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1. ความเป็นมา 
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและ
ขยายวงกว้างไปในหลายประเทศทั่วโลก ประเทศไทยได้มีการจัดท ามาตรการในการรับมือสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว รวมถึงมีการฉีดวัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน และลดอัตราการเสียชีวิตของประชากร
ภายในประเทศแล้ว หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดท าแผนเพ่ือรองรับและตอบโต้สถานการณ์เมื่อเกิด
เหตุการณ์ระบาดของโรค โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคได้จัดท าแผน
เตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ในปัจจุบัน เชื้อไวรัสมีการพัฒนา
สายพันธุ์ ท าให้เกิดการระบาดได้รวดเร็วและรุนแรง ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารจัดการมากขึ้น    
มีแนวโน้มการติดเชื้อเพ่ิมข้ึน และพบผู้เสียชีวิตในทุกวัน ท าให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องก าหนด
มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเกิดความเสียหาย รวมถึงการให้บริการสาธารณะ
ด้านต่างๆ แก่ประชาชนต้องหยุดชะงักลง เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ ควบคุมการแพร่ระบาด และด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กร รวมถึงบุคลากรสามารถด าเนินชีวิตวิถีใหม่อย่างปลอดโรคปลอดภัย และด าเนินงานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิผล 

กองโรคไม่ติดต่อ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการทีมวางแผนความต่อเนื่องภารกิจของกองโรคไม่ติดต่อและ

คณะท างานการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของกองโรคไม่ติดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565        

เ พ่ือร่ วมกันจัดท าแผนเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19)                   

ของกองโรคไม่ติดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมองค์กรให้สามารถปรับใช้กับองค์กร

ในกรณีเกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการป้องกัน ควบคุม และตอบสนองต่อ

สถานการณ์วิกฤต เพ่ือลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจองค์กร  ให้ทันต่อ

สถานการณใ์นปัจจุบัน 
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2. วัตถุประสงค์ 
 
2.1. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการระบาดของ    

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 
2.2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  
2.3. เพ่ือให้บุคลากรรับทราบและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบทบาท       

ของแต่ละทีมความต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม 

3. ขอบเขต 
 

แผนเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองโรคไม่ติดต่อ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรปฏิบัติ กรณี เหตุการณ์การระบาดโรคติดเชื้อ       
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้กองโรคไม่ติดต่อสามารถด าเนินงานตามภารกิจหลักได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมี
องค์ประกอบของแผนที่ต้องด าเนินการในสภาวการณ์ต่างกัน คือ ระยะก่อนเกิดเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และ
หลังเกิดเหตุการณ์  
 
4. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะท างานบริหารความต่อเนื่องภารกิจ กองโรคไม่ติดต่อ       

 
โครงสร้างคณะท างานบริหารความต่อเนื่องภารกิจ กองโรคไม่ติดต่อ เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่อง 

(Business Continuity Plan : BCP) ของกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเกิด

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะท างานบริหาร ความต่อเนื่องภารกิจ และ

ทีมงานความต่อเนื่องแต่ละทีมไว้ ดังนี้ 

 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) 

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์และ
ปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค 

(กลุ่ม ทร. และ กลุ่ม พบ.) 

ทีมภารกิจด้านยุทธศาสตร์ 

(กลุ่ม ยศ และ กลุ่ม พค.) 

ทีมภารกิจประสานงานและ
เลขานุการ 

(กลุ่ม บห. และ กลุ่ม พอ.) 

ทีมภารกิจด้านสื่อสารความเสี่ยง 

(กลุ่ม พป.) 
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1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) : รับผิดชอบ    
1.1. ตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุมัตินโยบาย และตัดสินใจประกาศใช้แผนฉุ กเฉินในระยะต่างๆ              

ของการระบาดและการประกาศยกเลิกการใช้แผน 
1.2. สั่งการ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบัญชาการเหตุการณ์ ของกองโรคไม่ติดต่อ 
1.3. ติดตามสถานการณ์ จัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน  
1.4. ประสานระดับนโยบายกับหน่วยงาน ติดตาม ประเมิน และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานในส่วนต่างๆ  

2. ทีมตระหนักรู้สถานการณ์และปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค : รับผิดชอบ  
2.1. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค แนะน ามาตรการป้องกัน 

ความปลอดภัยในการคัดกรองความเสี่ยงของหน่วยงานควบคุมโรค รวมถึงให้การสนับสนุนด้านวิชาการ  
2.2. ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีม SAT ของกองระบาดวิทยา เบอร์โทรศัพท์ 

0616639101 และปฏิบัติงานคู่ขนานกับผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
2.3. รายงานสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรค หรือร้องขอการสนับสนุนเพ่ิมเติมกับศูนย์บัญชาการ 
2.4. สรุปรายงานเหตุการณ์เร่งด่วนที่ส าคัญให้ผู้บริหารรับทราบ 

3. ทีมภารกิจด้านยุทธศาสตร์ : รับผิดชอบ  
3.1. เสนอกลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมายในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
3.2. ประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมาย เพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการ     

ให้เหมาะสมตามสถานการณ ์
4. ทีมภารกิจด้านสื่อสารความเสี่ยง : รับผิดชอบ   

4.1. จัดท าข้อมูลข่าวสาร ประเด็นข่าว ประเด็นสารที่ถูกต้องแม่นย าและครบถ้วน เหมาะกับสถานการณ์ 
4.2. ด าเนินการสื่อสารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ด้วยรูปแบบและภาษา

ที่เหมาะสม และเข้าใจง่าย    
5. ทีมภารกิจด้านประสานงานและเลขานุการ : รับผิดชอบ  

5.1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค เช่น 
ส านักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค เบอร์โทรศัพท์ 025918397 เพ่ือขอสนับสนุนทีมท าความสะอาด , กองโรคติดต่อ
ทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ 025903162 เพ่ือขอสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น 

5.2. ให้การสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการ และอ านวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน เช่น ประสาน
เจ้าหน้าที่กองระบาดวิทยา แผนกสอบสวนโรค เพื่อแจ้งข้อมูลและด าเนินการสอบสวนโรคต่อไป 

5.3. สรรหาสถานที่ กระจาย ดูแลก ากับ และจัดส่งสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน อุปกรณ์
เทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) อุปกรณ์และระบบการสื่อสาร ส าหรับทีมปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนด  

5.4. แจ้งคู่ค้า/ผู้ให้บริการกับหน่วยงานให้ทราบถึงการประกาศภาวะฉุกเฉิน และแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่
กรณีเปลี่ยนไปปฏิบัติงานยังสถานที่ส ารอง 
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    ตารางที่ 1 ล าดับรายช่ือและเบอร์ติดต่อ ทีมบริหารความต่อเนื่องภารกิจ กองโรคไม่ติดต่อ 
บทบาท ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ มือถือ 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

 

1 นายกฤษฏา หาญบรรเจิด 02 590 3893 096-9533332 
2 นางจุรีพร คงประเสริฐ 02 590 3893 081-3415408 
3 นายชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ 02 590 3893 086-7693937 
4 นางสาวศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 02 590 3869 081-4837807 

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์และ
ปฏิบัติสอบสวนควบคุมโรค 

1 นายอรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ 02 590 3892 081-8201894 
2 นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง 02 590 3867 086-4099794 

ทีมภารกิจด้านยุทธศาสตร์ 1 นางสาวกุลพิมน เจริญดี 02 590 3887 084-6112729 
2 นางสาวศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 02 590 3869 081-4837807 

ทีมภารกิจด้านประสานงาน
และเลขานุการ 

1 นางสาวศศภัสส์ โกมล 02 590 3893 082-8491965 
2 นางนิตยา พันธุเวทย์ 02 590 3869 098-8290569 

ทีมภารกิจด้านสื่อสารความเสี่ยง 1 นางสาวกมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล 02 590 3888 083-0513737 
2 นายกัณฑพล ทับหุ่น 02 590 3888 087-8497840 

      หมายเหตุ : เมื่อประกาศใช้แผนฉุกเฉินให้ใช้โครงสร้างบัญชาการนี้ร่วมกับโครงสร้างปกติ  
 
 
5. การเรียกใชแ้ผน 
   
แผนเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองโรคไม่ติดต่อ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเรียกใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 2 เหตุการณ์ ดังนี้ 

5.1 มีการติดเชื้อในหน่วยงานตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป  
5.2 บุคลากรไม่สามารถมาปฏิบัติที่หน่วยงานได้ (กรมควบคุมโรคประกาศ Work From Home/

ประกาศล็อดดาวน์/ประกาศระงับบริการขนส่งมวลชน และบุคลากรไปปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ของกรมควบคุมโรค) 
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  6. แผนปฏิบัติการ 

 

6.1  ระยะก่อนเกิดเหตุ 
 

6.1.1 ทบทวนและจัดท าแผนเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ของกองโรคไม่ติดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ประชุมคณะท างานฯ ทบทวนและจัดท า (ร่าง) แผนเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองโรคไม่ติดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

- น าเสนอ (ร่าง) แผนเตรียมพร้อมฯ ให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
- เสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์/ผอ. ลงนามอนุมัติ  

6.1.2 ทบทวนนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ และข้อปฏิบัติของบุคลากร เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงาน 

กลุ่มบริหารทั่วไปด าเนินการจัดท าประกาศ  กองโรคไม่ติดต่อ เรื่อง มาตรการและแนวทางให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท างาน (Work from Home) และปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณี การแพร่ระบาดระลอกใหม่ (ฉบับที่ 3) (ภาคผนวก ข.)   
เสนอ ผอ. พิจารณาลงนามประกาศ 

6.1.3 เตรียมความพร้อมและสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกลุ่มภารกิจภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรค  

กองโรคไม่ติดต่อได้จัดสรรบุคลากรตามที่หน่วยงานหลักขอสนับสนุนบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อเข้าไปร่วม
ปฏิบัติแต่ละภารกิจต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

ตารางที่ 2 กลุ่มภารกิจที่สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติงาน ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรค 

กลุ่มภารกิจ ชื่อเวรภารกิจที่ปฏิบัติ 
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์  
(Situation Awareness Team : SAT) 

- SAT สปคม. 
- SAT full time กรมควบคุมโรค 

กลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค 
(Operation) 

- Operation COVID กรมควบคุมโรค 
- Operation COVID CCRT 
- AEFI  

กลุ่มภารกิจมาตรฐานการกักกัน (Quarantine) - SQ 
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กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง  
(Risk Communication) 

- ท างานร่วมกับส านักงานเลขานุการกรมและส านัก
สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
- วิทยากร COVID 

กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liason) ท างานร่วมกับส านักงานเลขานุการกรม 
(งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) 

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการ (Administration: 
Admin) 

ท างานร่วมกับส านักงานเลขานุการกรม 
(งานยานพาหนะ) 

ภารกิจทีมที่ได้รับมอบหมาย - รับโทรศัพท์ 3000, 1422 
- คัดกรองบุคลากรกรมควบคุมโรค 
- คัดกรองวันพ่อแห่งชาติ  
- งานข้อมูล Quarantine จากสนามบิน 
- เข้าร่วมทีมวัคซีน Passport  
- ตรวจเอกสารของระบบ Thailand pass 
- ภารกิจอ่ืนๆ 

 
แนวทางในการด าเนินการจัดสรรบุคลากรของกองโรคไม่ติดต่อเข้าร่วมปฏิบัติงานทีมภารกิจที่เกี่ยวข้องโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมควบคุมโรค 
 กองโรคไม่ติดต่อ มีการจัดท าแผนจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) กรมควบคุมโรค โดยผ่านการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติ
ร่วมกันในการจัดท าแผนฯ ดังนี้  

- การจัดสรรบุคลากรเข้าร่วมในแต่ละทีมภารกิจ ได้แก่ กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ กลุ่มภารกิจ 
ปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค และ กลุ่มภารกิจมาตรฐานการกักกัน กลุ่มเป้าหมายร่วมปฏิบัติงาน คือ นักวิชาการ
สาธารณสุข ของกองโรคไม่ติดต่อ ยกเว้นหัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่ม ทั้งนี้ได้ยึดหลักการคิดการปฏิบัติงานเป็น 
workload 1 สัปดาห์เป็น 1 หน่วย จัดสรรบุคลากรเท่ากับจ านวนหน่วยภารกิจนั้นๆ หมุนเวียนไปตามล าดับของ
กลุ่มงาน ภายในกองโรคไม่ติดต่อ ให้ไปปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานหลักแตท่ีมภารกิจต่างๆ ร้องขอ 

- การจัดสรรบุคลากรเข้าร่วมในกลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ , กลุ่มภารกิจบริหารจัดการ
เป็นบุคลากรของกลุ่มบริหารทั่วไป หมุนเวียนกันไปปฏิบัติงาน 

- การจัดสรรบุคลากรเข้าร่วมในกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและภารกิจทีมที่ได้รับมอบหมาย         
เป็นบุคลากรที่มีจิตอาสาเข้าร่วมปฏิบัติการ 
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6.1.4 สื่อสารแผนเตรียมพร้อมฯ COVID-19 ภายในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรกองโรคไม่ติดต่อรับทราบ และ
ด าเนินการตามแผนเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)           
กองโรคไม่ติดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ช่องทางเผยแพร่ได้แก่ 
      ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์กองโรคไม่ติดต่อ ทาง link : http://www.thaincd.com/ และ 

https://ddc.moph.go.th/dncd/ 
     ช่องทางที่ 2 กลุ่มไลน์กองโรคไม่ติดต่อ 
     ช่องทางที่ 3 กลุ่มพัฒนาองค์กร กองโรคไม่ติดต่อ 
     ช่องทางที่ 4 แจ้งเวียนแผนเตรียมพร้อมฯ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ให้ทุกกลุ่มงาน 

6.1.5 สื่อสารประชาสัมพันธ์แนวทาง/มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ให้บุคลากรทราบ และน าไปปฏิบัติ  

จัดท าฐานข้อมูลที่สามารถศึกษาได้ใน กลุ่มไลน์กองโรคไม่ติดต่อ  อัลบั้ม “HL COVID-19” จ าแนก
ประเภทต่างๆ ดังนี้  

ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ภาคผนวก ง.) 
 การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ต่างๆ  

การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ภาคผนวก จ.) 
 การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) 
 มาตรการ DMHTT 
 14 ข้อปฏิบัติของบุคลากรกรมควบคุมโรคเพ่ือความปลอดภัยและสร้างขวัญก าลังใจใน  

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ในการพิชิต COVID-19 
 จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ จับแล้วต้องรีบล้าง 
 ปัจจัยเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยง 
 วิธีไปท างานอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด 19 

การตรวจหา และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ภาคผนวก ฉ.) 
 การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
 การกักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ 
 ช่องทางการตรวจหาเชื้อ 
 การพิจารณาระดับอาการของผู้ป่วย และแยกระดับการรักษาตามอาการ 
 การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) 
 การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเมื่อท า Home Isolation 
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 การปฏิบัติตัวเมื่อออกจากโรงพยาบาลไปพักฟ้ืนที่บ้าน 
  การสวอบ (Swab) อย่างถูกวิธีส าหรับตรวจ Antigen Test Kit 
   การใช้ไม้ swab เพ่ือตรวจโควิดด้วยตนเอง 
   ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วขึ้น 2 ขีด ต้องท าอย่างไร 

   Work from home อย่างไรให้ได้งานและมีประสิทธิภาพ 

อ่ืนๆ  
   ติดตาม Infographic ใหม่ที่เผยแพร่ของกรมควบคุมโรค ศบค. และน ามาประชาสัมพันธ์

ทางไลน์กองโรคไม่ติดต่อ  

6.1.6 ทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับมาตรการองค์กรเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019  ของหน่วยงานส าหรับบุคลากรกรมควบคุมโรคผ่านระบบ Online (ประมาณเดือนสิงหาคม 2565) 

 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าประเมินความรู้เกี่ยวกับมาตรการองค์กรส าหรับบุคลากร 
กรมควบคุมโรค ผ่านระบบ Online กลุ่มละไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

 ให้กลุ่มรวบรวมหลักฐานการเข้าทดสอบความรู้รายบุคคลที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80  
มาที่ กลุ่มพัฒนาองค์กร โดยคณะท างานฯ ในแต่ละกลุ่ม ตรวจสอบและติดตามให้บุคลากรในกลุ่มเข้าท า
แบบทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 กลุ่มพัฒนาองค์กร สรุปผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากร เสนอให้ ผอ.  
    ลงนาม ก่อนวันที่ 25 กันยายน 2565 

6.1.7 เกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการปฏิบัติงานตามระดับความเสี่ยงการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของกองโรคไม่ติดต่อ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของกองโรคไม่ติดต่อ จึงมีการวิเคราะห์ภารกิจงานและแนวทางการปฏิบัติงานตามระดับความเสี่ยง
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกองโรคไม่ติดต่อ โดยพิจารณาจากจ านวนบุคลากรภายในกลุ่มที่ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ อันเนื่องมาจากเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ, ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือไปเข้าร่วมปฏิบัติงานตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินของกรมควบคุมโรค โดยแบ่งแผนตามระดับความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ความเสี่ยงต่ า (สีเขียว), 
ความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) และความเสี่ยงสูง (สีแดง) โดยวิเคราะห์งานที่ส าคัญจ าเป็นของแต่ละกลุ่มและแนว
ทางการปฏิบัติงานของกลุ่ม เมื่ออยู่ในความเสี่ยงระดับต่างๆ เพ่ือที่จะปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 จ านวนบุคลากรที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้แต่ละกลุ่มด าเนินการตามแผนความเสี่ยงระดับต่างๆ  

กลุ่มงาน 
จ านวนบุคลากรที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (คน) 

ด าเนินการตาม 
แผนสีเขียว 

ด าเนินการตาม 
แผนสีเหลือง 

ด าเนินการตาม 
แผนสีแดง 

กลุ่มบริหารทั่วไป 7 8-11 12 
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผน และประเมินผล 3 4 5 
กลุ่มพัฒนาองค์กร 1 2 3 
กลุ่มเทคโนโลยี และระบาดวิทยา 3 4 5 
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

2 3 4 

กลุ่มพัฒนานโยบายระดับประชากร 2 3 4 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ 3 4-5 6 
 

วิเคราะห์งานที่ส าคัญจ าเป็น โดยให้แต่ละกลุ่มงานพิจารณาเรียงล าดับความส าคัญของงาน และวางแผน
การปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉินระดับต่างๆ รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่างนี้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ความเสี่ยงปานกลาง 

(สีเหลือง) 
 

ความเสี่ยงสูง 

(สีแดง) 

ความเสี่ยงต่ า 

(สีเขียว) 
 

จ านวนบุคลากรภายในกลุม่ที่
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

ร้อยละ 30-50 

 

จ านวนบุคลากรภายในกลุม่ที่
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

น้อยกว่าร้อยละ 30 

 

จ านวนบุคลากรภายในกกลุ่มที่
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

มากกว่าร้อยละ 50 
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6.1.8 จับคู่ Buddy ในการท างาน  
เพ่ือให้ภารกิจของกลุ่มงาน กองโรคไม่ติดต่อ สามารถด าเนินการต่อได้ในขณะเกิดสภาวะวิกฤต รายละเอียด

ดังตาราง 
ตารางที่ 4 รายชื่อผู้รับผิดชอบงานและบทบาทภารกิจงานที่ส าคัญจ าเป็นของแต่ละกลุ่มงาน แยกตามรายกลุ่ม 

ชื่องานและบทบาทภารกิจ 
รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
เป็นเจ้าของงาน 

(ผู้รับผิดชอบรอง) 
ผู้รับผิดชอบงานอื่นๆ ภายในกลุ่ม 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
1. งานธุรการ 
1.1 ลงรับหนังสือภายในและภายนอกระบบ
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
1.2 ออกเลขหนังสือภายในและภายนอกใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

1.น.ส.สุกัญญา  วรดี 
2.น.ส.ญาณิศา  พัฒนกิจวิวัฒน์ 
3.น.ส.มินท์ฐิตา  อริยะวรารมย์   

1.น.ส.ศศิร์ธา  โพธิ์จันทร์ 
2.น.ส.กัญญภัทร์ ฤกษ์ก ายี 

2. งานเลขานุการ 
 2.1 เสนอแฟ้มผู้อ านวยการ 
 2.2 ติดต่อประสานงานกับกลุ่มและหน่วยงาน
ภายนอก 
 2.3 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

น.ส.สุกัญญา  วรดี                         1.น.ส.กัญญภัทร์ ฤกษ์ก ายี 
2.น.ส.ชนิดาภา  พรมชาติ 

3. การรายงานข้อมูลก าลังคนของหน่วยงาน น.ส.นรินทร์ธรา จิรเลิศสินธุ์ นางวิภาวรรณ ประเสริฐจุมพล 
4. เงินเดือน น.ส.กมลทิพย์ ช่วยเยียวยา                           น.ส.กนกวรรณ ประจ าญาติ 
5. งานจัดซื้อจัดจ้าง 1.นางนภัสวรรณ มาตลอย 

2.น.ส.รุจิกร เงาศิริ 
3.น.ส.กัญญภัทร ฤกษ์ก ายี 

1.น.ส.ช่อเพชร ทัดนุ่ม 
2.น.ส.วลิัยรัตน์ บุญเมือง 
3.นางสุรีญา ร่านแผ้ว 

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผน และประเมินผล 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 (งบด าเนินงานโครงการ) 

1.น.ส.นันท์นภัส ภูมิถาวร 
2.น.ส.ปรารถนา สุขเกษม 
 

1. น.ส.ณัฐธิดา ช่วยเมือง 
2. นายณัฐพล พงษ์วิเศษ 
3. น.ส.จีรพรรณ ์จันทร์วิเชียร 

ค าของบประมาณและแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2566 (งบ
ด าเนินงาน,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน) 

1.น.ส.นันท์นภัส ภูมิถาวร 
2.น.ส.ปรารถนา สุขเกษม 
3.น.ส.จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร 
 

1. น.ส.ณัฐธิดา ช่วยเมือง 
2. นายณัฐพล พงษ์วิเศษ 
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ชื่องานและบทบาทภารกิจ 
รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
เป็นเจ้าของงาน 

(ผู้รับผิดชอบรอง) 
ผู้รับผิดชอบงานอื่นๆ ภายในกลุ่ม 

การปรับแผนกิจกรรม/งบประมาณโครงการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

1.น.ส.นันท์นภัส ภูมิถาวร 
2.น.ส.จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร 
3.น.ส.ปรารถนา สุขเกษม 
4.น.ส.สุพิน รุ่งเรือง 

1. น.ส.ณัฐธิดา ช่วยเมือง 
2. นายณัฐพล พงษ์วิเศษ 

การติดตามผลการการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ทุกงบรายจ่าย) 

1.น.ส.วศิน ีไทพาณิชย์ 
2.น.ส.สุพิน รุ่งเรือง 

1.น.ส.นันท์นภัส ภูมิถาวร 
2.น.ส.ปรารถนา สุขเกษม 

การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้าน
สาธารณสุข กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 

1.น.ส.ณัฐธิดา ช่วยเมือง 
2.นายณัฐพล พงษ์วิเศษ 
3.น.ส.จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร 

1. น.ส.นันท์นภัส ภูมิถาวร 
2. น.ส.ปรารถนา สุขเกษม 

พัฒนาการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ 

1.นายภาณุวัฒน์ ค าวังสง่า 
2.นายยศวัต ศรีโกมล 

1.น.ส.สธุิดา แก้วทา 
2.นายทัชชา ม่านตา 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCD Dashboard) 

1.น.ส.สธุิดา แก้วทา 
2. นายวสันต์ ทองโม้ 

1.นายภาณุวัฒน์ ค าวังสง่า 
2.นายยศวัต ศรีโกมล 

พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคกรณี
หมดสติหรือการเสียชีวิตขณะวิ่งในที่สาธารณะ 

1. นายวสันต์ ทองโม้ 
2.น.ส.สธุิดา แก้วทา 

1.น.ส.เบญจมาศ วังนุราช 
2.น.ส.ปิยวรรณ โสตะ 

พัฒนาแนวทางการจัดจุดบริการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นในที่สาธารณะ (Health check at 
public place) 

1.น.ส.เบญจมาศ วังนุราช 
2.น.ส.ปิยวรรณ โสตะ 

1.น.ส.สธุิดา แก้วทา 
2.นายภานุวัฒน์ ค าวังสง่า 

IT Support 1. นายณรงค์รัตน์ นกสี  
2. น.ส.สุรัสวดี รุนจ ารัส 

- 

Website กองโรคไม่ติดต่อ 1. น.ส.สุรัสวดี รุนจ ารัส 
2. นายณรงค์รัตน์ นกสี  

นายยศวัต ศรีโกมล 

จัดท าแนวทางประกันคุณภาพการด าเนินงาน 
NCDs ใน พชอ. 

1. นายทัชชา ม่านตา 
2. นายภาณุวัฒน์ ค าวังสง่า 

1.น.ส.สธุิดา แก้วทา 
2.น.ส.เบญจมาศ วังนุราช 

กลุ่มพัฒนานโยบายระดับประชากร 
โครงการป้องกันโรคไตในชุมชนระยะขยายผล 
ปีงบประมาณ 2565 

นายกัณฑพล ทับหุ่น น.ส.รัตนาภรณ์ จันตะนี 
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ชื่องานและบทบาทภารกิจ 
รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
เป็นเจ้าของงาน 

(ผู้รับผิดชอบรอง) 
ผู้รับผิดชอบงานอื่นๆ ภายในกลุ่ม 

สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคไม่
ติดต่อด้วยสื่อดิจิทัล 

น.ส.กมลวรรณ ใจงาม น.ส.นิศารัตน์ สรรคพงษ์ 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานนโยบายในที่
ท างานตามแนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและความ
รอบรู้สุขภาพ 

น.ส.ณัฐรัตน์ ศรีกรุงพลี น.ส.อัฐสิมา มาศโอสถ 

โครงการพัฒนาป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBI NCDs) ปีงบประมาณ 
2565 : ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs 

น.ส.สธุาทิพย์ ภัทรกุลวณิชย์ นายกัณฑพล ทับหุ่น 

โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานเฝ้าระวังและลด
การบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด ปี 2565 

น.ส.อัฐสิมา มาศโอสถ 
 

น.ส.ศศิธร บุรีชัย 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ 

โครงการยกระดับการด าเนินงาน NCD Clinic 
Plus ยุค new normal 

1.น.ส.ขนิษฐา  ศรีสวัสดิ์ 
2.น.ส.ประภัสรา  บุญทว ี
3.น.ส.พนิดา  เจริญกรุง 
4.น.ส. ศศิภรณ์ สารแสง 

1.นางหทัยชนก เกตุจุนา 
2.น.ส.เบญจมาศ  นาคราช 
3.น.ส.สภุาพร  หน่อค า 
4.น.ส.รุ่งนภา  ลั่นอรัญ 

ตัวชี้วัดค ารับรองกระทรวงสาธารณสุข/
ตัวชี้วัด PA อธิบดี, หน่วยงาน,สคร/ตัวชี้วัด
นโยบายรัฐบาล 
- ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสงู 

1.นางหทัยชนก  เกตุจุนา 
2.น.ส.เบญจมาศ  นาคราช 
3.น.ส.ขวัญชนก  ธสีระ 
 

1.น.ส.วรัญญา  ตรีเหลา 
2.น.ส.สภุาพร  หน่อค า 
3.น.ส.รุ่งนภา  ลั่นอรัญ 

ตัวชี้วัดค ารับรองกระทรวงสาธารณสุข/
ตัวชี้วัด PA อธิบดี, หน่วยงาน,สคร/ตัวชี้วัด
นโยบายรัฐบาล 
- ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
 

1.น.ส.วรัญญา  ตรีเหลา 
2.น.ส.สภุาพร  หน่อค า 
3.น.ส.รุ่งนภา  ลั่นอรัญ 
 

1.นางหทัยชนก  เกตุจุนา 
2.น.ส.เบญจมาศ  นาคราช 
3.น.ส.ขวัญชนก  ธสีระ 
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ชื่องานและบทบาทภารกิจ 
รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
เป็นเจ้าของงาน 

(ผู้รับผิดชอบรอง) 
ผู้รับผิดชอบงานอื่นๆ ภายในกลุ่ม 

ตัวชี้วัดที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านโรคไม่
ติดต่อ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ (KPI) 
 

1. นางหทัยชนก เกตุจุนา 
2. น.ส.เบญจมาศ  นาคราช 
3. น.ส.ขนิษฐา  ศรีสวัสดิ์ 
4. น.ส.สุภาพร  หน่อค า 
 

1. น.ส.ประภัสรา  บุญทวี 
2. น.ส.พนิดา  เจริญกรุง 
3. น.ส.ศศิภรณ์ สารแสง 
4. น.ส.รุ่งนภา  ลั่นอรัญ 
5. น.ส.ขวัญชนก  ธีสระ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการในผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

1. นางหทัยชนก เกตุจุนา 
2. น.ส.เบญจมาศ  นาคราช 
3. น.สขวัญชนก  ธีสระ 
4. น.ส.จิตตรา ธัญญารักษ์ 

1. น.ส.วรัญญา  ตรีเหลา 
2. น.ส.สุภาพร  หน่อค า 
3. น.ส.รุ่งนภา  ลั่นอรัญ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย
ด้านการป้องกันควบคุมโรค NCDs 4.0 (ต่อเนื่อง) 
 

1. น.ส.วรัญญา  ตรีเหลา 
2. น.ส.สุภาพร  หน่อค า 
3. น.ส.รุ่งนภา  ลั่นอรัญ 

1. นางหทัยชนก เกตุจุนา 
2. น.ส.เบญจมาศ  นาคราช 
3. น.สขวัญชนก  ธีสระ 

Service plan สาขา NCD (DM- HT) 
 

1. น.ส.วรัญญา  ตรีเหลา 
2. น.ส.สุภาพร  หน่อค า 
3.น.ส.รุ่งนภา  ลั่นอรัญ 

1. น.ส.ขนิษฐา  ศรีสวัสดิ์ 
2. น.ส.ประภัสรา  บุญทวี 
3. น.ส.พนิดา  เจริญกรุง 
4. น.ส. ศศิภรณ์ สารแสง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการปฏิรูปการจัดบริการ
เพ่ือลดเสี่ยงและควบคุมโรค NCD 
 

1. นางหทัยชนก เกตุจุนา 
2. น.ส.ขนิษฐา  ศรีสวัสดิ์ 
3. น.ส.วรัญญา  ตรีเหลา 

1. น.ส.ประภัสรา  บุญทวี 
2. น.ส.สุภาพร  หน่อค า 
3. น.ส.เบญจมาศ  นาคราช 
4. น.ส.จิตตรา ธัญญารักษ์ 

โครงการพัฒนาแนวทางการติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในแผนก
ผู้ป่วยนอกอ่ืนๆ (Hospital BP) 
- พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยความดันโลหิตสูง 
 
 
 

1. นางหทัยชนก เกตุจุนา 
2. น.ส.เบญจมาศ  นาคราช 
3. น.ส.ขวัญชนก  ธีสระ 
4. น.ส.จิตตรา ธัญญารักษ์ 

1. น.ส.วรัญญา  ตรีเหลา 
2. น.ส.สุภาพร  หน่อค า 
3. น.ส.รุ่งนภา  ลั่นอรัญ 
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ชื่องานและบทบาทภารกิจ 
รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
เป็นเจ้าของงาน 

(ผู้รับผิดชอบรอง) 
ผู้รับผิดชอบงานอื่นๆ ภายในกลุ่ม 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความส าเร็จในการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน 

1.น.ส.ชนิดดา ตรวีุฒ ิ
2.น.ส.ทิพวรรณ พรหมทับทิม 

1.น.ส.ปิยนชุ จันทรอักษร 
2.น.ส.เพ็ญพักตร์ เยี่ยมโกศรี 

- การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรกองโรคไม่ติดต่อ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- การถ่ายทอด ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานการประเมินผลตัวชี้วัดการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และผลการด าเนินงานการประเมินผลตัวชี้วัด
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance 
Agreement : PA) ของผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุข (อธิบดีกรมควบคุมโรค) 

1.น.ส.ปิยนชุ จันทรอักษร 
2.น.ส.เพ็ญพักตร์ เยี่ยมโกศรี 

1.น.ส.ชนิดดา ตรวีุฒ ิ
2.น.ส.ทิพวรรณ พรหมทับทิม 

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ 
การประสานงาน การตอบค าถามองค์กร
ระหว่างประเทศ 

น.ส. ธาริณี พังจุนันท ์  น.ส. ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 

อบรม System manager team 
น.ส. ธาริณี พังจุนันท ์  1. นายยืนยง ค ามูลตา 

2. น.ส. นูรุลฮูดา เบ็ญซอและ 
Digital Health Station ในชุมชน จัดท า
แนวทาง/แบบประเมินสมรรถนะ 

น.ส. นูรุลฮูดา เบ็ญซอและ  น.ส. อังสุฌาลิน ศิรโิรจนกาญจน 

แผนการพัฒนาก าลังคนด้านโรคไม่ติดต่อ  น.ส. นูรุลฮูดา เบ็ญซอและ   น.ส. ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 

การจัด Virtual NCD Forum นายยืนยง ค ามูลตา น.ส. ธาริณ ีพังจุนันท ์  

งานเลขานุการ CCS-NCD น.ส. ตวงพร  อินทจักร 1. นายสภุชัย  กิ่งแก้ว 
2. น.ส. นูรุลฮูดา เบ็ญซอและ 

งานอบรม NCD-fellowship และการสื่อสาร
ชี้แนะนโยบาย (ยุทธศาสตร์ที่ 3&4 CCS-NCD) 

น.ส. นัตยา  ตั้งศิริกุล 
2. น.ส. ธนชัญา  เภรีกุล 

1. น.ส. อังสุฌาลิน ศิริโรจนกาญจน 
2. น.ส. ธาริณี พังจุนันท ์



 
 

แผนเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของกองโรคไม่ตดิต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

15 

6.1.9 การปรับตัวชี้วัด กรณี ตัวชี้วัดไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด 
กรณีที ่1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานสามารถปรับตัวชี้วัดค ารับรอง 

  กลุ่มพัฒนาองค์กร ชี้แจ้งและแจ้งเวียนหนังสือให้กลุ่มที่รับผิดชอบตัวชี้วัดด าเนินการปรับแก้ 
Template ใหม่ และหากพบว่ากลุ่มที่รับผิดชอบตัวชี้วัดมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย   
ให้แจ้งกลุ่มพัฒนาองค์กร และจัดท าหนังสือเพ่ือขอปรับตัวชี้วัดกับผู้จัดเก็บตัวชี้วัดเพ่ือพิจารณาปรับตัวชี้วัด 

  กลุ่มพัฒนาองคก์ร ติดตามและแจ้งผลการพิจารณาจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 
ให้ผู้รับผิดชอบทราบ 

กรณีที่ 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานสามารถปรับตัวชี้วัดหน่วยงาน 

 กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล ชี้แจ้งและแจ้งเวียนหนังสือให้กลุ่มที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ด าเนินการปรับแก้ Template ใหม่ และหากพบว่ากลุ่มท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถด าเนินงาน
ได้ตามเป้าหมาย ให้แจ้งกลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล และจัดท าหนังสือเพ่ือขอปรับตัวชี้วัดกับผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัดเพ่ือพิจารณาปรับตัวชี้วัด 

  กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล ติดตามและแจ้งผลการพิจารณาจากกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กรมควบคุมโรค ให้ผู้รับผิดชอบทราบ 
6.1.10 แนวทางการปฏิบัติงานนอกส านักงาน (Work From Home) ของกองโรคไม่ติดต่อ ดังนี้ 

  แจ้งประสานจัดท าตารางปฏิบัติงานของกลุ่มประจ าสัปดาห์ (บุคลากรที่อยู่เวร COVID-19, WFH และ 
ผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง ผ่านทาง Google drive ส่งให้กลุ่มบริหารทั่วไป ภายในวันจันทร์ก่อนเวลา 09.00 น. ของแต่ละสัปดาห์   

  จัดท าสรุปการปฏิบัติงาน WFH ประจ าสัปดาห์ ส่งให้กับงานบริหารทรัพยากรบุคคล ของกอง 
ในทุกวันศุกร์ (ไม่เกินวันอาทิตย์) เป็นไฟล์ PDF   

  บุคลากรที่ WFH ส่งแบบมอบหมายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน กรณีให้บุคลากรปฏิบัติ
ราชการนอกส านักงาน (Work from home) ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบรับทราบ 

  ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกส านักงานส านักงาน (Work From Home) และปฏิบัติงานเหลื่อม
เวลา ได้ตามดุลยพินิจของหัวหน้ากลุ่ม โดยหัวหน้ากลุ่มต้องค านึงถึงความเหมาะสม การมีประสิทธิภาพและความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ ไม่ส่งผลเสียต่อภารกิจของกลุ่มงานและหน่วยงาน 

  หากบุคลากรก าลังปฏิบัติงานนอกส านักงาน (Work From Home) และมีงานเร่งด่วน หัวหน้า
กลุ่มสามารถยกเลิกการปฏิบัติงานนอกส านักงานส านักงาน (Work From Home) ได้ และให้กลับมาปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งโดยเร่งด่วนได้ 

  ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกส านักงาน (Work From Home) และปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาได้ 

ยกเว้น บุคลากรที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติงานตามค าสั่งของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส    

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในภารกิจต่างๆ 
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  ให้ทุกกลุ่มงาน ส่งแผนปฏิบัติงานนอกส านักงาน (Work From Home) และปฏิบัติงานเหลื่อม

เวลาของบุคลากรให้เจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการปฏิบัติงานนอกส านักงาน (Work From Home) และปฏิบัติงาน

เหลื่อมเวลา อย่างน้อย 1 วัน 

6.1.11 แนวทางการประเมินความเสี่ยงและตรวจ Antigen Test Kit  

การประเมินความเสี่ยงของบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อ โดยให้บุคลากรที่มีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ เข้ารับการ
ตรวจ ATK ด้วยรถตรวจพระราชการ หรือตรวจ ATK ด้วยตนเอง  

1. มีอาการสงสัยหรือเข้าข่ายติดเชื้อโควิด 19  
2. มีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อ  
3. มีโอกาสสัมผัสเชื้อในชุมชน การอยู่ในสถานที่เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ  
4. มีโอกาสสัมผัสเชื้อจากการปฏิบัติงานโดยการป้องกันไม่เพียงพอหรือเหมาะสม  
ผังแนวทางปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและตรวจ ATK ในบุคลากร บุคลากรฯ ท าการประเมินความ
เสี่ยงทุกสัปดาห์ โดยการใช้ application H4U plus หากพบ ความเสี่ยง ให้ตรวจ RT-PCR/ATK ตาม
ข้อก าหนดของโรงพยาบาล หากไม่พบความเสี่ยงให้ตรวจ ATK ตามสถานการณ์การ การระบาดของพ้ืนที่
ที่ก าหนดไว้ตามผังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา : นโยบายการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบุคลากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
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6.2 ขณะเผชิญเหตุ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการขณะเกิดเหตุการณ์ 

6.2.1 กรณีบุคลากรตรวจ (Antigen Test Kit : ATK) มีผลพบเชื้อ (Positive)  
1. บุคลากรแจ้งให้หัวหน้ากลุ่มทราบ พร้อมสรุป Timeline ย้อนหลัง 5 วัน และแจ้งรายชื่อ ผู้สัมผัสเสี่ยง

สูงภายในกองโรคไม่ติดต่อให้กับหัวหน้ากลุ่มทราบ หัวหน้ากลุ่มแจ้งให้บุคลากรเข้ารับการตรวจยืนยันที่สถานพยาบาล

ใกล้บ้าน และรายงานผล 

2. หัวหน้ากลุ่มรายงานเหตุการณ์ และสรุป Timeline ย้อนหลัง 5 วัน เข้ากลุ่มไลน์ กกบ.NCD  
3. หัวหน้ากลุ่มแจ้งกลุ่มเสี่ยงสูงให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เช่น การแยกกักตัว 
4. บุคลากรที่มีผล ATK เป็น Positive ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเมื่อตรวจพบเชื้อ เช่น เข้ารับ   

การตรวจ RT-PCR เพ่ือยืนยันผลการติดเชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 
4.1 หากการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็น detected ให้แจ้งหัวหน้ากลุ่มทราบ ผลการตรวจ แนวทาง    

การรักษา สถานที่รักษา (บ้าน/โรงพยาบาล/ศูนย์พักคอย/hospitel) และระยะเวลาที่ต้องรักษาตัว เพ่ือให้หัวหน้ากลุ่ม
แจ้งผลการตรวจในกลุ่มไลน์ กกบ.NCD และให้ IC พิจารณาประกาศใช้แผนเตรียมพร้อมฯ COVID-19 พร้อมสั่งการให้
ทีมความต่อเนื่องด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ในระยะเผชิญเหตุ  

4.2 หากการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็น Not detected ให้แจ้งหัวหน้ากลุ่มทราบ เพ่ือให้
หัวหน้ากลุ่มแจ้งผลการตรวจในกลุ่มไลน์ กกบ.NCD และแจ้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงพร้อมบุคลากรกลับมาท างานได้   
แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด 

6.2.2 กรณีมีบุคลากรในหน่วยงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ยืนยันด้วยการตรวจ RT-PCR) ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป 
ด าเนินการดังนี ้

1. ผู้ติดเชื้อแจ้งหัวหน้ากลุ่มทราบเรื่อง แนวทางการรักษา สถานที่รักษา (บ้าน/โรงพยาบาล/  
ศูนย์พักคอย/hospitel) และระยะเวลาที่ต้องรักษาตัว เพ่ือให้หัวหน้ากลุ่มแจ้งในกลุ่มไลน์ กกบ.NCD 

2. IC พิจารณาประกาศใช้แผนเตรียมพร้อมฯ COVID-19 พร้อมสั่งการให้ทีมความต่อเนื่อง 
ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ในระยะเผชิญเหตุ โดยใช้ไลน์ กวป. NCD เป็นช่องทางสื่อสาร และสั่งการ  

3. ทีมภารกิจต่างๆ ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
3.1 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์และปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค 

 หัวหน้าทีมตระหนักรู้สถานการณ์และปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค แจ้งทีม SAT 
ของกรมทางเบอร์โทรศัพท์ 0616639101 เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ ด าเนินการ
สอบสวนโรค และแนวทางการด าเนินการกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เช่น การตรวจหาเชื้อ 
และระยะเวลาในการกักตัว 
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 ด าเนินการสอบสวนโรค ภายใน 1 วัน และสรุปรายงานผลการสอบสวนโรค (แยก
รายชื่อผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า) แจ้งในกลุ่มไลน์ กวป. NCD 

 แจ้งแนวทางการปฏิบัติตนของกลุ่มเสี่ยงระดับต่างๆ ดังนี้ 
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

 หากมีอาการสงสัยป่วย : ด าเนินการให้เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจตามแนวทางผู้ป่วย PUI 
หากผลการตรวจพบว่าติดเชื้อ ให้ด าเนินการตามแนวทางเพ่ือเข้ารับการรักษาทีโ่รงพยาบาลทันท ี

 กรณไีม่มีอาการ : ให้กักตัว และWFH เป็นเวลา 7 วัน ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง 
(D5 และ D10 โดยนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ครั้งสุดท้าย เป็นวันที่ 1)  หลังจากกักตัวครบ ให้สังเกตอาการตนเอง (self – monitoring) ต่ออีก 3 วัน 
โดยหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยไม่จ าเป็น งดไปสถานที่สาธารณะ และงดใช้ขนส่งสาธารณะที่
หนาแน่น แต่สามารถไปท างาน โดยแยกพ้ืนที่กับผู้ อ่ืน และปฏิบัติตามมาตรการ universal 
prevention อย่างเคร่งครัด 
 
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า 

 มาปฏิบัติงานที่ส านักงานได้ แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด  

 สังเกตอาการตนเองต่อเนื่อง 10 วัน และหากมีอาการสงสัยติดเชื้อ ให้ไปตรวจที่รพ. ทันท ี
 และรายงานให้หัวหน้าทราบ 

 

3.2 ทีมภารกิจด้านยุทธศาสตร์ 

 เสนอกลยุทธ์ มาตรการ ในการด าเนินการในระยะเผชิญเหตุ 

 สรุปผลการด าเนินงาน ขณะเกิดเหตุการณ์ 
3.3 ทีมภารกิจด้านประสานงานและเลขานุการ             

 ประสานกองโรคติดต่อทั่วไป โดยการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ น้ ายาและ
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ 

 ประสานทีมแม่บ้าน เพ่ือนัดหมายท าความสะอาดบริเวณกองโรคไม่ติดต่อ 
3.4 ทีมภารกิจด้านสื่อสารความเสี่ยง 

 สื่อสารภายในองค์กร (ภาคผนวก จ. และภาคผนวก ฉ.)  และรวบรวมในกลุ่ม
ไลน์ กองโรคไม่ติดต่อ อัลบั้ม HL COVID-19 เรื่อง 

- วิธีไปท างานอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด 19  
- การใช้ไม้ swab เพ่ือตรวจโควิดด้วยตนเอง 
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- ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วขึ้น 2 ขีด ต้องท าอย่างไร 
- การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) 
- กรมควบคุมโรคใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวก าหนดว่าใครควรตรวจโควิด19 
- เรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและแจ้งให้บุคลากรในกองทราบ  

 เน้นย้ าให้มีการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด 

6.2.3 บุคลากรไม่สามารถมาปฏิบัติที่หน่วยงานได้ (กรมควบคุมโรคประกาศ Work From Home/ 
ประกาศล็อดดาวน์/ประกาศระงับบริการขนส่งมวลชน และบุคลากรไปปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของ      
กรมควบคุมโรค) 

ให้บุคลากรด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกส านักงาน (Work From Home) ของกองโรค        
ไม่ติดต่อ ตามแนวทาง 6.1.10 แนวทางการปฏิบัติงานนอกส านักงาน (Work From Home) ของระยะก่อนเกิด
เหต ุ(ภาคผนวก ข.) 

 

6.2.4 การขอยกเลิกประกาศใช้แผนระยะเผชิญเหตุ  
 เมื่อผู้ติดเชื้อกลับมาท างานได้ปกติ 

 ผู้ติดเชื้อรายงานให้หัวหน้ากลุ่มทราบ 

 หัวหน้ากลุ่มรายงานให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบและ พิจารณาลดระดับการ

ปฏิบัติการจากระยะเผชิญเหตุเป็นระยะก่อนเกิดเหตุ และให้โครงสร้างการท างานกลับ

เป็นปกติ 
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6.3 ระยะหลังเกิดเหตุ 
 

6.3.1 บุคลากรกลับมาท างานที่ส านักงานได้ตามปกติ แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด 

 IC ประกาศให้หัวหน้ากลุ่มทราบทางไลน์ กวป. NCD เรื่องลดระดับการปฏิบัติการจากระยะ 

เผชิญเหตุเป็นระยะก่อนเกิดเหตุ หัวหน้าทีมภารกิจแจ้งให้สมาชิกในทีมทราบ และให้โครงสร้างการท างานกลับเป็นปกติ  

 กลุ่มภารกิจด้านสื่อสารความเสี่ยงเผยแพร่ Info เรื่องการดูแลป้องกันตนเองมาตรการ DMHTT 

และ Universal Prevention 

 ให้บุคลากรในหน่วยงานคอยสังเกตอาการของตนเองอยู่เสมอ หากมีอาการคล้ายโรคติดเชื้อ    

ไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) 

 การท าความสะอาดภายในกองโรคไม่ติดต่อ บุคลากรควรเช็ดโต๊ะท างานอย่างสม่ าเสมอ 

 จัดท าสรุปบทเรียน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

6.3.2 สรุปรายงานการระยะเผชิญเหตุ 
1. กิจกรรมการด าเนินงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (ขั้นตอน/กระบวนการ/กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการ
กับอุบัติการณ์ที่เกิดจริง) 
2. แนวทางการด าเนินการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการ ผลลัพธ์ ปัจจัย (ประเด็นที่หน่วยงาน
ควรจะด าเนินการเพ่ิมเติมในอนาคต) 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก. 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีมวางแผนความต่อเนื่องภารกิจของกองโรคไม่ติดต่อและคณะท างานการจัดการ

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของกองโรคไม่ติดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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ภาคผนวก ข. 
ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ เรื่อง มาตรการและแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอสถานที่ท างาน (Work from 
Home) และ ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กรณี การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ฉบับที่ 3  
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ภาคผนวก ค. 
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ทีมภารกิจ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

นพ.กฤษฎา  หาญบรรเจิด 
(ประธาน) 
096 953 3332 

พญ.จุรีพร คงประเสริฐ  
(รองประธาน) 
081 341 5408 

นพ. ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ ์
086 769 3937 
ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 
081 483 7807 

ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์และ
ปฏิบัติสอบสวน
ควบคุมโรค 

นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพบิูลวงศ ์
081 820 1894 

นส.ณัฐธิวรรณ พันธ์มุง 
086 409 9794 

น.ส.ศศภัสส์  โกมล   
081 453 4420 
น.ส.ณัฐธิดา ช่วยเมือง 
083 003 9420 
น.ส.ประภัสรา  บุญทว ี
091 831 8354 
น.ส.ปิยนชุ  จนัทรอักษร 
083 397 9242 
นางสาวสุธิดา แก้วทา 
064 826 4793 

ทีมภารกิจด้าน
ยุทธศาสตร์ 

น.ส.กุลพิมล  เจริญด ี
084 611 2729 
 
 
 

ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 
081 483 7807 
นางนันทน์ภัส  ภูมิถาวร 
081 173 0904 

นายทชัชา ม่านตา 
090 974 3687 
นางหทัยชนก เกตุจุนา  
095 296 9514 
น.ส.ณัฐรัตน์ ศรีกรุงพล ี
085 855 4556  
น.ส.จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร 
091 537 7682 
น.ส.ชนิดดา ตรีวฒุิ  
095 557 8187 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
รายช่ืออันดับบุคลากรในทีมบริหารความต่อเนื่องเม่ือประกาศใช้แผนระยะเผชิญเหตุ (BCP Team) 
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ทีมภารกิจ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

ทีมภารกิจด้าน
ประสานงานและ
เลขานุการ 

น.ส.ศศภัสส์  โกมล   
081 453 4420 

นางนิตยา พันธุเวทย์ 
098 829 0569 

น.ส.พัชชวีร์  ธัญญ์เลิศสิร ิ
092 914 1714 
นางนภัสวรรณ  มาตลอย  
(งานพัสด)ุ 
085 546 3269 
น.ส.สุกัญญา  วรดี (งาน
สถานที่และงานธุรการ) 
063 848 0475 
น.ส.ศศิร์ธา  โพธิ์จนัทร์ (งาน จ.)  
061 825 45668  
นางสาวสุรัสวดี รุนจ ารัส 
094 346 2949 
 
นายณรงค์รัตน นกส ี
081 812 7617 
น.ส.ทิพวรรณ พรหมทับทิม 
061 517 9039 
น.ส.สุพิน รุ่งเรือง 
081 778 8529 

ทีมภารกิจด้านสื่อสาร 
ความเสี่ยง 

น.ส.กมลทิพย์  วิจิตรสนุทรกุล 
083 051 3737 

นายกัณฑพล ทบัหุ่น 
087 849 7840 

น.ส.กมลวรรณ ใจงาม 
095 625 5655 
นางสาวศุภกานต์ แก้วเสนา 
093 321 4541 
น.ส.สุภาพร หน่อค า  
082 390 4470 
นายยนืยง  ค ามูลตา 
099 469 1547 
นางสาวสโรชา  สาดนอก 
080 896 9466 
น.ส.ชนิดาภา พรหมชาต ิ
098 272 3815 
 



 
 

แผนเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของกองโรคไม่ตดิต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

29 

ภาคผนวก ง.  
ประกาศและองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ซึ่งมีชื่อ

ทางการว่า SARS-CoV-2 ซึ่งไวรัสที่อยู่ในกลุ่มนี้ มีหลายสายพันธุ์ส่วนใหญ่ท าให้เกิดอาการไม่รุนแรง คือ เป็น
ไข้หวัดธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิด อาการรุนแรงเป็นปอดอักเสบได้  เริ่มพบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่เมืองอู่ฮ่ัน เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ภาคกลางของประเทศจีน โดยมีสมมติฐานว่า
ไวรัสอาจมีแหล่งเริ่มต้นคือค้างคาว และกลายพันธุ์เมื่อผ่านสัตว์ตัวกลาง กลายเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคในคน 
ปัจจุบันไวรัสได้มีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ โดยที่มีอาการและความรุนแรงของแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกัน
ออกไป  

ไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ต่างๆ 
สายพันธุ์ ข้อมูล 

สายพันธุ์อู่ฮั่น (Serine) พบครั้งแรกใน: เมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทย: มกราคม 2563 
การระบาดในไทย: ผู้หญิงซึ่งมีอาการติดเชื้อเดินทางจากเมืองอู่ฮ่ันเข้าประเทศไทย โดย
เชื้อไวรัสโควิดได้กระจายไปตามพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้  คลัสเตอร์สนามมวยที่ลุมพินี         
ราชด าเนิน และอ้อมน้อยลักษณะอาการ-ความรุนแรง: อาการทั่วไปสามารถมีไข้ ไอ
แห้ง อ่อนเพลีย หากมีอาการรุนแรงจะมีลักษณะหายใจล าบาก -หายใจถี่ เจ็บหน้าอก 
แน่นหน้าอก สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว 

เบตา (Beta) 
 

พบครั้งแรกใน: ประเทศแอฟริกาใต้ เข้าสู่ประเทศไทย: มกราคม 2564 
การระบาดในไทย: พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เบตารายแรกในไทยเป็นบุคคลที่เดินทางมา
จากประเทศแทนซาเนีย เป็นประเทศที่อยู่บนชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกา 
ลักษณะอาการ-ความรุนแรง: ระบาดรวดเร็ว แพร่เชื้อไวขึ้นราว 50% ลดประสิทธิภาพ
แอนติบอดี้ท าให้มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เจ็บคอ ท้องเสีย ปวดศีรษะ ตาแดง   
รับรส-รับกลิ่นผิดปกติ และมีผื่นขึ้นบริเวณผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี 
เมื่อโควิดลงปอด จะหายใจล าบาก หายใจถี่ มีเสมหะในปอด เจ็บหน้าอก และสูญเสีย
ความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว 

อัลฟา (Alpha) 
 

พบครั้งแรกใน: สหราชอาณาจักร เข้าสู่ประเทศไทย: เมษายน 2564 
การระบาดในไทย: มีการแพร่กระจายเริ่มต้นจากคลัสเตอร์ทองหล่อ จากนั้น
แพร่กระจายครอบคลุมไปเกือบทุกจังหวัด 
ลักษณะอาการ-ความรุนแรง: แพร่กระจายง่ายกว่าสายพันธุ์อ่ืน 40-70% 
มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ปวดตามร่างกายและ
ศีรษะ และการรับรส-ได้รับกลิ่นผิดปกติ 



 
 

แผนเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของกองโรคไม่ตดิต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

31 

สายพันธุ์ ข้อมูล 
แกมมา (Gamma) 
 

พบครั้งแรกใน: ประเทศบราซิล  เข้าสู่ประเทศไทย: พฤษภาคม 2564 
การระบาดในไทย: พบในผู้ที่เดินทางกลับมาประเทศไทย ในสถานกักกันของรัฐรายหนึ่ง 
ลักษณะอาการ-ความรุนแรง: รุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ท าให้ภูมิคุ้มกันลดลง มี
ความสามารถแพร่ระบาดวนเวียนอยู่ในหมู่คนที่ได้รับวัคซีนแล้วได้ด้วย แม้พื้นที่นั้นๆจะ
มีการฉีดวัคซีนที่สูงก็ตาม (ลดประสิทธิภาพวัคซีน) 

เดลตา (Delta) 
 

พบครั้งแรกใน: ประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศไทย: พฤษภาคม 2564 
การระบาดในไทย: พบในคลัสเตอร์แคมป์คนงานหลักสี่ จากนั้นแพร่กระจายเป็นวง
กว้างไปทั่วทุกพ้ืนที่ในปัจจุบัน และเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทย 
ลักษณะอาการ-ความรุนแรง: ระบาดเร็ว แพร่เชื้อง่าย หลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน (ทั้งนี้
ประเทศไทยยังไม่เจอสายพันธุ์เดลตาพลัสเพ่ิมเติม) 
จะมีอาการปวดหัว เจ็บคอ มีน้ ามูก ไม่ค่อยพบการสูญเสียการรับรส และอาการคล้าย
เป็นหวัดธรรมดา 

สายพันธุ์ Omicron พบครั้งแรกใน: จังหวัดเคาเต็ง (Gauteng) ของแอฟริกาใต้ 
อาการเบื้องต้น รู้สึกเพลีย ปวดเมื่อยตัว ปวดกล้ามเนื้อ 
ส่วนใหญ่ 2-3 วัน อาการจะดีขึ้น ไม่ไอ ไม่มีผลกระทบเรื่องได้กลิ่นหรือรับรส 

 

การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองฝอย (droplets) จากจมูกหรือปากซึ่งขับ
ออกมาเมื่อผู้ป่วยไอ จามหรือพูด ละอองเหล่านี้ค่อนข้างหนัก ไปไม่ได้ไกล และจะตกลงสู่พ้ืนอย่างรวดเร็ว หรือจาก
การเอามือไปจับพ้ืนผิวที่มีฝอยละอองจากผู้ป่วย เช่น โต๊ะ ลูกบิดประตู ราวจับ แล้วมาจับตามใบหน้า จับตา จมูก
หรือปาก ละอองเหล่านี้ยังตกลงสู่วัตถุและพ้ืนผิวต่างๆ และเม่ือคนเอามือไปจับพื้นผิวเหล่านั้นแล้วมา ก็จะมีเชื้อโรค 
เมื่อเอามาสัมผัสตามหน้า หรือเอาเข้าปาก ขยี้ตาจะท าให้รีบเชื้อเข้าไป  

ระยะเวลานับจากการติดเชื้อและการแสดงอาการ (ระยะฟักตัว) มีตั้งแต่ 1 – 14 วัน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5 
– 6 วัน เกินร้อยละ 97 ของผู้ป่วยเริ่มมีอาการภายใน 14 วัน การเพ่ิมจ านวนของไวรัสเกิดขึ้นในระบบทางเดิน
หายใจส่วนบนและในปอด ช่วงสูงสุดของการแพร่เชื้อจะเกิดขึ้นในช่วงแรกที่แสดงอาการและลดลงหลังจากนั้น การ
แพร่เชื้อก่อนแสดงอาการอาจเกิดขึ้นได้ แตอ่ย่างไรก็ตามหากไม่มีอาการไอ (กลไกหลักในการขับไวรัสออกมา) อาจ
จ ากัดการแพร่เชื้อในช่วงนั้น 
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แนวทางการด าเนินการสอบสวนโรคเบื้องต้นและการเก็บตัวอย่างของบุคลากรภายในหน่วยงานของกรม
ควบคุมโรคที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19  

เมื่อหน่วยงานพบว่ามีผู้ป่วยยืนยัน หรือมีผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้

ด าเนินการต่อไปนี้ (ข้อมูลจาก : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค) 

1. แจ้งเหตุการณ์กับทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT COVID) โดยโทรแจ้ง 0616639101 
2. ด าเนินการสอบสวนโรค ส าหรับผู้ที่เข้านิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
    การสัมภาษณ์ผู้ป่วย 

  ในกรณีของผู้ที่ เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาด ขอให้เพ่ิมการซักประวัติการสัมผัสผู้ป่วยและการเข้า
โรงพยาบาลในระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ท่ีมีการระบาดด้วย 

  ในกรณีของผู้ที่ไม่มีประวัติเดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาด ให้เพ่ิมการซักประวัติการไปโรงพยาบาล (หรือ
ท างานที่เก่ียวข้องกับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 

  ในกรณีของผู้ที่ไม่มีประวัติเดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาด ให้เพ่ิมการชักประวัติการไปโรงพยาบาล (หรือ
ท างานที่เก่ียวข้องกับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ) ในช่วง 14 วันก่อนป่วย 

  ประวัติสัมผัสอ่ืนๆ เช่น การคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายอ่ืนๆ ให้บรรยายอย่างละเอียดเพ่ือข้อมูลว่าผู้ป่วยไปรับ
เชื่อมาจากที่ไหน และมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อไปให้กับใครได้บ้าง (ได้แก่ ลักษณะของการมีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย 
ระยะเวลาของการมีกิจกรรมร่วมกันในแต่ละครั้ง ความถี่ของการพบ/ท ากิจกรรมร่วมกัน ในช่วง 14 วันก่อนป่วย 

  ประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3. ด าเนินการคัดกรองและแยกประเภทผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ดังนี้ 
    ผู้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่มีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ป่วยเข้าข่าย ได้แก่ 

1) ผู้สัมผัสที่อาจเป็นแหล่งโรค ได้แก่ ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วย 
2) ผู้สัมผัสที่อาจรับเชื้อจากผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยนับแต่วันเริ่มมีอาการป่วยหรือก่อนมี

อาการประมาณ 1-2 วัน 
    ผู้สัมผัสใกล้ชดิ หมายถึง 

1) ผู้ที่อยู่ใกล้หรือพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรเป็นเวลานานกว่า 5 นาที หรือถูกผู้ป่วยไอ 
2) ผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยในบริเวณท่ีปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก เป็นระยะเวลานานกว่า 30 

นาที เช่น ในรถปรับอากาศหรือห้องปรับอากาศ เป็นต้น  
1.1 ผู้สัมผัสใกล้ชิดในหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสสูงที่จะได้รับหรือแพร่ เชื้อจาก
ผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ที่สัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของผู้ป่วย โดยไม่ได้ใส่ 
personal protective equipment (PPE) ตามมาตรฐาน 
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 ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสียงต่ า หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสต่ าที่จะได้รับหรือแพร่เชื้อจาก
ผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง 

1.2 ผู้สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือน ประกอบด้วย 

 สมาชิกในครอบครัว ญาติหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 ในขณะที่
มีอาการป่วย 

 ผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านเตียวกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่มีอาการป่วย 
1.3 ผู้สัมผัสใกล้ชิดในยานพาหนะ ประกอบด้วย 

 ผู้โดยสารที่สัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนผู้ป่วยไอ จามรดผู้โดยสารที่ร่วมกลุ่ม
เดินทางเดียวกัน เช่น กลุ่มทัวร์เดียวกัน 

 ผู้โดยสารในเครื่องบินที่นั่งใกล้ผู้ป่วย (ในแถวเดียวกัน และในระยะ 2 แถวหน้าและ 2 แถวหลัง 
ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที 

 ผู้โดยสารในรถทัวร์คันเดียวกับผู้ป่วย ในกรณีของยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถไฟ รถทัวร์ 2 ชั้น
เรือเฟอร์รี่ ให้จ ากัดเฉพาะผู้ที่อยู่ในตู้เดียวกันหรือในห้องโดยสารชั้นเดียวกัน ซึ่งรวมระยะเวลาที่ ไม่ได้ใส่หน้ากาก
อนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที 

 คนขับรถโดยสารและพนักงานบริการบนยานพาหนะทุกคน ยกเว้นเครื่องบิน ให้นับเฉพาพนักงาน
บริการที่ให้บริการในโชนที่ผู้ป่วยนั่ง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที 

4. ด าเนินการให้เก็บตัวอย่างผู้ท่ีมีอาการเข้าได้กับนิยามผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ผู้สัมผัส
ใกล้ชิดที่มีอาการและผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง ทุกราย 

1) กรณีผู้ป่วยที่มีอาการและผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีอาการ ให้เก็บสิ่งส่งตรวจตามแนวทางผู้ป่วย PUI 
2) กรณีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 

- กรณีมีอาการ ให้เก็บสิ่งส่งตรวจตามแนวทางผู้ป่วย PUI 
- กรณีไม่มีอาการ ให้เก็บสิ่งส่งตรวจ 2 ครั้ง คือ 
  ครั้งแรก เก็บสิ่งส่งตรวจโดยเร็วเมื่อเจ้าหน้าที่ระบุผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ 

     ครั้งที่สอง นับไปอีก 7 วันหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจครั้งแรก หรือ 13 วันหลังจากวันที่สัมผัส
กับผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้าย แล้วแต่ว่าวันใดถึงก่อน 
หมายเหตุ กรณีท่ีระบุผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้วันที่ 11-14 หลังจากสัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้าย ให้เก็บตัวอย่าง
เพียงครั้งเดียว 
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ภาคผนวก จ. 
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) 

 
 

ที่มา : http://www.singburi.go.th/covid19/archives/11801 
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มาตรการ DMHTT 
 

 
             
 

ที่มา : https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=16434&deptcode=brc 
 
 



 
 

แผนเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของกองโรคไม่ตดิต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

40 

14 ข้อปฏิบัติของบุคลากรกรมควบคุมโรคเพื่อความปลอดภัยและสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากร ในการพิชิต COVID-19 

 

 
 

 
ที่มา : https://ddc.moph.go.th/os/news.php?news=12688 
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จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ จับแล้วต้องรีบล้าง 
 

 
 

ที่มา : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/img/infographic/info_samusakhon_23.jpg 
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3 ปัจจัยเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยง 
 

 
             
           
 

ที่มา : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/img/infographic/info58.jpg 
 

 
 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/img/infographic/info58.jpg
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ไปท างานอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด 19 

 
 

ที่มา : https://web.med.cmu.ac.th/index.php/th/allarticle/25-hilight-news/1280-7-19 

https://web.med.cmu.ac.th/index.php/th/allarticle/25-hilight-news/1280-7-19
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ภาคผนวก ฉ. 
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบัการตรวจหา และรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 

 
 
 

ที่มา : https://web.facebook.com/470988516420706/photos/กรมควบคุมโรค-ใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็น
ตัวก าหนดว่าใครควรตรวจโควิดโควิด19-กรมควบคุมโรค/1719856224867256/?_rdc=1&_rdr 
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กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ 
 

 
 
 

ที่มา : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/img/infographic/info52.jpg 
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ช่องทางการตรวจหาเชื้อ 

 
 
 

ที่มา : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/img/infographic/info63.jpg 
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การพิจารณาระดับอาการของผู้ป่วย และแยกระดับการรักษาตามอาการ 

 
 
 

ที่มา : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/img/infographic/info61.jpg 
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การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) 

 
 
 

ที่มา : https://www.nhso.go.th/news/3158 
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การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย เม่ือท า Home Isolation 

 
 
 

ที่มา : https://www.nhso.go.th/news/3158 
 
 

https://www.nhso.go.th/news/3158
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การปฏิบัติตัวเมื่ออกจาก รพ. ไปพักฟ้ืนที่บ้าน 

 
           
 

ที่มา : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/img/infographic/info53.jpg 
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การสวอบ(Swab)อย่างถูกวิธีส าหรับตรวจ Antigen Test Kit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://chulalongkornhospital.go.th/ 
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การใช้ไม้ swab เพื่อตรวจโควิดด้วยตนเอง 
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ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วขึ้น 2 ขีด ต้องท าอย่างไร 

 

ที่มา : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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Work from home อย่างไรให้ได้งานและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fthaincd%2Fpost

s%2F-wfh 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fthaincd%2Fposts%2F-wfh
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fthaincd%2Fposts%2F-wfh
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ภาคผนวก ช. 
เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานภายในและภายนอก ท่ีเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

หน่วยงานภายใน 

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ 
กองระบาดวิทยา 02 590 3844 
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 
กลุ่มตระหนักรู้สถานการณ์ 

 061 663 9101 

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน  02 590 3275 

กองโรคติดต่อทั่วไป 02 590 3162 

ส านักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค 02 591 8397 

หน่วยงานภายนอก 

กรมควบคุมโรค 1422,3000 

หน่วยแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1330 

ส านักงานประกันสังคม 1506 

กรมสุขภาพจิตกรณีกังวลใจ 1323 
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