดวก
ด้านเอกสิทธ์ิและความคุ้มกัน ให้แก่ผู้มีเอกสิทธ์ิประจ า
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองค์การระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย ก ากับดูแลการบริโภคเอกสิทธ์ิ
ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและธรรมเนียมประเพณีสากล
ทางการทูต และหลักประติบัติต่างตอบแทน ซึ่งพบ
ปัญหาอุปสรรค เช่น  

ขาดฐานข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อใช้อ้างอิงและ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาการพิจารณาค าร้องที่ต้องสืบค้นข้อมูล
อย่างละเอียดรอบคอบ 

การตีกลับเอกสารประกอบค าร้องที่ไม่ถูกต้อง 

กรมพิ ธีการทูตจึ งพัฒนาระบบ e-Privilege 
ระบบการบริการย่ืนค าร้องขออ านวยความสะดวก
ด้านเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันทางการทูตแบบ
ออนไลน์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ ตามหลักประติบัติต่างตอบแทน 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ให้กับผู้รับบริการ
ซึ่งเป็นผู้มี เอกสิทธ์ิจากสถานเอกอัครราชทูต 
สถานกงสุล  แล ะองค์การร ะหว่ างประ เทศ
ในประเทศไทย 
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▪ ปี 2563 มีการย่ืนค าร้องผ่านระบบ 
จ านวน 23,432 รายการ ได้รับการอนุมัติ 
22,360 รายการ (ร้อยละ 95.42) 

▪ ผู้ใช้บริการร้อยละ 85.77พึงพอใจระดับมาก
ถึงมากที่สุด (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564) 

▪ ใช้ฐานข้อมูลกลางสนับสนุนการเจรจา
เกี่ยวกับการอ านวยเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
ทางการทูตระหว่างประเทศ 

▪ ระบบมีมาตรฐานสากลตามหลักพิธีการ
ทูตสากล สร้างภาพลักษณ์ไทยในฐานะ
ผู้น าทางการทูตดิจิทัล (digital diplomacy) 
ในภูมิภาค 

▪ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางการทูต
ให้ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ขับเคล่ือน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสถานะ
ของไทยในเวทีโลก
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เป็นผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ้าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 
ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น ท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและ
ขยายการใช้งานไปอย่างกว้างขวาง 

โปรแกรม Thai Continuity of 
Care (Thai COC) 

ควบคุมก ากับแบบ real time เพื่อน าข้อมูลไป
วางแผนดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองที่บ้านอย่างไร้รอยต่อ 
ครอบคลุมทุกกลุ่มโรค ทุกกลุ่มวัย อย่างมี
คุณภาพมาตรฐาน ลดความยากล าบาก
ในการเดินทางและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โปรแกรม Thai Continuity of Care (Thai COC) 
เป็น Web Application ท างานบน Thai Care 
Cloud (http://www.thaicarecloud.org) โดยเป็น
ระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
สู่หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับทั่วประเทศ
ตลอด 24 ชั่วโมง ฟรี ไม่ต้องติดตั้ง Server 
เพิ่มเติม 
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เดิมใช้งานในจังหวัดสุรินทร์ 
ที่หน่วยบริการ 232 แห่ง 

ขยายเพิ่มทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 
และจังหวัดที่สนใจรวม 39 จังหวัด 

3,051 หน่วยบริการ จ านวนผู้ใช้งาน 
8,554 คน และจ านวนผู้ป่วย
ได้รับการดูแล 205,235 ราย 
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561)

ปัจจุบันมีโรงพยาบาล
ที่ใช้งาน 11 เขต 45 จังหวัด 
6,413 หน่วยงาน ผู้ใช้งาน 
21,802 คน ดูแลผู้ป่วยแล้ว 
712,914 ราย รวม 951,166 คร้ัง 
และประชาชนจะได้รับประโยชน์
จากโปรแกรมน้ีมากกว่า 30 ล้านคน

ขยายผลเครือข่ายในพื้นที่
และเครือข่ายการดูแล 

จากดูแลผู้ป่วยทางกาย
ของกรมการแพทย์ สู่ผู้ป่วยที่มีปัญหา
ด้านสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิต

▪ ช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่บ้าน 
ลดการกลับมารักษาซ้ า คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น 

▪ เจ้าหน้าที่ลดระยะเวลาการท างาน ลดการใช้เอกสาร 
เพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน โดยน าข้อมูล
มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยต่อเน่ือง
ได้ทุกกลุ่มโรค

เพื่อประสิทธิภาพการรักษา ลดเวลาการท้างาน
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นวัตกรรมบริการรังวัดท่ีดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ 
(RTK GNSS Network)

โดย กองเทคโนโลยีท้าแผนท่ี กรมที่ดิน
ประเภทนวัตกรรมการบริการ  

ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น 
ข้อพิพาทแนวเขตที่ดิน ความล่าช้าในการังวัด 
ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
และเกิดการบุกรุกที่ดินที่เป็นของรัฐ 

กรมที่ดินได้น านวัตกรรมระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTKGNSSNetwork) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีการบริการข้อมูลเชิงต าแหน่ง (Location-basedservice) ที่มีความถูกต้อง
แม่นย าสูง สะดวกรวดเร็วให้ผลลัพธ์ได้ทันที เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาใช้รังวัดที่ดิน 
และพัฒนาระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ของกรมที่ดิน (DOLNet) โดยติดตั้งสถานี
รับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (CORS) จ านวน 134 สถานี พร้อมทั้งบูรณาการข้อมูล
สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมแผนที่ทหาร 80 สถานี 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 15 สถานี และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 6 สถานี 
นอกจากน้ียังพัฒนาสถานีควบคุม (ControlStation) จ านวน 2 แห่ง ตลอดจนพัฒนา
ความรู้ความสามารถให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

การรังวัดที่ดินในอดีตใช้วิธีแผนที่ชั้นสอง 
ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นแผนที่รูปแปลงที่ดินที่
มีขนาด รูปร่าง และเน้ือที่ ที่เปรียบเสมือน
รูปลอย ไม่สามารถระบุต าแหน่งที่ถูกต้อง
แม่นย าในพื้นที่ได้
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ปัจจุบันให้บริการรังวัดแปลงท่ีดิน
ด้วยระบบดาวเทียมให้ประชาชนไปแล้ว 
1,331,310 แปลง (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 
2563) ครอบคลุมพื้นท่ี 59 จังหวัด 
และมีแผนท่ีจะให้บริการครบท้ัง 
77 จังหวัด ในปี พ.ศ. 2565 

▪ รังวังท่ีดินได้ถูกต้องแม่นย าสูงระดับมิลลิเมตร สะดวกรวดเร็วให้ผลลัพธ์
ได้ทันที น่าเชื่อถือเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

▪ ลดคิวรังวัดจากเดิมเฉลี่ย 120 วัน ลดลงเหลือ 50 วัน 
▪ ให้บริการข้อมูลเชิงต าแหน่งความถูกต้องสูง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

มีผู้ใช้งานจากภาครัฐและเอกชนรวม 1,053 users 
▪ ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจร้อยละ 90
▪ ลดข้อพิพาทแนวเขตท่ีดิน เพิ่มความเชื่อมั่นในการถือครองเอกสารสิทธิ์

ท่ีดินและการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
▪ ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น การก่อสร้าง การผังเมือง 

และการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติ
▪ พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น การเกษตรอัจฉริยะ 

(smart farming) ยานพาหนะไร้คนขับ (autonomous vehicle)

คิวรังวัดลดลง รังวัดแม่นย้าเพิ่มขึ้น  
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ตาลเด่ียวโมเดล การจัดการ
ขยะสู่พลังงานและสร้างรายได้ 
เพือ่ความยั่งยืนของชุมชน

โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ปัญหาขยะล้น จนจัดการไม่ไหว 

ปัญหาขยะมูลฝอยถูกก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ 
โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีปริมาณขยะเกิดขึ้น 
27.35 ล้านตัน ก าจัดไม่ถูกต้อง 4.23 ล้านตัน โดยมี
สถานที่ก าจัดขยะอยู่  2,666 แห่ง ซึ่งก าจัดอย่าง
ไม่ถูกต้องถึง 2,257 แห่ง เนื่องจากปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่มีสถานที่จัดการขยะ ไม่มี
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ และไม่มีแนวทางป้องกัน
ผลกระทบจากการจัดการขยะ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนขยะเป็นมูลค่าด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

สถาบันวิจัยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี บริหารจัดการ
ขยะตกค้างที่เข้าขั้นวิกฤต ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนขยะ
เป็นพลังงาน เปลี่ยนขยะเพื่อสร้างรายได้ กลายเป็น “ตาลเดี่ยว
โมเดล” ที่โดดเด่นด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้บริหาร
จัดการขยะให้เกิดประโยชน์อย่างครบวงจร

ประเภทนวัตกรรมการบริการ  
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1. คัดแยกขยะแบบก่ึงอัตโนมัติที่มีระบบดับกล่ินขยะ
ด้วยโอโซนและสารดูดซับ 

2. การคัดแยกขยะพลาสติกจากสีและชนิด 
ด้วยเทคนิค Near Infrared และเทคนิค Vision 
เพื่อให้ได้พลาสติกชนิด Polyethylene 
terephthalate หรือ PET และผลิตเกล็ดพลาสติก
คุณภาพสูง 

3. การผลิตเชื้อเพลิงขยะคุณภาพสูง (Refuse 
Derived Fuel : RDF) จากขยะที่ผ่านการคัดแยก 

4. การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และสาร
ปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ที่ผ่านการคัดแยก 

5. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากขยะเศษอาหาร 
น้ าชะขยะ และน้ าซึ่งผ่านการใช้งานในกระบวนการ
ก าจัดขยะ 

6. การท าความสะอาดก๊าซชีวภาพ ที่ได้จากระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดถัง 
ส าหรับน าไปใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อน 

ด้วยขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อม
▪ ลดปริมาณขยะเก่าและขยะใหม่ได้ 14,600 ตันต่อปี
▪ ไม่มีกล่ินเน่าเหม็น ลดมลพิษทางน้ า
▪ คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบบ่อขยะดีขึ้น

ด้านเศรษฐกิจ
▪ เกิดรายได้มากกว่า 10 ล้านบาทต่อปี จ้างงานไม่น้อยกว่า 20 คนต่อปี
▪ ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ด้านสังคม
▪ สร้างโอกาสในการขยายผลไปทั่วประเทศ
▪ เกิดต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เปลี่ยนขยะให้เป็นมูลค่า

บริหารจัดการขยะ
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โดย กรมสรรพากร 
ประเภทรางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19

ก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อ
บริหารจัดการให้การปฏิบัติงาน
และการให้บริการมีความต่อเนื่อง 
ภายใต้แนวคิด "Safety is 
everyone's responsibility"

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กรมสรรพากรมีแผนกลยุทธ์ เพื่อบริหารจัดเก็บภาษีอากร
และให้บริการที่ส าคัญ ดังน้ี

“เล่ือน เร่ง ลด แรงจูงใจ” เล่ือน
ระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการ
และช าระภาษี เร่งคืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ลดอัตราภาษี
หัก ณ ที่จ่าย และสร้างแรงจูงใจ
โดยใช้มาตรการทางภาษีเป็น
เครื่องมือ เพื่อลดภาระ เพิ่ม
สภาพคล่องทางการเงินให้แก่
ผู้ประกอบการและประชาชน

“ท าธุรกรรมภาษีที่บ้าน 
Tax from Home” 
ท าธุรกรรมทางภาษีได้
จากที่บ้าน ไม่ต้องเดินทางไป
ยังส านักงานสรรพากร

การยกระดับการให้บริการทีต่อบสนอง
ต่อสถานการณ์โควิด 19 กรมสรรพากร 
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เจ้าหน้าที่สรรพากรมีความปลอดภัยจาก COVID-19 และเป็นต้นแบบ
ของส่วนราชการในการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับ
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

จากการด าเนินการตามมาตรการภาษี “เล่ือน เร่ง ลด และแรงจูงใจ” 
สามารถช่ วยบรร เทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการ 
โดยสามารถเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ หรือเพิ่มเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เป็นมูลค่า 1 แสนล้านบาท และเป็นมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนของรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจ อันดับที่ 1 
ในระดับร้อยละ 83.5

Tax from Home มีผลลัพธ์ 4 ด้าน คือ 1) ลงทะเบียน (e-Registration) 
119,187 ราย สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 111.32 2) ยื่นแบบ e-Filing 
22,287,599 แบบ เป็นร้อยละ 72.28 ของค่าเป้าหมาย 3) ช าระภาษี 
e-Payment 10,280,202 รายการ เป็นร้อยละ 60.09 เทียบกับการช าระภาษี
ในทุกช่องทาง 4) คืนเงินภาษี e-Refund ร้อยละ 86.71 ของจ านวนราย
ที่คืนภาษีแล้วเสร็จ 
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ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต้ังแต่ต้นปี 
2563 เ ป็ น ต้นมา  รั ฐบาล ไทยจึ ง ไ ด้ ปิ ดช่ องทาง เ ข้ าม า
ในราชอาณาจักร ผู้ที่จ ะ เดินทางเข้าประเทศจะต้องติดต่อ
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย เพื่อยื่นเอกสาร
ขออนุมัติการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร 
และรับการจัดสรรโควตาการเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งขั้นตอน
การด าเนินการเป็นไปด้วยความยากล าบาก เสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
ไวรัสโควิด 19
กรมการกงสุลจึงพัฒนาโปรแกรมระบบลงทะเบียนออนไลน์
ส าหรับการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร 
(Certificate of Entry: COE) เป็นกรณี เร่ งด่ วน เพื่ ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทาง
มา ในประ เทศ ไทย โดยลงทะ เบียนขอรับหนังสือรับรอง
การเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางบกและทางน้ า ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://dcaregistration.mfa.go.th แ ล ะ ลงท ะ เ บี ย น ออน ไ ลน์
ส าหรับชา ว ไทยและชาว ต่า งชา ติที่ เ ดิ นท างทางอากาศ 
ผ่านเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th 
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นอกจากนี้ ระบบนี้ยังรองรับการประสานงานและบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องภายในประเทศ อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยกลาง
ใ น ก า ร รั บ ข้ อ มู ล จ า กก ร ะ ท ร ว งก า รต่ า งปร ะ เ ทศ ไปบู รณาก า รกั บ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อบริหารด้าน 
Quarantine และ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พัฒนา 
Application Thailand Plus ใช้ลงทะเบียนก่อนเดินทางเข้าประเทศ 
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กรมประมงร่วมใจต้านภัยสู้โควิด ประเภทรางวัลยกระดับบริการ
ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค - 19
ส่งผลต่อสินค้าสัตว์น้้าไทย

▪ ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น
ในการบริโภคสินค้าสัตว์น้ า
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า

▪ เกิดปัญหาสินค้าล้นตลาด 
ราคาตกต่ า 

▪ มีความเส่ียงในการปนเป้ือน
ในการล าเลียงขนส่งภาชนะบรรจุ
จนถึงบริโภค

▪ เกิดปัญหาการเลิกจ้างแรงงาน 

กรมประมงก าหนดมาตรการเชิงรุกและ
บูรณาการการท างานกับภาคส่วนต่าง ๆ 
เพื่ อ ลดผลกร ะ ทบ  ส ร้ า งค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น 
แล ะความปลอดภัย ในสิน ค้าสัตว์ น้ า ไ ทย 
โดยสัตว์น้ าจากการเพาะเล้ียงต้องได้มาตรฐาน
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่ดี หรือ GAP ส่วนที่มาจาก
การท าประมงต้องผ่านการประเมินสุขอนามัย
บนเรือประมง แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของโควิด-19

ควบคุม ป้องกันโรค 
สร้างความเชื่อมั่นสินค้าสัตว์น้้าไทย

รวมทั้งออกมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจ
ในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) พร้อมตรวจประเมิน
และออกหนังสือรับรองฯ ให้ กับฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า เรือประมง สะพานปลา 
ท่าเทียบเรือ/ตลาดกลางค้าสัตว์น้ า และ 
Modern Trade สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริโภค 

โดย กรมประมง
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ได้ปรับการตรวจประเมินสถานประกอบการจากการตรวจประเมิน ณ สถานที่ตั้ง เป็นใช้ระบบ 
Remote audit โดยพิจารณาเอกสาร สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานแบบ face to face ท าให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการออกใบรับรอง COVID-19 Prevention Best Practice ส าหรับ
ผู้ประกอบการส่งออกของไทยด้วย 

สินค้าประมงส่งออก 

นอกจากน้ี ยังเปิด “Fisheries shop” 
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ เกษตรกร
ผู้ขายไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถก าหนดราคา
และปริมาณได้ รวมทั้งผู้ซื้อสามารถติดต่อ
เกษตรกรได้โดยตรง ลดปัญหาการกดราคา
จากพ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้า
คุณภาพ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมาก
จากผู้ซื้อและเกษตรกรผู้จ าหน่าย 

เปิดช่องทางออนไลน์

▪ เกษตรกร/ชาวประมง มีรายได้ต่อเน่ือง ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและ
ความปลอดภัย

▪ Fisheries shop มีผู้เข้าใช้บริการ 51,963 คร้ัง มูลค่าการจ าหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 
27 มีนาคม 2563 มีมูลค่ารวม 2,109,503 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)

▪ ปริมาณการส่งออกสินค้าประมงทั้งหมดของไทย ปี 2563 จ านวน 1,646,585.07 ตัน เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 ที่มีจ านวน 1,546,150.34 ตัน

▪ ปี 2563 มูลค่าส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และสินค้าประมง 5,470.89 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

ผลลัพธ์การด้าเนินการ 
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ส ถ า น ก า รณ์ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง  COVID-19 
การเดินทางไปตรวจประเมินสถานประกอบการ
เพื่อการส่งออก  (Human Food และ Pet Food) 
เป็นไปอย่างยากล าบาก หากไม่ได้ตรวจติดตาม
จะส่งผลต่อมาตรฐานการผลิต ความปลอดภัยอาหาร 
รวมถึงหากไม่ ได้ตรวจต่ออายุสถานประกอบการ
จะไม่สามารถส่งออกได้  อีกทั้ง เกิดข้อจ ากัด
ในการเดินทางมาขอหนังสือรับรองสุขอนามัย 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการน ารายได้เข้าสู่ประเทศ 
ตลอดจนกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตสินค้า
ปศุสัตว์

ตรวจประเมินระยะไกล ให้คงมาตรฐานผลิต
สินค้าปศุสัตว์ไทยเพื่อการส่งออก กรมปศุสัตว์ จึง
เปลี่ยนรูปแบบการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 
เป็นการตรวจประเมินระยะไกล (Remote Audit) 
ด้วย Video conference ณ พื้นที่ผลิต โดยให้มี
สัตวแพทย์ประจ าโรงงานเป็นผู้สังเกตการณ์
เข้าร่วมการตรวจประเมิน รวมทั้งสนับสนุนให้
แลกเปลี่ยนหนังสือรับรองสุขอนามัยผ่านระบบ 
Trade Control and Expert System New Technology 
(TRACES NT หรือ TNT) ระบบของสหภาพยุโรป
ที่เป็นประเทศผู้น าเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่ส าคัญ
ของไทย ส่งหนังสือผ่านระบบออนไลน์แทน
การใช้เป็นเอกสารแนบไปกับตู้สินค้า
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• เพิ่มความรวดเร็ว 
• ลดระยะเวลาและต้นทุน

ด้านเอกสาร  
• เพิ่มความสะดวก

ทางด้านการค้าและ
สถานประกอบการให้ได้รับ
การตรวจประเมินได้
อย่างต่อเนื่อง 

• สร้างความเชื่อมั่นให้
กับประเทศผู้น าเข้า 
รวมท้ังผู้บริโภภายในประเทศ 

ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้ต่อเน่ือง 

▪ ตรวจประเมินโรงงานที่ต้องต่ออายุและตรวจติดตามได้ 
และสามารถผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออกได้
อย่างต่อเน่ือง

▪ ปี 2563 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ 
มีจ านวน 1,850,661.53 ตัน มูลค่า 184,603.22 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ที่มี 1,747,733 ตัน มูลค่า 
173,982.75 ล้านบาท

▪ ระบบ TNT เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการออกหนังสือ
รับรองสุขอนามัยและส่งข้อมูลไปยังด่านประเทศ
ปลายทางในสหภาพยุโรปได้ โดยผู้ประกอบการได้รับ
หนังสือใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที/ฉบับ จากเดิมออกหนังสือ
รับรองในรูปแบบเอกสารใช้เวลา 15 นาท/ีฉบับ และ
ด่านปลายทางได้รับหนังสือใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที/ฉบับ 
จากเดิม 1-20 วัน/ฉบับ

▪ สินค้าปศุสัตว์ของไทยที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปผ่าน
ด่านปลายทางได้อย่างรวดเร็ว จากการได้รับข้อมูลสินค้า
ล่วงหน้าผ่านระบบ TNT ก่อนที่สินค้าจะถึงด่าน 
ประกอบกับมีการสื่อสารและเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food safety) โดยตรง
ระหว่างด่านปลายทางกับกรมปศุสัตว์อย่างรวดเร็วขึ้น 
ท าให้ลดกรณีการปฏิเสธสินค้า ณ ด่านปลายทาง 
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DDC COVID-19 เร็วคือรอด ประชาชนปลอดภัย

โดยกรมควบคุมโรค
ประเภทรางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรง กรมควบคุมโรคได้ด าเนินการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมและสถานการณ์ในประเทศ และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน 
โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) เป็น 
Smart EOC  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมใช้กลยุทธ์ “ 6C ” ได้แก่

1. คัดกรอง เฝ้าระวังผู้ป่วยที่ด่าน สถานพยาบาล 
และชุมชน (Capture) พร้อมจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง 
จัดสถานที่ให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศกักกัน 
พัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ด่านและ
ตรวจจับโรคได้ทันท่วงที ภายใน 2 ชั่วโมง และ
ขยายการเฝ้าระวังให้ครอบคลุมกลุ่มอาชีพเสี่ยง 
ให้มีความไวในการตรวจจับโรคให้ได้เร็วที่สุด

• จัดระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เป็นมาตรฐานทั่วประเทศ โดยร่วมมือ
กับกรมการแพทย์ ให้ทุกจังหวัดมีห้องแยกโรคความดันลบส าหรับ
ผู้ป่วยอาการรุนแรง และจัด Cohort ward รองรับผู้ป่วยจ านวนมาก 

• จัดแนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม โดยร่วมมือกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่มศักยภาพการตรวจทาห้องปฏิบัติการ
ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด

• ก าหนดมาตรฐาน แนวปฏิบัติในการกกักันผู้เดนิทางและผู้สัมผัสโรค 

3. ติดตามผู้สัมผัสโรค (Contact tracing) 
ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ที่พบการระบาด
เป็นกลุ่มก้อน  โดยมีหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่ด าเนินการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. การสื่อสารความเสี่ยง (Communication) 
เสนอข่าวสารเก่ียวข้องกับโรคโควิด 19
เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร เพิ่มช่องทาง
สื่อสาร ประเมินการรับรู้ของสาธารณะ

5. มาตรการทางกฎหมายและชุมชนมีส่วนร่วม 
(Community participation & Law) 
พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อสามารถด าเนินมาตรการ
ควบคุมโรค รวมทั้งสั่งให้งดการเดินทาง 
กิจกรรม หรือปิดสถานที่ที่พบการระบาดได้

6. การประสานงานและจัดการข้อมูล (Coordinating and 
Joint Information Center) โดยต้ังศูนย์ประสานงาน
และติดตามข้อมูลระหว่างหนว่ยงานต่างๆ เพื่อ
ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ ความเสี่ยง 
คาดการณ์สถานการณ์ จัดท าฉากทศัน ์น าไปสู่
การก าหนดนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ  

2. ดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการแพร่เชื้อ 
(Case management and Infection control) 
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ร่วมมือทุกภาคส่วน ลดโอกาสการแพร่เชื้อ ชะลอการระบาด

การเฝ้าระวังที่ด่านฯ สถานพยาบาล และชุมชน คัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงที่ด่าน 
พัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากเดิมต้องกักกัน รู้ผลภายใน 3-5 วัน เหลือ 
2 ชั่วโมง เกิดนวัตกรรม เช่น “รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ” ท างานคู่กับรถพระราชทาน
เก็บตัวอย่างชีวนิรภัยแบบ one stop service คัดกรองเชิงรุกในชุมชนและพื้นที่แออัดได้ 

การดูแลรักษาและป้องกันการแพร่เชื้อ ร่วมกับสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน มีสถาน
กักกันที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของภาครัฐ มีห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อตามมาตรฐาน 
มีแอปพลิเคชันติดตามตัว “ThailandPlus” มีโรงพยาบาลสนามจ านวนมาก 

การติดตามผู้สัมผัสและควบคุมโรค พัฒนาแพลตฟอร์ม “DDC-Care” ติดตามค้นหา
ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น ไทยชนะ 

การสื่อสารความเสี่ยง พัฒนาการสื่อสารในหลายช่องทาง เช่น การแถลงข่าว Line 
ChatBot Covid-19 ป้องกันได้ แพลตฟอร์ม “ไทยรู้สู่โควิด”  สายด่วน 1422 โดยประชาชน
ปฏิบัติตามมาตรการ 89.1%

มาตรการทางกฎหมายและชุมชนมีส่วนร่วม เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่เป็นผู้แทน
จากทุกภาคส่วนระดับจังหวัด ต าบลและหมู่บ้าน เข้ามีส่วนร่วมในการควบคุมการระบาด 
และมีหน่วยปฏิบัติการสอบสวนโรคในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ประสานงานรวบรวมข้อมูล เกิดระบบนิเวศน์ข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันควบคุมโรค โดยมีหน่วยงานภายนอกเชื่อมต่อ API และใช้บริการข้อมูล 
1,215,889 ครั้ง
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“ถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” สู่การพัฒนาเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการของประเทศไทย

ประเภทรางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 สร้างความกังวลไปท่ัวโลก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จึ ง ได้
เตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อ
ไวรัสและประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง
ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการส าหรับ
เชื้อโรคชนิดใหม่ และยังไม่มีวิธีตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการท่ีจ าเพาะ เพื่อสนับสนุน
มาตรการตรวจคั ดกรอง เฝ้ า ร ะวั ง 
และป้องกันการแพร่ ร ะบาดของโรค
ให้ทันสถานการณ์ 

โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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วินิจฉัยเร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง 

คิดค้นเทคนิค เพ่ิมประสิทธิภาพตรวจวินิจฉัย คลอบคลุมทั่วไทย 

ตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมที่พบในผู้ป่วย
สองรายแรกของไทย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง Next generation sequencing (NGS) ได้ส าเร็จ

คิดค้นชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR ที่ทดสอบได้
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า และถ่ายทอดเทคนิคไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วทุกภาค 

พัฒนาการตรวจตัวอย่างน้ าลายแบบรวมตัวอย่าง (Pooled Saliva Samples) 
ตรวจได้จ านวนมากและตรวจได้เร่งด่วน 

พัฒนาการตรวจยีนเป้าหมาย 3 ชนิดในครั้งเดียวกัน ได้แก่ RdRp ,N, Rnase P  
(Triplex Real-time RT-PCR)

พัฒนาชุดน้ ายาตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเทคนิค Real-time RT PCR 
ให้ผลิตได้เองในประเทศ โดยร่วมกับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 

ขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อ “1 จังหวัด 1 ห้องปฏิบัติการ” โดยร่วมมือ
กับกรุงเทพมหานคร และ 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ รายงานผลใน 24 ชั่วโมง 

ตรวจรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน โดยตรวจแล้ว จ านวน 93 รุ่นการผลิต 37 ล้านโดส

ตรวจเฝ้าระวังการกลายพันธ์ุ ด้วย 3 วิธี ได้แก่ ตรวจแบบ Real-time RT-PCR /
วิธี Targeted sequencing  และวิธี Whole genome sequencing (WGS) 

▪ ระยะเวลาการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการลดลงจาก 48 ชั่วโมง เหลือ 24 ชั่วโมง 
▪ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการวิธี RT-PCR ลดลง 48 % จาก 2,500 บาท เหลือ 1,300 บาท 
▪ ผู้รับบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพึงพอใจ ร้อยละ 91.35 
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ประเภทยกระดับการอ้านวยความสะดวกในการให้บริการ
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ประเภทยกระดับการอ้านวยความสะดวกในการให้บริการ
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ประเภทยกระดับการอ้านวยความสะดวกในการให้บริการ
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ประเภทยกระดับการอ้านวยความสะดวกในการให้บริการ
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ประเภทยกระดับการอ้านวยความสะดวกในการให้บริการ
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ประเภทยกระดับการอ้านวยความสะดวกในการให้บริการ
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ประเภทยกระดับการอ้านวยความสะดวกในการให้บริการ
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ประเภทยกระดับการอ้านวยความสะดวกในการให้บริการ
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ประเภทยกระดับการอ้านวยความสะดวกในการให้บริการ



ภาคผนวก
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