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IIIรายงานประจำาปี2564

	 ในปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564 กัารดำำาเนินงานเฝ้้าระวังป้้องกัันควบัคุมโรคเขตเมือง โดำยมุ�งเน้น

กัารลดำความเหลื�อมลำ�า ยกัระดัำบักัารดำแูลสุขภาพป้ระชาชนในพื�นท่�สุขภาพมุ�งเป้้า (Health Enhancing 

Zone: HEZ) พัฒนาระบับัข้อมูลสุขภาพเขตเมืองด้ำวย Big Data เพิ�มศัักัยภาพกัารป้้องกัันควบัคุมโรค

ให้กัับัองค์กัรป้กัครองส�วนท้องถิ�น กัารวิจััยพัฒนารูป้แบับักัารควบัคุมโรคเขตเมือง สร้างและพัฒนา

หลักัสูตรกัารเฝ้้าระวังป้้องกัันควบัคุมโรคเขตเมืองท่�ได้ำมาตรฐาน เพื�อกัำาหนดำเป็้นนโยบัายกัารเฝ้้าระวัง

ป้้องกัันควบัคุมโรคเขตเมืองของป้ระเทศั สร้างและพัฒนาคุณภาพกัารให้บัริกัารด้ำานคลินิกัเวชศัาสตร์

กัารเดิำนทางและท�องเท่�ยว ห้องป้ฏิิบััติกัารทางกัารแพทย์ ด้ำานกัารเฝ้้าระวัง ป้้องกัันควบัคุมโรค 

และศัูนย์เฝ้้าระวังกัักักัันผูู้้สัมผัู้สโรคติดำต�ออันตราย (Quarantine Center) ท่�ได้ำมาตรฐานสู�สากัล  

ซ่ึ่�งสอดำคล้องกัับัยุทธศัาสตร์ชาติ 20 ปี้ แผู้นป้ฏิิรูป้ป้ระเทศัด้ำานสาธารณสุข และยุทธศัาสตร์ 

ด้ำานสาธารณสุข 20 ปี้ เพื�อให้ป้ระชาชนได้ำรับักัารป้้องกัันควบัคุมโรคและภัยสุขภาพระดัำบัมาตรฐาน

สากัลภายในปี้ 2580 ในระยะ 5 ปี้แรกั (ปี้ พ.ศั. 2561 - 2565)

 กัารดำำาเนินงานในปี้ท่�ผู้�านมา สถาบัันป้้องกัันควบัคุมโรคเขตเมืองได้ำขับัเคลื�อนกัารดำำาเนินงาน 

ท่�สำาคัญหลายด้ำาน เช�น ด้ำานกัารขับัเคลื�อนนโยบัาย กัารพัฒนาระบับับัริกัาร และกัารสร้างความร�วมมือ

กัับัภาค่เครือข�าย เป็้นต้น นอกัจัากัน่�จัากัสถานกัารณ์กัารระบัาดำของโรคติดำเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ใน

ป้ระเทศัไทยท่�ม่กัารระบัาดำอย�างเป็้นวงกัว้างและม่จัำานวนผูู้้ติดำเชื�อจัำานวนมากั ทำาให้สถาบัันป้้องกััน

ควบัคุมโรคเขตเมือง

 เพิ�มภารกิัจังานตอบัโต้ภาวะฉุุกัเฉิุนโรคติดำเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่�นมาจัากังาน

ตามภารกิัจัป้้องกัันควบัคุมโรคเขตเมือง โดำยกัารยกัระดัำบัศูันย์ป้ฏิิบััติกัารภาวะฉุุกัเฉิุนด้ำานสาธารณสุข

เพื�อเฝ้้าระวัง ป้้องกััน และควบัคุมโรค COVID-19 ในพื�นท่�กัรุงเทพมหานคร

 รายงานป้ระจัำาปี้ฉุบัับัน่�ได้ำรวบัรวมผู้ลกัารดำำาเนินงานของสถาบัันป้้องกัันควบัคุมโรคเขตเมือง

ป้ระจัำาปี้งบัป้ระมาณ พ.ศั. 2564 เนื�อหาในรายงานป้ระกัอบัด้ำวย นโยบัายและทิศัทางกัารดำำาเนินงาน 

วิสัยทัศัน์ พันธกิัจั โครงสร้างองค์กัร งบัป้ระมาณ ผู้ลกัารป้ฏิิบััติราชกัาร และผู้ลกัารดำำาเนินงานท่�สำาคัญ 

รวมทั�งทิศัทางกัารดำำาเนินงานในปี้งบัป้ระมาณ พ.ศั. 2565

 สถาบัันป้้องกัันควบัคุมโรคเขตเมืองกัารดำำาเนินงานสำาเร็จัไป้ไดำ้ด้ำวยด่ำ ด้ำวยกัารอุทิศัตนกัาร 

เส่ยสละเวลา และความร�วมมือของบุัคลากัรทุกัท�าน และหน�วยงานภาค่เครือข�าย ทั�งภาครัฐ ภาคเอกัชน 

ภาคป้ระชาชน และหน�วยงานทอ้งถิ�นท่�ร�วมสนบััสนนุกัารดำำาเนนิงาน โดำยเฉุพาะอย�างยิ�งกัารสนบััสนนุ

จัากัคณะผูู้้บัริหารกัรมควบัคุมโรค และกัระทรวงสาธารณสุขเป็้นอย�างด่ำ

คำำานำา
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ทิศทางการดำเนินงานป�องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง ประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565
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นำพาประเทศกลับสู�สภาวะปกติ

ประชากรกลับมาใช�ชีว�ตใกล�เคียงกับสภาวะปกติยิ�งข�้น1

9

อสม. หมอประจำบ�าน

หมออนามัย

หมอครอบครัว

ดูแลแบบองค�รวม ให�ผู�สูงอายุ มีคุณภาพชีว�ตที่ดี

5

ลดความยุ�งยาก

ลดรายจ�ายของประชาชน

รูปแบบใหม�

ทันสมัย

มีมาตรฐาน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป�นศูนย�ข�อมูลกลางสุขภาพประชาชน

สร�างงาน

สร�างอาชีพ

สร�างรายได� 8

นายอนุทิน ชาญว�รกุล

รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 18 ตุลาคม 2564
ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ของรัฐมนตร�ว�าการกระทรวงสาธารณสุข

นโยบาย

ขับเคลื่อนและฟ��นฟ�เศรษฐกิจ

พัฒนาและเสร�มสร�างศักยภาพ

การแพทย�ปฐมภูมิ ด�วย 3 หมอ

ใช�มาตราการสาธารณสุข

พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐ

ให�สาธารณสุขไทย เป�นเร�่องง�าย สะดวก
เข�าถึงได� อย�างรวดเร็ว

เป�นศูนย�การสาธารณสุขประจำตำบล

“ชุมชนสุขภาพดี พ�่งตนเองได�”

พัฒนาและเสร�มสร�างศักยภาพ รพ.สต.

พัฒนาและบูรณาการ สำหรับผู�ป�วยสูงอายุ

พัฒนาและเสร�มศักยภาพ

งานบร�การต�อยอด 30 บาท

“รักษาทุกที่ ไม�ต�องมีใบส�งตัว”

ทั้งผ�าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา

ที่รวดเร็ว ครอบคลุม ทุกพ�้นที่

พัฒนาและเสร�มศักยภาพ

การรักษามะเร็ง รักษาทุกที่

พัฒนาพ�ชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท�อม
และภูมิป�ญญาไทย
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ดร.สาธิต ป�ตุเตชะ

รัฐมนตร�ช�วยว�าการกระทรวงสาธารณสุข

ช�วยว�าการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายของรัฐมนตร�

ดูแลสุขภาพประชาชนให�เข�าสู�สุขภาพดี

ว�ถีชีว�ตปกติใหม� ทั้งระดับบุคคล
ครอบครัว องค�กร และชุมชน

ยกระดับมาตรฐานป�องกันควบคุมโรค COVID Free Setting 

รองรับการเป�ดประเทศ

ส�งเสร�มการมีสมุดสุขภาพประจำตัวออนไลน� ในเด็กแรกเกิด 

ป.1 และอายุ 60 ป�ข�้นไป

การจัดการข�อมูลสุขภาพเพ�่อส�งเสร�มความรอบรู�สุขภาพ

ส�งเสร�มการออกกำลังกาย โดยเฉพาะในกลุ�มเยาวชน 

อาหารคุณภาพ ปลอดภัย ลดโรคไม�ติดต�อเร�้อรัง

5

1

3

ปรับบทบาทการกำกับดูแล
อาหารและยา
เพ�่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เป�าหมายผู�บร�โภคปลอดภัย ผู�ประกอบการก�าวไกล 

ระบบคุ�มครองสุขภาพไทยยั่งยื่น

ลดขั้นตอนการให�บร�การ อนุมัติรวดเร็ว ใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัล

สร�างความรู�ผลิตภัณฑ�สุขภาพ

เฝ�าระวังผลิตภัณฑ� ผ�ดกฏหมาย ทำงานโปร�งใสตรวจสอบได�

เพ��มข�ดความสามารถภาคธุรกิจในการแข�งขัน และสร�างความมั่นคง

ด�านยาและเวชภัณฑ�ในภาวะฉุกเเฉิน

สนับสนุน ดูแล 
และเพ��มศักยภาพ อสม.

หมอคนที่ 1 ในนโยบาย 3 หมอ

อสม. หมอว�ทยาศาสตร�ชุมชน

เพ��มมูลค�าผลิตภัณฑ� บร�การ และการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ต�อยอดโปรดักต�แชมเป��ยนโคว�ด “ฟ�าทะลายโจร”

พัฒนาองค�ความรู�แพทย�แผนไทยฟ��นฟ�สภาพผู�ป�วยภาวะลองโคว�ด

ส�งเสร�มการใช�สมุนไพรไทยทั้งใน และต�างประเทศ

ยกระดับการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

สมุนไพร ภูมิป�ญญาไทย

เฝ�าระวังเชื้อโคว�ดกลายพันธุ� 

ตั้งศูนย�ทรัพยากรชีวภาพแห�งชาติจัดเก็บเชื้อโรค

ควบคุมคุณภาพวัคซีน

เน�นการแพทย�แม�นยำ จัดทำฐานพันธุกรรมมนุษย�

พัฒนาห�องปฏิบัติการให�ได�มาตรฐาน และว�ธีตรวจใหม�ๆ 

ทั้งยา วัตถุเสพติด อาหาร สมุนไพร

เสร�มสร�างศักยภาพด�านว�ทยาศาสตร�การแพทย�
ของภาครัฐ และภาคีเคร�อข�าย
ให�ทันสมัยประชาชนเข�าถึงได�
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นายแพทย�เกียรติภูมิ วงศ�รจ�ต

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564

“รัก สามัคคี มีว�นัย ใฝ�ใจสาธารณสุข”

นโยบายการดําเนินงาน

ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิเข�มแข็ง
ให�คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว 3 คน

จัดตั้งหน�วยบร�การปฐมภูมิและเคร�อข�าย เต็มพ�้นที่ 

อย�างน�อยจังหวัดละ 1 อําเภอ

พัฒนาและสร�างเสร�มศักยภาพ รพ.สต.

เศรษฐกิจสุขภาพ
โดยสถานพยาบาลกลุ�มเป�าหมายมีศักยภาพ

ในการแข�งขันด�านอุตสาหกรรมการแพทย�

ครบวงจรเพ��มข�้นร�อยละ 10

ส�งเสร�มสุขภาพดีว�ถีใหม�
 Living With COVID 19 พร�อมรองรับการเป�ดประเทศ

การจัดการว�กฤตโคว�ด 19
ตั้งเป�าให�ทุกจังหวัดควบคุมสถานการณ�โรคโคว�ด 19 

ให�สงบได�ภายใน 21-28 วัน ลดความรุนแรง และอัตราป�วยเสียชีว�ต 

ทั้งประเทศต่ำกว�าร�อยละ 1.55

พัฒนาระบบบร�การก�าวหน�า
ผลักดัน 30 บาท รักษาได�ทุกที่ ผู�ป�วยมะเร็งรักษาได�ทุกที่

พัฒนาศักยภาพรองรับผู�ป�วยโคว�ดและโรคทางเดินหายใจ

โรงพยาบาลทุกระดับให�มีสิ�งแวดล�อมที่ดี ทันสมัย และบร�การที่ดี 

ตามนโยบาย EMS : Environment, Modernization and Smart Service

การดูแลสุขภาพแบบองค�รวม

ให�คนไทยมีป�ญญา อารมณ�ดี มีความสุข และมีความเข�มแข็งทางใจ

ปลอดภัยจากผลกระทบด�านสุขภาพจ�ต

ผู�สูงอายุ และพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพจ�ตเชิงรุก 

องค�กรแห�งความสุข
ผู�นําทุกระดับต�องใส�ใจดูแลบุคลากร 

ให�มีความสุขและปลอดภัยในการทํางาน

การบร�หารด�วยหลักธรรมาภิบาล 
สุจร�ต ยึดประโยชน�ของประชาชน โปร�งใส ตรวจสอบได�ทุกจังหวัด

พัฒนาระบบ ICT เป�นศูนย�ข�อมูลกลางด�านสุขภาพของประชาชน
ยกระดับสมุนไพรกัญชา กัญชง
ทางการแพทย� และภูมิป�ญญาไทย
เพ��มมูลค�าการบร�โภคผลิตภัณฑ�สมุนไพรในประเทศ

เพ��มข�้นร�อยละ 5 จากป�ที่ผ�านมา
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	 เพ่ื่�อเป็็นแนวทางในการจััดทำาแผนป็ฏิิบััติิราชการ	 กรมควบัคุมโรค	 ป็ระจัำาปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	 2565	 ให้้เกิดผล

ป็ระโยชน์สููงสุูดต่ิอป็ระชาชนและป็ระเทศชาติิ	 อธิิบัดีกรมควบัคุมโรคได้มีกรอบัในการดำาเนินงานกรมควบัคุมโรค	 

ป็ระจัำาปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2565	โดยให้้ความสูำาคัญใน	3	สู่วน	ดังนี�

	 1)		 โครงการตามแนวพระราชดำำาริฯ	 ได้แก่	 โครงการราชทัณฑ์์ปั็นสุูข	ทำาความ	 ดี	 เพ่ื่�อชาติิฯ	และการเฝ้้าระวัง	

ป้็องกัน	ควบัคุมโรคสูำาคัญ	โรคพิื่ษสุูนัขบ้ัา	พื่ยาธิิใบัไม้ตัิบั	โรคห้นอนพื่ยาธิิ	โรคไข้มาลาเรีย	กรมฯ	ให้้ความสูำาคัญสููงสุูด

และดำาเนินงานอย่างต่ิอเน่�องเพ่ื่�อให้้บัรรลุเป้็าห้มายแผนงานโรคและภััยสุูขภัาพื่

 2)	 ขัับเคล่ื่�อนแผนระดัำบประเทศ ที�กรมควบัคุมโรคเป็็นห้น่วยงานห้ลักและร่วมดำาเนินการ	ได้แก่	แผนแม่บัทภัายใต้ิ

ยุทธิศาสูติร์ชาติิ	แผนแม่บัทเฉพื่าะกิจัภัายใต้ิยุทธิศาสูติร์ชาติิอันเป็็นผลมาจัากสูถานการณ์โควิด-19	พื่.ศ.	2564	-	2565	

แผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเทศ	(ฉบัับัป็รับัป็รุง)	ด้านสูาธิารณสุูข	ซ่ึ่�งได้ขับัเคล่�อนในระดับัป็ระเทศแล้ว	โดยขับัเคล่�อนในรูป็แบับั

กิจักรรมป็ฏิิรูป็ป็ระเทศที�จัะสู่งผลให้้เกิดการเป็ลี�ยนแป็ลงติ่อป็ระชาชนอย่างมีนัยสูำาคัญ	 (Big	 Rock)	 ค่อ	 การป็ฏิิรูป็ 

การจััดการภัาวะฉุกเฉินด้านสูาธิารณสุูขรวมถ่งโรคระบัาดระดับัชาติิและโรคอุบััติิให้ม่	เพ่ื่�อความมั�นคงแห่้งชาติิด้านสุูขภัาพื่	

และการป็ฏิิรูป็เพ่ื่�อเพิื่�มป็ระสูิทธิิภัาพื่และป็ระสูิทธิิผลของการสูร้างเสูริมสุูขภัาพื่	 ความรอบัรู้ด้านสุูขภัาพื่	 การป็้องกัน 

และดูแลรักษาโรคไม่ติิดต่ิอสูำาห้รับัป็ระชาชนและผู้ป็่วย	 รวมทั�งการสูนับัสูนุนการป็ฏิิรูป็เขติสุูขภัาพื่ให้้มีระบับับัริห้าร

จััดการแบับับูัรณาการ	คล่องตัิว	 และการร่วมรับัผิดชอบัด้านสุูขภัาพื่ระห้ว่างห้น่วยงานและท้องถิ�น	 และการบูัรณาการ

แผนงานระดับัชาติิที�สูำาคัญค่อ	แผนงานบูัรณการเขติพัื่ฒนาพิื่เศษภัาคติะวันออก	และแผนงานบูัรณาการรัฐบัาลดิจิัทัล

 3)	เสริมสร้างความเช่�อมั�นขัองระบบสุขัภาพ	(Post-COVID-19)	ภัายห้ลังภัาวะวิกฤติิการระบัาดของโควิด	19	

กรมฯ	 มีภัารกิจัที�ต้ิองเร่งรัดดำาเนินการติามนโยบัายของรัฐบัาล	 โดยการฉีดวัคซีึ่นให้้กับัทุกคนที�อยู่ในป็ระเทศไทย	 

เพ่ื่�อสูร้างภูัมิคุ้มกันห้มู่ให้้กับัป็ระเทศ	 (Herd	 immunity)	 ซ่ึ่�งต้ิองครอบัคลุมอย่างน้อยร้อยละ	 70	 ของป็ระชากร	 และ

เป็็นการเติรียมความพื่ร้อมติามยุทธิศาสูติร์การเปิ็ดบ้ัาน	เปิ็ดเม่อง	เปิ็ดใจั	เปิ็ดป็ระเทศ	เพ่ื่�อสูร้างสูมดุลระห้ว่างเศรษฐกิจั

และสูุขภัาพื่	 รวมทั�ง	 การบัังคับัใช้กฎห้มายที�อยู่ในการรับัผิดชอบัของกรมฯ	 อย่างมีป็ระสูิทธิิภัาพื่	 ค่อ	 พื่ระราชบััญญัติิ 

โรคติิดต่ิอ	 (ฉบัับัที�...)	 พื่.ศ.	 ....	 พื่ระราชบััญญัติิควบัคุมโรคจัากการป็ระกอบัอาชีพื่และโรคจัากสิู�งแวดล้อม	พื่.ศ.	 2562	

พื่ระราชบััญญัติิควบัคุมผลิติภััณฑ์์ยาสููบั	พื่.ศ.	2560	และพื่ระราชบััญญัติิควบัคุมเคร่�องด่�มแอลกอฮอล์	พื่.ศ.	2551

งานตามนโยบาย สััดสั่วน 50% ซึ่่�งเป็็น The must ที่่�ต้องดำาเนินการ ป็ระกอบด้วยสั่วนที่่� 1

นโยบายการดำาเนินงานป็้องกัน
ควบคุมโรคและภััยสัุขภัาพของ
กรมควบคุมโรค 
ป็ระจำำาป็ีงบป็ระมาณ พ.ศ. 2564

สั่วนที่่�

1
นายโอภัาสั การย์กวินพงศ์ อธิิบด่กรมควบคุมโรค
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	 4)	 สร้างความเข็ัมแข็ังระบบรับม่อโรคอุบัติใหม่	 (EID) โดยการนำาระบับัดิจิัทัลเป็็นเคร่�องม่อในการเฝ้้าระวัง/

เต่ิอนภััย	รวมทั�งการพัื่ฒนาสูู่ความเป็็นเลิศด้านห้้องป็ฏิิบััติิการ	(Public	Health	Lab)	เพ่ื่�อสูนับัสูนุนการเฝ้้าระวัง	ป้็องกัน	

ควบัคุมโรคและภััยสุูขภัาพื่	เช่น	ในสูถานการณ์ระบัาดของโควิด	19	ที�ต้ิองอาศัยผลทางห้้องป็ฏิิบััติิการที�รวดเร็วและแม่นยำา	

สูำาห้รับัการวินิจัฉัยและรักษาได้อย่างมีป็ระสิูทธิิภัาพื่	 นอกจัากนี�ยังให้้ความสูำาคัญกับัการพัื่ฒนา	 Public	 Health	 Lab	 

เพ่ื่�อติอบัสูนองติอ่ปั็ญห้าโรคและภััยสุูขภัาพื่	ทั�งโรคติิดติอ่อ่�นๆ	โรคไม่ติิดต่ิอ	และโรคจัากการป็ระกอบัอาชพีื่และสิู�งแวดล้อม

อีกด้วย

เพ่�มขีดความสัามารถของกรมฯ สััดสั่วน 20% ป็ระกอบด้วยสั่วนที่่� 2

งานตามภัารกิจำพ้�นฐาน (Maintain) สััดสั่วน 30%สั่วนที่่� 3

 1)	 Digital	 Transformation โดยยกระดับัการใช้ดิจิัทัลเพ่ื่�อเพิื่�มขีดความสูามารถในการควบัคุมโรค	 เช่น	 

การพื่ัฒนาระบับัเฝ้้าระวังเห้ตุิการณ์ไม่พ่ื่งป็ระสูงค์ภัายห้ลังการได้รับัวัคซีึ่น	 (AEFI)	 ให้้สูามารถติอบัโติ้สูถานการณ์ 

ได้อย่างทันท่วงที	ซ่ึ่�งกรมฯ	เป็็นเจ้ัาภัาพื่ร่วมกับักระทรวงสูาธิารณสุูข	และการพัื่ฒนาระบับัฐานข้อมูลการบัริห้ารจััดการ

วัคซีึ่นตัิ�งแต่ิต้ินทางไป็จันถ่งป็ระชาชนไดรั้บัวัคซีึ่น	ซ่ึ่�งแสูดงผลขอ้มูลได้เป็็นปั็จัจุับััน	(Real	time	Dashboard	COVID-19	

Vaccine)	เพ่ื่�อนำาไป็สูู่การบัริห้ารจััดการวัคซีึ่นที�มีป็ระสิูทธิิภัาพื่	รวมทั�งการพัื่ฒนาทุกห้น่วยงานให้้เป็็น	“กรมควบัคุมโรค

ดิจิัทัล”

 2)	 พัฒนาขีัดำความสามารถด้ำานการป้องกันควบคุมโรค ภัายในกรมฯ	 โดยยกระดับัสูมรรถนะของบัุคลากร 

ให้้มีทักษะในด้านการจััดการโรคติิดต่ิออุบััติิให้ม่และด้านดิจิัทัล	 สู่วนกำาลังคนเคร่อข่ายให้้ความสูำาคัญกับัการพัื่ฒนา 

ทั�งในด้านสูมรรถนะการทำางานและการบัังคับัใช้กฎห้มาย	เช่น	CDCU	EnvOccCU	ATCU	ให้้มีคุณภัาพื่และได้มาติรฐาน

 3)	 วิจััยแลื่ะนวัตกรรม	ถอดบัทเรียนการดำาเนินงานป้็องกันควบัคุมโควิด	19	(AAR	COVID-19)	ในระดับัป็ระเทศ

และพ่ื่�นที�	 รวมทั�งการศ่กษาวิจััยด้านโรคภััยสุูขภัาพื่และเชิงระบับัอ่�นๆ	 เพ่ื่�อให้้ได้ต้ินแบับัห้ร่อนวัติกรรมการทำางาน 

วิถีให้ม่	(New	normal)

	 เร่งรัดการทำางาน	ติามข้อกำาห้นดห้ร่อพัื่นธิะสัูญญาระห้ว่างป็ระเทศ	ด้วยแผนงานลดโรคและภััยสุูขภัาพื่ต่ิางๆ	เพ่ื่�อ

ให้้บัรรลเุป้็าห้มายนานาชาติิ	ซ่ึ่�งภัายในป็	ี2568	จัะติอ้งดำาเนนิการติาม	9	เป้็าห้มายเพ่ื่�อควบัคมุปั็ญห้าโรคไมติ่ิดต่ิอ	(NCDs)	

รวมทั�ง	เป้็าห้มายการพัื่ฒนาที�ยั�งย่น	(SDGs)	ที�ต้ิองบัรรลุภัายในปี็	2573	ไม่ว่าจัะเป็็นการลดอุบััติิการณ์วัณโรค	การลด 

ผู้ติิดเช่�อ	HIVs	รวมถ่งการกำาจััดกวาดล้างโรคโป็ลิโอ	โรคหั้ดและหั้ดเยอรมัน	เป็็นต้ิน	โดยอาศัยการพัื่ฒนาระบับัราชการ	

4.0	เป็็นเคร่�องม่อห้ลักในการดำาเนินงานให้้เป็็นระบับั	มีป็ระสิูทธิิภัาพื่	และป็ระสิูทธิิผล

ว�สัยทัศน� ประชาชนเขตเมืองได�รับการป�องกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากลภายในป� 2580

ข�อมูลองค�กร

อำนาจหน�าที่ตามกฎหมาย

ศึกษา ว�เคราะห� ว�จัย และพัฒนาองค�ความรู� เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคและภัย

ที่คุกคามสุขภาพในพ�้นที่เขตเมือง
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3.

4.

5.

6.

กำหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ� และรูปแบบการดำเนินงานในการเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคและภัย

ที่คุกคามสุขภาพในพ�้นที่เขตเมือง 

เสนอแนะ และพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร� ระบบ มาตรการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเฝ�าระวัง ป�องกัน 

ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในพ�้นที่เขตเมือง

เป�นศูนย�กลางในการส�งเสร�ม สนับสนุน ประสานงานในการเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ

ในพ�้นที่เขตเมืองในขอบข�ายความรับผ�ดชอบของกรม

ศึกษา ว�เคราะห� ว�จัย และพัฒนาองค�ความรู� เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคและภัย

ที่คุกคามสุขภาพในพ�้นที่เขตเมือง

ถ�ายทอดองค�ความรู� เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ

ในพ�้นที่เขตเมืองให�แก�หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น และประชาชน

7. จัดประสาน และพัฒนาระบบ กลไก และเคร�อข�ายการดำเนินงานในการเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคและภัย

ที่คุกคามสุขภาพ รวมถึงเคร�อข�ายความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน องค�กร และสถาบันทั้งในประเทศและต�างประเทศ

และการบังคับใช�กฎหมายที่อยู�ในความรับผ�ดชอบของกรมในพ�้นที่เขตเมือง

8. จัดให�มีบร�การเพ�่อรองรับการส�งต�อและกักกันผู�สัมผัสโรคในกรณีโรคติดต�ออันตรายตามข�อตกลงระหว�างประเทศ

9. ปฏิบัติงานร�วมกับหร�อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข�องหร�อที่ได�รับมอบหมาย

บทบาทหน�าที่ตามคำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 935/2562

ค�านิยม “สปคม.”

 สถาบันป�องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได�นำค�านิยมหลักของกรมควบคุมโรค คือ MOPH และค�านิยมร�วมคือ

I-SMART มาเป�นกรอบแนวทางในการกำหนดค�านิยมขององค�กรสู�การปฏิบัติ คือ สปคม. ดังนี้ 

ส. สร�างสรรค� สามัคคี มีความสุข ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ

ป. ประเทศชาติและประชาชนมาก�อน ม. เมืองสุขภาพดี พหุภาคีมีส�วนร�วม
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11รายงานประจำาปี2564
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ที่คุกคามสุขภาพในพ�้นที่เขตเมือง

ถ�ายทอดองค�ความรู� เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ

ในพ�้นที่เขตเมืองให�แก�หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น และประชาชน

7. จัดประสาน และพัฒนาระบบ กลไก และเคร�อข�ายการดำเนินงานในการเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคและภัย

ที่คุกคามสุขภาพ รวมถึงเคร�อข�ายความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน องค�กร และสถาบันทั้งในประเทศและต�างประเทศ

และการบังคับใช�กฎหมายที่อยู�ในความรับผ�ดชอบของกรมในพ�้นที่เขตเมือง

8. จัดให�มีบร�การเพ�่อรองรับการส�งต�อและกักกันผู�สัมผัสโรคในกรณีโรคติดต�ออันตรายตามข�อตกลงระหว�างประเทศ

9. ปฏิบัติงานร�วมกับหร�อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข�องหร�อที่ได�รับมอบหมาย

บทบาทหน�าที่ตามคำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 935/2562

ค�านิยม “สปคม.”

 สถาบันป�องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได�นำค�านิยมหลักของกรมควบคุมโรค คือ MOPH และค�านิยมร�วมคือ

I-SMART มาเป�นกรอบแนวทางในการกำหนดค�านิยมขององค�กรสู�การปฏิบัติ คือ สปคม. ดังนี้ 

ส. สร�างสรรค� สามัคคี มีความสุข ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ

ป. ประเทศชาติและประชาชนมาก�อน ม. เมืองสุขภาพดี พหุภาคีมีส�วนร�วม
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ช�วงอายุของบุคลากร

อายุ 21- 30 ป�

30 35
24

49

อายุ 31- 40 ป� อายุ 41- 50 ป� อายุ 51- 60 ป�

ระดับการศึกษา

ปร�ญญาตร�

ปร�ญญาโท

19%

ปร�ญญาเอก

1%

6%
อนุปร�ญญา/ปวส.

ต่ำกว�าอนุปร�ญญา

6%

62%

ขาราชการ

พนักงานกระทรวง

พนักงานราชการ

ลูกจางประจำ

ลูกจางชั่วคราว

66%

13%

9%

9%

3%

อัตรากำลังบุคลากรของสถาบันป�องกันควบคุมโรคเขตเมือง ป�งบประมาณ พ.ศ.2564

แผนภัูมิที่่� 1	อัติรากำาลังบุัคลากร	สูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง

แผนภัูมิที่่� 2 ช่วงอายุของบุัคลากร	สูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง

แผนภัูมิที่่� 3	ระดับัการศ่กษาของบุัคลากร	สูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง



สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

13รายงานประจำาปี2564
ผังเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการด�านการป�องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ

แผนงานลดโรค/ภัย/เชิงระบบ โครงการตามแผนแม�บทฯ กับแผนฯ สปคม.

ยุทธศาสตร�ชาติ

20 ป�
1.

ความมั่นคง

2.
การสร�างความสามารถใน

การแข�งขันคน

3.
การพัฒนาและเสร�มสร�าง

ศักยภาพคน

4.
การสร�างการเติบโต

บนคุณภาพชีว�ตที่เป�นมิตร
ต�อสิ�งแวดล�อม

1.
ความมั่นคง

เขตพัฒนาพ�เศษ
ภาคตะวันออก

โครงสร�างพ�้นฐาน
ระบบโลจ�สติกส� และ

ดิจ�ทัล

การพัฒนาพ�้นที่
และเมืองน�าอยู�

อัจฉร�ยะ

การว�จัยและ
พัฒนาวัตกรรม

13.

การเสร�มสร�าง
ให�คนไทยสุขภาวะที่ดี

18.

การสร�าง
การเติมโตอย�างยั่งยืน

แผนแม�บท

1.2 ป�องกันและแก� ไขป�ญหา
 ความมั่นคง (บำบัดผู�เสพฯ )

แผนงานย�อย

โครงการ
ตามแผนแม�บท

Flagship

13.1 การสร�างความรอบรู�ฯ

13.2 การสร�างสภาพแวดล�อมฯ

13.3 พัฒนาระบบบร�การสุขภาพฯ

13.4 การกระจายบร�การ สธ.

13.5 พัฒนาและสร�างระบบรับมือ โรคอุบัติใหม�ฯ

คก.ขับเคลื่อนบร�การ สธ. 
ด�านการบำบัดรักษา

ผู�เสพยาเสพติด

1 คก. เฝ�าระวัง ใน SEZ
2. คก. บร�การผ�าน NSW
3. คก. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ�่อรองรับ
 การเฝ�าระวัง
4. คก.เฝ�าระวัง ใน EEC
5. คก. ว�จัยและพัฒนาด�านการป�องกัน

6.2 SEZ
7.1 ระบบโลจ�สติกส� (NSW)
7.3 โครงสร�างพ�้นฐานด�านดิจ�ทัล
9.1 โครงสร�างพ�้นฐานฯ (EEC)
23.4 ว�จัยและนวัตกรรม

18.4 จัดการมลพ�ษที่มีผลกระทบ
 ต�อ สวล (ขยะ/มลพ�ษอากาศ)
23.4 ว�จัยและนวัตกรรม

1. คก.เฝ�าระวังฯ ผู�สัมผัสขยะ
2.  คก.เฝ�าระวังฯ มลพ�ษทาง
 อากาศ

1.1 คก.พัฒนาข�อมูลและระบบสื่อสารฯ โดยใช�
 การตลาดเชิงสังคม
1.2  คก.พัฒนาระบบข�าวกรองและการตอบโต�
 ข�าวสารด�านสุขภาพฯ
1.3  คก.ส�งเสร�ม HL และประเด็นความรู�หลักของ
 ทุกกลุ�มวัย
1.4  คก.พัฒนาระบบหลักเพ�่อสนับสนุน HL
1.5  คก.พัฒนาหน�วยปฏิบัติการฯ 

2.1 คก. ปรับปรุง Law เพ�่อสร�างสภาพแวดล�อมฯ
2.2  คก. พัฒนา มตฐ.สถานที่ทำงานฯ
2.3  คก. สร�างแรงจ�งใจเพ�่อสนับสนุนสินค�าฯ
2.4  คก. พัฒนาสมรรถนะชุมชน ในการว�เคราะห�
 ความเสี่ยงสุขภาพ
2.5  คก. ส�งเสร�มกลไกระดับเขตและพ�้นที่

3.1 คก.ยกระดับโครงสร�างพ�้นฐานการว�จัย
3.2 คก.พัฒนาระบบบันทึกสุขภาพดิจ�ทัลฯ

4.1 ผง.ปฏิรูปบร�การ สธ. ระดับปฐมภูมิ 
 และ Long term care
4.2 ผง.พัฒนากำลังคนและบุคลากรด�านสุขภาพ

5.1  คก. สื่อสารความเสี่ยงฯ
5.2  คก. One Health
5.3  คก. พัฒนาสมรรถนะตาม IHR 
5.4  คก.พัฒนาระบบ EOC

แผนปฏิบัติราชการ

5 ป� 1.
พัฒนาระบบและ

กลไก

2.
เสร�มสร�าง

การมีส�วนรวม

3.
ผลักดันและบังคับ

กฎหมาย

4.
สื่อสารด�วยสื่อและ

เทคโนโลยี

5.
งานว�จัยนวัตกรรม

6.
พัฒนากำลังคน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2564) ด�านการป�องกันควบคุมโรคเขตเมือง

9. 6.

23.7.
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ข�อมูลภาพรวมหน�วยงาน ผลการปฏิบัติราชการ 
และผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ผลงานเด�นประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ทิศทางการดำเนินงานป�องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง ประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานด�านการเง�น

ส�วนที่ 2

ส�วนที่ 1 ส�วนที่ 2 ส�วนที่ 3 ส�วนที่ 4 ส�วนที่ 5

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

15รายงานประจำาปี2564
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สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

17รายงานประจำาปี2564

	 สูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง	ได้รับัการอนุมัติิจััดสูรรงบัป็ระมาณรายจ่ัายป็ระจัำาปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2564	

(งบับุัคลากร/งบัดำาเนินงาน	 (โครงการ/ค่ายา/ขั�นติำ�าป็ระจัำา)/งบัลงทุน/งบัอุดห้นุน/งบัรายจ่ัายอ่�น)	 รวมได้รับัจััดสูรร 

ทั�งสิู�น	 23,368,560	 บัาท	 และได้รับัการสูนับัสูนุนงบักลาง	 เพ่ื่�อใช้ในการป็ฏิิบััติิงานติามสูถานการณ์	 COVID-19	 

งบัป็ระมาณจัำานวน	88,669,890	บัาท	ห้น่วยงานได้ดำาเนินงานติามเป้็าห้มายที�ได้ตัิ�งไว้	ดังนี�

งบป็ระมาณได้รับจำัดสัรรป็ระจำำาป็ีงบป็ระมาณ 2564 

แผนภัูมิที่่� 4	งบัป็ระมาณได้รับัจััดสูรรป็ระจัำาปี็งบัป็ระมาณ	2564	ของสูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง

39%
งบดำเนินงาน (โครงการ)

21%
งบบุคลากร

1%
งบรายจ�ายอื่น

11%
งบอุดหนุน

1%
งบลงทุน

14%
งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ)

13%
งบดำเนินงาน (ค�ายา)

รายงานด้านการเงิน

สั่วนที่่�

2

งบป็ระมาณได้รับจำัดสัรร 23,368,560 บาที่
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ผลการเบกิจำา่ยงบป็ระมาณป็ระจำำาป็งีบป็ระมาณ 2564

แผนภัูมิที่่� 5	ผลการเบิักจ่ัายงบัป็ระมาณป็ระจัำาปี็งบัป็ระมาณ	2564	ของสูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง

ป็ระเภัที่งบป็ระมาณ จำัดสัรร ยอดหลังป็รับ เบิกจำ่าย คงเหลือ % เบิกจำ่าย

งบับุัคลากร	 4,936,600.00	 3,384,692.37	 3,384,692.37	 0.00	 100.00

งบัดำาเนินงาน	(โครงการ)	 9,205,900.00	 9,882,927.28	 9,882,926.28	 1.00	 100.00

งบัดำาเนินงาน	(ค่ายา)	 2,981,260.00	 3,186,674.00	 3,186,641.97	 32.03	 100.00

งบัดำาเนินงาน	(ขั�นติำ�า)	 2,405,300.00	 2,605,781.42	 2,600,551.42	 5,230.00	 99.80

ค่าสูาธิารณูป็โภัค	 877,000.00	 1,414,600.00	 1,414,600.00	 0.00	 100.00

งบัลงทุน	 240,000.00	 237,219.00	 237,219.00	 0.00	 100.00

งบัอุดห้นุนทั�วไป็	 1,899,800.00	 1,874,450.00	 1,874,450.00	 0.00	 100.00

งบัอุดห้นุนเฉพื่าะกิจั	 722,700.00	 682,550.00	 682,550.00	 0.00	 100.00

งบัรายจ่ัายอ่�น	 100,000.00	 100,000.00	 99,952.30	 47.70	 99.95

 23,368,560.00 23,368,894.07 23,363,583.34 5,310.73 99.98
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ผลการเบิกจำ่ายงบกลาง ป็ระจำำาป็ีงบป็ระมาณ 2564

แผนภัูมิที่่� 6	ผลการเบิักจ่ัายงบักลาง	ป็ระจัำาปี็งบัป็ระมาณ	2564	ของสูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง

รายการค่าใช้้จำ่าย งบป็ระมาณ คงเหลือเบิกจำ่าย % เบิกจำ่าย

ค่าติอบัแทนเสีู�ยงภััย	 7,997,000.00	 8,344,490.00	 -347,490.00	 104.35

ค่าล่วงเวลา	 1,445,600.00	 1,111,930.00	 333,670.00	 76.92

ค่าใช้จ่ัายเดินทางและสูอบัสูวนโรค	 1,507,290.00	 1,031,806.74	 475,483.26	 68.45

ค่าวัสูดุวิทยาศาสูติร์	 75,000,000.00	 75,000,000.00	 0.00	 100.00

ค่าใช้จ่ัายเดินทาง	(เชิงรุก)	 1,080,000.00	 917,985.60	 162,014.40	 85.00

ค่าจ้ัางเห้มาบัริการเจ้ัาห้น้าที�	 720,000.00	 452,128.98	 267,871.02	 62.80

ค่าจ้ัางเก็บัตัิวอย่าง	 600,000.00	 600,000.00	 0.00	 100.00

ค่าใช้สูอย	 20,000.00	 0.00	 20,000.00	 0.00

ค่าจััดห้าวัคซีึ่น	 300,000.00	 10,200.00	 289,800.00	 3.40

	 88,669,890.00	 87,468,541.32	 1,201,348.68	 98.65
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ข�อมูลภาพรวมหน�วยงาน ผลงานเด�นประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ทิศทางการดำเนินงานป�องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง ประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการปฏิบัติราชการ และผลดำเนินงานโครงการตาม
จ�ดเน�นการป�องกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. 2563 - 2564

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานด�านการเง�น

ส�วนที่ 3

ส�วนที่ 1 ส�วนที่ 2 ส�วนที่ 3 ส�วนที่ 4 ส�วนที่ 5

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ผลการปฏิิบััติิราชการ และผลดำำาเนิินิงานิ
โครงการติามจุุดำเนิ้นิการป้องกันิควบัคุมโรค
เขติเมือง พ.ศ. 2563 - 2564 
ประจุำาปีงบัประมาณ พ.ศ. 2564

ส่่วนิที่่�

3

  ผลการดำำาเนิินิงานิติัวช่�วัดำการประเมินิผลการปฏิิบััติิราชการ
	 ในปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	ยัังคง

ระบาดอย่ัางรุนแรง	และมีผู้้�ติิดเช้ื้�อจำำานวนมาก	ส่งผู้ลให้�สถาบันป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้องทีี่�มีบที่บาที่ห้น�าทีี่�ห้น่�งในการ

เฝ้้าระวัง	ป้ีองกัน	ควบคุมโรคในพ้�นทีี่�กรุงเที่พมห้านคร	และพ้�นทีี่�เขติเม้องทัี่�วปีระเที่ศปีฏิิบัติิภารกิจำเร่งด่วนในการดำาเนินงาน

เพ้�อป้ีองกันวิกฤติการณ์	 ควบคุมสถานการณ์โรคดังกล่าว	 และที่ำาให้�เกิดการชื้ะลอของภารกิจำอ้�นๆ	 ทีี่�มีความสำาคัญ 

เร่งด่วนน�อยักว่าสำาห้รับการปีระเมินผู้ลการปีฏิิบัติิราชื้การปีระจำำาปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ยัังคงดำาเนินการโดยัมุ่งเน�น

ผู้ลลัพธ์์การดำาเนินงานแต่ิไม่สามารถปีรับเป้ีาห้มายั	และกระบวนการทีี่�เห้มาะสมได�	รายัละเอียัดดังต่ิอไปีนี�

  ติัวช่�วัดำคำารับัรองการปฏิิบััติิราชการหนิ่วยงานิ 11 ติัวช่�วัดำ
	 สถาบนัป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง	ได�ดำาเนนิการติามรายัละเอยีัดตัิวชีื้�วัด	และรายังานผู้ลการดำาเนนิงานในระบบ	

Estimates	SM	โดยัผู้ลการปีระเมินผู้ลการปีฏิิบัติิราชื้การติามคำารับรองการปีฏิิบัติิราชื้การ	รอบ	12	ปีระจำำาปีีงบปีระมาณ	

พ.ศ.	2564	ในภาพรวมได�คะแนน	4.3258	คะแนน	ซ่ึ่�งผู้ลการปีระเมินรายัละเอียัดดังติารางทีี่�	1

ผลการปฏิิบััติิราชการประจุำาปีงบัประมาณ พ.ศ. 2564

ติัวช่�วัดำ คะแนินิ/ผลลัพธ์์

องค์ประกอบัที่่� 1 Functional Base

1.1	 ร�อยัละเฉลี�ยัถ่วงนำ�าห้นกัการดำาเนนิงานติามติวัชีื้�วัดการบรรลคุวามสำาเร็จำของระบบปีอ้งกัน 

	 ควบคุมโรคให้�ได�มาติรฐาน

4.0000

	 1.1.1	 ระดับความสำาเร็จำในการจัำดการภาวะฉุกเฉินที่างสาธ์ารณสุขของห้น่วยังาน 5.0000

	 1.1.2	 ระดับความสำาเร็จำของการดำาเนินงานผู้ลิติภัณฑ์์เพ้�อการเฝ้้าระวัง	ป้ีองกันควบคุมโรค 

	 	 	 	 	 และภัยัสุขภาพ

3.0000

ติารางที่่� 1 ผู้ลการปีระเมินตัิวชีื้�วัดคำารับรองการปีฏิิบัติิราชื้การ	สปีคม.	ปีระจำำาปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564
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  ผลการดำำาเนิินิงานิโครงการข้อมูลจุากระบับั Estimates SM
	 ผู้ลการดำาเนินงานโครงการของสถาบันป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง	ข�อม้ลจำากระบบ	Estimates	SM	ณ	วันทีี่�	30	

กันยัายัน	พ.ศ.	2564	พบว่าภาพรวมผู้ลการดำาเนินงานโครงการมีความก�าวห้น�า	ร�อยัละ	92.06		และโครงการส่วนให้ญ่

สามารถดำาเนินการได�ติามเป้ีาห้มายั	ร�อยัละ	100	คงเห้ล้อโครงการทีี่�ดำาเนินการยังัไม่ได�ติามเป้ีาห้มายัจำำานวน	4	โครงการ	

ได�แก่	1)	โครงการบริห้ารจัำดการที่รัพยัากรความก�าวห้น�าการดำาเนินงาน	ร�อยัละ	96.65	2)	โครงการการพัฒนาคุณภาพ

ห้�องปีฏิิบัติิการอ�างอิงที่างการแพที่ยั์ส่้ระบบคุณภาพห้�องปีฏิิบัติิการติามข�อกำาห้นดด�านวิชื้าการและด�านบริห้ารจำัดการ	

มาติรฐานสากล	 ISO15189	 และ	 ISO15190	 ความก�าวห้น�าการดำาเนินงานร�อยัละ	 92.00	 3)	 โครงการติรวจำคัดกรอง

ค�นห้าเชิื้งรุกโดยัรถติรวจำโรคติิดเช้ื้�อชีื้วนิรภัยัในพ้�นทีี่�เสี�ยังของปีระเที่ศไที่ยัความก�าวห้น�าการดำาเนินงาน	 ร�อยัละ	 88						 

4)	 โครงการเติรียัมความพร�อมการป้ีองกันการระบาดของโคโรนาไวรัส	2019	ระลอกสอง	และการจัำดการภาวะฉุกเฉิน

ที่างสาธ์ารณสุขในพ้�นทีี่�เขติเม้อง	ความก�าวห้น�าการดำาเนินงาน	ร�อยัละ	88.20	รายัละเอียัดดังแผู้นภ้มิทีี่�	7

ติัวช่�วัดำ คะแนินิ/ผลลัพธ์์

องค์ประกอบัที่่� 2 Agenda Base

2.1	 อัติราความครอบคลุมของการข่�นที่ะเบียันรักษาและผู้ลสำาเร็จำของการรักษาผู้้�ป่ีวยัวัณโรค 4.1214

2.2	 ระดับความสำาเร็จำในการพัฒนาระบบส้�อสารความเสี�ยัง	 เพ้�อสร�างเสริมความรอบร้� 
	 ด�านสุขภาพในการปีอ้งกันควบคุมโรคและภยััสุขภาพระดับห้น่วยังาน	ติามเกณฑ์์มาติรฐาน 
	 สากล	(JEE/HR2005)

5.0000

2.3	 ร�อยัละของผู้้�ติ�องขังในเร้อนจำำาทีี่�ได�รับการคัดกรองเอชื้ไอวี

2.4	 ระดับความสำาเร็จำของการเฝ้้าระวังสุขภาพของผู้้�ปีระกอบอาชีื้พและปีระชื้าชื้นติามฐานชีื้วิติ 
	 วิถีให้ม่	(New	Normal)

4.7500

องค์ประกอบัที่่� 3 Area Base

3.1	 ระดับความสำาเร็จำการจัำดการป้ีองกันควบคุมโรคและภัยัสุขภาพด�วยักลไกการพัฒนา 
	 คุณภาพชีื้วิติระดับพ้�นทีี่�	(พชื้พ.)

4.5000

องค์ประกอบัที่่� 4 Innovation Base

4.1	 ระดับความสำาเร็จำของนวัติกรรมทีี่�ห้น่วยังานสร�างให้ม่แล�วนำาไปีใชื้�ปีระโยัชื้น์ 5.0000

4.2	 ระดับความสำาเร็จำของการเพิ�มปีระสิที่ธิ์ภาพการปีฏิิบัติิราชื้การของห้น่วยังาน 4.2150

4.3	 ระดับความสำาเร็จำของห้น่วยังานทีี่�ดำาเนินการบริห้ารจัำดการภาครัฐและการปีฏิิร้ปีองค์กร 
	 ได�ติามเกณฑ์์ทีี่�กรมควบคุมโรคกำาห้นด

4.8000

องค์ประกอบัที่่� 5 Potential Base

5.1	 ระดับความสำาเร็จำของการขับเคล้�อนยัุที่ธ์ศาสติร์ชื้าติิ	 20	 ปีี	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2580)	 
	 ปีระจำำาปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564

4.5676

ภาพรวม 4.3258
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   1. ลดำความเหลื�อมลำ�า ยกระดำับัการดำูแลในิ “พ้�นิที่่�สุ่ขภาพมุ่งเป้า” (Health Enhancing Zone: HEZ)
	 เสาห้ลักทีี่�	 1	 จำะชื้่วยัยักระดับ	 (Leverage)	 ระบบการด้แลสุขภาพของพ้�นทีี่�สุขภาพมุ่งเปี้า	 ได�แก่	 ชุื้มชื้นแออัด 

บ�านจัำดสรร	คอนโดมิเนียัม	ชุื้มชื้นการเคห้ะ	ซ่ึ่�งมีโครงการทีี่�สอดคล�องกับเสาห้ลักนี�ค้อ

  โครงการลดความเหล่�อมลำ�าด้านการป้้องกันควบคุมโรคในลักษณะป้ระชากรเฉพาะเขตเม่องของผู้้้พักอาศััย

ในพ่�นท่ี่�สุุขภาพมุ�งเป้้า

	 	 ผู้ลการดำาเนินงานของโครงการทีี่�ดำาเนินงานภายัใติ�เสาห้ลักนี�	มีรายัละเอียัดดังต่ิอไปีนี�
  • ปีระชุื้มราชื้การ	เพ้�อชีื้�แจำงแนวที่างการดำาเนินงานโครงการพัฒนาร้ปีแบบและกลไกป้ีองกันควบคุมโรคและ

ภัยัสุขภาพ	อยัา่งมีส่วนร่วม	สำาห้รับห้ม่้บ�านจัำดสรรในพ้�นทีี่�เขติเม้อง	ปีี	2564	(uVilleCare)	ทัี่�งยังัแจำ�งคำาสั�งสถาบันป้ีองกัน

ควบคุมโรคเขติเม้องทีี่�	132/2563	ลงวันทีี่�	28	กันยัายัน	2563	เร้�อง	แต่ิงตัิ�งคณะที่ำางานโครงการพัฒนาร้ปีแบบกลไกการ

ป้ีองกันโรค	ควบคุมโรคและภัยัสุขภาพ	อยั่างมีส่วนร่วมสำาห้รับห้ม่้บ�านจัำดสรรในพ้�นทีี่�เขติเม้อง	เพ้�อให้�คณะที่ำางานที่ราบ

ถ่งบที่บาที่ห้น�าทีี่�การปีฏิิบัติิงาน	 และให้�มีการแจำ�งเวียันให้�กลุ่มอ้�นๆ	ที่ราบ	 โดยัในทีี่�ปีระชุื้มมีการชีื้�แจำงวัติถุปีระสงค์ของ

โครงการฯ	ชีื้�แจำงแผู้นการดำาเนินงาน	และชีื้�แจำงแผู้นการใชื้�งบปีระมาณ	งบบริห้ารจัำดการโครงการเพ้�อจัำดซ้ึ่�อวัสดุ	อุปีกรณ์		

งบค่าติอบแที่นจำ�างล้กจำ�างโครงการ	

รูปที่่� 1  จุำดเน�นการป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง	พ.ศ.	2563	-	2564	(4	เสาห้ลัก)	และงานสนับสนุน	(ฐาน)	ของสถาบัน 

	 	 ป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง	ทีี่�เกี�ยัวข�องกับการดำาเนินโครงการ

จ�ดเน�นการป�องกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. 2563 - 2564 (4 เสาหลัก)

และงานสนับสนุน (ฐาน)

ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับ

การดูแลใน “พ�้นที่สุขภาพมุ�งเป�า”

(Health Enhancing Zone: HEZ) 

พัฒนาระบบสุขภาพ

เขตเมือง

งานสนับสนุนด�านบร�หารทรัพยากร และพัฒนาองค�กร

เพ��มศักยภาพการป�องกัน

ควบคุมโรคให�กับ อปท.

ว�จัยพัฒนารูปแบบ

การควบคุมโรคเขตเมือง

  ผลการปฏิิบััติิราชการประจุำาปีงบัประมาณ พ.ศ. 2564
	 การดำาเนินงานป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้องจำากแผู้นงานโครงการปีระจำำาปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	 2564	 มีโครงการ 

ทีี่�สอดคล�องกับจุำดเน�นการป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง	พ.ศ.	2563	-	2564	(4	เสาห้ลัก)	และงานสนับสนุนด�านบริห้าร

ที่รัพยัากร	และพัฒนาองค์กร	(ฐาน)	ทีี่�ที่ำาให้�การบริห้ารจัำดการและการดำาเนินงานติาม	4	เสาห้ลักเป็ีนไปีอย่ัางมีปีระสิที่ธิ์ภาพ	

อธิ์บายัดังร้ปีทีี่�	1	และมีรายัละเอียัดดังนี�

ผลดำำาเนิินิงานิโครงการติามจุุดำเนิ้นิการป้องกันิควบัคุมโรคเขติเมือง พ.ศ. 2563 - 2564 
ประจุำาปีงบัประมาณ พ.ศ. 2564



สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

27รายงานประจำาปี2564
  • ปีระชุื้มเชิื้งปีฏิิบัติิการเปี็นการพัฒนาศักยัภาพเคร้อข่ายัเขติเม้อง	 โดยันำาเคร้อข่ายัเขติเม้อง	 

จัำงห้วัดนครราชื้สมีา	มานำาเสนอผู้ลสำาเร็จำของโครงการในพ้�นทีี่�	และแลกเปีลี�ยันปีระสบการณบ์ที่เรียันร้�การที่ำางานปีอ้งกัน

ควบคุมโรคร่วมกับเคร้อข่ายัเขติเม้องทัี่�วปีระเที่ศมีวัติถุปีระสงค์เพ้�อพัฒนาศักยัภาพเคร้อข่ายัในการพัฒนาร้ปีแบบ 

การดำาเนินงานป้ีองกันควบคุมโรคและภัยัสุขภาพของปีระชื้าชื้นในห้ม่้บ�านจัำดสรรและที่ราบทิี่ศที่างการดำาเนินงาน	 

ตัิวชีื้�วัดจุำดเน�นงานพัฒนาระบบกลไกการจัำดการป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง	ปีี	2564	และจัำดที่ำาแนวที่างให้�สอดคล�องกับ

ตัิวชีื้�วัดจุำดเน�นและนโยับายัพัฒนาระบบบริการสุขภาพปีฐมภ้มิเพ้�อให้�เกิดการปี้องกันควบคุมโรคในพ้�นทีี่�เขติเม้อง 

ทัี่�วปีระเที่ศที่ี�มีร้ปีแบบห้ลากห้ลายัเกิดนวัติกรรมการจำัดการ	 และมีการเรียันร้�ร่วมกันอยั่างต่ิอเน้�องเสริมความเข�มแข็ง

ระบบบริการสุขภาพปีฐมภ้มิในเขติเม้องต่ิอไปี
  • ชีื้�แจำงแนวที่างการดำาเนินงานโครงการ	 uVilleCare	 และเยัี�ยัมเสริมพลังเคร้อข่ายัพ้�นทีี่�สำานักงานป้ีองกัน

ควบคุมโรค	(สคร.)	ทีี่�	3	นครสวรรค์	สคร.	7	ขอนแก่น	สคร.	12	สงขลา	และ	สคร.	1	เชีื้ยังให้ม่	วัติถุปีระสงค์	เพ้�อนำาเสนอ

ข�อม้ลสุขภาพปีระชื้าชื้นในห้ม่้บ�านจัำดสรร	จำำานวน	8	ห้ม่้บ�าน	ในพ้�นทีี่�	8	จัำงห้วัด	เพ้�อนำามาวิเคราะห์้ห้าปัีญห้าในห้ม่้บ�าน
  • ค้นข�อม้ลสุขภาพปีระชื้าชื้นในห้ม่้บ�านจัำดสรร	อำาเภอเม้องนครราชื้สีมาผู้ลการสำารวจำข�อม้ลสุขภาพปีระชื้าชื้น	

จำำานวน	12,155	คน	ใน	234	ห้ม่้บ�าน

   2. พัฒนิาระบับัสุ่ขภาพเขติเมือง
	 เสาห้ลักทีี่�	2	จำะช่ื้วยัพัฒนาด�าน	Digital	Platform	เพ้�อการเฝ้้าระวังและแลกเปีลี�ยันข�อม้ลกับเคร้อข่ายัการจัำดการ

ระบบข�อม้ลสุขภาพด�วยั	Technology	Enabled	Care:	TEC	Digital	Health	Literacy	ซ่ึ่�งมีโครงการทีี่�สอดคล�องกับ

เสาห้ลักนี�แบ่งออกเป็ีน	5	กลุ่ม	ค้อ

 โครงการที่่�เก่�ยวข้องกับัโรคติิดำเชื�อไวรัส่โคโรนิา 2019
	 	 โครงการทีี่�สอดคล�องกับกลุ่มนี�มีด�วยักัน	3	โครงการ	ค้อ

	 	 1)	 โครงการส้�อสารความเสี�ยัง	และผู้ลติิส้�อปีระชื้าสมัพันธ์์	เพ้�อปีฏิิบัติิการติอบโติ�ภาวะฉุกเฉิน	โรคติิดเช้ื้�อไวรสั

โคโรนา	2019	ในพ้�นทีี่�เขติเม้อง	ปีี	2564

	 	 2)		โครงการเติรียัมความพร�อมการป้ีองกันการระบาดของโคโรนาไวรัส	 2019	 ระลอกสอง	 และการจัำดการ

ภาวะฉุกเฉินที่างสาธ์ารณสุขในพ้�นทีี่�เขติเม้อง	

	 	 3)	 โครงการติรวจำคัดกรองค�นห้าเชิื้งรุกโดยัรถติรวจำโรคติิดเช้ื้�อชีื้วนิรภัยัในพ้�นทีี่�เสี�ยังของปีระเที่ศไที่ยั	

ซ่ึ่�งโครงการทีี่�เกี�ยัวข�องกับโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	2019	ทัี่�ง	3	โครงการ	มีผู้ลการดำาเนินงานดังนี�	
    • จัำดตัิ�งทีี่มคณะที่ำางานการติรวจำคัดกรองค�นห้าเชิื้งรุกโดยัรถติรวจำโรคติิดเช้ื้�อชีื้วนิรภัยัในพ้�นทีี่�เสี�ยังของ

ปีระเที่ศไที่ยั	แบ่งเป็ีน	3	ทีี่ม	เพ้�อกระจำายัลงพ้�นทีี่�ในห้ลายัพ้�นทีี่�
    • ดำาเนินการที่ำาจัำดซ้ึ่�อจัำดจำ�างพนักงานขับรถติรวจำเช้ื้�อชีื้วนิรภัยัพระราชื้ที่าน	 และรถติรวจำวิเคราะห์้ผู้ล

ด่วนพิเศษ
    • ออกปีฏิิบัติิงานติรวจำคัดกรองโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	2019	ด�วยัรถติรวจำเช้ื้�อชีื้วนิรภัยั	จัำดบริการติรวจำ

ค�นห้าเชิื้งรุกในพ้�นทีี่�	จัำงห้วัดสมุที่รสาคร	จัำงห้วัดยัะลา	และพ้�นทีี่�กรุงเที่พมห้านคร	อาทิี่	สนามกีฬาธ้์ปีะเติมียั์	สนามกีฬา

ราชื้มังคลา	สโมสรที่ห้ารบก	วิภาวดีรังสิติ	
    • ปีระชุื้มและแต่ิงตัิ�งคณะที่ำางานศ้นยั์ปีฏิิบัติิการภาวะฉุกเฉินที่างสาธ์ารณสุข	(EOC)	ครั�งทีี่�	1	เสร็จำสิ�น
    • ดำาเนนิการวางแผู้นจำดัเติรียัมปีระชื้มุคณะที่ำางานศ้นยัป์ีฏิิบัติิการภาวะฉกุเฉินที่างสาธ์ารณสขุ	ครั�งทีี่�	2	

ซ่ึ่�งมีการปีรับคำาสั�งแต่ิงตัิ�งคณะที่ำางานติามคำาสั�งสถาบันป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้องทีี่�	 224/2563	 ทัี่�งนี�	 มีการปีระชุื้ม 
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กลุ่มยัอ่ยัเพ้�อวางแผู้นและแลกเปีลี�ยันแนวที่างการดำาเนินงานอย่ัางต่ิอเน้�อง	เพ้�อรองรับการป้ีองกันการระบาดของโคโรนา

ไวรัส	2019	ระลอกสองและสาม	และการจัำดการภาวะฉุกเฉินที่างสาธ์ารณสุขในพ้�นทีี่�เขติเม้อง
    • ดำาเนินการเก็บตัิวอยั่างการในสถานกักกันโรคแห่้งรัฐ	ระห้ว่างเด้อน	ตุิลาคม	-	มิถุนายัน	พ.ศ.	2563
    • ดำาเนินการค�นห้าผู้้�ป่ีวยัเชิื้งรุกในพ้�นทีี่�เสี�ยังส้งและกลุ่มผู้้�สัมผัู้สเสี�ยังส้ง	 จำากการสอบสวนโรคติิดเช้ื้�อ 

ไวรัสโคโรนา	 2019	 และสนับสนุนการค�นห้าผู้้�ป่ีวยัเชิื้งรุกให้�กับเคร้อข่ายัในพ้�นทีี่�กรุงเที่พมห้านคร	 และพ้�นทีี่�ใกล�เคียัง						

ยัอดสะสมการให้�บริการติรวจำคัดกรองเชิื้งรุกตัิ�งแต่ิวันทีี่�	1	ตุิลาคม	พ.ศ.	2563	-	31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2564	จำำานวนรวม	

464,511	รายั
    • ดำาเนินการพัฒนาศักยัภาพเคร้อข่ายัการสอบสวนและป้ีองกันควบคุมโรค	(CDCU)	และถอดบที่เรียัน

การติอบโติ�ภาวะฉุกเฉิน	กรณีโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	2019	ในพ้�นทีี่�เขติเม้อง	ระห้ว่างวันทีี่�	15	-	19	มีนาคม	2564	
    • จัำดที่ำาแผู้นส้�อสารความเสี�ยังและปีระชื้าสมัพันธ์์โรคและภัยัสุขภาพ	สถาบันป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง	

ปีระจำำาปีีงบปีระมาณ	2564	ซ่ึ่�งกำาห้นดให้�มี	12	เร้�อง	โดยักลุ่มเป้ีาห้มายัค้อ	ปีระชื้าชื้นในเขติพ้�นทีี่�กรุงเที่พมห้านคร

  โครงการที่่�เก่�ยวข้องกับัการควบัคุมโรคติิดำติ่อ
	 	 โครงการทีี่�สอดคล�องกับกลุ่มนี�มีด�วยักัน	3	โครงการ	ค้อ

	 	 1)	 โครงการบ้รณาการความร่วมม้อเพ้�อขับเคล้�อนงานเฝ้้าระวัง	 ป้ีองกัน	 ควบคุมโรคติิดต่ิอสำาคัญในเร้อนจำำา	

ภายัใติ�แผู้นปีฏิิบัติิการโครงการราชื้ทัี่ณฑ์์ปัีนสุข	ที่ำาความ	ดี	เพ้�อชื้าติิ	ศาสน์	กษัติริยั์

	 	 2)	 โครงการพัฒนา	และสนับสนุนการดำาเนินงานเฝ้้าระวังป้ีองกันควบคุมโรคติิดต่ิอในเด็กปีฐมวัยั

	 	 3)		โครงการขับเคล้�อนการดำาเนินงานติามพระราชื้บัญญัติิโรคติิดต่ิอ	พ.ศ.	2558

ซ่ึ่�งโครงการทีี่�เกี�ยัวข�องกับการควบคุมโรคติิดต่ิอทัี่�ง	3	โครงการนี�	มีผู้ลการดำาเนินงานดังนี�
    • มีการปีระชุื้มวางแผู้นภายัในกลุ่มผู้้�จัำดในการจัำดปีระชุื้มขับเคล้�อนการดำาเนินงานเฝ้้าระวงัป้ีองกันควบคุม

โรคทีี่�สำาคัญในเร้อนจำำา	 และได�ติิดต่ิอไปียัังผู้้�ปีระสานโครงการราชื้ทัี่ณฑ์์ปัีนสุขของกองโรคเอดส์และโรคติิดต่ิอ 

ที่างเพศสัมพันธ์์
    • ลงพ้�นทีี่�เพ้�อสนับสนุนการเข�าถ่งการเฝ้้าระวังโรคทีี่�สำาคัญในเร้อนจำำา	8	แห่้ง
    • เน้�องจำากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	ระลอกสองตัิ�งแต่ิปีลายัเด้อนธั์นวาคม	2563	และ

ระลอกทีี่�	 3	 ปีลายัเด้อนเมษายัน	 2564	 ทีี่�มีการระบาดของโรคโควิด-19	 เป็ีนวงกว�าง	 อีกทัี่�งยัังมีการระบาดในพ้�นทีี่�

ทัี่ณฑ์สถานส่งผู้ลให้�ทัี่ณฑ์สถานมีนโยับายัปิีดเร้อนจำำา	 ที่ำาให้�สถาบันป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้องไม่สามารถเข�าร่วม 

สนับสนุนการดำาเนินงานได�ติามแผู้นการดำาเนินงาน	 รวมถ่งมาติรการลดการปีระชืุ้มการรวมตัิว	 ห้ร้อจัำดนิที่รรศการ								

เพ้�อลดความเสี�ยังในการติิดเช้ื้�อจ่ำงงดกิจำกรรมนิที่รรศการราชื้ที่ัณฑ์์ปัีนสุขเป็ีนการสรุปีและถอดบที่เรียันแที่นกิจำกรรม 

ดังกล่าว
    • ดำาเนินงานในสถานรับเลี�ยังเด็กเอกชื้นกรมกิจำการเด็กและเยัาวชื้น	 เขติราชื้เที่วี	 กรุงเที่พมห้านคร							

วันทีี่�	25	มีนาคม	2564
    • ปีระสานความร่วมม้อกับเคร้อข่ายักลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเด็กปีฐมวัยั	โดยัเยัี�ยัมเสริมพลัง	และศ่กษา

ด้งานส่งเสริมการพัฒนาเด็กปีฐมวัยัในสถานรับเลี�ยังเด็กเอกชื้น	ทีี่�กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก	เยัาวชื้น	และ

ครอบครัว	กรมกิจำการเด็กและเยัาวชื้น	และได�สนับสนุนเวชื้ภัณฑ์์จำากสถาบันป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง	และสนับสนุน

วัสดุอุปีกรณ์ทีี่�จำำาเป็ีนสำาห้รับการป้ีองกันควบคุมโควิด-19	ในสถานรับเลี�ยังเด็ก
    • ดำาเนินการอบรมพัฒนาศักยัภาพเจำ�าห้น�าทีี่�เพ้�อปีฏิิบัติิงานเฝ้้าระวัง	 ป้ีองกัน	 และควบคุมโรค 

ในสถานทีี่�กักกันซ่ึ่�งที่างราชื้การกำาห้นด	(Quarantine	Facilities)	ระห้ว่างวันทีี่�	15	-	19	มีนาคม	2564



สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

29รายงานประจำาปี2564
  โครงการที่่�เก่�ยวข้องกับัโรคพิษสุ่นิัขบั้า
  โครงการทีี่�สอดคล�องกับกลุ่มนี�มีด�วยักัน	1	โครงการ	ค้อ

  1)	 โครงการผู้ลักดันการสร�างพ้�นทีี่�ปีลอดโรคพิษสุนัขบ�าภายัใติ�ยัทุี่ธ์ศาสติร์โครงการสัติว์ปีลอดโรค	คนปีลอดภัยั	

จำากโรคพิษสุนัขบ�า	ติามพระปีณิธ์านของศาสติราจำารยั์	ดร.สมเด็จำเจำ�าฟ้้าฯ	กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติิยัราชื้นารี

	ซ่ึ่�งโครงการทีี่�เกี�ยัวข�องกับโรคพิษสุนัขบ�า	มีผู้ลการดำาเนินงานดังนี�
    • วางแผู้นการดำาเนินงานสัมมนาวิชื้าการเร้�องการจัำดการข�อม้ลโรคพิษสุนัขบ�าเพ้�อสนับสนุนการสร�าง

พ้�นทีี่�ปีลอดโรคพิษสุนัขบ�าในเด้อน	ธั์นวาคม	2563	ให้�ได�ติามวัติถุปีระสงค์ทีี่�กำาห้นดไว�
    • ปีระสานผู้้�บริห้ารของห้น่วยังานทีี่�เกี�ยัวข�อง	เพ้�อดำาเนินงานโรคพิษสุนัขบ�าและสร�างพ้�นทีี่�ปีลอดโรคพิษ

สุนัขบ�าในเขติรอยัติ่อรอบเขติกรุงเที่พมห้านคร	 เพ้�อการบริห้ารจำัดการ/การวางแผู้นสั�งการให้�เกิดการดำาเนินงานพ้�นทีี่�

ปีลอดโรคพิษสุนัขบ�า
    • ดำาเนินการปีระสานและเดินที่างเข�าร่วมการปีระชุื้มย่ัอยัเพ้�อปีร่กษาห้าร้อกับสำานักอนามัยักรุงเที่พมห้านคร	

กองควบคุมโรคติิดต่ิอ	และสำานักสัติวแพที่ย์ัของกรุงเที่พมห้านคร
    • ดำาเนินการวางแผู้นการจัำดปีระชุื้มเชิื้งปีฏิิบัติิการพัฒนาศักยัภาพ	อสส.	และภาคีเคร้อข่ายั	 ในการดำาเนินงาน

สร�างพ้�นทีี่�ปีลอดโรคพิษสุนัขบ�าในเด้อน	มกราคม	2564	ให้�ได�ติามวัติถุปีระสงค์ทีี่�กำาห้นดไว�		
    • ผู้ลิติส้�อโรคพิษสุนัขบ�าเพ้�อสนับสนุนให้�แก่ห้น่วยับริการสาธ์ารณสุขห้ร้อสำานักงานเขติของพ้�นทีี่�

กรุงเที่พฯ	 ร่วมบ้รณาการ/รณรงค์การสร�างพ้�นทีี่�ปีลอดโรคพิษสุนัขบ�า	 เป็ีน	 Roll	 up	 และ	 ค่้ม้อการสร�างพ้�นทีี่�ปีลอด 

โรคพิษสุนัขบ�า
    • ปีระสานงานและจัำดปีระชุื้มย่ัอยักับผู้้�บริห้ารของสำานักอนามัยักรุงเที่พมห้านคร	 ได�แก่	 ผู้้�อำานวยัการ	

กองควบคุมโรคติิดต่ิอ	ผู้้�อำานวยัการสำานักงานสัติวแพที่ยั์กรุงเที่พมห้านคร	และปีศุสัติว์กรุงเที่พมห้านคร	เพ้�อสร�างพ้�นทีี่�

ปีลอดโรคพิษสุนัขบ�าในเขติรอยัต่ิอรอบกรุงเที่พมห้านคร	ในปีีงบปีระมาณ	2564
    • ปีระสานงานผู้้�รับผิู้ดชื้อบโรคพิษสุนัขบ�าของกองโรคติิดต่ิอทัี่�วไปี	กรมควบคุมโรค	เพ้�อปีร่กษาห้าแนวที่าง

การปีฏิิบัติิงานต่ิอไปี
    • ที่ำาแผู้นปีฏิิบัติิงานปีระสานงานสำานักงานเขติทีี่�เป็ีนพ้�นทีี่�เสี�ยัง	 และพ้�นทีี่�เฝ้้าระวัง	 จำำานวน	 6	 เขติ	 

เพ้�อศ่กษาข�อม้ลพ้�นฐานและปีระเมินความพร�อมในการสร�างพ้�นทีี่�ปีลอดโรคพิษสุนัขบ�า	ได�แก่	สำานักงานเขติลาดกระบัง		

เขติปีระเวศ	เขติทุ่ี่งครุ	เขติคันนายัาว	เขติห้นองจำอก	และเขติคลองสามวา
    • ดำาเนินการคัดเล้อกพ้�นทีี่�เขติทีี่�เป็ีนพ้�นทีี่�เฝ้้าระวัง	จำำานวน	2	พ้�นทีี่�	และพ้�นทีี่�ทีี่�มีความเสี�ยัง	จำำานวน	2	พ้�นทีี่�	

รวม	 4	 พ้�นทีี่�	 และดำาเนินการส่งแบบปีระเมินพ้�นทีี่�ปีลอดโรคพิษสุนัขบ�าให้�สำานักงานเขติทีี่�คัดเล้อกปีระเมินตินเอง	 

เพ้�อเติรียัมความพร�อมของบริบที่พ้�นทีี่�

  โครงการที่่�เก่�ยวข้องกับัศูนิย์ข้อมูล
  โครงการทีี่�สอดคล�องกับการกลุ่มนี�มีด�วยักัน	3	โครงการ	ค้อ

  1)	 โครงการพัฒนาศ้นยั์ข�อม้ลโรค	และภัยัสุขภาพทีี่�สำาคัญในพ้�นทีี่�เขติเม้องของปีระเที่ศ	ปีีงบปีระมาณ	2564

  2)		โครงการลดความเห้ลี�ยัมลำ�าด�านการปีอ้งกันควบคมุโรคในลกัษณะปีระชื้ากรเฉพาะเขติเม้องของผู้้�พักอาศยัั

ในพ้�นทีี่�สุขภาพมุ่งเป้ีา	มุ่งเน�นการพัฒนาระบบการเช้ื้�อมโยังข�อม้ลสุขภาพของปีระชื้าชื้นในร้ปีแบบ	Electronic	Personal	

Health	Record	(e-PHR)
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  3)	 การติรวจำคัดกรองค�นห้าเชิื้งรุกโดยัรถติรวจำโรคติิดเช้ื้�อชีื้วนิรภัยัในพ้�นทีี่�เสี�ยังของปีระเที่ศไที่ยั	 มุ่งเน�น								

การพัฒนาระบบการลงที่ะเบียันเข�ารับการติรวจำห้าเช้ื้�อ	COVID-19	ออนไลน์	และการเช้ื้�อมโยัง	Plat	Form	ระบบข�อม้ล

ระห้ว่างรถติรวจำชีื้วนิรภัยั	และห้�องปีฏิิบัติิการที่างด�านการแพที่ยั์

	 	 ซ่ึ่�งโครงการทีี่�เกี�ยัวข�องกับศ้นยั์ข�อม้ล	มีผู้ลการดำาเนินงานดังนี�
    • จำ�างเห้มาพัฒนาและปีรับปีรุงฐานข�อม้ลโรคติิดต่ิอเขติเม้อง	 กรุงเที่พมห้านคร	 เรียับร�อยัพร�อมส่ง									

รับมอบ	7	กันยัายัน	2564	มีแก�ไขเพิ�มเติิมบางส่วน	สามารถเข�าใชื้�งานได�เต็ิมร้ปีแบบ	ตุิลาคม	2564
    • พัฒนาระบบการรายังาน/เฝ้้าระวังโรคโควิด	19	ร่วมกับห้น่วยังานทีี่�เกี�ยัวข�อง	ระบบรายังาน	CO-link
    • อยั้่ระห้ว่างดำาเนินการพัฒนาการเช้ื้�อมต่ิอระบบข�อม้ลสุขภาพของผู้้�พักอาศัยัในห้ม่้บ�านจัำดสรร
    • พัฒนาระบบการแจำ�งผู้ลการติรวจำที่างห้�องปีฏิิบัติิการเพ้�อติรวจำยัน้ยันั	COVID-19	ผู่้านระบบ	SMS	และ

เปิีดให้�ปีระชื้าชื้นสามารถดาวน์โห้ลดผู้ลการติรวจำผู่้านระบบออนไลน์

   3. เพิ�มศักยภาพการป้องกันิควบัคุมโรคให้กับั อปที่.
	 เสาห้ลักทีี่�	3	จำะช่ื้วยัสร�างผู้้�เชีื้�ยัวชื้าญในการจัำดการป้ีองกันควบคุมโรคในเขติเที่ศบาลนครเที่ศบาลเม้อง	ซ่ึ่�งมีโครงการ

ทีี่�สอดคล�องกับเสาห้ลักนี�ค้อ

 โครงการพัฒนิาศักยภาพการป้องกันิควบัคุมโรคให้กับัองค์กรปกครองส่่วนิท้ี่องถิิ่�นิและบุัคลากรส่าธ์ารณสุ่ข 
	 ผู้ลการดำาเนินงานของโครงการทีี่�ดำาเนินงานภายัใติ�เสาห้ลักนี�	มีรายัละเอียัดดังต่ิอไปีนี�
 • มีการจัำดปีระชุื้มคณะกรรมการพฒันาห้ลักส้ติรผู้้�เชีื้�ยัวชื้าญด�านการปีอ้งกันควบคุมโรคเขติเม้อง	ครั�งทีี่�	3	และ	4	

เพ้�อติิดติามความก�าวห้น�าของการดำาเนินงานพัฒนาห้ลักส้ติรผู้้�เชีื้�ยัวชื้าญด�านการป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง	ผู้ลลัพธ์์ของงาน

ทีี่�ได�ค้อ	รายังานความก�าวห้น�าของการจัำดที่ำาโครงการพัฒนาผู้้�เชีื้�ยัวชื้าญด�านการป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง	10	ปีี
 • มีการจัำดตัิ�งศ้นยั์อบรมและวิจัำยัด�านการป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง	
 • รายังานความก�าวห้น�าของการจำดัตัิ�งคณะกรรมการพฒันาห้ลกัส้ติรด�านการปีอ้งกันควบคมุโรคเขติเม้องรว่มกัน

ระห้ว่างกรมควบคุมโรคและมห้าวิที่ยัาลัยัรวมทัี่�งจัำดที่ำาข�อติกลงความร่วมม้อระห้ว่างห้น่วยังานเพ้�อขับเคล้�อนการดำาเนินงาน 

ในขั�นติอนต่ิอไปี	
 •	 จัำดที่ำาฐานข�อม้ลผู้้�เชีื้�ยัวชื้าญด�านการป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง
 • ปีระชุื้มพัฒนาศักยัภาพบุคลากรด�านการจัำดที่ำาปีระมวลรายัวิชื้า	จำำานวน	5	ครั�ง	
 • ดำาเนินการปีรับปีรุงอาคารสถาบันป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง	 3	 ชัื้�น	 เพ้�อเป็ีนสถานทีี่�ในการจัำดการเรียันการ

สอนห้ลักส้ติรวิที่ยัาศาสติร์มห้าบัณฑิ์ติ	การป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง

   4. วิจุัยพัฒนิารูปแบับัการควบัคุมโรคเขติเมือง
	 เสาห้ลักนี�จำะช่ื้วยัพัฒนาสมรรถนะการในการขับขี�	Medical	Fitness	to	Drive	Model	พัฒนาร้ปีแบบการสอบสวน

โรคในพ้�นทีี่�สุขภาพมุ่งเป้ีา	 (HEZ)	 พัฒนากลไกการเงินการคลังของที่�องถิ�นให้�เอ้�อต่ิอการป้ีองกันควบคุมโรคและจัำดการ

ระบบข�อม้ลอุบัติิเห้ตุิการจำราจำรซ่ึ่�งมีโครงการทีี่�สอดคล�องกับเสาห้ลักนี�	ค้อ
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 โครงการพัฒนิางานิวิจุัยและนิวัติกรรมส่ถิ่าบัันิป้องกันิควบัคุมโรคเขติเมือง
 ผู้ลการดำาเนินงานของโครงการทีี่�ดำาเนินงานภายัใติ�เสาห้ลักนี�	มีรายัละเอียัดดังต่ิอไปีนี�
 • จัำดตัิ�งคณะกรรมการพัฒนาวิชื้าการ	นวัติกรรมและเที่คโนโลยีัด�านการป้ีองกันควบคุมโรคและภัยัสุขภาพ	ปีี	พ.ศ.	2564	
 • สำารวจำข�อม้ลองค์ความร้�ความเชีื้�ยัวชื้าญในสาขาการวิจัำยั	รวมทัี่�งปีระชื้าสัมพันธ์์ให้�เจำ�าห้น�าทีี่�สายัวิชื้าการ	ห้ร้อ

สายัสนับสนุนเข�าระบบการเรียันร้�ออนไลน์ห้ลักส้ติรจำริยัธ์รรมการวิจัำยัในมนุษยั์	

 • จัำดปีระชุื้มคณะกรรมการพัฒนาวิชื้าการ	นวัติกรรมและเที่คโนโลยัี	ด�านการป้ีองกันควบคุมโรคและภัยัสุขภาพ	
 • ดำาเนินการตีิพิมพ์วารสารสถาบันป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง	จำำานวน	2	ฉบับ	ฉบับทีี่�	5	เด้อน	กันยัายัน	2563	-	

เด้อนกุมภาพันธ์์	 2564	 และฉบับทีี่�	 6	 เด้อน	 มีนาคม	 -	 สิงห้าคม	 2564	 มีบุคลากรสถาบันป้ีองกันควบคุมโรค 

เขติเม้องร่วมส่งบที่ความในการตีิพิมพ์	จำำานวน	5	เร้�อง

   5. งานิส่นิับัส่นิุนิดำ้านิบัริหารที่รัพยากร และพัฒนิาองค์กร
	 งานสนับสนุนด�านบริห้ารที่รัพยัากร	 และพัฒนาองค์กรงานนี�จำะเป็ีนฐานทีี่�คอยัช่ื้วยัสนับสนุนให้�การดำาเนินงาน		

ภายัใติ�	4	เสาเป็ีนไปีได�อยั่างมีปีระสิที่ธิ์ภาพ	ซ่ึ่�งมีโครงการทีี่�อยั้่ภายัใติ�งานนี�	2	โครงการ	ค้อ

	 1)	 โครงการพัฒนาองค์กร	และพัฒนากำาลังคนด�านการป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง	4.0

	 2)	 โครงการบริห้ารจัำดการที่รัพยัากร	ปีระจำำาปีีงบปีระมาณ	2564

	 ผู้ลการดำาเนินงานของโครงการทีี่�ดำาเนินงานภายัใติ�งานสนับสนุนด�านบริห้ารที่รัพยัากร	 และพัฒนาองค์กร															

มีรายัละเอียัด	ดังต่ิอไปีนี�
 • ดำาเนินการจัำดปีระชุื้มพิธี์ลงนามคำารับรองการปีฏิิบัติิราชื้การ	ตัิวชีื้�วัดยัุที่ธ์ศาสติร์	ตัิวชีื้�วัดจุำดเน�นการดำาเนินงาน	

และตัิวชีื้�วัดพระราชื้บัญญัติิงบปีระมาณปีระจำำาปีี	พ.ศ.	2564	โดยัมีการชีื้�แจำงแนวที่างการรายังานตัิวชีื้�วัด	และแนวที่าง

การติิดติามการรายังานผู้ลการดำาเนินงาน
 • ปีระชุื้มราชื้การเพ้�อถ่ายัที่อดนโยับายัการดำาเนินงาน	ปีี	2564	 วันทีี่�	19	 กุมภาพันธ์์	2564	มีบุคลากรสถาบัน

ป้ีองกันควบคุมโรคเขติเม้อง	เข�าร่วมรับฟั้งการปีระชุื้มมีการชีื้�แจำงนโยับายัการดำาเนินงาน	และติิดติามผู้ลการดำาเนินงาน	

และผู้ลการเบิกจ่ำายังบปีระมาณ	จำำานวน	100	รายั
 • ปีระชุื้มปีระกาศนโยับายัการกำากับด้แลองค์กรเพ้�อเข�าส่้องค์กรแห่้งความรอบร้�	วันทีี่�	12	มีนาคม	2564
 • ส่งบุคลากรเข�าร่วมอบรมห้ลักส้ติร	พยัาบาล	IC	และส่งบุคลากรเข�าร่วมการอบรมห้ลักส้ติรผู้้�นำาเม้อง
 • จัำดกิจำกรรม	Star	of	 the	Month	 เพ้�อเป็ีนการเชิื้ดช้ื้เกียัรติิ	และสร�างขวัญกำาลังใจำแก่บุคลากร	 โดยัใชื้�เกณฑ์์ 

ในการคัดเล้อกติามเกณฑ์์	I-SMART
 • ปีระชุื้มเชิื้งปีฏิิบัติิการเพ้�อพัฒนาศักยัภาพบุคลากรด�านการส้�อสารความเสี�ยังโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	 2019	 

ด�วยัการส้�อสารภาษาเมียันมาร์พ้�นฐาน	
 • ส่งบุคลากรเข�ารับการอบรมห้ลักส้ติรอาชีื้วเวชื้ศาสติร์พ้�นฐานสำาห้รับแพที่ย์ั	 รุ่นทีี่�	 10	 ระห้ว่างวันทีี่�	 2	 สิงห้าคม	 -	 

30	กันยัายัน	2564
 • ดำาเนนิการติิดติามความก�าวห้น�าผู้ลการดำาเนนิโครงการฯ	และการเบกิจ่ำายังบปีระมาณของห้นว่ยังานเปีน็ปีระจำำา

ทุี่กเด้อน	ผู่้านระบบ	Zoom	Meeting		
 • การบริห้ารจัำดการที่รัพยัากร	ได�มีการเบิกจ่ำายัเงินใชื้�ในเร้�องจัำดซ้ึ่�อ	จัำดจำ�างต่ิางๆ	เช่ื้น	ค่าซ่ึ่อมบำารุงลิฟ้ต์ิ		ค่าซ้ึ่�อวัสดุ

สำานักงาน	ค่านำ�ามันเช้ื้�อเพลงิ	ค่าเช่ื้าเคร้�องถ่ายัเอกสาร		คา่จำ�างเห้มาด้แลภ้มิทัี่ศน์	ค่าจำ�างที่ำาความสะอาด	คา่จำ�างด้แลรักษา

ความปีลอดภัยั	และค่าใชื้�จ่ำายัปีระชุื้มคณะกรรมการบริห้าร	เป็ีนติ�น
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ข�อมูลภาพรวมหน�วยงาน ผลการปฏิบัติราชการ 
และผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ทิศทางการดำเนินงานป�องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง ประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานด�านการเง�น

ส�วนที่ 4

ส�วนที่ 1 ส�วนที่ 2 ส�วนที่ 3 ส�วนที่ 4 ส�วนที่ 5
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	 เพ่ื่�อเป็็นแนวทางในการจััดทำาแผนป็ฏิิบััติิราชการ	 กรมควบัคุมโรค	 ป็ระจัำาปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	 2565	 ให้้เกิดผล

ป็ระโยชน์สููงสุูดต่ิอป็ระชาชนและป็ระเทศชาติิ	 อธิิบัดีกรมควบัคุมโรคได้มีกรอบัในการดำาเนินงานกรมควบัคุมโรค	 

ป็ระจัำาปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2565	โดยให้้ความสูำาคัญใน	3	สู่วน	ดังนี�

	 สูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง	 ในปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	 2564	 มีการดำาเนินงาน	 2	 บัทบัาทภารกิจั	 ได้แก่													

งานติามภารกิจัป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง	(Non-COVID-19)	และงานติอบัโต้ิภาวะฉุุกเฉิุนโรคติิดเช่�อไวรัสูโคโรนา	2019	

(COVID-19)	 ซ่ึ่�งผลการดำาเนินงานที�สูำาคัญป็ระจัำาปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	 2564	 แยกติามภารกิจั	 Non-COVID-19	 และ	

COVID-19	ดังนี�

 	 ผลการดำำาเนิินิงานิตรวจคััดำกรองค้ันิหาผ้้ป่่วยโคัวิดำ-19	 เชิิงรุกให้กับป่ระชิาชินิ	 โดำยรถเก็บตัวอย่างชีิวนิิรภััย	
พระราชิทานิ

ผลการดำำาเนิินิงานิตรวจคััดำกรองค้ันิหาผ้้ป่่วยโคัวิดำ-19 เชิิงรุกให้กับป่ระชิาชินิ 

โดำยรถเก็บตัวอย่างชีิวนิิรภััย พระราชิทานิ ระหว่างเดืำอนิ ตุลาคัม 2563-กันิยายนิ 2564 

ปี่งบป่ระมาณ 2564 (ตั�งแต่วันิที� 1 ตุลาคัม 2563-30 กันิยายนิ 2564) รวม 867,095 ราย 

รวมยอดำสะสมให้บริการ (ตั�งแต่วันิที� 2 พฤษภัาคัม 2563-30 กันิยายนิ 2564) รวม 904,170 ราย

--------------------------------------------------------

	 พื่ระบัาทสูมเด็จัพื่ระเจ้ัาอยูหั่้ว	และสูมเด็จัพื่ระนางเจ้ัาฯ	พื่ระบัรมราชินี	ทรงพื่ระกรุณา	โป็รดเกล้าฯ	พื่ระราชทาน	

รถติรวจัโรคติิดเช่�อชีวนิรภัย	“ต้ินแบับั”	จัำานวน	1	คัน	ให้้แก่กระทรวงสูาธิารณสุูข	เม่�อวันที�	30	เมษายน	2563	ต่ิอมา	

เม่�อวันที�	 6	 สิูงห้าคม	 2563	 ทรงพื่ระกรุณาโป็รดเกล้าฯ	 พื่ระราชทาน	 รถเก็บัตัิวอย่างชีวนิรภัย	 ที�พัื่ฒนาป็รับัป็รุงแล้ว	 

เพิื่�มเติิมอีก	จัำานวน	12	คัน	และเม่�อวันที�	2	กุมภาพัื่นธ์ิ	2564	เพิื่�มเติิม	จัำานวน	7	คัน	รวมทั�งสิู�น	จัำานวน	20	คัน	และ 

เม่�อวันที�	7	มิถุนายน	2564	ทรงพื่ระกรุณาโป็รดเกล้าฯ	พื่ระราชทาน	เพิื่�มเติิมอีก	16	คัน	และเม่�อวันที�	20	สิูงห้าคม	2564	

ทรงพื่ระกรุณาโป็รดเกล้า	 ฯ	 พื่ระราชทาน	 เพิื่�มเติิมอีก	 1	 คัน	 รวมทั�งสิู�น	 37	 คัน	 ให้้แก่กระทรวงสูาธิารณสุูข	 

ผลการดำำาเนิินิงานิ
ที�สำำาคััญป่ระจำาป่ี
งบป่ระมาณ	พ.ศ.	2564

สำ่วนิที�

4

งานิตอบโต้ภัาวะฉุุกเฉุินิโรคัติดำเชิ้�อไวรัสำโคัโรนิา	2019	(COVID-19)
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โดยกรมควบัคุมโรค	 มอบัห้มายให้้สูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่องเป็็นห้น่วยงานกลางสูนับัสูนุนการใช้รถในพ่ื่�นที�	 

เพ่ื่�อใช้ในการติรวจัค้นห้า	 คัดกรอง	 เก็บัตัิวอย่าง	 โรคติิดเช่�อไวรัสูโคโรนา	 2019	 ให้้กับัป็ระชาชนกลุ่มเสีู�ยงเป็็นการเพิื่�ม

ศักยภาพื่และป็ระสิูทธิิภาพื่การเฝ้้าระวังป้็องกัน	และควบัคุมการแพื่ร่ระบัาดของโรค	กรมควบัคุมโรค	โดยสูถาบัันป้็องกัน

ควบัคุมโรคเขติเม่องได้บัริห้ารจััดการการรองรับัการแพื่ร่ระบัาด	 และได้ฝึ้กอบัรมทักษะให้้กับับุัคลากรของสูำานักงาน

ป้็องกันควบัคุมโรคในแต่ิละโซึ่นภาคให้้ออกป็ฏิิบััติิการเชิงรุกเพ่ื่�อติรวจัค้นห้าคัดกรองโรคติิดเช่�อไวรัสูโคโรนา	 2019	 

ทั�งในกลุ่มเสีู�ยง	ชุมชนแออัด	และแรงงานต่ิางด้าว	ร่วมกับัพ่ื่�นที�โซึ่นเขติทั�ง	4	ภาค	เม่�อวันที�	1	ตุิลาคม	2563	กรมควบัคุมโรค	

ได้สู่งมอบัรถเก็บัตัิวอย่างชีวนิรภัยพื่ระราชทาน	ให้้แก่ห้น่วยงานกรมควบัคมุโรคติามโซึ่นเขติทั�ง	4	ภาค	ค่อ	โซึ่นภาคเห้น่อ	

ภาคติะวนัออกเฉุยีงเห้น่อ	ภาคกลาง	และภาคใติ	้เพ่ื่�อสูนบััสูนนุให้้กับัพ่ื่�นที�ในโซึ่นเขติ	เม่�อมีการระบัาดของโรคติิดเช่�อไวรสัู

โคโรนา	2019	เพ่ื่�อควบัคุมโรคให้้อยูใ่นวงจัำากัด

ป่ัญหาและอุป่สำรรคัในิการดำำาเนิินิงานิ

	 สูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่องให้้ความสูำาคัญกับัการป็รับับัทบัาทภารกิจัในการดำาเนินงาน	 เพ่ื่�อรองรับั

สูถานการณ์ฉุุกเฉิุนของโรคติิดเช่�อไวรัสูโคโรนา	 2019	 เน่�องจัากมีการระบัาดของโรคในวงกว้างการดำาเนินงานค้นห้า 

เชิงรุกจ่ังมีความจัำาเป็็นในการค้นห้า	 และติรวจัย่นยันผู้ติิดเช่�อเพ่ื่�อนำาเข้าสูู่ระบับัการรักษาให้้รวดเร็ว	 แต่ิเน่�องจัาก 

การระบัาดของโรคในระยะที�ผ่านมามีจัำานวนผู้ติิดเช่�อจัำานวนมาก	 เกิดข้อจัำากัดของระบับัการดูแลรักษาที�ป็ริมาณ 

ผู้ติิดเช่�อมีจัำานวนที�สููงกว่าจัำานวนเติียงในการรักษา	 แม้ว่าการค้นห้าเชิงรุกจัะสูามารถดำาเนินการติรวจัย่นยันการติิดเช่�อ

ได้อย่างรวดเร็ว	 แต่ิไม่สูามารถนำาผู้ป่็วยเข้าสูู่ระบับัการรักษาได้	 ดังนั�นการพัื่ฒนางานในด้านการติรวจัคัดกรองเชิงรุก	

จัำาเป็็นจัะต้ิองมีการวางแผนงาน	 ห้ร่อมาติรการเพ่ื่�อรองรับัผู้ป่็วยภายห้ลังการติรวจัย่นยันทางห้้องป็ฏิิบััติิการ	 อาทิ	 

ช่องทางในการติิดต่ิอสูถานพื่ยาบัาล	 การติรวจั	 X-ray	 รวมถ่งระบับัการสัู�งจ่ัายยาเพ่ื่�อให้้ผู้ป่็วยที�มีอาการเข้าถ่งยาและ 

การรักษาได้อย่างรวดเร็ว	เพ่ื่�อลดความรุนแรงของโรคและโอกาสูในการเสีูยชีวิติของป็ระชาชนลงได้	
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	ร้ป่ที�	2		 รับัรถพื่ระราชทาน	ณ	วันที�	2	กุมภาพัื่นธ์ิ	2564

	 ในปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2565	สูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่องได้วางแผนการดำาเนินงานในการติรวจัคัดกรอง

ค้นห้าเชิงรุกผ่านโครงการเฝ้้าระวัง	คัดกรอง	ป้็องกันควบัคุมโรคโควิด-19	ในป็ระชากรกลุ่มเสีู�ยง	ใช้รูป็แบับับัริการห้น่วย

ป็ฏิิบััติิการสูาธิารสุูขเคล่�อนที�เร็ว	(Public	Health	Laboratory	Mobile	Unit)	เพ่ื่�อการเฝ้้าระวัง	ป้็องกัน	ควบัคุมโรค	

ห้ลังจัากดำาเนินการเปิ็ดป็ระเทศเน้นไป็ที�มาติรการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสีู�ยงให้้ได้อย่างรวดเร็วเพ่ื่�อคัดแยกผู้ป่็วย 

ออกจัากผู้ไม่ป่็วยทั�งยังมีระบับัการดูแลรักษา	ณ	 จุัดคัดกรอง	 โดยใช้ทรัพื่ยากรที�มีศักยภาพื่ของห้น่วยงาน	 ค่อ	 ระบับั 

ห้น่วยป็ฏิิบััติิการสูาธิารณสูุขด้านการป้็องกันควบัคุมโรคเคล่�อนที�เร็ว	 (Public	 Health	 Laboratory	Mobile	 Unit)	 

โดยรถพื่ระราชทานที�สูามารถออกผลได้รวดเร็ว	 และคล่องตัิว	 มีระบับัการติรวจัคัดกรองทั�ง	 ATK	 Professional	 use	 

และ	RT-PCR	ห้ากติรวจัพื่บัว่ามีผู้เข้าข่ายติิดเช่�อห้ร่อย่นยันว่าติิดเช่�อจัะดำาเนินการเอ็กเรย์ป็อด	ป็ระเมินอาการพื่ร้อมให้้

คำาแนะนำาโดยทีมแพื่ทย์พิื่จัารณารักษาด้วยการจ่ัายยาฟาวิพิื่ราเวียร์	 มอบัอุป็กรณ์ทางการแพื่ทย์เพ่ื่�อติิดติามอาการ								

ด้วยเทคโนโลยีขณะเข้ารับัรักษาต่ิอเน่�องในระบับั	Home	Isolation	

แผนิการดำำาเนิินิงานิต่อเนิ้�องในิป่ีต่อไป่



	ร้ป่ที�	3	 การดำาเนินงานติรวจัคัดกรองค้นห้าผู้ป่็วยโควิด-19	เชิงรุกให้้กับัป็ระชาชน
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 	 การดำำาเนิินิงานิ	 ทีีมปฏิิบััติิการป้องกันิและแก้ ไขปัญหาโควิิดำ-19	 เชิิงรุก	Comprehensive	Covid-19	Response	
Team	(CCRT)	เพื่่�อป้องกันิและแก้ ไขปัญหาโควิิดำ-19	เชิิงรุกในิชิุมชินิ	

จุุดำเริ�มติ้นิ

นิโยบัายวิางโครงสร้างการควิบัคุมโรคระดำับัเขติ

	 จากสถานการณ์์ฉุุกเฉิุนในทุุกเขตทุ้องทุ่�ทุ่�วราชอาณ์าจ่กร	 ต่�งแต่ว่นทุ่�	 26	 ม่ีนาคมี	 พ.ศ	 2563	 ม่ีการขยาย 

ระยะเวลาการบัง่ค่บัใช้ประกาศสถานการณ์์ฉุุกเฉุนิอยา่งต่อเน่�อง	โดยร่ฐบัาลใช้ศูนยบู์ัรณ์าการแกไ้ขสถานการณ์์โควดิ-19											

ในพ่�นทุ่�กรุงเทุพมีหานครและปริมีณ์ฑลเป็นกลไกในการข่บัเคล่�อนการดำาเนินการเพ่�อให้การบัริหารจ่ดการและแก้ไข 

ปัญหาสถานการณ์์ฉุุกเฉิุนในเร่�องทุ่�เก่�ยวข้องก่บัการดำาเนินมีาตรการเฝ้้าระว่ง	 ป้องก่น	 และควบัคุมีโรคด้านการแพทุย์ 

และการสาธารณ์สุข	รวมีถึงการเข้าถึงการร่กษาพยาบัาลและการบัริหารจ่ดการสถานพยาบัาลในพ่�นทุ่�กรุงเทุพมีหานคร	

เป็นไปด้วยความีเร่ยบัร้อยและม่ีประสิทุธิภาพมีากยิ�งขึ�นสอดคล้องก่บัความีรุนแรงของสถานการณ์์และอาศ่ยอำานาจ 

ตามีความีในข้อ	(4)	ของคำาส่�งนายกร่ฐมีนตร่ทุ่�	6/2564	เร่�อง	 จ่ดต่�งศูนย์บูัรณ์าการแก้ไขสถานการณ์์โควิด-19	ในพ่�นทุ่�

กรุงเทุพมีหานครและปริมีณ์ฑล	(ศบัค.	กทุมีและปริมีณ์ฑล	ลงว่นทุ่�	5	พฤษภาคมี	พ.ศ.	2564	(ราชกิจจานุเบักษา,	2564)	

นายกร่ฐมีนตร่ในฐานะผูู้้อำานวยการศูนย์บูัรณ์าการแก้ไขสถานการณ์์โควิด	-19	ในพ่�นทุ่�กรุงเทุพมีหานครและปริมีณ์ฑล	

	 	 ว่นทุ่�	13	กรกฎาคมี	พ.ศ	2564	ศบัค.	กทุมี.	และปริมีณ์ฑลม่ีคำาส่�งแต่งต่�ง	“คณ์ะอนุกรรมีการกำาก่บั	ติดตามี	

และประเมิีนผู้ลมีาตรการด้านการเฝ้้าระว่ง	ป้องก่นและควบัคุมีโรคในพ่�นทุ่�กรุงเทุพมีหานคร	ภายใต้ศูนยบู์ัรณ์าการแก้ไข

สถานการณ์์	โควิด-19	ในพ่�นทุ่�กรุงเทุพมีหานครและปริมีณ์ฑล	โดยม่ีอธิบัด่กรมีควบัคุมีโรคเป็นประธานอนุกรรมีการ

	 	 คณ์ะกรรมีการกำาก่บั	 ติดตามีฯ	 ม่ีมีติฯ	 กำาหนดนโยบัายเร่งร่ดการดำาเนินงานเชิงรุกลงในชุมีชน	 ในพ่�นทุ่�

กรุงเทุพมีหานคร	 จากสถานการณ์์การเข้าถึงหน่วยบัริการโดยเฉุพาะกลุ่มีผูู้้สูงอายุและผูู้้ทุ่�เป็นกลุ่มีเส่�ยง	 7	 กลุ่มีโรค									

พบัว่าม่ีอ่ตราการเส่ยช่วิต	 สูงขึ�นถึง	 66%	 โดย	 46%	 ผูู้้สูงอายุติดเช่�อจากบุัคคลในครอบัคร่วและม่ีการเส่ยช่วิตทุ่�บ้ัาน							

ถึง	111	คน	(Thai	PBS,	2564a)	รายงานสถานการณ์์โควดิ-19	โดย	กรมีการแพทุย	์กระทุรวงสาธารณ์สขุ	ได้ออกมีาตรการ	

Home	 Isolation	และ	Community	 Isolation	 (กรมีการแพทุย์,	 2564)	 เน่�องจากอ่ตราผูู้้ติดเช่�อจำานวนมีากม่ีผูู้้ป่วย

ระด่บัส่เหล่องและส่แดงทุ่�ม่ีความีตอ้งการเต่ยงอยา่งเร่งด่วนเป็นจำานวนมีาก	จงึขอสงวนเต่ยงเพ่�อรองร่บัผูู้ทุ่้�ม่ีความีรนุแรง

เข้าร่กษาในโรงพยาบัาล	ศูนย์บัริหารสถานการณ์์การแพร่ระบัาดของโรคติดเช่�อไวร่สโคโรนา	2019	(ศบัค.)	แผู้นปฏิิบ่ัติ

การป้องก่นและแก้ไขปัญหาโควิด-19	เชิงรุกในพ่�นทุ่�กรุงเทุพมีหานคร	

	 สถาบั่นป้องก่นควบัคุมีโรคเขตเม่ีองในฐานะผูู้้แทุนการควบัคุมีโรคในพ่�นทุ่�ได้ร่บัมีอบัหมีายร่วมีก่บัหน่วยงาน												

ทุ่�เก่�ยวข้อง	สำาน่กอนาม่ีย	สำาน่กงานเขต	ทุ่�ง	50	เขตทุ่�วกรุงเทุพมีหานคร	และหนว่ยงานความีมี่�นคง	ในการพ่ฒนารปูแบับั

การจ่ดทุ่มีเคล่�อนทุ่�เร็วแบับัเบ็ัดเสร็จ	 Comprehensive	 Covid-19	 Responds	 Team	 (CCRT)	 จำานวนอย่างน้อย										

200	 ทุ่มี	 ม่ีหน้าทุ่�ค้นหาผูู้้ติดเช่�อเชิงรุกในชุมีชน	 ด้วยชุดทุดสอบัแบับั	 Rapid	 Test	 เพ่�อค่ดกรองแยกผูู้้ป่วยออกจาก											

คนปกติได้อย่างรวดเร็ว	ให้บัริการฉุ่ดว่คซ่ีนเคล่�อนทุ่�	ให้การร่กษาเบ่ั�องต้น	เม่ี�อพบัผูู้้ติดเช่�อต้องดำาเนินการค่ดแยก	และจ่ดสรร	

ให้แยกก่กทุ่�บ้ัานหากม่ีอาการอยู่ในกลุ่มีส่เข่ยว	 (Home	 Isolation)	 หากม่ีการติดเช่�อเป็นกลุ่มีก้อนจะให้อยู่ในสถานทุ่�			

พ่กคอยในชุมีชน	 (Community	 Isolation)	 หร่อโรงพยาบัาลสนามีชุมีชน	 (Hospitel)	 ทุ่มีม่ีการติดตามีเป็นระยะ												

เพ่�อความีปลอดภ่ยของผูู้้ป่วยส่วนผูู้้ทุ่�ม่ีความีเส่�ยงต่ออาการทุรุดลงจะม่ีการส่งต่อประสานงานให้ได้ร่บัการดูแลอย่าง

ปลอดภ่ยเพ่�อลดการเส่ยช่วิตทุ่�บ้ัานโดยเฉุพาะในกลุ่มีผูู้้สูงอายุ	กลุ่มีเส่�ยง	7	กลุ่มีโรคและหญิงต่�งครรภ์	
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	 	 บัทบัาทห้น้าที�ทีม	CCRT			สูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง	จ่ังแต่ิงตัิ�งหั้วห้น้าทีมโซึ่นเพ่ื่�อร่วมป็ระสูานงาน

และวางแผนกับัศูนย์บัริการสูาธิารณสุูขและสูำานักงานเขติในพ่ื่�นที�ร่วมกันดำาเนินการลงพ่ื่�นที�	ดังนี�
  • ลงพ่ื่�นที�เยี�ยมบ้ัานพื่ร้อมกับังาน	Home	Health	Survey	
  • ดูแลผู้ป่็วยซ่ึ่�งได้รับัการวินิจัฉัุยว่าผู้ป่็วยโควิด-19	ในชุมชน	ซ่ึ่�งมีอาการอยูใ่นกลุ่มสีูเขียว
  • ดูแลผู้ป่็วยที�เคยได้รับัการรักษาในโรงพื่ยาบัาล	(ระดับัเห้ล่องห้ร่อแดง)	และแพื่ทย์อนุญาติให้้กลับัมารักษา

แบับั	Home	Isolation	
  • ค้นห้าและฉีุดวัคซีึ่นให้้กับักลุ่มเสีู�ยง	(ผู้สููงอายุและผู้ป่็วย	7	กลุ่มโรค)
  • ติรวจัคัดกรองเบ่ั�องต้ินด้วย	Rapid	test

	ร้ป่ที�	4		 12	ก.ค.	2564		นายแพื่ทย์	เกียรติิภูมิ	วงศ์รจิัติ	ป็ลัดกระทรวงสูาธิารณสุูข	ให้้กำาลังใจัและเปิ็ดคารวาน	 

	 	 	 ทีม	CCRT	นำาร่อง	First	Comprehensive	Covid-19	 	Responds	Team	ดำาเนินการ	2	 ชุมชน	 ค่อ 

	 	 	 ชุมชนลาซึ่าล	 เขติบัางนา	 ร่วมกับั	 ศบัสู	 8	 คลินิกป็ฐมภูมิ	 มิติรไมติรีและชุมชน	 ซึ่.เลียบัคลองทวีวัฒนา	 

	 	 	 15/1	แขวงทวีวัฒนา	เขติทวีวัฒนา	กรุงเทพื่มห้านคร

	ร้ป่ที�	5	 โครงสูร้างทีมป็ฏิิบััติิการป้็องกันและแก้ไขปั็ญห้าโควิด-19	เชิงรุก	(Comprehensive	Covid-19	Responds	 

	 	 	 Team)	สูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง
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ผลการดำำาเนิินิงานิ	ทีม	CCRT	ของสำถาบันิป่้องกันิคัวบคัุมโรคัเขตเม้อง	

	ร้ป่ที�	6		 สูป็คม.ร่วมกับัศูนย์บัริการสูาธิารณสุูข	59	 ทุ่งครุ	 ดำาเนินการติรวจั	ATK	312	 	 ราย	Positive	52	 ราย	 

	 	 	 ณ	โรงเรียนวัดทุ่งครุ	17	สิูงห้าคม	2564
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 	 การดำำาเนิินิงานิคัลินิิกบริการ	นิวัตกรรมคัลินิิกเขตเม้อง
	 	 สูถานการณ์การระบัาดของโรคติิดเช่�อไวรัสูโคโรนา	2019	(COVID-19)		ในช่วงระห้ว่างเด่อนมกราคม	2563	

ถ่งเด่อนกันยายน	 2564	 สูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่องได้มีคำาสัู�งมอบัห้มายงานให้้กลุ่มนวัติกรรมคลินิกเขติเม่อง				

มีภารกิจัห้ลักในการดำาเนินการป้็องกันควบัคุมโรคติิดเช่�อไวรัสูโคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยมีการป็รับับัทบัาทห้น้าที�

และอัติรากำาลังของบุัคลากรในกลุ่มให้้สูามารถร่วมป็ฏิิบััติิงานที�แติกต่ิางกัน	 ติามคำาสัู�งศูนย์ป็ฏิิบััติิการฉุุกเฉิุนด้านการ

แพื่ทย์และสูาธิารณสุูขอย่างต่ิอเน่�อง	ดังนี�

	 	 คำาสัู�งที�	43/2563	ยกระดับัศูนย์ป็ฏิิบััติิการฉุุกเฉิุนด้านการแพื่ทย์และสูาธิารณสุูขขั�นสููงสุูด	(Public	Health	

Emergency	 Operation	 Center:	 PHEOC)	 กรณีโรคติิดเช่�อไวรัสูโคโรนา	 2019	 (Coronavirus	 Disease	 2019: 

(COVID-19)	สูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง	กลุ่มนวัติกรรมคลินิกเขติเม่อง	มีบัทบัาทและห้นา้ที�ความรับัผิดชอบักลุ่ม

ภารกิจัคลินิกโรคทางเดินห้ายใจัเฉีุยบัพื่ลัน	(ARI	Clinic)	

	 	 ผลการดำาเนินงาน		ติรวจัคัดกรอง	วินิจัฉัุย	แยกโรค	ผู้ป่็วยที�เข้าเกณฑ์เฝ้้าระวัง	(PUI)		รักษาและสู่งต่ิอผู้ป่็วย

ที�มีอาการระบับัทางเดินห้ายใจั	และโรคติิดเช่�อไวรัสูโคโรนา	2019	 (COVID-19)	 โดยเก็บัสิู�งสู่งติรวจัทางห้้องป็ฏิิบััติิการ

ทางการแพื่ทย์สูำาห้รับัการติรวจัเช่�อไวรัสูโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 จัากผลการดำาเนินงานมีผู้เข้ารับับัริการสูะสูม											

37,354	ราย	ติิดเช่�อ	1,704	ราย	คิดเป็็นร้อยละ	4.56

	ร้ป่ที�	7		 จัำานวนผู้เข้ารับับัริการ	 และผู้ติิดเช่�อไวรัสูโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 จัากการติรวจัคัดกรองของคลินิก 

	 	 	 โรคทางเดินห้ายใจัเฉีุยบัพื่ลัน	(ARI	Clinic)	ปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2564
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	 ทั�งนี�	 กลุ่มนวัติกรรมคลินิกเขติเม่องได้รับัมอบัห้มายภารกิจัเพิื่�มเติิมเพ่ื่�อให้้การบัริการแก่ป็ระชาชาชน	 ได้แก่	 

การติรวจัรักษาโรคผิวห้นัง	 /คลินิกเวชศาสูติร์การเดินทางและท่องเที�ยวให้้บัริการฉีุดวัคซีึ่นโควิด-19	 ออกห้นังสู่อ 

Vaccine	 Passport	 และค้นห้าผู้ป่็วยเชิงรุก	 (Active	 Case	 Finding)	 ในพ่ื่�นที�กรุงเทพื่มห้านครร่วมกับัเจ้ัาห้น้าที� 

กลุ่มอ่�นๆ	ที�ได้รับัมอบัห้มาย	ติามติารางด้านล่าง	ดังนี�

กิจกรรม ผ้้รับบริการ	(ราย) ร้อยละ

ติรวจัรักษาโรคผิวห้นัง	/TMC 6,279 4.97	

คลินิก	ARI 31,892 25.25	

ฉีุดวัคซีึ่นโควิด-19 2,769 2.19	

ออกห้นังสู่อ	Vaccine	Passport 3,878 3.07	

การค้นห้าผู้ป่็วยเชิงรุก	(ACF) 81,510 64.52	

รวม 126,328 				100.00	
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 กินิลค ARI  งันหวิผครโาษกัรจวรต /TMC

ดิวคโนีซคัวดีฉ -19  อืสงันหกออ Vaccine Passport

 

การคนหาผูปวยเชิงรุก (ACF)

	ร้ป่ที�	8	 ผลการดำาเนินงานกิจักรรมของกลุ่มนวัติกรรมคลินิกเขติเม่อง	ปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2564
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	 กลุ่มภารกิจั	 Home	 Isolation	 และภารกิจับัริห้ารจััดการผู้ป่็วย	 (Case	 Management)	 ได้รับัมอบัห้มาย 

ในการดำาเนินงาน	การบัริการผู้ป่็วย	Home	Isolation	เพ่ื่�อรองรับัการเพิื่�มข่�นของจัำานวนผู้ป่็วย	COVID-19	

1.	 กิจกรรมการดำำาเนิินิงานิ	Home	Isolation
	 1.1	 Recruit	
   • จััดทำาฐานข้อมูลผู้ป่็วยทั�งห้มดที�ต้ิองการดูแลแบับั	Home	Isolation	ของสูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง	
   • คัดกรอง	 ติิดติาม	 ป็ระเมินอาการ	 ป็ระสูานการกับัทีมสู่งต่ิอและรายงานอาการผู้ป่็วยที�ต้ิองการการดูแล 

เร่งด่วน	 ผู้ป่็วยมีอาการและไม่มีอาการให้้กับัแพื่ทย์เวรป็ระจัำาวัน	ป็ระสูานงานกับัทีมที�เกี�ยวข้องทั�งภายในและภายนอก

ห้น่วยงานเพ่ื่�อให้้การช่วยเห้ล่อผู้ป่็วยและจััดทำาสูรุป็รายงานป็ระจัำาวัน
   • ดำาเนินการลงทะเบีัยนในระบับั	A-MED	Telehealth	

	 1.2	 Care
   • ดำาเนินการจััดทำาฐานข้อมูลผู้ป่็วยติิดเช่�อโควิด-19	 เฉุพื่าะที�เข้ารับับัริการดูแลแบับั	Home	 Isolation	 ของ

สูถาบัันป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง
   • ดำาเนินการรับัข้อมูลผู้ป่็วยนำาเข้าจัากทีม	 Recruit	 ติรวจัสูอบั	 ข้อมูลทั�วไป็ของผู้ป่็วยติิดเช่�อโควิด-19	 

ป็ระวัติิสู่วนตัิว	ข้อมูลสุูขภาพื่รวมทั�งปั็จัจััยเสีู�ยงต่ิางๆ	และการได้รับัยาติามแผนการรักษาของแพื่ทย์	
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   • ดำาเนินการติิดติามอาการของผู้ป่็วยโดยวิธีิการติิดติามเยี�ยมทางโทรศัพื่ท์และทางแอพื่พื่ลิเคชั�นไลน์	 

เพ่ื่�อป็ระเมินความเสีู�ยง	ติิดติามอาการเป็ลี�ยนแป็ลง	ปั็ญห้า	ความต้ิองการ	และป็ระเมินระดับัความรุนแรงของผู้ป่็วย
   • ดำาเนินการลงบัันท่กข้อมูลอาการ	 อุณห้ภูมิ	 สัูญญาณชีพื่	 ปั็ญห้าทางกาย	 จิัติ	 สัูงคม	 การให้้คำาแนะนำาใน 

การป็ฏิิบััติิตัิว	ความต้ิองการช่วยเห้ล่อ	ในระบับั	AMED	ทุกวันจันครบัระยะการรักษา	14	วัน	และสู่งรายช่�อให้้ทีมแพื่ทย์

พิื่จัารณาจัำาห้น่าย	 ห้ากกรณีผู้ป่็วย	 มีอาการเป็ลี�ยนแป็ลง	 ดำาเนินการรายงานแพื่ทย์เวรทราบัเพ่ื่�อพื่ิจัารณาสัู�งการรักษา	

และวางแผนให้้การช่วยเห้ล่ออย่างทันท่วงที	
   • ให้้ความช่วยเห้ล่อด้านต่ิางๆ	 เช่น	 การป็ระเมินอาการเป็ลี�ยนแป็ลงของผู้ป่็วยอย่างใกล้ชิด	 การให้้ย่มเคร่�อง

ผลิติออกซึ่เิจัน	การสูง่ต่ิอผู้ป่็วยไป็รับัการรกัษาที�โรงพื่ยาบัาล	ให้้คำาแนะนำาการป็ฏิิบััติิตัิวที�ถูกต้ิองเห้มาะสูมเพ่ื่�อแกปั้็ญห้า

ให้้สูอดคล้องกับัสูภาพื่ผู้ป่็วย
   • จััดทำาสูรุป็รายงานผลการป็ฏิิบััติิงานป็ระจัำาวันอย่างต่ิอเน่�อง
   • ป็ระชุมห้าร่อเพ่ื่�อแก้ปั็ญห้าโดยใช้เทคโนโลยีและสูรุป็รายงานผลการป็ฏิิบััติิงานเป็็นป็ระจัำาทุกวัน	ร่วมกับัทีม

ดูแล	 รักษา	 แบับัสูห้สูาขาวิชาชีพื่เพ่ื่�อห้าแนวทางในการรักษา	 ดูแล	 และแก้ไขปั็ญห้าที�เกิดข่�นกับัผู้ป่็วยที�เป็็นปั็จัจุับััน 

เพ่ื่�อป็รับัระบับัการให้้บัริการที�ดีข่�น	ให้้เกิดป็ระสิูทธิิภาพื่มากที�สุูด

	 1.3		Refer
   • สู่งข้อมูลผู้ป่็วยเข้า	Co-link	กรณี	Y2	R1	R2	และจัำาห้น่ายอ่�น	ๆ	ผู้ป่็วยในระบับั	AMED	
   • สู่งต่ิอผู้ป่็วยห้ากไป็รักษาที�	รพื่.	ห้ร่อย้ายที�อยู่	ในระบับั	AMED	
   • สู่งใบัคำาสัู�งแยกกักรักษา/ใบัรับัรองการรักษา	ทางไลน์	OA	ห้ร่อทางไป็รษณีย์
   • จััดทำาฐานข้อมูลใบัคำาสัู�งแยกกักรักษา/ใบัรับัรองการรักษา	ใน	Google	drive
   • สูรุป็ข้อมูลรายวันป็ระจัำาวันเสูนอผู้บัริห้ารรับัทราบั

	 1.4		Pharmacy
   • เติรียมรายการและจััดซ่ึ่�อ/จััดห้ายา	เวชภัณฑ์สูำาห้รับัให้้บัริการผู้ป่็วย	Home	Isolation
   • จััดยา	และเวชภัณฑ์ให้้ทีม	Rider	เพ่ื่�อนำาไป็สู่งมอบัให้้คนไข้
   • สูรุป็ข้อมูลจ่ัายยา	 Favipiravir	 รายวันป็ระจัำาวันเสูนอผู้บัริห้ารและกลุ่มงานเภสัูชกรรมบัำาราศนราดูรที�เป็็น			

แม่ข่ายรับัทราบั
   • รวบัรวมข้อมูล/สูรุป็	ใบัสัู�งยาในแต่ิละวัน

2.	 ผลการดำำาเนิินิงานิ	Home	Isolation
	 	 กลุ่มภารกิจั	Home	Isolation	ได้ดำาเนินการติามสูายวิชาชีพื่	ใช้วิชาความรู้ทางด้านการพื่ยาบัาลและสูาธิารณสุูข

ในการป็ฏิิบััติิห้น้าที�	ดำาเนินงานวางแผน	ให้้การดูแล	รักษา	ร่วมกันเป็็นทีมสูห้สูาขาวิชาชีพื่ของทาง	สูป็คม.	รวมทั�งทีมจิัติอาสูา	

ร่วมป็ฏิิบััติิห้น้าที�ในการติิดติามดูแลและให้้การช่วยเห้ล่อผู้ป่็วย	 ได้แก่	 ทีมแพื่ทย์พื่ยาบัาลจัากโรงพื่ยาบัาลสูนาม

พื่ระมงกุฎเกล้า	 อาจัารย์จัากสูถาบัันต่ิางๆ	 ทั�งภาครัฐและเอกชน	 ทีมกล่องรอดติาย	 มูลนิธิิกระจักเงา	 เจ้ัาห้น้าที�จัาก					 

กรมควบัคุมโรค	ข้าราชการบัำานาญ	ทีมไรเดอร์ที�ช่วยจััดสู่งยา	อุป็กรณ์	รวมถ่งจััดสู่งอาห้ารให้้กับัผู้ป่็วยที�บ้ัานทำาให้้การ

ดูแลผู้ป่็วยโควิด-19	ที�บ้ัาน	ครบัถ้วนติามแผนการดูแลรักษา
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	ร้ป่ที�	9		 ดำาเนินงานกลุ่มการบัริการผู้ป่็วย	Home	Isolation		

	 	 มีการนำาเทคโนโลยมีาใช้เป็็นเคร่�องม่อในการสู่�อสูารระห้วา่งทีมดูแลกับัผู้ป่็วย	ผ่านโทรศพัื่ท์	ระบับัออนไลน	์พิื่สููจัน์

ตัิวตินก่อนเข้าระบับัดูแลผู้ติิดเช่�อโควิด-19	ที�บ้ัาน	(Line	OA)	ที�เช่�อมโยงกับั	โป็รแกรม	AMED	มีการบัันท่กข้อมูลสุูขภาพื่

ของผู้ป่็วย	โดยผู้ป่็วยบัันท่กข้อมูลอุณห้ภูมิ	ออกซิึ่เจันป็ลายนิ�ว	อัติราการเต้ินของหั้วใจั	และอาการผิดป็กติิอ่�นๆ	รายงาน

เข้ามาในระบับั	 ทำาให้้ทีมดูแลผู้ป่็วยสูามารถป็ระเมินอาการ	 อาการเป็ลี�ยนแป็ลงของผู้ป่็วยได้	 และวางแผนในการให้้ 

การดูแล	รักษา	และให้้การพื่ยาบัาล	ช่วยเห้ล่อผู้ป่็วยและครอบัครัวต่ิอไป็	อย่างมีป็ระสิูทธิิภาพื่	ลดผลกระทบั	และภาวะ

แทรกซ้ึ่อนต่ิางๆ	 สูามารถแก้ไขปั็ญห้าที�คุกคามผู้ป่็วยได้อย่างทันท่วงที	 มีช่องทางในการสู่งข้อมูลผู้ป่็วยเพ่ื่�อขอรับั 

การรักษาสู่งต่ิอกรณีมีอาการเป็ลี�ยนแป็ลง	 (ระบับั	 CO-link	 ของกรมการแพื่ทย์)	 มีช่องทางในป็ระสูานงานเบัิกจ่ัายยา	

Favipiravir	 ที�เป็็นระบับั	 มีระบับัสู่งต่ิอข้อมูลรับัจ่ัายยา	 Favipiravir	 ติามจุัดที�ลงพ่ื่�นที�สูโมสูรทห้ารบัก	 ARI	 

สูถาบัันบัำาราศนราดูรที�ครบัถ้วนเป็็นปั็จัจุับััน	และได้รับัสูนับัสูนุนยา	เวชภัณฑ์จัากเคร่อข่ายภาครัฐและเอกชน	ทำาให้้มียา 

พื่อเพีื่ยงในการให้้บัริการ	 เช่น	 ชุดรอดติาย	ชุดไทยรอด	ยาสูมุนไพื่รฟ้าทะลายโจัร,	Pulse	Oximeter	จัากการการร่วมม่อ	

ของทุกฝ่้ายทำาให้้ภารกิจัการบัริการผู้ป่็วย	Home	Isolation	สูำาเร็จัลุล่วงไป็ได้
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 		 	การลดำคัวามเหล้�อมลำ�าดำา้นิการป่อ้งกนัิคัวบคัมุโรคัในิลกัษณะป่ระชิากรเฉุพาะเขตเมอ้งของผ้พ้กัอาศยัในิพ่�นิที�สำขุภัาพ
มุ่งเป่้า	:	Health	Enhancing	Zone	(HEZ)	และการพัฒนิาร้ป่แบบ	กลไกการป่้องกันิ	คัวบคัุมโรคัและภััยสำุขภัาพอย่างมีสำ่วนิร่วม
สำำาหรับหม้่บ้านิจัดำสำรร	(uVilleCare)

งานิตามภัารกิจป่้องกันิคัวบคัุมโรคัเขตเม้อง	(Non-COVID-19)

คัวามเป่็นิมา

วัตถุป่ระสำงคั์

เป่้าหมายการดำำาเนิินิงานิ

กลวิธีีการดำำาเนิินิงานิ

	 ป็ระเทศไทยมีแนวโน้มการเติิบัโติของป็ระชากรเขติเม่องเพิื่�มสููงข่�น	ปั็จัจุับัันมีจัำานวนป็ระชากรรวมทั�งสิู�นป็ระมาณ	

66	ล้านคน	ร้อยละ	50	ของป็ระชากรอาศัยอยู่ในเขติเม่อง	การคาดป็ระมาณในอีก	30	ปี็ข้างห้น้า	เขติเม่องจัะเติิบัโติข่�น	

ป็ระชากรจัะเพิื่�มข่�นเป็็นร้อยละ	67	ป็ระชากรสู่วนให้ญ่อาศัยอยูใ่นพ่ื่�นที�เขติเม่อง	ลักษณะที�อยู่อาศัยเป็็นห้มู่บ้ัานจััดสูรร	

คอนโดมิเนียม	อพื่าร์ทเมนท์	และแฟลติต่ิาง	ๆ	สูถานการณ์สุูขภาพื่มีความชุกของโรคไม่ติิดต่ิอเร่�อรังในเขติเม่องมากกว่า

ชนบัท	 การควบัคุมป้็องกันโรคและภัยสุูขภาพื่ในเขติเม่องดำาเนินการได้ยากเพื่ราะเป็็นสัูงคมระบับัปิ็ด	 ทำาให้้เจ้ัาห้น้าที�

สูาธิารณสุูขเข้าไป็ดำาเนินการให้้ความรู้และแนวทางการควบัคุมป้็องกันโรคและภัยสุูขภาพื่ได้ยากกว่าชุมชนทั�วไป็ 

สู่งผลให้้เกิดความเห้ล่�อมลำ�าในด้านสุูขภาพื่

	 1.	 พัื่ฒนารูป็แบับัการดำาเนินงานป้็องกันควบัคุมโรคและภัยสุูขภาพื่	ในลักษณะป็ระชากรเฉุพื่าะเขติเม่องของผู้พื่กั

อาศัยในพ่ื่�นที�สุูขภาพื่มุ่งเป้็า

  2.	 สูร้างกลไกการจััดการโรคและภัยสุูขภาพื่ในลักษณะป็ระชากรเฉุพื่าะเขติเม่องในพ่ื่�นที�สุูขภาพื่มุ่งเป้็า

  3.	 พัื่ฒนาชุดข้อมูลด้านสุูขภาพื่	(Data	platform)

	 มีรูป็แบับัและกลไกในการจััดการป้็องกันควบัคุมโรคและภัยสุูขภาพื่ในพ่ื่�นที�สุูขภาพื่มุ่งเป้็า

  1.	 ป็ระสูานพ่ื่�นที�	กทม.	และ	สูคร.	1	-	12	เพ่ื่�อชี�แจังแนวทางการดำาเนินงาน
   • ทำาห้นังสู่อราชการแจ้ังห้น่วยงานที�เกี�ยวข้อง
   • ออกป็ฏิิบััติิงานชี�แจังแนวทางการดำาเนินงาน	พ่ื่�นที�	กทม.	และ	สูคร.
   • รับัสูมัครห้มู่บ้ัานจััดสูรรและชุมชนเข้าร่วมโครงการ

  2.	 จััดป็ระชุมชี�แจังแนวทางการดำาเนินงานและฝึ้กป็ฏิิบััติิการจััดทำาแนวทางการควบัคุมป้็องกันโรคและภัยสุูขภาพื่

ติามบัริบัทของแต่ิละพ่ื่�นที�

	 	3.	 ออกแบับัเทคโนโลยีในการเก็บัข้อมูล	(Web	link)

  4.	 จััดทำาสู่�อป็ระชาสัูมพัื่นธ์ิโครงการ	(เสู่�อ,	แผ่นพัื่บั,	โป็สูเติอร์,	ป้็ายไวนิล)	สูนับัสูนุนพ่ื่�นที�	กทม.	สูคร.	1	-	12				

และชุมชนห้มู่บ้ัานจััดสูรรที�เข้าร่วมโครงการ



Institute for Urban Disease Control and Prevention

48 Annual Report 2021

  5.	 สูนับัสูนุนงบัป็ระมาณให้้แก่	 สูคร.	 1	 -	 11	 แห่้งละ	 100,000	 บัาท	 และสูคร.	 12	 จัำานวน	 200,000	 บัาท	 

รวมเป็็นเงินทั�งสิู�น	1,300,000	บัาท

	 6.	 พัื่ฒนาศักยภาพื่อาสูาสูมัครสูาธิารณสุูขห้มู่บ้ัานจััดสูรรและชุมชน	(อสูบั.	อสูช.)

	 7.	 เก็บัข้อมูลสุูขภาพื่ป็ระชาชนในห้มู่บ้ัานจััดสูรรและชุมชน

	 8.	 วิเคราะห์้ข้อมูลและค่นข้อมูลให้้พ่ื่�นที�

	 9.	 จััดบัริการสุูขภาพื่ในห้มู่บ้ัานจััดสูรรและชุมชน	(เน้นเร่�องโรคโควิด-19	)

	 10.	ออกแบับัเทคโนโลยีในการต่ิอเช่�อมข้อมูลสุูขภาพื่ของป็ระชากรในห้มู่บ้ัานจััดสูรรกับัห้น่วยบัริการสูาธิารณสุูข

ระดับัป็ฐมภูมิ

	 11.	ติิดติามป็ระเมินผลการดำาเนินงาน	พ่ื่�นที�	สูคร.	1	-	12	ทุกไติรมาสู

ผลการดำำาเนิินิงานิ

ภัาพกิจกรรม

	 1.	 มีห้มู่บ้ัานจััดสูรรเข้าร่วมโครงการ	จัำานวน	300	ห้มู่บ้ัาน

	 2.	 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ	 จัำานวน	 11	 ชุมชน	 (กรุงเทพื่มห้านคร	 จัำานวน	 9	 ชุมชน	 และ	 สูคร.3	 นครสูวรรค์	 

จัำานวน	2	ชุมชน)

	 3.	 มีจัังห้วัดเข้าร่วมโครงการ	จัำานวน	50	จัังห้วัด

	 4.	 มีชุดข้อมูลสุูขภาพื่	(เน้นเร่�องโควิด-19)	จัำานวน	10	ชุดข้อมูล

	 5.	 พัื่ฒนาอาสูาสูมัครสูาธิารณสุูขห้มู่บ้ัานและอาสูาสูมัครชุมชน	จัำานวน	70	คน	(กทม.)

	 6.	 ห้มู่บ้ัานจััดสูรรและชุมชน	ที�เข้มแข็งในการเฝ้้าระวังป้็องกันควบัคุมโรคโควิด	19	จัำานวน	15	แห่้ง	(ชุมชน	11	แห่้ง	

และห้มู่บ้ัานจััดสูรร	4	ห้มู่บ้ัาน)	

	ป็ระชุมราชการเพ่ื่�อต่ิอเช่�อมข้อมูลของป็ระชาชนในพ่ื่�นที�	กับั	รพื่.สูติ.	โนนฝ้รั�ง	และ	รพื่.สูติ.	ระกาย	ครั�งที�	1	วันที�	 

	 23	-	24	ธัินวาคม	2564
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	ป็ระชุมราชการเพ่ื่�อต่ิอเช่�อมข้อมูลของป็ระชาชนในพ่ื่�นที�	กับั	รพื่.สูติ.	โนนฝ้รั�ง	และ	รพื่.สูติ.	ระกาย	ครั�งที�	2	วันที�	 

	 23	มิถุนายน	2564

	จััดกิจักรรมบัริการดูแลสุูขภาพื่ของผู้พัื่กอาศัยในห้มู่บ้ัานจััดสูรร	วันที�	17	กุมภาพัื่นธ์ิ	2564
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	สูอนวิธีิการสูวมใสู่ชุดป้็องกันตินเอง	 (PPE)	 และการติรวจั	 ATK	 ชุมชนวัดทอง	 แก่	 อสูช.	 และพื่ระภิกษุสูงฆ์์	 

	 วันที�	2	กันยายน	2564

	จััดป็ระชุมค่นข้อมูลสุูขภาพื่ป็ระชาชน	ชุมชนทับัช้างคลองบัน	เขติสูะพื่านสููง	วันที�	27	กันยายน	2564
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	ลงสูำารวจัชุมชนสูอบัสูวนผู้ป่็วยโควิด-19	และแนะนำาการป็ฏิิบััติิตัิวแก่ผู้ป่็วยที�อยูใ่นระห้ว่างกักตัิว	Home	Isolation	 

	 วันที�	26	ตุิลาคม	2564
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    การพัฒนิาหลักสำ้ตรผ้้เชิี�ยวชิาญดำ้านิการป่้องกันิคัวบคัุมโรคัเขตเม้อง
	 	 สูป็คม.	กรมควบัคุมโรคจััดทำาห้ลักสููติรผู้เชี�ยวชาญด้านการป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง	 ร่วมกับัมห้าวิทยาลัย

นวมินทราธิิราช	 และมูลนิธิิป็้องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง	 ระยะเวลาในการอบัรม	 1	 ปี็	 (ไม่รวมช่วง	 Internships)	 ซ่ึ่�งมี 

กลุ่มเป้็าห้มาย	ค่อ	บุัคลากรด้านสูาธิารณสุูขที�ทำางานด้านเขติเม่อง	จัากกรมควบัคุมโรค	(กองวิชาการสู่วนกลางและ	สูคร.)	

องค์กรป็กครองสู่วนท้องถิ�น	และองค์กรเอกชน	

  ชืิ�อหลักส้ตร: วิทยาศาสูติรมห้าบััณฑิติ	สูาขาวิชาการป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง	

		 	 	 	 	 	 (Master	of	Science	in	Urban	Disease	Control:	M-UDC)

   หลักป่รัชิญาและแนิวคิัดำ:

	 	 พื่ลวัติรการเป็ลี�ยนแป็ลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของสูภาวะทางสัูงคมและเศรษฐกิจัที�นำาไป็สูู่ระบับันิเวศน์และ

การใช้ชีวิติรูป็แบับัให้มที่�เคล่�อนไห้ว	แข่งขันกับัเวลาและโอกาสู	กลายเป็็นศูนย์รวมของความห้ลากห้ลาย	ซ่ึ่�งก่อให้้เกิดการ

ห้ลอมรวมที�เปี็�ยมศักย์ของพื่ฤติิกรรมการใช้ชีวิติที�นำาไป็สูู่วัฒนธิรรมการอยู่อาศัยในเม่องให้ญ่	ก่อให้้เกิดพื่ลังงานแฝ้งทาง

สัูงคมที�พื่ร้อมป็ะทุระเบิัดสูู่การเป็ลี�ยนแป็ลงทั�งด้านบัวกและด้านลบั	การจััดการโดยอาศัยความรู้และทักษะที�เกิดจัากการ

ศ่กษาวิจััยที�มีคุณภาพื่	จัะลดความเสีูยห้ายและก่อให้้เกิดการพัื่ฒนาที�ยั�งย่นต่ิอไป็

สร�างระบบดูแลสุขภาพด�านป�องกันควบคุมโรค

ให�เกิดประสิทธิภาพ ควบคู�สร�างความเป�นธรรม (equity in health)

ให�ประชาชนในเขตเมือง

ผชช. 
ป.โท & เอก

นักว�จัยที่สามารถ
พัฒนาข�อเสนอ
เชิงนโยบายระดับชาติ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีความรู� เข�าใจ &
ทักษะพัฒนางานระดับนโยบาย

หัวหน�าทีม
ปฏิบัติการพ�้นที่

จัดการทางระบาด
ที่เข�มแข็ง

ความมั่นคงของ
ระบบบร�การปฐมภูมิ
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DDC TR-UDC Program’s M.Sc.in UDC (M-UDC)

World class
Expertises

and skillsets in UDC

one-year
skill-based

M-UDC

philosophy Behind

master of science in urban
Disease control

Experts and stakeholder forum

Core
Body of Knowledge

and Skillsets

Data Sciences and Big
Data Analytics

Policy Planning and
Financing for UDC

Medical Socio-
Anthropology for UDC

Private Roles and PPPs
in UDC

Research or other forms of relevant papers and course works

Basic subjects of University’s Master of Science course

Epidemiology for Urban
Disease Control

Policy & Planning in UDC

Principle of Epidemiology

Applied Epidemiologgy for UDC

Traffic Medicine and other
Prevent Medicine Epidemiology

Financing & Health Economics

Local Health Authority
Laws/Administration

Med-Sociology

Med-Anthropology

Private Provider Roles

PPP’s

   เป้่าหมาย:

   1.		 ผลิติผู้เชี�ยวชาญด้านการป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง	และเป็็นสู่วนห้น่�งในทีมชุดป็ฏิิบััติิการทั�งในพ่ื่�นที�เขติเม่อง	

และต่ิางป็ระเทศ

   2.		 ผลิตินักวิจััยที�มีศักยภาพื่วิเคราะห์้และพัื่ฒนานโยบัายด้านการควบัคุมโรคเขติเม่อง

   3.		 สูนับัสูนุนผู้สูำาเร็จัห้ลักสููติรป็ริญญาโทที�มีทัศนคติิ	และผลการเรียนโดดเด่นให้้ศ่กษาต่ิอระดับัป็ริญญาเอก

       โคัรงสร้างหลักส้ตร:
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	ภาพื่การป็ระชุมเพ่ื่�อติกลงความร่วมม่อระห้ว่าง	 มห้าวิทยาลัยนวมิทราธิิราช	 กับั	 สูป็คม.	 กรมควบัคุมโรค	 และ 

	 มูลนิธิิป้็องกันควบัคุมโรคเขติเม่อง

	ภาพื่การป็ระชุมคณะกรรมการบัริห้ารแผนงานและคณะกรรมการพัื่ฒนาห้ลักสููติรผู้เชี�ยวชาญด้านการป้็องกัน 

	 ควบัคุมโรคเขติเม่อง



สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

55รายงานประจำาปี2564
 		 	การดำำาเนิินิงานิจัดำตั�งระบบเฝ้้าระวังแบบบ้รณาการเพ่�อติดำตามแนิวโน้ิมสำถานิการณ์และสำายพันิธีุ์ ไข้หวัดำใหญ่และ							
เชิ้�อก่อโรคัระบบทางเดิำนิหายใจอ้�นิๆ	 ในินัิกท่องเที�ยวและผ้้พักอาศัยในิกรุงเทพมหานิคัรที�เข้ารับการรักษาในิโรงพยาบาล														
(Flu-Bangkok)

คัวามเป่็นิมา

ผลการดำำาเนิินิงานิ

	 โครงการ	 Flu-Bangkok	 เป็็นโครงการ	 Non-Research	 ภายใต้ิการสูนับัสูนุนงบัป็ระมาณจัากศูนย์ความร่วมม่อ

ไทย	-	สูห้รัฐ	ด้านสูาธิารณสุูข	(TUC)	ซ่ึ่�งมีระยะเวลาการดำาเนินโครงการ	5	ปี็	(2560	-	2564)	ดำาเนินงานโดยคณะทำางาน

โครงการฯ	ร่วมกับัเคร่อข่ายโรงพื่ยาบัาลเอกชนในพ่ื่�นที�กรุงเทพื่มห้านคร	มีวัติถุป็ระสูงค์	ดังนี�	

	 1.	 เพ่ื่�อเสูริมสูร้างความเข้มแข็งระบับัเฝ้้าระวังโรคไข้ห้วัดให้ญ่	 ด้านการติรวจัจัับัและติิดติามสูถานการณ์	 

และสูายพัื่นธ์ุิเช่�อก่อโรคไข้ห้วัดให้ญ่	ในพ่ื่�นที�กรุงเทพื่มห้านคร

	 2.	 เพ่ื่�อพัื่ฒนาระบับัการรายงานเฝ้้าระวังแนวโน้มสูายพัื่นธ์ุิเช่�อก่อโรคไข้ห้วัดให้ญ่ในพ่ื่�นที�กรุงเทพื่มห้านคร

	 3.	 เพ่ื่�อเสูริมสูร้างความเข้มแข็งเคร่อข่ายโรงพื่ยาบัาลเอกชนในการเฝ้้าระวังโรคไข้ห้วัดให้ญ่	และเช่�อก่อโรคระบับั

ทางเดินห้ายใจัอ่�นๆ	ในพ่ื่�นที�กรุงเทพื่มห้านคร

	 โดยมีการดำาเนินงานโครงการที�สูำาคัญ	ได้แก่	

	 1.	 สูนับัสูนุนโรงพื่ยาบัาลเอกชนเคร่อข่าย่ในการสู่งตัิวอย่างติรวจัทางห้้องป็ฏิิบััติิการเพ่ื่�อเฝ้้าระวังสูายพัื่นธ์ุิไข้ห้วัดให้ญ่

และเช่�อก่อโรคระบับัทางเดินห้ายใจัอ่�นๆ	ในผู้ป่็วยที�มีอาการเข้าได้ติามนิยามไข้ห้วัดให้ญ่	รวมถ่งสูนับัสูนุนวัสูดุและอุป็กรณ์

ในการเก็บัตัิวอย่าง

  2.	 สูนับัสูนุนข้อมูลทางวิชาการเกี�ยวกับัองค์ความรู้เร่�องโรคและแนวโน้มสูถานการณ์	 รวมถ่งเทคนิคแนวทาง 

การเก็บัตัิวอย่างทางห้้องป็ฏิิบััติิการผ่านกิจักรรมการป็ระชุมเชิงป็ฏิิบััติิการ	 การป็ระชุม	 site	 visit	 ร่วมกับัเคร่อข่าย	 

และมีการติิดติามผลการดำาเนินงานอย่างต่ิอเน่�อง

	 3.	 แลกเป็ลี�ยนข้อมูลเฝ้้าระวังโรคไข้ห้วัดให้ญ่ร่วมกับัโรงพื่ยาบัาลเอกชนเคร่อข่ายเพ่ื่�อนำาข้อมูลมาวิเคราะห์้และ

จััดทำารายงานรายเด่อนเผยแพื่ร่ให้้แก่เคร่อข่ายเพ่ื่�อใช้ป็ระโยชน์

ป่ี	2560	-	2562	
 •  ศ่กษาความเป็็นไป็ได้ของการทำาโครงการและได้โรงพื่ยาบัาลเอกชนที�ยินดีเข้าร่วมโครงการ	จัำานวน	9	แห่้ง
 •  ดำาเนินติามกิจักรรมโครงการฯ	และมีการติิดติามผลการดำาเนินงานของเคร่อข่ายอย่างต่ิอเน่�อง

ป่ี	2563	-	2564	 
 •  ขยายเคร่อข่ายในโรงพื่ยาบัาลเอกชน	3	แห่้ง	โรงพื่ยาบัาลเคร่อข่ายสัูงกัดสูำานักการแพื่ทย์	11	แห่้ง
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	 	ผลการเฝ้้าระวังผู้ป่็วยสูงสัูยโรคไข้ห้วัดให้ญ่ที�โรงพื่ยาบัาลเอกชน	 9	 แห่้ง	 ได้สู่งตัิวอย่างเข้าร่วมโครงการ																	

Flu-Bangkok	ตัิ�งแต่ิปี็	2560	-	2564	จัำานวนทั�งสิู�น	1,423	ราย	เป็็นเพื่ศชาย	ร้อยละ	54.74	และเพื่ศห้ญิง	ร้อยละ	45.26	

ค่าเฉุลี�ยอายุเท่ากับั	 49	 ปี็	 (อายุน้อยที�สุูด	 0	 ปี็,	 อายุสููงสุูด	 103	 ปี็)	 กลุ่มอายุที�พื่บัมากที�สุูดค่อ	 กลุ่มอายุ	 0	 -	 4	 ปี็	 

ร้อยละ	42.87	รองลงมาค่อ	กลุ่มอายุ	60	ปี็ข่�นไป็	ร้อยละ	18.48	และกลุ่มอายุ	35	-	59	ปี็	ร้อยละ	17.29	ติามลำาดับั	

อาชีพื่ที�พื่บัมากที�สุูดค่อ	 กลุ่มเด็กในป็กครอง	 ร้อยละ	 41.67	 รองลงมาค่อ	 กลุ่มนักเรียน/นักศ่กษา	 ร้อยละ	 9.49	 และ 

กลุ่มว่างงาน/ไม่มีอาชีพื่	 ร้อยละ	 8.78	 ติามลำาดับั	 โดยกลุ่มเขติพื่บัอยู่ในเขติกรุงเทพื่ติะวันออกมากที�สุูด	 ร้อยละ	 35.07	 

รองลงมาค่อ	กรุงเทพื่ธินใต้ิ	ร้อยละ	10.68	และกรุงเทพื่ใต้ิ	ร้อยละ	10.19	ติามลำาดับั	ข้อมูลทางคลินิก	ผู้ป่็วยสู่วนให้ญ่

เป็็นผู้ป่็วย	 ILI	 ร้อยละ	 39.92	 รองลงมาค่อ	 ผู้ป่็วย	 SARI	 ร้อยละ	 14.76	 และผู้ป่็วย	 ICU	 ร้อยละ	 11.10	 ติามลำาดับั	 

อาการผู้ป่็วยที�พื่บัมากที�สุูดค่อ	ไอ	ร้อยละ	85.24	รองลงมาค่อ	ไข้	ร้อยละ	83.13	และมีเสูมห้ะ	ร้อยละ	69.85	ติามลำาดับั	

ป็ระวัติิเสีู�ยงที�พื่บัมากที�สุูดค่อ	ไม่ได้รับัวัคซีึ่น	ร้อยละ	69.57	รองลงมาค่อ	สัูมผัสูกับัผู้ป่็วยไข้ห้วัดให้ญ่	ร้อยละ	13.49	และ

ป่็วยเป็็นกลุ่มก้อน	ร้อยละ	6.96	ติามลำาดับั



สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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	 	ผลจัากการติรวจัวิเคราะห์้ทางห้้องป็ฏิิบััติิการด้วยวิธีิ	PCR	พื่บัเช่�อไข้ห้วัดให้ญ่และเช่�อก่อโรคทางเดินห้ายใจัอ่�นๆ	

จัำานวนทั�งสิู�น	752	ราย	คิดเป็็นร้อยละ	52.85	โดยพื่บัเป็็นเช่�อก่อโรคทางเดินห้ายใจัอ่�นๆ	459	ราย	ร้อยละ	61.04	และ

เป็็นเช่�อไข้ห้วัดให้ญ่	293	ราย	ร้อยละ	38.96	โดยสูายพัื่นธ์ุิของเช่�อไข้ห้วัดให้ญ่ที�พื่บัมากที�สุูดค่อ	ชนิด	Flu	A/H1	2009	

ร้อยละ	42.32	รองลงมาค่อ	ชนิด	Flu	B	ร้อยละ	32.76	และชนิด	Flu	A/H3	ร้อยละ	24.92	ติามลำาดับั

(ข)

	ร้ป่ที�	10		ผลจัากการติรวจัวิเคราะห์้ทางห้้องป็ฏิิบััติิการด้วยวิธีิ	PCR

	 	 	 (ก)	เช่�อไข้ห้วัดให้ญ่	(ข)	เช่�อก่อโรคทางเดินห้ายใจัอ่�นๆ

(ก)
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ข�อมูลภาพรวมหน�วยงาน ผลการปฏิบัติราชการ 
และผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ผลงานเด�นประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ทิศทางการดำเนินงานป�องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานด�านการเง�น

ส�วนที่ 5

ส�วนที่ 1 ส�วนที่ 2 ส�วนที่ 3 ส�วนที่ 4 ส�วนที่ 5

สถาบัันป้้องกัันควบัคุมโรคเขตเมือง กัรมควบัคุมโรค กัระทรวงสาธารณสุข

59รายงานประจำำาปี2564





สถาบัันป้้องกัันควบัคุมโรคเขตเมือง กัรมควบัคุมโรค กัระทรวงสาธารณสุข
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	 สถาบัันป้้องกัันควบัคุมโรคเขตเมือง	 มีวิสัยทััศน์	“ป้ระชาชนเขตเมืองได้้รับักัารป้้องกัันควบัคุมโรคและภััยสุขภัาพ

ระดั้บัมาตรฐานสากัลภัายในปี้	 2580”	 และมีกัารด้ำาเนินงานป้้องกัันควบัคุมโรคและภััยสุขภัาพภัายใต้แผนยุทัธศาสตร์ชาติ

ระยะ	20	ปี้	ด้้านกัารป้้องกัันควบัคุมโรคและภััยสุขภัาพ	(พ.ศ.	2561	-	2580)	เพื�อใช้เป็้นกัรอบัในกัารจััด้ทัำาแผนต่างๆ 

ให้้สอด้คล้องและบูัรณากัารกััน	 เพื�อให้้กัารป้ฏิิบััติราชกัารเกิัด้ผลสัมฤทัธิ�	 และขับัเคลื�อนกัารด้ำาเนินงานให้้บัรรลุตาม 

เป้้าห้มายและวิสัยทััศน์ทีั�กัำาห้นด้ไว้	ให้้ป้ระชาชนมีระบับักัารดู้แลสุขภัาพทีั�ดี้ข้�นและเป็้นธรรม

ทิิศทิางการดำำาเนิินิงานิป้้องกันิ
ควบคุมโรคเขตเมือง
ป้ระจำำาป้ีงบป้ระมาณ พ.ศ. 2565

ส่่วนิทิ่�
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 1.	 การลดความเหล่�อมลำ�าด้านการป้้องกันควบคุมโรคในลักษณะป้ระชากรเฉพาะเขตเม่องของผู้้้พักอาศััยใน

พ่�นท่ี่�สุุขภาพมุ�งเป้้า	

	 	 พัฒนารูป้แบับักัารด้ำาเนินงานป้้องกัันควบัคุมโรคและภััยสุขภัาพในลักัษณะป้ระชากัรเฉพาะเขตเมืองของ												

ผู้พักัอาศัยในพื�นทีั�สุขภัาพมุ่งเป้้า	 และพัฒนาศักัยภัาพเครือข่ายกัารด้ำาเนินงานป้้องกัันควบัคุมโรคและภััยสุขภัาพ															

ในพื�นทีั�เพื�อแก้ัปั้ญห้ากัารเข้าถ้งบัริกัารสุขภัาพของป้ระชาชนในพื�นทีั�ดั้งกัล่าวได้้อย่างมีป้ระสิทัธิภัาพ

	 2.	 การพัฒนาคุณภาพห้องป้ฏิิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคระบาดท่ี่�เป็้นปั้ญหาในเขตเม่องสุ้�มาตรฐานสุากลและ

คงไว้ซ่ึ่�งมาตรฐานเดิมอย�างต�อเน่�อง

	 	 พัฒนาห้้องป้ฏิิบััติกัารให้้ได้้มาตรฐานสากัล	 ISO	 15189/15190	 และคงไว้ซ้ึ่�งมาตรฐาน	 (Laboratory																

Accreditation)	 ทัางห้้องป้ฏิิบััติกัารอย่างต่อเนื�องเพื�อรองรับักัารตรวจัวิเคราะห้์ทัางห้้องป้ฏิิบััติกัารทัั�งกัารตรวจัห้าเชื�อ

โรคโควิด้-19	โรคติด้ต่อทัางเดิ้นห้ายใจั	โรคไข้ห้วัด้ให้ญ่	กัารตรวจัห้าภูัมิคุ้มกัันต่อเชื�อโควิด้-19	เป็้นต้น

	 3.	 การพัฒนากำาลังคนด้านป้้องกันควบคุมโรคเขตเม่อง	ปี้งบป้ระมาณ	2565

	 	 ผลิตนักัวิจััย	ผู้เชี�ยวชาญผู้นำาทีั�มีความสามารถในกัารวิเคราะห์้และพัฒนานโยบัายรวมทัั�งกัารป้ฏิิบััติงานควบัคุมโรค	

เขตเมืองภัาคสนามในฐานะหั้วห้น้าชุด้ห้รือผู้ร่วมทีัมป้ฏิิบััติกัารในพื�นทีั�เขตเมืองทัั�งในป้ระเทัศและต่างป้ระเทัศ 

โด้ยมีกิัจักัรรมอบัรมห้ลักัสูตรระยะสั�น	และระดั้บัป้ริญญาโทั	สาขาวิชากัารป้้องกัันควบัคุมโรคเขตเมือง	

	 4.	 พัฒนางานนวัตกรรมคลินิกในร้ป้แบบ	Smart	Clinic

	 	 พัฒนาระบับักัารแพทัยท์ัางไกัล	(Telemedicine)	และจััด้รูป้แบับับัริกัารเอ็กัซ์ึ่เรย์เคลื�อนทีั�	เพื�อลด้ปั้ญห้าความ

แออัด้ในกัารรับับัริกัารให้้ผู้รับับัริกัารสามารถเข้าสู่ระบับับัริกัารสุขภัาพอย่างมีป้ระสิทัธิภัาพ	 สะด้วกั	 รวด้เร็ว	 และ													

ได้้มาตรฐาน	

	 5.	 การพัฒนางานวิจัย	นวัตกรรมและเที่คโนโลย่ด้านการป้้องกันควบคุมโรคเขตเม่อง

	 	 เพิ�มป้ระสิทัธิภัาพโครงกัารวิจััย	 นวัตกัรรมและเทัคโนโลยี	 สนับัสนุนกัารเข้าถ้งฐานข้อมูลและกัารตีพิมพ์													

ผลงานในระดั้บันานาชาติ	และพัฒนาวารสารสถาบัันป้้องกัันควบัคุมโรคเขตเมืองผ่านกัารรับัรองตามเกัณฑ์์กัารป้ระเมิน

คุณภัาพของวารสารในฐานข้อมูล	TCI	รวมทัั�งพัฒนาศักัยภัาพคณะกัรรมกัารพัฒนาวิชากัารนวัตกัรรมและเทัคโนโลยีของ

ห้น่วยงาน

	 6.	 การบ้รณาการความร�วมม่อขับเคล่�อนงานเฝ้้าระวัง	 ป้้องกัน	ควบคุมโรคไวรัสุโคโรนาสุายพันธุุ์�ใหม�	 2019	

และโรคติดต�อสุำาคัญในเร่อนจำา

	 	 สนับัสนุนกัารเข้าถ้งกัารเฝ้้าระวังโรคติด้เชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุให้ม่	 2019	 และโรคติด้ต่อสำาคัญในเรือนจัำา	

เช่น	HCV/TB	เป็้นต้น	และพัฒนาศักัยภัาพครูฝึ้กัอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจัำา	(อสรจั.)	7	แห่้ง	เพื�อให้้เกิัด้กัารบูัรณากัาร	

กัารด้ำาเนินงานของห้น่วยงานทีั�เกีั�ยวข้องให้้เป็้นไป้ด้้วยความเรียบัร้อย	มีป้ระสิทัธิภัาพและป้ระสิทัธิผล

แผนิงานิส่ำาคัญ ป้ี 2565
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ภาคผนวก
ประมวลภาพกิจกรรมสำคัญ 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564
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1. กรมควบคุมโรค โดำย ส่ป้คม. ร่วมจำัดำบูธกิจำกรรมการควบคุมเคร่�องดำื�มแอลกอฮอล์ ในิพิธ่มอบโล่และเก่ยรติบัตร      
 ร้านิอาหารป้ลอดำเหล้าเข้าพรรษา วันิทิ่� 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรัตนิโกส่ินิทิร์ ศาลาว่าการกรุงเทิพมหานิคร เส่าชิิงชิ้า

2. กรมควบคุมโรค  โดำย ส่ป้คม. ร่วมกับศูนิย์ความร่วมมือไทิย - ส่หรัฐ ดำ้านิส่าธารณสุ่ข และภาค่เคร่อข่าย โรงพยาบาล 
 เอกชินิ และโรงพยาบาลส่ังกัดำกรุงเทิพมหานิคร จำัดำป้ระชิุมหาร่อแนิวทิางการพัฒนิาและเชิื�อมโยงข้อมูล การเฝ้้าระวัง 
 โรคไข้หวัดำใหญ่ และเชิื�อก่อโรคทิางเดิำนิหายใจำ ในิพ้�นิท่ิ�เขตเมือง วันิท่ิ� 17 พฤศจิำกายนิ 2563 ณ ห้องป้ระชุิม ชัิ�นิ 3  
 ส่ถาบันิป้้องกันิควบคุมโรคเขตเมือง

3. กรมควบคมุโรค โดำย ส่ป้คม. รว่มกบัส่ำานิกัอนิามยั กรงุเทิพมหานิคร ลงพ้�นิทิ่�ตรวจำเชิงิรกุโควดิำ 19 โดำยรถเกบ็ตวัอยา่ง 
 ช่ิวนิิรภัยพระราชิทิานิ ในิกลุ่มแรงงานิต่างด้ำาว วันิท่ิ� 19 มกราคม 2564 ณ บริเวณซอย14 เขตบางขุนิเท่ิยนิ กรุงเทิพมหานิคร
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4. กรมควบคุมโรค โดำย ส่ป้คม. และ ส่คร. 9 จำ.นิครราชิส่่มา ร่วมกับอาส่าส่มัครส่าธารณสุ่ขหมู่บ้านิจัำดำส่รร 
 จำังหวัดำนิครราชิส่่มา จำัดำกิจำกรรมบริการดำูแลสุ่ขภาพของผู้พักอาศัยในิหมู่บ้านิจำัดำส่รร วันิทิ่� 17 กุมภาพันิธ์ 2564  
 ณ ศาลาป้ระชิาคม หมู่บ้านิรุ่งนิิรันิดำร์ 4 อำาเภอเมืองนิครราชิส่่มา จำังหวัดำนิครราชิส่่มา

5. กรมควบคุมโรค โดำย ส่ป้คม. ป้ระกาศเจำตนิารมณ์ดำ้านิคุณธรรมและความโป้ร่งใส่ในิการทิำางานิกรมควบคุมโรค  
 ป้ระจำำาป้ีงบป้ระมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้แนิวคิดำ “กรมควบคุมโรคใส่ส่ะอาดำ ร่วมต้านิทิุจำริต (DDC Zero Tolerance)”  
 วันิทิ่� 17 กุมภาพันิธ์ 2564  ณ ห้องป้ระชิุม ชิั�นิ 3 ส่ถาบันิป้้องกันิควบคุมโรคเขตเมือง

6. กรมควบคุมโรค โดำย ส่ป้คม. เส่ริมส่ร้างศักยภาพบุคลากร พัฒนิาหลักสู่ตรผู้เชิ่�ยวชิาญดำ้านิการป้้องกันิควบคุมโรค 
 เขตเมือง ครั�งทิ่� 3 วันิทิ่� 2 กุมภาพันิธ์ 2564 ณ ห้องป้ระชิุม ชิั�นิ 3 อาคารส่ถาบันิป้้องกันิควบคุมโรคเขตเมือง
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7. กรมควบคุมโรค โดำย ส่ป้คม. ร่วมกับกรมราชิทิัณฑ์์ ป้ฏิิบัติการคัดำกรองการติดำเชืิ�อเอชิไอวี ซิฟิิลิส่ และโรคไวรัส่ตับ 
 อกัเส่บซ่ในิกลุ่มผูต้อ้งขงั ภายใต้โครงการราชิทิณัฑ์ ์ป้นัิส่ขุ ทิำาความ ดำ ่เพ้�อชิาต ิ ศาส่นิ ์กษตัรยิ ์ในิเร่อนิจำำา/ทิณัฑ์ส่ถานิ  
 พ้�นิทิ่�กรุงเทิพฯ เริ�มแห่งแรกเร่อนิจำำากลางคลองเป้รม วันิทิ่� 9 ม่นิาคม 2564 เวลา 09.30 นิ. ณ ห้องป้ระชิุมชิั�นิ 2 เร่อนิ 
 จำำากลางคลองเป้รม กรุงเทิพมหานิคร

8. กรมควบคุมโรค โดำย ส่ป้คม. ส่ื�อส่ารเชิิงรุก ให้ความรู้ และส่ร้างความเข้าใจำ “วิธ่การและแนิวทิางป้้องกันิโรคติดำเชืิ�อ 
 ไวรัส่โคโรนิา 2019 (COVID - 19)” ในิส่ถานิศึกษา วันิทิ่� 11 ม่นิาคม 2564 ณ ห้องศักดำิ� ผาสุ่ขนิิรันิต์ หอป้ระชิุม 
 พ่อขุนิรามคำาแหงมหาราชิ มหาวิทิยาลัยรามคำาแหง
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9. กรมควบคุมโรค โดำย ส่ป้คม. เส่ริมกำาลังการคัดำกรอง และตรวจำค้นิหาเชิื�อโควิดำ 19 เชิิงรุก ในิพ้�นิทิ่�จำังหวัดำส่มุทิรส่าคร  
 โดำยรถเก็บตัวอย่างช่ิวนิิรภัยพระราชิทิานิ และรถวิเคราะห์ผลดำ่วนิพิเศษพระราชิทิานิ วันิทิ่� 2 ม่นิาคม 2564  
 ณ ศาลากลางจำังหวัดำส่มุทิรส่าคร

10. กรมควบคมุโรค โดำย ส่ป้คม. ป้ระกาศนิโยบายองคก์รรอบรู้ด้ำานิสุ่ขภาพและมอบรางวลั February IUDC Star Award  
 ดำาวเดำ่นิป้ระจำำาเดำือนิกุมภาพันิธ์ ผู้ม่ความเชิ่�ยวชิาญในิงานิอาช่ิพ วันิทิ่� 12 ม่นิาคม 2564 ณ ห้องป้ระชิุม ชัิ�นิ 3  
 ส่ถาบันิป้้องกันิควบคุมโรคเขตเมือง
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11. กรมควบคุมโรค โดำย ส่ป้คม. จำัดำป้ระชิุมเชิิงป้ฏิิบัติการพัฒนิาศักยภาพเจำ้าหนิ้าทิ่�เพ้�อป้ฏิิบัติการควบคุมโรค  
 ในิหนิ่วยป้ฏิิบัติการควบคุมโรคติดำต่อ (Communicable Disease Control Unit: CDCU) ป้ระจำำาป้ี 2564 รุ่นิทิ่� 1  
 วันิทิ่� 15 - 19 ม่นิาคม 2564 ณ โรงแรมมารวย การ์เดำ้นิ กรุงเทิพมหานิคร

12. กรมควบคมุโรค โดำย ส่ป้คม. รว่มกบัส่ำานิกังานิเขตบางแค ศนูิยบ์รกิารส่าธารณส่ขุ 40 บางแค WHO และมลูนิธิศิภุนิิมติ  
 ดำำาเนิินิงานิการอบรมพัฒนิาศักยภาพอาส่าส่มัครส่าธารณสุ่ขต่างดำ้าว (อส่ต.) ในิเขตพ้�นิท่ิ�กรุงเทิพมหานิคร  
 วันิทิ่� 26 ม่นิาคม 2564 ณ วัดำนิิมมานิรดำ่ เขตบางแค กรุงเทิพมหานิคร



Institute for Urban Disease Control and Prevention

72 Annual Report 2021

13. ส่ป้คม. ร่วมทิ่มกรมควบคุมโรค จำับมือเคร่อข่าย ร่วมตรวจำส่อบการป้ฏิิบัติตามมาตรการป้้องกันิโควิดำ-19  
 และป้ระชิาส่ัมพันิธ์ข้อกฎหมาย พรบ.เคร่�องดำื�มแอลกอฮอล์ และยาสู่บ ในิส่ถานิป้ระกอบการ ส่ถานิบันิเทิิง วันิทิ่� 12  
 เม.ย. 64 ณ เขตบางรัก กรุงเทิพมหานิคร

14. กรมควบคุมโรค โดำย ส่ป้คม. ร่วมกับส่ถาบันิพัฒนิาสุ่ขภาวะเขตเมือง กรมอนิามัย ให้บริการฉ่ีดำวัคซ่นิป้้องกันิ 
 โรคโควิดำ 19 ให้กับเจำ้าหนิ้าทิ่�ทิ่�ป้ฏิิบัติงานิภายในิส่ถานิกักกันิโรคแห่งรัฐ วันิทิ่� 30 เมษายนิ 2564 ณ ส่ถาบันิพัฒนิา 
 สุ่ขภาวะเขตเมือง เขตบางเขนิ กรมควบคุมโรค
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15. กรมควบคุมโรค โดำย ส่ป้คม. ร่วมกับหน่ิวยงานิเคร่อข่ายให้บริการค้นิหาโรคโควิดำ 19 เชิิงรุก โดำยรถเก็บตัวอย่าง             
 ชิ่วนิิรภัยพระราชิทิานิ วันิทิ่� 1 พ.ค. 64 ณ ส่นิามก่ฬาธูป้ะเตม่ย์  

16. กรมควบคุมโรค โดำย ส่ป้คม. ร่วมกับส่ำานิักงานิเขตส่ัมพันิธวงศ์ และศูนิย์บริการส่าธารณสุ่ข 13 ไมตรีวานิิชิ ให้บริการ 
 ตรวจำคัดำกรองโควิดำ 19 เชิิงรุก โดำย รถเก็บตัวอย่างช่ิวนิิรภัยพระราชิทิานิ วันิท่ิ� 5 กรกฎาคม 2564 ณ ตลาดำเก่าเยาวราชิ

17. กรมควบคุมโรค โดำย ส่ป้คม. ร่วมกับส่ำานัิกงานิคณะกรรมการควบคุมเคร่�องดืำ�มแอลกอฮอล์ และกองป้้องกันิการบาดำเจ็ำบ  
 จัำดำกิจำกรรมรณรงค์ รักแม่ drink don't drive safe ช่ิวิตให้ป้ลอดำภัย ห่างไกลโควิดำ มอบหมวกกันินิ็อค  
 ให้แก่ ซุป้เป้อร์ ไรเดำอร์ (Super Rider) จำิตอาส่า วันิทิ่� 1 ส่ิงหาคม 2564 ณ ส่ถาบันิป้้องกันิควบคุมโรคเขตเมือง
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18. กรมควบคุมโรค โดำย ส่ป้คม. ร่วมกับส่ภาเทิคนิิคการแพทิย์ และมูลนิิธิศุภนิิมิตแห่งป้ระเทิศไทิย จำัดำกิจำกรรมฝ้ึกอบรม 
 หลักสู่ตร อาส่าส่มัครส่าธารณสุ่ขควบคุมโรค (อส่คร.) รุ่นิทิ่� 2 ให้กับเจำ้าหนิ้าทิ่�จำากส่ถานิป้ระกอบการ ภาคเอกชินิ  
 และเจ้ำาหน้ิาท่ิ�จำิตอาส่าจำากโครงการ Super Rider จำิตอาส่า วันิท่ิ� 22 กันิยายนิ 2564 ณ บริเวณหน้ิาห้องป้ระชุิม  
 ชิั�นิ 3 อาคารส่ถาบันิป้้องกันิควบคุมโรคเขตเมือง

19. กรมควบคุมโรค โดำย ส่ป้คม. ร่วมแส่ดำงมุทิิตาจิำต แด่ำผู้เกษ่ยณอายุราชิการป้ระจำำาปี้ 2564 พร้อมมอบรางวัล IUDC Star  
 Award ให้บุคลากร ส่ป้คม. วันิทิ่� 28 กันิยายนิ 2564 ณ ส่ถาบันิป้้องกันิควบคุมโรคเขตเมือง
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ข้อมูลภาพรวมหนิ่วยงานิ
•	 นโยบัายผู้บัริห้ารด้้านสาธารณสุข

รายงานิดำ้านิการเงินิ
•	 งบัป้ระมาณได้้รับัจััด้สรรป้ระจัำาปี้งบัป้ระมาณ	2564
•	 ผลกัารเบิักัจ่ัายงบัป้ระมาณป้ระจัำาปี้งบัป้ระมาณ	2564

ผลการป้ฏิิบัติราชิการ และผลดำำาเนิินิงานิโครงการตามจำุดำเนิ้นิการป้้องกันิควบคุมโรคเขตเมือง 
พ.ศ. 2563 - 2564 (4 เส่าหลัก) ป้ระจำำาป้ีงบป้ระมาณ พ.ศ. 2564
•	 ผลกัารป้ฏิิบััติราชกัารป้ระจัำาปี้งบัป้ระมาณ	พ.ศ.	2564

ข้อมูลองค์กร
•	 วิสัยทััศน์	อำานาจัห้น้าทีั�ตามกัฎห้มาย	ค่านิยม	และอัตรากัำาลังบุัคลากัรของสถาบัันป้้องกััน 
	 ควบัคุมโรคเขตเมือง

•	 ผังเชื�อมโยงแผนป้ฏิิบััติกัารด้้านกัารป้้องกัันควบัคุมโรคและภััยสุขภัาพของป้ระเทัศ	 
	 แผนงาน	 ลด้โรค/ภััย/เชิงระบับั	 โครงกัารตามแผนแม่บัทัฯ	 กัับัแผนฯ	 สถาบัันป้้องกััน 
	 ควบัคุมโรคเขตเมือง

•	 แผนผังผู้บัริห้ารสถาบัันป้้องกัันควบัคุมโรคเขตเมือง	(ปี้งบัป้ระมาณ	2564)

นางสาววิลาสินี	คำาเอี�ยม

รายนิามผู้เรียบเรียง

หัวข้อ 

หัวข้อ 

หัวข้อ 

หัวข้อ 

ผู้เร่ยบเร่ยง 

นางสาวกัาญจันา	เผ่าพัฒน์ผู้เร่ยบเร่ยง 

นางสาวณัฐณิชา	อ่อนคล้าย
นางสาวพัทัธ์ธีรา	สมควร

ผู้เร่ยบเร่ยง 

นางสาวอารีย์	มีคุณผู้เร่ยบเร่ยง 

นางสาวอารีย์	มีคุณผู้เร่ยบเร่ยง 

•	 ผลด้ำาเนินงานโครงกัารตามจุัด้เน้นกัารป้้องกัันควบัคุมโรคเขตเมือง	พ.ศ.	2563	-	2564	 
	 ป้ระจัำาปี้งบัป้ระมาณ	พ.ศ.	2564

นางสาวมัณฑ์นา	สินทัรัพย์
นางสาวณัฐณิชา	อ่อนคล้าย

ผู้เร่ยบเร่ยง 

นางสาวอารีย์	มีคุณผู้เร่ยบเร่ยง 
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ผลการดำำาเนิินิงานิทิ่�ส่ำาคัญป้ระจำำาป้ีงบป้ระมาณ พ.ศ. 2564
งานิตอบโต้ภาวะฉีุกเฉีินิโรคติดำเชิื�อไวรัส่โคโรนิา 2019 (COVID-19)
•	 ผลกัารด้ำาเนินงานตรวจัคัด้กัรองค้นห้าผู้ป่้วยโควิด้-19	เชิงรุกัให้้กัับัป้ระชาชน	
	 โด้ยรถเก็ับัตัวอย่างชีวนิรภััย	พระราชทัาน

งานิตามภารกิจำป้้องกันิควบคุมโรคเขตเมือง (Non-COVID-19)
•	 กัารลด้ความเห้ลื�อมลำ�าด้้านกัารป้้องกัันควบัคุมโรคในลักัษณะป้ระชากัรเฉพาะเขตเมือง 
	 ของผู้พักัอาศัยในพื�นทีั�สุขภัาพมุ่งเป้้า	:	Health	Enhancing	Zone	(HEZ)	และกัารพัฒนา 
	 รูป้แบับั	 กัลไกักัารป้้องกััน	 ควบัคุมโรคและภััยสุขภัาพอย่างมีส่วนร่วมสำาห้รับัห้มู่บ้ัาน 
	 จััด้สรร	(uVilleCare)

•	 กัารด้ำาเนินงาน	ทีัมป้ฏิิบััตกิัารป้้องกัันและแก้ัไขปั้ญห้าโควิด้-19	เชิงรุกั	Comprehensive	 
	 Covid-19	 Response	 Team	 (CCRT)	 เพื�อป้้องกัันและแกั้ไขปั้ญห้าโควิด้-19	 เชิงรุกั 
	 ในชุมชน

•	 กัารพัฒนาห้ลักัสูตรผู้เชี�ยวชาญด้้านกัารป้้องกัันควบัคุมโรคเขตเมือง

•	 กัารด้ำาเนินงานคลินิกับัริกัาร	นวัตกัรรมคลินิกัเขตเมือง

•	 ผลกัารด้ำาเนินงานกัลุ่มภัารกิัจั	Home	Isolation	และภัารกิัจับัริห้ารจััด้กัารผู้ป่้วย
	 (Case	Management)

นางศุภัรัตน์	บุัญนาค

กัลุ่มพัฒนาเครือข่ายสุขภัาพเขตเมือง

ฝ่้ายป้ระสานงานและเลขานุกัาร	(Liaison)

กัลุ่มนวัตกัรรมคลินิกัเขตเมือง

กัลุ่มภัารกิัจั	Home	Isolation	และภัารกิัจับัริห้ารจััด้กัารรายป่้วย	(Case	Management)

ศูนย์อบัรมและวิจััยพัฒนา

รายนิามผู้เรียบเรียง (ต่อ)

หัวข้อ 

หัวข้อ 

ผู้เร่ยบเร่ยง 

ผู้เร่ยบเร่ยง 

ผู้เร่ยบเร่ยง 

ผู้เร่ยบเร่ยง 

ผู้เร่ยบเร่ยง 

ผู้เร่ยบเร่ยง 
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•	 กัารด้ำาเนินงานจััด้ตั�งระบับัเฝ้้าระวังแบับับูัรณากัารเพื�อติด้ตามแนวโน้มสถานกัารณ์และ 
	 สายพันธ์ุไข้ห้วัด้ให้ญ่และเชื�อก่ัอโรคระบับัทัางเดิ้นห้ายใจัอื�นๆ	 ในนักัท่ัองเทีั�ยวและ 
	 ผู้พักัอาศัยในกัรุงเทัพมห้านครทีั�เข้ารับักัารรักัษาในโรงพยาบัาล	(Flu-Bangkok)

ทิิศทิางการดำำาเนิินิงานิป้้องกันิควบคุมโรคเขตเมืองป้ระจำำาป้ีงบป้ระมาณ พ.ศ. 2565
•	 แผนงานสำาคัญ	ปี้	2565

กัลุ่มเฝ้้าระวังและตอบัโต้ภัาวะฉุกัเฉิน

รายนิามผู้เรียบเรียง (ต่อ)

หัวข้อ 

หัวข้อ 

ผู้เร่ยบเร่ยง 

นางสาววิลาสินี	คำาเอี�ยมผู้เร่ยบเร่ยง 
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