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 ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตของความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง ที่ไม่จ ากัด
อยู่ที่กรุงเทพมหานครอีกต่อไป ข้อมูลจากสารประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ปีที่ 29 มกราคม 2563) ได้คาดประมาณประชากรกลางปี 2563 จะมี
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ประมาณ 38 ล้านคน หรือ ร้อยละ 57.24 ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2561 
ที่มีประชากรอาศัยในเขตเมือง ร้อยละ 50.05 สังคมเมืองมีความหลากหลายทางประชากร 
ความแตกต่างทางเศรษฐานะ ความเหลื่อมล ้าทางรายได้ และโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร 
ที่ไม่เท่าเทียมกัน ปัญหาสุขภาพในเขตเมืองที่มีปัญหาซับซ้อน ทั้งปัญหาโรคและภัยสุขภาพ 
รวมถึงปัญหาเชิงสังคม  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้ด าเนินงานด้านการ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล ้า ยกระดับการดู
สุขภาพในพ้ืนที่สุขภาพมุ่งเป้า (Health Enhancing Zone: HEZ)  พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ
เขตเมืองด้วย Big Data เพ่ิมศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และ การวิจัยพัฒนารูปแบบการควบคุมโรคเขตเมือง แต่เนื่องจากสถาณการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขต
เมือง จึงจ าเป็นต้องปรับรูปแบบในการด าเนินงาน โดยการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเ พ่ือเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรค COVID-19 ใน พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ิน รวมถึงการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม COVID-19 ซึ่ง
รายละเอียดการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน ได้ถูกรวบรวมไว้ในรายงานประจ าปีฉบับนี้ 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานเครือข่ายในการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน และหน่วยงานภาคี
เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานท้องถ่ินที่ร่วมสนับสนุนการ
ด าเนินงานเพ่ือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่เขตเมือง เพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย 
“ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี พหุภาคีมีส่วนร่วม ระบบสุขภาพเขตเมืองมีความยั่งยืน” 
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และอ านาจหน้าที่ 

อัตราก าลัง 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์ 

นโยบายการ 

ด าเนินงาน 
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นโยบายของรฐัมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 
  
 
 
 

1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่
เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาการบริการด้าน
สาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 2. การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ 
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและ
บูรณาการ 
 3. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล ้า ความแออัด 
ระยะเวลารอคอย และภาระค่าใช้จ่าย โดยเพ่ิมขีดความสามารถโรงพยาบาลทุกระดับ พัฒนาและ
ยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจ าบ้าน ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
 4. ผลักดันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมนวัตกรรม
และศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ทั้งระบบบริการ การสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนา 
 5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความส าคัญในการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร  
มีความสุขในการท างานและก้าวหน้าในอาชีพ 
 
 

วนัที ่7 สิงหาคม 2562 
การประชมุผูบ้รหิารระดบัสูงกระทรวงสาธารณสุข  

ณ หอ้งประชมุชยันาทนเรนทร ส านกัปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 

  

นายอนุทิน ชาญวีรกลุ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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นโยบายการบรหิารงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

 

 

 

 

 

 

 
 กระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นบ้านที่อบอุ่น เป็นครอบครัวที่บุคลากรมีความรัก มีความสามัคคี 
มีวินัย ร่วมพลังและสร้างสรรค์การท างานสาธารณสุข เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศ ให้
ความส าคัญย่ิงต่อโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ ส าหรับ
แนวนโยบายในการบริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีนโยบายส าคัญที่มุ่งเน้น 5 
ประเด็น ได้แก่ 

1. พัฒนาระบบสุขภาพ ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและ อสม.ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอ
ประจ าตัว 3 คน (หมอประจ าบ้าน หมออนามัย และหมอครอบครัว) ตลอดจนพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ
ให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ มุ่งดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งกาย จิต สังคม พัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก ควบคู่ไปกับสุขภาพกาย ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพในทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ 

2. พัฒนาระบบบริการก้าวหน้า ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ลดความแออัด ลดรอคอย ด้วย
การแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Care) สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบบริการให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ (Innovative Healthcare Management) สนับสนุนนโยบาย 30 บาท 
รักษาทุกที่โดยเริ่มให้เห็นเปน็รูปธรรมในเขตสุขภาพน าร่องก่อนขยายผล 

3. เร่งสรา้งเศรษฐกจิสุขภาพ เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพ่ิมขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ มุ่งสู่ศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
(Service Hub) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) และวิทยาการแพทย์ (Academic Hub) สนับสนุน 
ส่งเสริมสมุนไพร กัญชา กัญชง เพ่ือสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้ใช้เพ่ือสุขภาพอย่าง
ครอบคลุม ปลอดภัย เกิดการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านสมุนไพร
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 

4. เสริมสร้างสุขภาพดีวิธีใหม่ สร้างเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถี ปกติ
ใหม่ New Normal โดยเฉพาะอาหาร ออกก าลังกายเพ่ือการมีสุขภาพดี บุคลากรสาธารณสุขต้องเปน็
ตัวอย่างในการดูแลสุขภาพตนเองพร้อมทั้งเพ่ิมศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรค

นายแพทยเ์กยีรตภิมู ิ วงศ์รจติ 

 
ปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 

“รกั สามคัคี มีวนิยั ใฝ่ใจสาธารณสุข” 
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อุบัติใหม่ COVID-19 เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการสร้างระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมด้านกา
รักษาพยาบาล  

5. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส่ และประโยชน์ของประชาชน ในการบริหารและ
การด าเนินงานสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ให้เป็น “กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสีขาว” 
ผู้บริหารทุกคนต้องดูแลขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร สร้างผู้น ารุ่นใหม่ สร้างองค์กร
แห่งความสุข พัฒนาคนให้เก่ง ดี และมีความสุข งานได้ผล คนเป็นสุข เพ่ือดูแลสุขภาพประชาชนได้
อย่างยั่งยืน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ 6 ตลุาคม 2563 
ณ หอ้งประชมุชยันาทนเรนทร ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

  

“ นโยบายของผมจะไมส่ามารถส าเรจ็ลลุว่งได ้ถา้ปราศจากความรว่มมอื  
ร่วมใจจากท่านทั้งหลาย ใคร่ขอความร่วมมือ ร่วมใจจากท่านทั้งหลาย  

ในการขบัเคลือ่นนโยบายนี ้ดว้ยพลงัแหง่ความรกั ความสามคัค ีเพ่ือกระทรวง 
 

สาธารณสขุอนัเปน็ทีร่กัของพวกเรา ” 
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นโยบายการด าเนนิงานป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพของกรมควบคุม
โรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มีหลักในการท างาน โดยขอให้ท่านรองอธิบดี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการ และบุคลากรกรมควบคุมโรค ยึดมั่นด้วยหลักการ 5T ประกอบด้วย สร้าง
ความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในสังคม (Trust) ด้วยการท างานเปน็ทีมแบบมืออาชีพ พร้อมส่งเสริมผู้
มีความสามารถ (Teamwork & Talent) โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technologies) และท างาน
แบบมีเป้าหมาย (Targets) ทั้งนี้ ได้ก าหนดจุดมุ่งเน้นที่ส าคัญในการด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน ดังนี้ 
 1. ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ  โครงการเฉลิม 
พระเกียรติ รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนโครงการถวายเป็นพระราชกุศล 
เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
 2. ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 9 ประเด็นส าคัญ 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นในประเด็นการเพ่ิมศักยภาพความมั่นคงทาง
สุขภาพในการจัดการกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และใช้เปน็โอกาสในการจัดการกับ
โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ ้าที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 3. การเตรียมความพร้อมรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เป้าหมายที่
ส าคัญคือ สร้างความสมดุลระหว่างมิติด้านสาธารณสุขกับมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จิตวิทยา 
รวมถึงลดความตื่นตระหนก และคืนวิถีชีวิตที่เป็นปกติให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
  3.1 ใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (EOC  
กรมควบคุมโรค) เป็นจุดประสานการท างานที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค) และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี 
โรคติดเชื้อโควิด-19 (ศปก.สธ.) พร้อมน าสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคด าเนินการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลให้มีศักยภาพเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดระลอกใหม่ 

นายแพทยโ์อภาส การยก์วนิพงศ์ 

อธบิดีกรมควบคมุโรค 
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  3.2 เตรียมความพร้อมกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนา
และปรับปรุงกฎหมายโรคติดต่อ การจัดท าและซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือ 
  3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของก าลังคนในการบริหารจัดการโรคโควิด 19 ได้แก่ การ
พัฒนาหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) รวมถึงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้มีศักยภาพสามารถ
ด าเนินการเฝา้ระวังและปอ้งกันควบคุมโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.4 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการท างานควบคุมกับการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น การพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP) การใช้เทคโนโลยีติดตามผู้
สัมผัส (Contact Tracing) การหาทางเลือกกักตัว (Quarantine) ในจ านวนวันที่เหมาะสม รวมถึงการ
ใช้ประโยชน์จากหลักพันธุศาสตร์ (Genetic) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานป้องกันควบคุมโรคโควิด 
19 
 4. เร่งรดัการท างานตามขอ้ก าหนดหรือพันธะสัญญาระหว่างประเทศ ด้วยแผนงานลดโรค
และภัยสุขภาพที่ส าคญั ไดแ้ก่ การยตุิปญัหาวัณโรค การปอ้งกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
การต่อสู้กับโรคไมต่ิดต่อ และขับเคลื่อนงานโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม 
  
 

วนัที ่28 ตลุาคม 2563 
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

2.1 คก.ปรับปรุง Law เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้ม
ฯ 
2.2 คก. พฒันา มตฐ.สถานท่ีท างานฯ 
2.3 คก.สร้างแรงจูงใจเพือ่สนบัสนุนสินคา้ฯ 
2.4 คก.พัฒนาสมรรถนะชุมชน ในการ
วิเคราะห์ความเส่ียงสุขภาพฯ 
2.5 คก. ส่งเสริมกลไกระดับเขตและพื้นท่ี 

5.1 คก. ส่ือสารความเส่ียง
ฯ 
5.2 คก. One Health 
5.3 คก. พัฒนาสมรรถนะ
ตาม IHR  
5.4 คก.พัฒนาระบบ 
EOC 

คก.ขับเคล่ือน
บริการ 
สธ. ด้านการบ าบัด 

รักษา 
ผู ้เสพยาเสพติด 

1 คก.เฝ้าระวงั ใน SEZ 
2. คก.บริการผ่าน NSW 
3. คก. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับการเฝ้าระวงั 
4. คก.เฝ้าระวงั ใน EEC 
5. คก. วิจัยและพัฒนา 
ด้านการป้องกัน 

1. คก. เฝ้าระวงัฯ  
ผู ้สัมผสัขยะ 
2. คก.เฝ้าระวงัฯ มลพิษ
ทางอากาศ 

1.1 คก.พัฒนาข้อมูลและระบบส่ือสารฯ โดย
ใช้การตลาดเชิงสังคม 
1.2 คก.พัฒนาระบบข่าวกรองและการตอบโต้
ข่าวสารด้านสุขภาพ ฯ 
1.3 คก.ส่งเสริม HL และประเด็นความรู้
หลักของทุกกลุ่มวยั 
1.4 คก.พฒันาระบบหลกัเพื่อสนบัสนุน HL 

1.5 คก.พัฒนาหน่วยปฏิบัติการฯ  

3.1 คก.ยกระดบั
โครงสร้างพื้นฐาน
การวจิยัฯ 

3.2 คก.พัฒนา
ระบบบันทึก
สุขภาพดิจิทัลฯ 

4.1 ผง.ปฏิรูปบริการ สธ. 
ระดับปฐมภูมิ และ 
Long term care 

4.2 ผง.พัฒนาก าลังคน
และบุคลากรด้านสุขภาพ 

1. คก. เฝ้าระวงัฯ  
ผู ้สัมผสัขยะ 
2. คก.เฝ้าระวงัฯ มลพิษ
ทางอากาศ 
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   บทบาทหนา้ทีต่ามค าส่ังกรมควบคมุโรคที ่935/2562 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง 

ก าหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และรูปแบบการด าเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัย ที่คุกคามสุขภาพในพ้ืนที่เขตเมือง  

เสนอแนะ และพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ มาตรการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในพ้ืนที่เขตเมือง 

เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม

สุขภาพในพ้ืนที่เขตเมืองในขอบข่ายความรับผิดชอบของกรม 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม

สุขภาพในพ้ืนที่เขตเมืองให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 

จัด ประสาน และพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการด าเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กร และสถาบันทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ และการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมในพ้ืนที่เขตเมือง 

ข้อมูลองค์กร 

วสัิยทัศน์ 

“ ประชาชนเขตเมืองได้รับการป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

ระดับมาตรฐานสากลภายในปี 2580 “ 
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
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ส 
ป 
ค 
ม 

จัดให้มีบริการเพ่ือรองรับการส่งต่อและกักกันผู้สัมผัสโรคในกรณีโรคติดต่ออันตรายตามข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้น าค่านิยมหลักของ 

กรมควบคุมโรค คือ MOPH และค่านิยมร่วมคือ I-SMART มาเป็นกรอบแนวทาง
ในการก าหนดค่านิยมขององค์กรสู่การปฏิบัติ คือ สปคม. ดังนี้  
  

ค่านิยม “สปคม.” 

สร้างสรรค์ สามัคคี มีความสุข 

ประเทศชาติและประชาชนมาก่อน 

ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ 

เมืองสุขภาพดี พหุภาคีมีส่วนร่วม 
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ข้าราชการ 98 คน 
(67.83%)

พนักงานราชการ 13 คน
(9.09%)

ลูกจ้างประจ า 13 คน 
(9.09%)

พนักงานกระทรวง 17 คน
(11.89%)

ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน
2.10%

ต่ ากว่าอนุปริญญา
21 คน (14.69%)

อนุปริญญา/ปวส.
9 คน (6.29%)

ปริญญาตรี
82 คน (57%)

ปริญญาโท
29 คน (20.28%)

ปริญญาเอก
2 คน (1.40%)

21-30 ปี
17 คน (11.89%)

31-40 ปี
34 คน (23.78%)

41-50 ปี
29 คน (20.28%)

51-60 ปี
63 คน(44.06%)

แผนภูมิที่ 3 ช่วงอายุของบุคลากร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

จ านวนบคุลากร 143 คน 

อตัราก าลงับคุลากรของสถาบนัป้องกนัควบคมุโรคเขตเมือง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แผนภูมิที่ 1 อัตราก าลังบุคลากร สถาบันป้องกนัควบคุมโรคเขต

เมือง 

แผนภูมิที่ 2 ระดับการศึกษาของบุคลากร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
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ส่วนที ่2 : 
รายงานดา้นการเงนิ 
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ผลการเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ตารางที ่1  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 ของสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง 
 

ประเภท 
งบประมาณ 

จดัสรรตน้ป ี
(บาท) 

งบประมาณหลงั
โอนเปลีย่นแปลง 

เบกิจา่ย 
(บาท) 

% 
การเบกิจา่ย 

รวมทัง้ส้ิน 35,124,480.00 55,151,426.99 45,580,926.99 82.65% 

งบด าเนนิงานโครงการ 11,222,700.00 26,645,443.83 26,645,443.83 100% 

งบด าเนนิงาน(ขัน้ต ่า) 3,167,700.00 2,425,349.70 2,425,349.70 100% 

คา่ยาและเวชภณัฑ ์ 2,679,900.00 8,044,659.44 8,044,659.44 100% 

งบลงทนุ 10,511,300.00 10,497,800.00 923,800.00 8.80% 

งบอดุหนนุ 3,415,480.00 3,350,135.00 3,353,635.00 100% 

งบบคุลากร  4,127,400.00 4,043,119.02 4,043,119.02 100% 

งบรายจา่ยอืน่ (วจิยั) - 144,920.00 144,920.00 100% 

 

งบบคุลากร
4,127,400
(13.13%) 

งบด าเนนิงาน  
13,902,600

(44.21%) 

งบลงทนุ  
10,000,000

(31.80%) 

งบอดุหนนุ  
3,415,480
(10.86%) 

รวม 31,445,480 บาท 

 

แผนภูมิที่ 4 การจัดสรรงบประมาณแบ่งตามประเภทงบประมาณของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขต

เมือง 

งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

 
 

ส่วนที ่3 : 
ผลการปฏบิตัริาชการ 

และผลการด าเนนิงานทีส่ าคญั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานประจ าป ี2564 
สถาบันปอ้งกันควบคมุโรคเขตเมือง 

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัชีวั้ด คะแนน/ผลลพัธ์ 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Functional Based) 
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการบรรลุความส าเร็จของ
ระบบป้องกันควบคุมโรคให้ได้มาตรฐาน 

 

1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน 5.00 
1.1.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ 

5.00 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ (Agenda Base)  
2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค 4.20 

ผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ในฐานะของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่มีบทบาทหน้าที่หนึ่งในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีภารกิจเร่งด่วนในการด าเนินงานเพ่ือการป้องกวิกฤตการณ์
จากโรคดังกล่าว และต้องชะลอภารกิจอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญเร่งด่วนน้อยกว่าออกไปก่อน ส าหรับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ยังคงด าเนินการโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน แต่ไม่สามารถปรับเปา้หมาย 
และกระบวนการให้เหมาะสมได้ สถาบันป้องกันควบคุมโรคมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้ 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้ด าเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด และรายงานผลการด าเนินงานใน
ระบบ Estimate SM และได้รับการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน จากหัวหน้ากลุ่มงาน 
กลุ่มงานพัฒนาองค์กร และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค ในการก ากับติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และ
ประเมินผล โดยได้รับผลการประเมิน รอบ 12 เดือน รายละเอียดดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 
ผลการประเมินตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ สปคม. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
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รายงานประจ าป ี2564 
สถาบันปอ้งกันควบคมุโรคเขตเมือง 

ตวัชีวั้ด คะแนน/ผลลพัธ์ 
2.2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล (JEE/IHR2005) 

5.00 

2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานก าจัดกวาดล้างโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
(โรคโปลิโอและโรคหัด)  

4.60 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ฯ (Area Based)  
3.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบบี ใน
ผู้ต้องขัง 

5.00 

3.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมพระราชบัญญัติควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

4.00 

3.3 ระดับความส าเร็จการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภ าด้วยกลไกพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ (พชพ.)  

5.00 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation Based) 
4.1 ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วน าไปใช้ประโยชน์ 5.00 
4.2 ระดับความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 4.6167 
4.3 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในการด าเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์
ที่กรมควบคุมโรคก าหนด  

5.00 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
(Potential Base) 
5.1 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5.00 

5.2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานภายใน  
กรมควบคุมโรค 

5.00 

5.3 ระดับความส าเร็จในการรวมศูนย์ข้อมูลประมวลผล และน าเสนอข้อมูลเพื่อใช้
ประโยชน์ (Data Consolidation and Data Visualization) ของหน่วยงาน 

4.00 
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รายงานประจ าป ี2564 
สถาบันปอ้งกันควบคมุโรคเขตเมือง 

ผลงานเด่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

  

การลดความเหล่ือมล ้า ยกระดับการดูแล  “พ้ืนท่ีสุขภาพมุ่งเป้า Health 
Enhancing Zone (HEZ)” 

 ปี 2563 เป้าหมายการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่สุขภาพมุ่งเป้า 
เพ่ือให้สามารถพัฒนา uVilleCare Model Development คือ มีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 100 หมู่บ้าน 
ในปงีบประมาณ 2563 มีหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการแลว้จ านวน 114 หมู่บ้าน ซึ่งมีกิจกรรมด าเนินงาน
ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง i-Vigilance ที่เป็นฐานข้อมูลบ้านจัดสรรรายบุคคล ให้ประชาชน
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น (uVilleCare) และบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองในระบบ  และ 
ได้ด าเนินการน าร่องการส ารวจข้อมูลรายบุคคลที่จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบ Google 
Form ระหว่างการทดลองใช้ระบบ i-vigilance  

2. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครหมู่บ้านจัดสรร จ านวน 200 หมู่บ้าน เพ่ือเป็นแกน
น าทางด้านสุขภาพในชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

3. ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามการด าเนินงานโครงการ uVilleCare และชี้แจงให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามโครงการให้กับ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 และ
หน่วยงานเครือข่าย 

 



18 

 

รายงานประจ าป ี2564 
สถาบันปอ้งกันควบคมุโรคเขตเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ในกรุงเทพมหานคร 

ด้วยความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น 

 ระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคก่อนเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น
ระบบเฝา้ระวังการเกิดโรคในภาวะปกติ มีการแยกส่วนของการรายงานข้อมูลการระบาดของโรค และยัง
ขาดระบบการเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลการระบาดในพ้ืนที่ที่เป็นสังคมเมือง อาทิ หมู่บ้านจัดสรร 
คอนโดมิเนียม และโรงแรม ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล ความหวาดกลัว ของประชาชนในสังคม เมื่อ
เกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จึงได้มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยได้
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร  ในการ
ด าเนินการ ดังนี้  

1. ลงพ้ืนที่สอบสวน ควบคุมโรค ในชุมชน (Community disease investigation)  
2. ให้บริการคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ในการตรวจยืนยันการติดเชื้อในกลุ่ม 

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งแบบกลุ่มก้อน และภายในครอบครัว อาทิ กรณีการระบาดในพ้ืนที่สนาม
มวย สถานบันเทิง  

3. ให้บริการตรวจค้นหาเชิงรุก ใน พ้ืนที่ ชุ มชน  (Active Case Finding in IUDC and 
Community) ให้บริการตรวจค้นหาเชิงรุก ด้วยรถชีวนิรภัยต้นแบบ และรถชีวนิรภัยพระ
ราชทานในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือค้นหาผู้ปว่ยในพ้ืนที่ชุมชน ที่เข้าไม่ถึงระบบการตรวจรักษา 

4. ปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่กักกันโรคแห่รัฐ (State Quarantine) 
ด าเนินการเฝา้ระวัง ปอ้งกัน ควบคุมโรคในกลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 

5. ให้บริการด้านการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Public Health Laboratory) ยกระดับ
ห้องปฏิบัติการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพ่ือรองรับการตรวจยืนยันทาง
ห้องปฏิ บัติการจากการตรวจค้นหาของ ARI Clinic/Active Case Finding/State 
Quarantines 

6. การพัฒนาความร่วมมือ (Collaboration) จากภาคเอกชน ภาครัฐ และจากสมาคม 
นักเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และก าลังคนในการ
ปฏิบัติงาน 
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รายงานประจ าป ี2564 
สถาบันปอ้งกันควบคมุโรคเขตเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

เฝ้าระวังป้องกนัควบคุม COVID-19 ใน กรุงเทพมหานคร 

        ด้วยความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ิน 
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รายงานประจ าป ี2564 รายงานประจ าป ี2564 
สถาบันปอ้งกันควบคมุโรคเขตเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

การด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุม COVID-19 ในกรุงเทพมหานคร 

สถาบันป้องกันควบโรคเขตเมือง ได้ปฏิบัติงานหลักด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ภาคสนามในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร อาทิ การตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ การตรวจ
ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน รวมถึงการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุมโรค
แห่งรัฐ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

 

 

ส่งบุคลากรเข้าร่วมการปฏิบัติงานด้านการปอ้งกันควบคุมโรคในพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรฐั 
(State Quarantine) จ านวน 15 แห่ง โดยได้ด าเนินการเฝา้ระวังปอ้งกันควบคุมโรค และ
ตรวจหาผู้ป่วยยืนยัน โดยมีผู้กักกันสะสมในพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ จ านวน 13,517 ราย 
พบผู้ปว่ยยืนยันสะสม จ านวน 84 ราย 

 

ด าเนินการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ (COVID-19  Lab Test) ระหว่างวันที่  6 
มีนาคม 2563 – 6 กรกฎาคม 2563 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวนการตรวจทั้งส้ิน 
176,779 เทส ด าเนินการตรวจด้วยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง จ านวน 36,856 เทส คิดเปน็ร้อยละ 20.8 ของการตรวจในพ้ืนที่เขต
เมือง 

 ด าเนินการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ARI Clinic) จากกรณีการระบาดที่เป็น
กลุ่มก้อน และผู้สัมผัสในครอบครัว ด าเนินการคัดกรอง ตั้งแต่เดือนมีนาคม – 
มิถุนายน 2563 จ านวน 3,279 ราย เปน็ผู้ปว่ยยืนยันจ านวน 97 ราย  

 

ด าเนินการตรวจค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding: ACF)  ด้วยรถชีวนิรภัยต้นแบบ 
และรถชีวนิรภัยพระราชทาน เพ่ือสนับสนุนข้อเสนอในการก าหนดมาตรการการปอ้งกัน
ควบคุมโรคในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร ด าเนนิการคัดกรองสะสม 7,753 ราย 
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การด าเนินงาน เฝ้าระวังป้องกันควบคุม  
COVID-19 ในกรุงเทพมหานคร 
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รายงานประจ าป ี2564 
สถาบันปอ้งกันควบคมุโรคเขตเมือง 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
รองรับการด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้มีการด าเนินการดังนี้ 

 

 

 

ส ารวจข้อมูลความต้องการ การใช้ระบบทางแพทย์ทางไกล จากการลงพ้ืนที่หมู่บ้าน
จัดสรรทั่วประเทศ ที่มีความสนใจสมัครเข้ามาในโครงการ uVilleCare  ในหมู่บ้าน
จัดสรร ชุมชนแออัด คอนโดมิ เนียม เรือนจ า  และสถานประกอบการ ในพ้ืนที่  
กรุงเทพมหานคร จ านวน 33 หมู่บ้าน  ในต่างจังหวัด 46  จังหวัด จ านวน 70 หมู่บ้าน  
รวมทั้งส้ิน  103 หมู่บ้าน 

สัมภาษณ์เชิงลึก เรื่อง รูปแบบการจัดการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ในหมู่บ้าน
จัดสรร พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการใช้เทคโนโลยี การปรึกษา
โดยใช้ระบบแพทย์ทางไกล ผ่าน Application 

ส ารวจขอ้มูลความต้องการ การใช้ระบบทางแพทย์ทางไกล โดยการรวบรวมข้อมูลจาก
การลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการในคอนโดมิเนียม ในพ้ืนที่ กรุงเทพ จ านวน 42 แห่ง 

            ข้อจ ากัดของการเข้าถึงการแพทย์ของประชาชนในเขตเมือง ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ภาระ
การท างานที่รีบเร่ง การจราจรที่ติดขัด การไม่มีเวลา ในการไปพบแพทย์ในโรงพยาบาล ท าให้มองข้าม
ละเลยการดูแลสุขภาพ บางครั้งปล่อยให้มีอาการ มากขึ้น ไม่สามารถรักษาได้ทัน  ดังนั้น   
“การปรึกษาทางโทรศัพท์ สามารถช่วยลดช่องว่าง การเข้าถึงทางการแพทย์
ท าให้คุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองดีขึ้น” 
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COSTE   

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     ท่ีสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค COVID-19 

 

      COSTE (Covid-19 Surveillance Tracking 
Evaluation)  ระบบสารสนเทศในการเฝ้าระวัง ติดตาม 
และประเมินอาการประจ าวัน ส าหรับสถานที่กักกันซึ่ง
ทางราชการก าหนด (Quarantine facilities) 

ICN Tracking 

ICN Tracking  ระบบการลงทะเบียนการ
ต ร ว จ  แ ล ะ ติ ด ต า มผลก า รต ร ว จ ยื น ยั น ท า ง
ห้องปฏิบัติการ COVID-19 เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการเข้าถึงการตรวจ และติดตามผล
การตรวจด้วยตนเอง 

Clicknic 

Clicknic  แอพพลิเคชั่นในการให้บริการ
ตรวจคัดกรองความเส่ียงและให้ค าปรึกษาทางไกล 
(Telemedicine) แก่ประชาชน ในการคัดกรองความ
เส่ียง COVID-19 ตั้งแต่วันที่  24 เมษายน 2564 –  
30 มิถุนายน 2564 มีประชาชนเข้าใช้บริการ 571 ราย  
พบผู้มีความเส่ียงสูงแนะน าให้ตรวจยืนยันทาง
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 20 ราย 



 
 

 

 
 

ส่วนที ่4 : 
ทศิทางการด าเนนิงาน 

ปอ้งกนัควบคมุโรคเขตเมอืง  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนงานส าคัญ ปี 2564 

จิตอาสา ในบ้านจัดสรร เพ่ือการเฝ้าระวังป้องควบคุมโรค 

= บ้านจัดสรร = ชุมชนแออัด 
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รายงานประจ าป ี2564 
สถาบันปอ้งกันควบคมุโรคเขตเมือง 

 

แผนงานส าคัญ ปี 2564 

เฝ้าระวังป้องกันควบคุม COVID-19 ในกรุงเทพมหานคร 



  

ภาคผนวก 
ประมวลภาพกิจกรรมส าคัญ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
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     ประมวลภาพกจิกรรมส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

     

การประชมุเชิงปฏบิัติการพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย และบูรณาการขับเคลื่อนงานเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562   

ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ 

 

    

การประชมุเชิงปฏบิัติการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือคัดเลือกระบบการดูแลสุขภาพ (Package)  
ประชากรในหมู่บ้านจัดสรร ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.  

ณ ห้องประชุม TOPAZ ชัน้ 2 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี  

 

    

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง  
จัดประชุมสัมมนาเรื่องการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการการป้องกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน 

วันที่ 24 ธันวาคม 2562  
ณ  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
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สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง ร่วมส านักงานเขตจตุจักร ดอนเมือง พญาไท ดินแดง หลักสี่ และวังทองหลาง ต ารวจ  

สรรสามิต ส านักป้องกันและบ าบดัยาเสพติด  ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมออกปฏิบัติการตรวจเตือน 
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ ในช่วงก่อนเทสกาลปีใหม่ 2563 

ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562  
ณ จตุจักร ดอนเมือง พญาไท ดินแดง หลักสี่ และวังทองหลาง 

 
 

      

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “ว่ิงไล่ยุง”   
วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น.  

ณ กระทรวงสาธารณสขุ 
 
 

     
 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง จัดประชมุสมัมนาโต๊ะกลมผู้บริหาร/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพ่ือก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน Urban RTI เทศบาลนครขอนแก่น 

วันที่  13  มกราคม  2563 ณ โรงแรมโฆษะ อ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น 
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สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง ร่วมกับกรมควบคุมโรค ออกหน่วยบริการรณรงค์ตรวจสุขภาพ และประเมินสมรรถนะ
ผู้ขับขีร่ถแท็กชี่ (Fit for Drive) และขยายความร่วมมือสร้างระบบติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 
วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2563  

ณ สถาบันวิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี 
 
 

      
 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง เข้าร่วมงานวิวาห์สร้างชาติ เพ่ือคัดกรองวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วม 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  

ณ สยามพารากอน 
 
 

       

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรม กรมควบคุมโรค   
ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563  

ณ โรงแรงดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 
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สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง ถ่ายทอดความรู้เรื่องแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
วันที่ 4 มีนาคม  2563  

ณ โรงแรงเอวัน กรุงเทพมหานคร 
 
 

     
 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง ลงพื้นที่เพ่ือติดตามการด าเนินงานโครงการ uVilleCare 
วันที่ 14 มีนาคม  2563 

ณ บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว - เสรีไทย และหมู่บ้าน Centro รามอินทรา เขตคันนายาว 
 
 

      
 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืงได้ส่งบุคลากรลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจ าพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) 
20 โรงแรม เพ่ือด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง ติดตำมอำกำร และควบคุมโรค ส ำหรับผู้เดินทำงจำกต่ำงประเทศ เพ่ือเฝ้าระวัง

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้ังแต่ 22 เมษายน - ธันวาคม 2563  
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สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกส าหรับคนขับแกรบ็  
รวมถึงผู้จัดส่งอาหาร-พัสดจุ านวนกว่า 1,000 คน 

ต้ังแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 
 
 

     
 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง เข้าร่วมส านักงานสาธารณสขุจังหวัดนครปฐม ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 
ราชบรุี ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 สระบุรี รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้บริการตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุก           

โควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุม่เสีย่ง  
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563  

ณ ศาลาทองอ านวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม    
 

     
 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง เข้าร่วมกรมควบคุมโรคใหบ้รกิารตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรีให้แก่ประชาชน โดยรถเก็บ
ตัวอย่างชีวนิรภัย  พระราชทาน เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฏาคม 2563  
ณ ท้องสนามหลวง    



 

33 
 

รายงานประจ าป ี2564 
สถาบันปอ้งกันควบคมุโรคเขตเมือง 

     
 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใหบ้ริการ ตรวจรกัษาโรค พร้อมดว้ยการตรวจหาเชื้อ 

โควิด-19 ฟรีให้แก่ประชาชน โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย  พระราชทาน 
ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม 2563  

ณ ท้องสนามหลวง  
 
 

 

     

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง อบรมปฐมนิเทศฯ ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมควบคุมโรค จ านวน 23 คน  
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

    

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง กองระบาดวิทยา  กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และกทม. ค้นหาเชิงรุกโดยรถ
เก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ติดตามเส้นทาง เพ่ือหาแหล่งระบาดของเชื้อโควิด-19 

วันที่ 4-5 กันยายน 2563 รวมท้ังหมด  411 ราย 
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สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง ร่วมรับฟังการอภิปราย และจดัแสดงบูธนวัตกรรม “รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย 

พระราชทาน ในการประชุมวชิาการสธ. “ฝ่าวิกฤตโควิด – 19 ด้วยวิถีชีวิตใหม่ สู่การพัฒนาระบบสาธารณสขุไทยยั่งยืน” 
ประจ าปี 2563 

วันน้ี 8-9 กันยายน 2563  ณ โรงแรมรชิมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
 

    

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง จัดกิจกรรมมฑุิตาจิต อ าลาชวีิตราชการส าหรับผู้เกษียณอายุราชการประจ าปี 2563             
พร้อมมอบโล่แด่ผู้เกษียณ และจติอาสา ในการฝ่าฟันสู้ภัย โควิด - 19 

วันที่ 17 กันยายน 2563  
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 

      
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง ร่วมกับเครือข่าย ถอดบทเรียนการส ารวจข้อมลูสขุภาพประชาชนของอาสาสมัคร

สาธารณสุขในหมู่บ้านจัดสรรพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ 22 กันยายน 2563  

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสทุโธ ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา 
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สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง ร่วมกับกองโรคติดต่อทั่วไป ด าเนินงานโครงการวิจัยหาความของการมีภมูิคุ้มกันต่อ 
โควิด-19 ในเจ้าหน้าท่ีกรมควบคุมโรคที่ปฏิบัติหน้าท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด - 19  

หลังการระบาดระลอกแรกในประเทศไทย วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ อาคารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
 

       

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ผู้บรหิาร นักวิ่ง สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน  แถลงข่าว 

“บุรีรัมย์ มาราธอน” 2021 สวรรคข์องนักวิ่ง พร้อมแจกชุดของขวัญป้องกันโรคโควิด-19 

 ในวันที่ 29 กันยายน 2563  ณ ลาน Promotion Area PM 1 ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะสตรีท ถนนรัชดาภิเษก  
 

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง ให้การต้อนรับ นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย และทีมนักกฬีา สนับสนุน
การตรวจหาเชื้อโควิด เตรียมความพร้อมก่อนการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลฯ 

วันที่ 30 กันยายน 2563  
ณ อาคารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 



สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำปี

2563


