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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	
ระดับกระทรวง ประจำกระทรวงสาธารณสุขมีคณะกรรมการเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรมควบคุมโรค โดยรองอธิบดีกรมควบคุมโรค 	

ที่กำกับสำนักงานเลขานุการกรม เป็นประธานกรรมการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล	
การปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรคให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 	

พ.ศ. 2540 กำหนด ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและได้พัฒนา เพ่ือก้าวเข้าสู่ระดับโดดเด่น 	
โดยได้เข้าร่วมโครงการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับโดดเด่น และผ่านการคัดเลือกเป็น 	

1 ใน 9 หน่วยงาน จากทั้งหมด 157 หน่วยงาน ที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค	
มีข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอิเล็กทรอนิกส์ที ่ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการ	
ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดได้ครบถ้วน 	
มีข้อมูลข่าวสารท่ีเน้นความโปร่งใสในการบริหารราชการ และมีความเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 	
ในทุกปีงบประมาณ ซ่ึงในการเข้ารับโล่รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับโดดเด่นในคร้ังน้ี นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค	
ได้เป็นผู้แทนกรมควบคุมโรคในการเข้ารับโล่รางวัลจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค

“1 ใน 9 หน่วยงานโดดเด่น”

1.	 เป็นศูนย์การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามสิทธิของประชาชน
2.	 เป็นศูนย์ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.	 เป็นศูนย์รวบรวมสื่อวิชาการ สื่อความรู้ต่างๆ ของกรมควบคุมโรค
4.	 เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอิเล็กทรอนิกส์ (http://www.oic.go.th/infocenter28/2867)
5.	 ให้บริการผ่าน Facebook : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค

“5 สิ่ง เพื่อประชาชน” ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค จัดต้ังข้ึนตามประกาศสำนักงาน- 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชน 

เข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวม 

ข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”
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สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
นายแพทย์กิตต์ิพงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 	

จังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหาร และบุคลากร สคร. 9 ประกาศเจตนารมณ์ การลด และ	
คัดแยกขยะมูลฝอย “แยก ลด งด ใช้” แยกขยะก่อนทิ้ง ลดการใช้ถุงพลาสติกและ	
แก้วน้ำท่ีใช้แล้วท้ิง  งดการใช้โฟมใช้ถุงผ้า  และภาชนะใช้ซ้ำ  บรรจุอาหาร  และเคร่ืองด่ืม 	
ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (25 ธันวาคม 2562)

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค 	

นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมควบคุมโรคร่วม “พิธีประกาศเจตนารมณ์ เพื่อร่วม 
แสดงพลังในการต่อต้านการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” และสร้างกลุ่มเครือข่าย	
ป้องกันการทุจริต และเข้ารับโล่รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ	
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 	
(6 ธันวาคม 2562)

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู ้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุม	

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ร่วมให้สัมภาษณ์ “เตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้า หลังไทยพบผู้ป่วยรายแรก”  
ผ่านทางรายการ ข่าวเช้า Good morning Thailand ณ ช่อง Mono 29 (12 ธันวาคม 	
2562)

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร	

กรมควบคุมโรคเพ่ือการปรับเปล่ียนเป็นองค์กรดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติ	
จากนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิด	
และบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนกรมควบคุมโรคสู่องค์กรดิจิทัล  
ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (18 - 20 ธันวาคม 2562)

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
แพทย์หญิงสุชาดา เจียมศิริ ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน เป็นประธาน	

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามตัวชี้วัดกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 	
รอบ 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563  ซึ่งมีผู้ดูแลและผู้จัดเก็บตัวชี้วัดเป็นผู้รายงาน	
ความก้าวหน้าการดำเนินงานพร้อมทั ้งชี ้แจงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 	
ณ ห้องประชุมกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน อาคาร 4 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค (11 ธันวาคม 	
2562)
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ประมวลภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสร้างสุขภาพบุคลากร
กรมควบคุมโรค

เปิดบ้าน ค
ร.
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การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
(Crisis Communication) :

กรณีน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดอุบลฯ  ปี 62

จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” “คาจิกิ” ถล่มอีสาน ทำให้ 
เกิดน้ำท่วมหลายจังหวัด โดยเฉพาะอุบลราชธานีที่มีพื้นที ่
ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 7 อำเภอ ได้แก่ เข่ืองในเมือง ตาลสุม  
ดอนมดแดง วารินชำราบ สว่างวีระวงศ์ และพิบูลมังสาหาร   
มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมคร้ังน้ี 13 ราย นายแพทย์ 

ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน 
ป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลราชธานี 

และทีม ได้ลงพ้ืนท่ีช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ 
ผลกระทบอย่างเร่งด่วน เช่น มอบวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

รวมทั้งดำเนินการตามภารกิจหลักของกรมควบคุมโรค ได้แก่  
การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วง 
น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ประเมิน 

แบบเร่งด่วนตรวจจับเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมพร้อม 
สนับสนุนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)  

ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่ กรณีเกิด 
การระบาดของโรค 
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เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารในภาวะวิกฤติเพราะเป็นการสื่อสารในขณะที่กำลังเผชิญกับเหตุอันตรายจาก	
น้ำกำลังท่วมและมีความเสี่ยงในระดับสูง ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติทันทีเพื่อลดความสูญเสียในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 	
โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทีมประชาสัมพันธ์ สื่อสารความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มแรก	
ท่ีเกิดน้ำท่วม (12 กันยายน 62) เพ่ือส่ือสารความเส่ียง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชนตามจุดพักพิงต่างๆ 	
ในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพในช่วงน้ำท่วม ได้แก่ 1. กลุ่มโรคระบบ	
ทางเดินหายใจ คือ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม 2. กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง 	
และ 3. กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือ โรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง 	
คือ สัตว์แมลงมีพิษกัด/ต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ รวมถึงต้องระวังการจมน้ำ สื่อสารให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร	
จากทางราชการและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดโรคติดต่อระบาด	
ในช่วงน้ำลด เช่น กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ 	
รวมถึงโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือ โรคไข้ฉี ่หนู โรคตาแดง และ	
โรคไข้เลือดออก เป็นต้น

ส่วนการประเมินการรับรู ้ข้อมูลข่าวสาร	
และพฤติกรรมการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม	
อยู่ในระดับดีมาก ข้อเสนอแนะการสื่อสารใน	
ภาวะวิกฤติควรมีแผนเตรียมความพร้อม และ	
การจัดต้ังคณะทำงานด้านการส่ือสารความเส่ียง	
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้วิกฤติการณ์น้ำท่วม 	

มีกระบวนการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารและสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานเครือข่าย/ประชาชนให้มีพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรค	
ที่มากับน้ำท่วมที่ถูกต้อง มีผู้รับผิดชอบการสื่อสารในศูนย์ EoC น้ำท่วมทั้งระดับจังหวัด อำเภอ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล	
ระหว่างหน่วยงาน เช่น การรายงานสรุปสถานการณ์ตามสายบังคับบัญชา และช่องทางไม่เป็นทางการ ได้แก่ โทรศัพท์ 	
LinE FaCEbook ฯลฯ เพื่อให้ผู้รับสารที่เป็นประชาชนเกิดความตระหนัก มีส่วนร่วม ด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายต่อการปฏิบัติ เป็นต้น



�  l จุลสาร คร.สัมพันธ์

เจ้าของ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กองบรรณาธิการ : นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์, นางสาวอรุณรุ่ง ศรีรัตนารัตน์, 	
นายประเสริฐ เหลืองเจริญกุล, นางสาวเสริมศิริ แสงสว่าง, นายกมลพัฒน์ คำยา, นางสาววรรณี หมอเอก, นางสาววราภรณ์ ศรัทธาผล 	
สถานที่ติดต่อ : กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 	
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2590 3026-7 E-Mail : ddcmoph@hotmail.com Facebook : กลุ่มประชาสัมพันธ	์
และข่าว สลก. กรมควบคุมโรค

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” http://ddccenter.ddc.moph.go.th/infoc

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กรมควบคุมโรค 
“รวดเร็ว ฉับไว ใส่ใจประชาชน” http://old.ddc.moph.go.th/complaint

ช่องทางการติดต่อ  
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 	

โทรศัพท์ 0 2590 3269 โทรสาร 0 2591 8397

เกมส์คำถามร่วมสนุก “เจ้าแห่ง คร.” ประจำฉบับที่ 2 ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

ขอเชิญพี่น้องชาว คร. ร่วมเล่นเกมส์ลุ้นของรางวัล เราเตรียมของรางวัลไว้ให้เพื่อนๆ ร่วมสนุกมากมาย

คำถามประจำฉบับนี้ คือ	หน่วยงานที่เข้ารับการคัดเลือกร่วมโครงการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการระดับ โดดเด่น ปี 2562 มีทั้งหมดกี่หน่วยงาน ?

 ใครทราบคำตอบแล้วรีบส่งคำตอบกันมาได้ที่ e-mail : ddcmoph@hotmail.com 	
หรือไปรษณีย์มาที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 	

ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 	
โดยวงเล็บมุมซองว่า “เจ้าแห่ง คร.” ด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมเขียนคำตอบ ชื่อที่อยู่ หน่วยงานที่สังกัด เราจะได้ส่งรางวัลไปให้ถูกค่ะ 

รีบๆ ส่งคำตอบกันมานะคะ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
เฉลยคำถาม หน่วยงานที่จะได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับยอดเยี่ยม จะต้องได้รับรางวัลทั้ง 3 สาขา ระดับดีเด่น 	

ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?	
ตอบ 1) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQa 4.0) 

2) สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ และ 3) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ปฏิทินกิจกรรม
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

เดือนกุมภาพันธ์

8   กุมภาพันธ์ รณรงค์ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ในวันมาฆบูชา

14  กุมภาพันธ์ วันรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 เนื่องในวันวาเลนไทน์

เดือนมีนาคม

1  มีนาคม วันยุติการเลือกปฏิบัติ  

7  มีนาคม กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ

24  มีนาคม วันวัณโรคสากล


