
 

ภาพกิจกรรมการดําเนนิงาน 
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โรคติดต่อทางอาหารและน้ํา 

  

ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคและแนวทางโรคติดต่อทางอาหารและนํ้า 
โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษแก่ครูในโรงเรยีน 

  
ประชุมเพ่ือพิจารณาความร่วมมอืการป้องกันและแก้ไขปัญหาของโรคและภัยสขุภาพทีส่ําคญัในโรงเรยีน              

ระหว่างกรมควบคมุโรค กรมอนามยั (สํานักสง่เสริมสขุภาพ) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
(สํานักงานพัฒนากิจกรรมนกัเรยีน) 

  

  
ประชุมปรึกษาหารือในการดําเนินการ วางแผนแก้ไข
ปัญหา การเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ กรณีโนโรไวรัส 

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่นเรียนรูเ้ตรียม            
ความพรอ้มรับสถานการณฉ์กุเฉนิในการดําเนินงาน

ป้องกันและควบคมุโรคสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
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โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การประเมินผลการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2557” 
กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินมาตรฐานการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจากสํานักโรคติดต่อทั่วไป 
  

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามประเมินมาตรฐานการดําเนินงาน 
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย 
ในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

 
ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
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โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 

 

 
งานประชุมเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าและมอบรางวัล         

โรคพิษสุนัชบ้า (MOPH MOAC RABIES AWARS 2013) 
ระหว่างวันท่ี 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเว่นชั่น 

งานประชุมประสานความร่วมมือโรคติดต่อ                
ระหว่างสัตว์   และคน 4 กรม  

ระหว่างวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2557 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเว่นชั่น 

  

งานการประชุมการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการโรคบรูเซลโลสิส 
ระหว่างวันท่ี 5 - 7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช จังหวัดสงขลา 

  

งานประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิสประจําปี 2557 
ระหว่างวันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
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โรคติดต่อระหว่างประเทศ 

  

การเพ่ิมขีดความสามารถ ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะหลักใน
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคฯ          

และเจ้าหน้าท่ีช่องทางเข้าออกประเทศ 

การจดัทําคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน 
(Standard operating procedures) 

  

  

การจดัระบบการดูแลสขุภาพและเฝา้ระวงัโรคฯ สําหรบัผูแ้สวงบญุ
พิธีเปดิโครงการปอ้งกนัและสรา้งเสรมิภูมิคุม้กันโรคติดต่อ           

แกช่าวไทยมุสลมิท่ีเดินทางไปแสวงบุญ 

ชี้แจงเกณฑ์ประเมินการพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ     
ให้แก่ทีมประเมินของสคร. 

  

ฝึกซ้อมแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุใหม่ 2012 ของท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

ทีมประเมินของสคร. ประเมินการพัฒนาด่านช่องทางฯ    
ตามข้อกําหนด IHR 2005 
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การควบคุมโรคหนอนพยาธิ 

  

จัดกิจกรรมรณรงค์ลดโรคหนอนพยาธิ พ้ืนท่ีภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน 

  

อบรมฟ้ืนฟูพนักงานจุลทัศนกรผูป้ฏิบัติงานตรวจค้นหาโรคหนอนพยาธิในพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  

ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการพระราชดําริฯ 
พ้ืนท่ีอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ถวายรายงาน 
การดําเนินงานในรอบ 10 ปี 



  126 

การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 

  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อท่ัวไป 

พร้อมท้ังเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องลงตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัย ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี 

งานแถลงข่าวการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 

2012 ระดับกระทรวงสาธารณสุข 

  

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพ (ISO Lead Auditor) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301-2012 

    

ประชุมสั่งการและติดตามประสาน เฝ้าระวังป้องดันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ Emergency operation center (EOC) 
สถานการณ์โคโรน่าไวรัส สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า 

พร้อมท้ังแนวทางมาตรการเฝ้าระวังของโรค 
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โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 

  

การประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับจังหวัด 

  

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 

  

การนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนอนุบาลปลอดโรคในพ้ืนท่ี 11 จังหวัด 
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การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 

  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนงาน
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ปงีบประมาณ 2557 
ระหวา่งวนัท่ี 27 - 29 พฤศจิกายน 2556 

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประชมุเชงิปฏิบตักิารเพ่ือการถ่ายทอดตวัชีว้ดัระดับองคก์รสู่
ระดับบคุคล สํานกัโรคติดต่อท่ัวไป ปงีบประมาณ 2557 

เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556  ณ โรงแรมบดัด้ี โอเรยีนทอล   
รเิวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จงัหวดันนทบรุ ี

  

อบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารเวลา เพ่ือความสําเร็จ” 
เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

อบรมการเสริมสรา้งคณุธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
การปฏบิตังิาน สํานกัโรคติดต่อท่ัวไป ปงีบประมาณ 2557  

ภายใต้แนวคดิ “สร้างสขุด้วยธรรม... สรา้งสรรคอ์งคก์ร” ระหว่าง
วนัท่ี 2 - 4 เมษายน 2557 

ณ โรงแรมรเีจนท์ ชาเลต่ ์รเีจนท์บชี ชะอํา  จงัหวัดเพชรบรุ ี

  

ประชุมการพัฒนาเวปไชด์ ภาคภาษาอังกฤษ 
ของสํานักโรคติดต่อท่ัวไป 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้
ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 จํานวน 2 รุ่น 
ระหว่างวันท่ี 24 - 25 เมษายน 2557 และวันท่ี 29 - 

30 เมษายน 2557 
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การส่ือสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

  

นพ. โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคอัดรายการ คนสู้โรค 
ณ Thai PBS เรื่อง การป้องกันโรคช่วงปลายฝนต้นหนาว 

รว่มตอบคําถามผา่นทางโทรศพัท์รายการบา่ยนีมี้คําตอบ 
ทางสถานโีทรทัศน ์ชอ่ง 9 อสมท. ประเด็นสมัภาษณ ์

เร่ือง โรคในฤดหูนาว 

  

รว่มตอบคําถามผา่นทางโทรศพัท์รายการ "บา่ยนีมี้คําตอบ" 
ทางสถานโีทรทัศนโ์มเดิรน์ไนนที์ว ี

เรือ่ง "มาตรการสาธารณสขุไทย...ตา้นภัยอีโบลา" 

จัดบูธให้ความรู้ประชาชนท่ีเดินทางกลับจากพิธ๊ฮัจญ์ 
ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  

เผยแพร่ความรู้ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก               
ณ บริเวณ คิดโซน (Kid Zone) 

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน 

กิจกรรมรณรงค์ “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2557 
(World Rabies Day 2014)” 

ร่วมกับกรมปศุสัตว์และภาคีเครือข่าย 
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การบริหารเวชภัณฑ์ 

  

ประชุมคณะทํางานวางแผนการดาํเนินงานจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันร่างกาย (PPE) 

สนบัสนนุวัคซีน ยา เวชภัณฑ์ท่ีมิใชย่า และวสัดุอุปกรณต์า่งๆ 
ให้แก่หนว่ยงานท่ีสงักดักรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข 

  

คณะกรรมการดําเนนิการตรวจรบัวัคซีนปอ้งกนัไวรสัเอชพีว ี ร่วมการนิเทศติดตามวัคซีนโครงการนําร่องการให้บริการ
วัคซีนเอชพีวี ในนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5            

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

จัดเตรียมอุปกรณ์ในระบบลูกโซ่ความเย็นสําหรับการดําเนินงาน
ในโครงการนําร่องการให้บริการวัคซีนเอชพีวีฯ 

สนับสนุนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่       
แก่บุคลากรภาครัฐท่ีขอรับการสนับสนุน 
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ที่ทําการแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองสวนพลู 

ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลและการป้องกันควบคุมโรค 
ในสถานกักตัวคนต่างด้าว สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานค  

การให้สุขศึกษากับผู้ต้องกัก 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เจ้าหน้าท่ี การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมห้องกัก 
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ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

  

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                 
นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และพลเรือตรีนวพล 

ดํารงพงศ์ เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ ผู้แทน คสช.                 
เย่ียมชมมาตรการคัดกรองเชื้ออีโบลาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อบรมเชงิปฏิบตักิาร เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ทางการแพทย์               
(CPR / Disinfection /Disinfectant/ การฉดียา /การรกัษา

คณุภาพวคัซีน/การรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น) สําหรับเจา้พนกังาน
สาธารณสขุประจาํด่านฯ ท่าอากาศยาน รุน่ท่ี 2 

  

การฝกึซ้อมแผนฉกุเฉนิ เพ่ือเตรยีมความพรอ้มสําหรบัการระบาด  
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา่สายพันธใ์หม่ 2012                             
ระดับกระทรวงสาธารณสขุ คร้ังท่ี 1/2557 

การดําเนินการเฝ้าระวังกาฬโรคและศึกษาค่าดัชนหีมัดหนู
ภายในพ้ืนท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี 2557 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินงานด้านสุขาภิบาลพาหนะ
และลานจอด สําหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจําด่านฯ    

ท่าอากาศยาน 

โครงการอบรม เรื่อง การสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือมาตรฐาน
การบริการ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 

(Clean Food Good Test) สําหรับนักท่องเท่ียว 
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ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

 

 
  
  
  
  
  
  

จัดอบรมผู้ประกอบการในช่องทางฯ ท่าเรือกรุงเทพ 
  

ประชมุคณะทํางานพัฒนาชอ่งทางเข้าออกประเทศ                     
ท่าเรือกรงุเทพ เพ่ือเตรียมความพรอ้มต่อสถานการณ ์

โรคติดเชือ้ไวรัสอีโบลา 

  

การพฒันาแนวทางการกําจดัขยะภายในชอ่งทางเข้าออก
ประเทศ ท่าเรือกรงุเทพ 

การฝึกซ้อมแผน (ชนิดบนโต๊ะ) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

 
  

  
  
  
  
  
  

ประชุมเชิงปฎิบัติการ “ถอดบทเรียนการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ” 
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