สรุปผลงาน
คณะกรรมการการสาธารณสุข
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๘
___________________
สภากรุงเทพมหานครได้ตงั ้ คณะกรรมการการสาธารณสุขในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ ๑) ประจาปี พทุ ธศักราช 255๗ เมือ่ วันพุธที่ ๘ ตุลาคม 255๗
ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จานวน ๕ คน ดังนี้
๑. นายพรเทพ
ศิริวนารังสรรค์
ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย
ฟั กอังกูร
รองประธานกรรมการ
3. พลตรี สุทธิชัย
วงษ์บุบผา
กรรมการ
4. นายพรชัย
เทพปั ญญา
กรรมการ
๕. นางวรรณวิไล
พรหมลักขโณ
กรรมการและเลขานุการ
ต่อมานางวรรณวิไล พรหมลักขโณ ได้ขอลาออก ทาให้ตาแหน่งในคณะกรรมการการ
สาธารณสุข
ว่างลง ดังนัน้ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครัง้ ที่ 1) ประจาปี
พุทธศักราช
2558 เมื่อวันพุธ ที่ 7 ตุ ล าคม 2558 ที่ประชุม จึง ได้มีมติต งั ้ นายกิ ต ติ บุศยพลากร เป็ นกรรมการ
แทน ในตาแหน่ งที่ว่าง และนายธวัชชัย ฟั กอังกูร ได้ขอลาออก ทาให้ตาแหน่ งในคณะกรรมการการ
สาธารณสุข ว่ า งลง ดัง นัน้ ในคราวประชุ ม สภากรุ ง เทพมหานคร สมัย ประชุ ม สามัญ สมัย ที่ 4
(ครัง้ ที่ 3) ประจาปี พุทธศักราช 2558 เมื่อ วัน พุ ธ ที่ 20 ตุ ล าคม 2558 ที่ป ระชุ ม จึง ได้มีม ติต ัง้ นางสุ
กัญ ญา สุ ว ัฒ นวงศ์ เป็ น กรรมการแทนในตาแหน่งทีว่ า่ ง
ผูช้ ่วยเลขานุการ
๑. นางสาวมณีรัตน์

ศรีกำเหนิด

๒. นางสาวจุฑามาศ

พลสูงเนิน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตงั ้ คณะอนุกรรมการ จานวน 3 คณะ ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการ ชุดที่ 1 มีหน้าทีพ่ จิ ารณา ศึกษา และให้ขอ้ เสนอแนะในการดาเนินงาน

ตามอานาจหน้าทีข่ องกรุงเทพมหานคร ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านการสาธารณสุข ในพืน้ ทีก่ ลุ่มกรุงเทพตะวันออกและกลุ่มกรุงธนใต้ แล้วรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการฯ โดยมี นายพรเทพ ศิรวิ นา
รังสรรค์ เป็ นประธานอนุกรรมการฯ
2. คณะอนุกรรมการ ชุดที่ 2 มีหน้าทีพ่ จิ ารณา ศึกษา และให้ขอ้ เสนอแนะในการดาเนินงาน
ตามอานาจหน้าทีข่ องกรุงเทพมหานคร ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านการสาธารณสุข ในพืน้ ทีก่ ลุ่มกรุงเทพ
เหนือ
และกลุ่มกรุงเหนือ แล้วรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการฯ โดยมี พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา
เป็ นประธานอนุกรรมการฯ
-23. คณะอนุกรรมการ ชุดที่ 3 มีหน้าทีพ่ จิ ารณา ศึกษา และให้ขอ้ เสนอแนะในการดาเนินงาน
ตามอานาจหน้าทีข่ องกรุงเทพมหานคร ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านการสาธารณสุข ในพืน้ ทีก่ ลุ่มกรุงเทพ
กลาง
และกลุ่มกรุงเทพใต้ แล้วรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการฯ โดยมี นางสุกัญญา สุวัณนวงศ์
เป็ นประธานอนุกรรมการฯ
สรุปผลงานของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ หารือ รับทราบข้อมูล และให้
ข้อเสนอแนะด้านการสาธารณสุข ในประเด็นดังนี้
๑. ระบบการส่งต่อผูป้ ่ วย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จดั ทา
ระบบการส่งต่อผูป้ ่ วยทีเ่ รียกว่า ระบบโครงข่ายเขตสุขภาพ (Thailand Referral Exchange Perspective)
เสร็จเรียบร้อยและกาลังมีการทดลองใช้ในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ โดยเป็ น
การทดลองให้โรงพยาบาลทัวประเทศจั
่
ดส่งข้อมูลระบบ 17 แฟ้ ม (17 Files Electronic Refer) ทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยผ่าน Server กลางทีเ่ ป็ นสถานีหรือ Post Office ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลในลักษณะ Autonomous Web
Service ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้วประมวลผลข้อมูลเกีย่ วกับผูป้ ่ วยออกมา ซึง่
โรงพยาบาลประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ สามารถจัดส่งข้อมูลให้กนั ได้
สาหรับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสานัก
อนามัยมีระบบการ Refer กันเองอยูแ่ ล้ว ใน 4- 5 กลุ่มโรคสาคัญ โดยมีเครือข่ายเป็ นโรงพยาบาลพี่
โรงพยาบาลน้อง
ในส่วนของสานักอนามัยมีการดาเนินการในเรือ่ งหมอครอบครัวทีม่ ศี นู ย์บริการสาธารณสุขเป็ นฐานของระบบ
Primary Care อยู่ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการ Refer ตามสิทธิ สปสช. และกรณีถา้ โรงพยาบาลปลายทางไม่รบั
ผูป้ ่ วย สปสช. จะมีกระบวนการในการจัดให้มี Second Hospital รองรับหลังจากทีโ่ รงพยาบาลตามสิทธิ
ลาดับแรกเต็ม

2. แผนการดาเนิ นโครงการระบบบริ การดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุติดบ้านและติ ดเตียง
แผนการดาเนินโครงการระบบบริการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุตดิ บ้านและติดเตียง
แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็ น 5 ด้าน คือ
1. ยุทธศาสตร์เรือ่ งการส่งเสริมและพัฒนาผูส้ งู อายุ ทัง้ ในด้านการทางานและการหา
รายได้ ประกอบด้วย
1.1 มาตรการเรือ่ งการบูรณาการพัฒนาระบบสุขภาพและสังคมในรูปแบบที่
หลากหลาย
เพือ่ ให้เหมาะสมกับผูส้ งู อายุและครอบครัว
1.2 มาตรการเรือ่ งการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งของผูส้ งู อายุ
1.3 มาตรการเรือ่ งการสนับสนุนผูส้ งู อายุทม่ี ศี กั ยภาพให้มคี ุณค่าในสังคม
1.4 มาตรการเรือ่ งการส่งเสริมสนับสนุนสือ่ ทุกประเภทให้กบั ผูส้ งู อายุ
1.5 มาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุมที อ่ี ยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
2. ยุทธศาสตร์เรือ่ งระบบคุม้ ครองทางสังคมของผูส้ งู อายุ เช่น ทางด้านรายได้ หลักประกันด้านสุขภาพ
3. ยุทธศาสตร์เรือ่ ง Pre-Aging ซึง่ เป็ นการเตรียมความพร้อมของประชากรทุกช่วงวัย
ในกรุงเทพมหานครเพือ่ เข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุทม่ี คี ุณภาพ
-34. ยุทธศาสตร์เรือ่ งการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนางานด้านผูส้ งู อายุอย่างบูรณาการ
5. ยุทธศาสตร์เรือ่ งการประมวลผล พัฒนา เผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นการดูแลสุขภาพ
ผูส้ งู อายุ และติดตามผลการดาเนินการ
การบริการเชิงรับ
1. จัดบริการตรวจสุขภาพประจาปี ตรวจรักษาโรคทัวไป/โรคเรื
่
อ้ รัง บริการทางทันตกรรม
ให้ผสู้ งู อายุโดยจัดช่องทางพิเศษให้ผสู้ งู อายุทม่ี ารับบริการทีศ่ นู ย์บริการสาธารณสุขทัง้ 68 แห่ง
2. ให้บริการฟื้ นฟูสขุ ภาพผูส้ งู อายุโดยจัดให้มคี ลินิกกายภาพบาบัดระดับปฐมภูมิ ระดับทุตยิ
ภูมิ และศูนย์สง่ เสริมและฟื้ นฟูสขุ ภาพผูส้ งู อายุ
3. ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ เพือ่ เป็ นศูนย์กลางเรียนรูแ้ ละการพัฒนาศักยภาพการ
ดาเนินงานด้านผูส้ งู อายุแบบองค์รวม เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุมสี ขุ ภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผูส้ งู อายุมกี าร
รวมกลุ่มเพือ่ ทากิจกรรมร่วมกันผ่านชมรมผูส้ งู อายุ โดยกิจกรรมในชมรมประกอบด้วย ช่วยงานจิตอาสา
ในศูนย์บริการสาธารณสุข เยีย่ มบ้านในชุมชน และช่วยบาเพ็ญประโยชน์ในสถานรับเลีย้ งเด็ก การออกกาลัง
กาย
กิจกรรมทางศาสนา สวดมนต์ ฟั งธรรม สาธิตการประกอบอาหาร การจัดแข่งขันกีฬาผูส้ งู อายุ ทัศนศึกษา
กิจกรรมนันทนาการ ศิลปประดิษฐ์ การฝึกอาชีพ เพือ่ นช่วยเพือ่ น วิชาการ กิจกรรมตามประเพณี

4. การสงเคราะห์อุปกรณ์ชว่ ยเหลือทางการเคลื่อนไหวและแว่นตาแก่ผสู้ งู อายุ
5. ผูส้ งู อายุได้รบั การขึน้ ทะเบียนเพือ่ รับเบีย้ ยังชีพ
6. มีการฝึกอาชีพ เช่น งานประดิษฐ์ งานฝีมอื
7. ช่วยเหลือนมผง/อาหารทางการแพทย์แก่ผสู้ งู อายุทม่ี ภี าวะทุพโภชนาการทุกราย
การบริการเชิงรุกในชุมชน
1. ให้การเยีย่ มบ้าน (Home visit) และให้บริการการพยาบาลผูส้ งู อายุทบ่ี า้ น (Home
Health Care)
2. มีการจัดอบรมผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ (Care giver) สาหรับผูส้ งู อายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติด
เตียง
3. มีศนู ย์เฝ้ าระวังผูส้ งู อายุในศูนย์สขุ ภาพชุมชน (Age Watch Center) เพือ่ ให้บริการ
ในด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการส่งต่อ มีระบบเฝ้ าระวังผูส้ งู อายุทป่ี ระสบความทุกข์ยาก
จากการถูกทอดทิง้ ละเลย ทารุณกรรม ไร้ทพ่ี ง่ึ และไม่มรี ายได้ และถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็ นธรรม
4. จัดกิจกรรมเพือ่ เชิดชูคุณค่าผูส้ งู อายุ
5. จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ
6. จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นผูส้ งู อายุ
แนวทางการดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน
1. จัดกิจกรรมคัดกรองผูส้ งู อายุ โดยใช้แบบคัดกรองประกอบกิจวัตรประจาวัน (Activity
of Daily Living : ADL) เพือ่ แบ่งผูส้ งู อายุตามกลุ่มศักยภาพความสามารถ
2. จัดระบบบริการการดูแลผูส้ งู อายุแต่ละกลุ่ม คือ กลุ่มปกติ (ติดสังคม) กลุ่มผูส้ งู อายุทม่ี ี
ความเจ็บป่ วยประเภทติดบ้าน/ติดเตียง (Home Health Care)
3. ให้บริการการพยาบาลต่อเนื่องทีบ่ า้ น (Home Health Care) ในผูส้ งู อายุทม่ี คี วาม
เจ็บป่ วย 6 กลุ่มโรค
4. การสร้างการมีสว่ นร่วมในการดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน โดยจัดทาโครงการต้นแบบการ
ดูแล
-4ผูส้ งู อายุระยะยาวในชุมชนของศูนย์บริการสาธารณสุข ด้วยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และชุมชน
3. การดูแลสุขภาพและการให้บริ การทางการแพทย์ในกลุ่มผูส้ งู อายุของศูนย์บริ การสาธารณสุข ๕๑ วัดไผ่ตนั
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๑ วัดไผ่ตนั มีภารกิจในด้านการดูแลสุขภาพและการให้บริการ
ทางการแพทย์แก่ประชาชนในพืน้ ทีแ่ ขวงจอมพล แขวงจันทรเกษม แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร ได้แก่ การ
รักษา-พยาบาลปฐมภูมิ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้ องกันควบคุมโรค การฟื้ นฟูสขุ ภาพ โดยการจัดบริการให้
ประชาชน

ทุกสิทธิการรักษา งานบริการส่วนใหญ่มงุ่ เน้นงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคทัง้ ในและนอก
หน่วย-บริการ โดยแบ่งออกเป็ น
1. การให้บริการผูป้ ่ วยนอก (OPD) : เป็ นบริการตรวจรักษาโรคในระดับปฐมภูมิ (Curative
Services) ให้บริการระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น. ของทุกวันจันทร์ถงึ ศุกร์ ซึง่ เป็ นการให้บริการในสถานที่
ประกอบด้วย
- คลินิกตรวจรักษาโรคทัวไป
่ เช่น คลินิกสุขภาพจิต คลินิกบาบัดการติดยาและสาร
เสพติด
คลินิกวัณโรค คลินิกกามโรค คลินิกผูส้ งู อายุซง่ึ ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง คลินิกทันตกรรม คลินิกโภชนาการ คลินิกฉีดวัคซีนป้ องกันพิษสุนขั บ้าให้สตั ว์เลีย้ ง
- งานบริการด้านเภสัชกรรม
- งานชันสูตรโรค
- งานสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุข
- งานสุขศึกษา
- ศูนย์สวัสดิการผูส้ งู อายุ
2. การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Service) ในหน่วยบริการ ได้แก่ คลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพสตรี คลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกวางแผนครอบครัว คลินกิ วัยทอง
3. การสร้างเสริมสุขภาพนอกหน่วยบริการ ได้แก่ การเยีย่ มบ้าน (Home Visit) การ
เยีย่ ม-ดูแลผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น (Home Health Care) การป้ องกันและควบคุมโรค (Prevention and Control of
Disease)
การฟื้ นฟูสขุ ภาพ (Rehabilitation) สถาบันสมทบงานบริการด้านวิชาการ (Academic Service) การ
สนับสนุน-การจัดตัง้ ชมรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ชมรมผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็ นการให้บริการนอกสถานที่
ประกอบด้วย
งานอนามัยชุมชนและโรงเรียน งานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนและโรงเรียน งานสังคมสงเคราะห์
สาธารณสุข หน่วยแพทย์เคลื่อนทีแ่ ละปฐมพยาบาล งานสุขศึกษาในชุมชนและโรงเรียน การตรวจสุขภาพ
และให้ภูมคิ มุ้ กันโรคในโรงเรียน การฝึกอบรมและดูงานของนักศึกษาและบุคคลภายนอก ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน
๔. การดาเนินโครงการต้นแบบการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวในชุมชนของศูนย์บริการ
สาธารณสุข 51 วัดไผ่ตนั ประกอบด้วย การสารวจข้อมูลทัวไปของชุ
่
มชน การคัดกรองผูส้ งู อายุดา้ นสุขภาพ
กาย การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุเรือ้ รัง การคัดกรองและบาบัดการติดแอลกอฮอล์และบุหรี่ การ
ตรวจสุขภาพช่องปากของผูส้ งู อายุ การสารวจข้อมูลผูส้ งู อายุดา้ นศักยภาพ การนาออกกาลังกายสัปดาห์ละ
๑ ครัง้ จัดทาแผนพัฒนาระบบ-การดูแลผูส้ งู อายุกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง ตลอดจนการ
ปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้แก่ การเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุ การให้ขอ้ มูลข่าวสารผูส้ งู อายุ โดย
อสส. การอบรม Care Giver ติดตาม Care Giver ให้การดูแลด้านสุขภาพกาย/สุขภาพจิต การตรวจ
สุขภาพประจาปี เจาะเลือด x-ray คัดกรองสุขภาพ ตรวจทาง-ทันตกรรม ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์
การเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุกลุ่มโรคเรือ้ รังและกลุ่มติดเตียง ติดตาม/ดูแล

-5การใช้ยาของผูส้ งู อายุกลุ่มโรคเรือ้ รัง การให้ความรูด้ า้ นทันตกรรม การพาผูส้ งู อายุรว่ มกิจกรรมนอก
สถานที่ เช่น ร่วมงานกีฬาผูส้ งู อายุ
การพัฒนาต่อยอดในอนาคต
- การพัฒนาชมรมผูส้ งู อายุให้เป็ นชมรมผูส้ งู อายุทม่ี มี าตรฐานและยังยื
่ น
- ส่งเสริมการทางานของอาสาสมัครสาธารณสุขเพือ่ จัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายให้กบั
ชุมชน
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูส้ งู อายุและประชาชนทัวไป
่
- ระดมทุนจากหน่วยงานเอกชนบริเวณใกล้เคียงเพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- การปรับปรุงห้องน้าในบ้านผูส้ งู อายุในชุมชนเพือ่ ป้ องกันการลื่นล้ม
4. การดาเนิ นกิ จกรรมออกกาลังกายเพื่อส่งเสริ มสุขภาวะของประชาชนในเขตเมือง
การจัดกิจกรรมรณรงค์สง่ เสริมสุขภาวะ ของกองออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ประกอบด้วย
1. ชมรมจักรยานเพือ่ สุขภาพ โดยส่งเสริมให้มชี มรมจักรยานเพือ่ สุขภาพทัง้ ทีก่ รมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัยเขตทัง้ 12 ศูนย์ และจังหวัดต่าง ๆ รวมทัง้ กาหนดให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งมีการ
ออกกาลังกายด้วยการขีจ่ กั รยานในตอนเย็น ส่งเสริมให้ใช้จกั รยานเป็ นวิถชี วี ติ ประจาวันแทนรถยนต์หรือ
จักรยานยนต์
มีจกั รยานให้ยมื ใช้ฟรี ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงค์ขจ่ี กั รยานในวันสาคัญ
2. แอโรบิกมวยไทย โดยร่วมกับภาคเอกชนทีส่ นใจในการจัดทาหนังสือทบทวนองค์ความรู้
(หลักการ/ท่าทาง) มีการจัดอบรมครู จัดการประกวด/แข่งขัน
3. เต้นบัดสโลปและไลน์แดนซ์ จะมีการฝึกสอนให้แก่ครู/Trainer และสนับสนุนการประกวด/
แข่งขัน
4. ฟุตซอล ได้รว่ มกับสานักงานเขตฯ ตัง้ คลินิกฟุตซอลขึน้ ทีเ่ พลินจิต โดยทาการอบรมฟุต
ซอล
ให้แก่เยาวชนมาแล้วเป็ นเวลา 2 ปี ๆ ละ 3 รุน่ และจัดการแข่งขัน รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารจัดการแข่งขันหรือ
ตัง้ เป็ นคลินิกฟุตซอลขึน้
5. ฟิ ตเนส ได้มกี ารจัดทามาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ
ประกอบด้วย
- ด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม ต้องมีความปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ
- ด้านอุปกรณ์ออกกาลังกาย ต้องได้มาตรฐาน มีจานวนไม่หนาแน่นจนเกินไป ใช้งานได้
และมีขอ้ แนะนาในการใช้งาน
- ด้านการให้บริการ มีการบริการแนะนาวิธกี ารใช้งานอุปกรณ์ออกกาลังกายอย่างถูกต้อง
- ด้านบุคลากร ต้องจบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือพลศึกษาหรือผ่านการ

อบรม
ตามหลักสูตรทีก่ าหนด
- ด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน Trainer/ผูด้ แู ลต้องผ่านการอบรม
การช่วยเหลือชีวติ มีเครือ่ งช่วยชีวติ เบือ้ งต้น และจะกาหนดให้มเี ครือ่ งกระตุกหัว/AED อยูใ่ นฟิ ตเนสด้วย
6. กีฬาเอ็กซตรีม เป็ นกีฬาทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากวัยรุน่ และเยาวชนเป็ นอย่างมาก จึงส่งเสริม
ให้
สวนสาธารณะต่าง ๆ จัดทาอุปกรณ์ให้ เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการเล่นกีฬาประเภทนี้
สิง่ ทีม่ คี วามสาคัญในการส่งเสริมการออกกาลังกายให้มคี วามยังยื
่ น คือ นโยบายทัง้ ใน
ระดับชาติ และท้องถิน่ กิจกรรมรณรงค์ การกระตุน้ ให้มกี ารพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย/ชมรม รวมทัง้ ต้องมี
ข้อมูล
ทางวิชาการทีจ่ ะสนับสนุนว่าการออกกาลังกายมีขอ้ ดี/ข้อเสีย และมีขอ้ จากัดอย่างไร
-65. การผลิ ตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
การดาเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทีเ่ ป็ นความ
ร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สานักการแพทย์ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
1. ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่
- การเป็ นแหล่งฝึกชัน้ คลินิกและแหล่งศึกษาดูงาน
- การเป็ นอาจารย์พเ่ี ลีย้ งและ Adjunct (อาจารย์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์วุฒคิ ุณ) ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- การร่วมบริหารจัดการเรียนการสอน
- การพัฒนาทักษะความเป็ นครู เช่น ทักษะการสอน การให้คาปรึกษานิสติ การ
จัดทา-สือ่ การเรียนการสอน การตัดเกรด เป็ นต้น
2. ด้านการพัฒนาศักยภาพกาลังคนและงานวิชาการ เช่น การอบรมระยะสัน้ เช่น
หลักสูตร-การพัฒนาผูบ้ ริหารระบบสุขภาพกรุงเทพมหานคร หลักสูตร First Responder หลักสูตรการ
พัฒนาผูช้ ว่ ยนักวิจยั หลักสูตรการพัฒนาผูจ้ ดั การการดูแลสุขภาพ (Care Manager) หลักสูตรนักบริบาล
สุขภาพ (Care Giver)
3. ด้านการวิจยั และพัฒนา ได้แก่
- การพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพแบบบูรณาการในเขตเมือง : การพัฒนา
รูปแบบ
การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมแิ ละการส่งต่อโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Dusit Health Model
- ศูนย์เตือนภัยสุขภาพคนกรุงเทพมหานคร (Bangkok Health Awareness Centre)

4. ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ เช่น การร่วมกันจัดทาวารสารทางวิชาการ
การจัด
Interhospital Conference/Seminar การจัด Primary Care Network Conference การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ เช่น Urban Health หรือ Megacity Health Conference
นอกจากนี้คอื การดาเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข
ทีเ่ ป็ นความร่วมมือระหว่าง Thai NCD Net มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สานักอนามัย
สานักการแพทย์ สานัก-การศึกษา สานักพัฒนาสังคม กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายมหาวิทยาลัย ศูนย์
วิชาการ รวมทัง้ ทีเ่ ป็ นความ-ร่วมมือระหว่างศูนย์วจิ ยั คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและศูนย์วจิ ยั ของ
โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
ทัง้ นี้มกี ารจัดตัง้ คณะทางานระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สานักการแพทย์
สานัก-อนามัย จานวน 4 คณะ เพือ่ ขับเคลื่อนความร่วมมือ ดังนี้
1) คณะทางานเพือ่ การร่วมผลิตบัณฑิต
2) คณะทางานเพือ่ งานวิจยั และพัฒนา
3) คณะทางานเพือ่ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพือ่ พัฒนาการบริการและการให้ความรูส้ ปู่ ระชาชน
4) คณะทางานเพือ่ การจัดตัง้ ศูนย์เตือนภัยสุขภาพคนกรุงเทพมหานคร
6. การดาเนิ นโครงการเฉลิ มพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
การดาเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
-7มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เด็กทุกคนได้รบั การส่งเสริมพัฒนาการทีเ่ หมาะสม มี
มาตรฐาน
อย่างเท่าเทียมจากพ่อแม่ ผูเ้ ลีย้ งดู และชุมชน ตลอดจนการบูรณาการของบุคลากรทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
การดาเนินงานจะมุ่งเน้นเป้ าหมายในการพัฒนาระบบบริการ การสร้างความตระหนักแก่พอ่ แม่และผูเ้ ลีย้ งดู
ในคลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Child Clinic) เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รบั การคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการ พร้อมการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพือ่ เป็ นอนาคตของสังคม
2. โครงการรณรงค์ให้วคั ซีนป้ องกันโรคคอตีบและหัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมีมาตรการและแนวทางดาเนินงาน ดังนี้

1) สารวจกลุ่มเป้ าหมาย
2) สร้างความรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
3) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ครู ผูป้ กครอง
ตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
4) จัดบริการให้วคั ซีน MR. แก่เด็กกลุ่มเป้ าหมาย
5) ติดตามเก็บตกเด็กทีไ่ ม่ได้รบั วัคซีนให้มารับวัคซีนให้ครบถ้วน
6) เฝ้ าระวังและตอบสนองกรณีมอี าการไม่พงึ ประสงค์ภายหลังรับวัคซีน
3. โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
จะดาเนินการในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงงาน โดยมีวตั ถุประสงค์คอื
1) เพือ่ สร้างส้วมให้กบั โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน
2) เพือ่ ให้นกั เรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน มีพฤติกรรมการใช้สว้ มทีถ่ ูก
สุขลักษณะ
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมและมีสขุ อนามัยทีพ่ งึ ประสงค์
3) เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้าน
สุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
7. การป้ องกันและควบคุมโรคติ ดต่อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
แนวทางและการดาเนินการในการป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อในแรงงานต่างด้าว
ของ
กองควบคุมโรคติดต่อ สานักอนามัย มีดงั นี้
1. โรคทีป่ ้ องกันได้ดว้ ยวัคซีน
ปั จจุบนั โรคทีส่ ามารถป้ องกันได้ดว้ ยวัคซีน เช่น โปลิโอ วัณโรค คอตีบ ไอกรน
บาดทะยัก
ยังเป็ นปั ญหาสาธารณสุขทีส่ าคัญ กรุงเทพมหานครจึงมีความตระหนักในเรือ่ งการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค
เพือ่ เป็ นการป้ องกันโรคให้ครอบคลุม โดยมีภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุขทัง้ 68 แห่ง
โรงพยาบาลรัฐและเอกชน เข้าร่วมในการป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อทีป่ ้ องกันได้ดว้ ยวัคซีน ซึง่ ได้มกี าร
ดาเนินการเกีย่ วกับ
การป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อในแรงงานต่างด้าว ได้แก่
- การรณรงค์ในการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคในหญิงมีครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน
ในแรงงานต่างด้าวและผูต้ ดิ ตาม โดยศูนย์บริการสาธารณสุขทัง้ 68 แห่ง
- กองควบคุมโรคติดต่อ สานักอนามัย ได้จดั ทาโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้ องกัน
โรคคอตีบ-บาดทะยักในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ให้แก่ประชาชนอายุ 20-50 ปี ทัง้ ชาวไทยและต่างด้าว เพือ่
ร่วม

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน
-82558 โดยตัง้ แต่เดือนมกราคม-เมษายน 2558 ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ใน
แรงงานต่างด้าว จานวน 13,969 คน
- กิจกรรมรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอเสริมสาหรับเด็กทีไ่ ด้รบั วัคซีนไม่ครบตาม
เกณฑ์
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งของกรุงเทพมหานคร โดยในปี 2558 มีกาหนดการรณรงค์ 2 ครัง้ ห่างกัน 4 สัปดาห์ และได้มี
การดาเนินการในพืน้ ทีท่ เ่ี ด็กต่างด้าวอายุต่ากว่า 15 ปี อาศัยอยู่
2. โรคเท้าช้าง (Filariasis)
ดาเนินการเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมโรคเท้าช้างในแรงงานต่างด้าว โดยการสนับสนุน
เอกสารและสือ่ ประชาสัมพันธ์โรคเท้าช้าง พร้อมทัง้ ประสานศูนย์บริการสาธารณสุขทัง้ 68 แห่ง ในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร เพือ่ ดาเนินการเฝ้ าระวัง สุม่ ตรวจค้นหาเชือ้ พยาธิโรคเท้าช้างในแรงงานชาวพม่า ทัง้ ในชุมชน แคมป์
ก่อสร้าง ให้ได้รบั ยา Diethylcabamazine Citrate (DEC) ทุก 6 เดือน ในการป้ องกันควบคุมโรคเท้าช้าง
3. โรคเรือ้ น (Leprosy)
ดาเนินการโดยให้ศนู ย์บริการสาธารณสุขในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครตรวจผิวหนังคัด
กรอง
โรคเรือ้ นเพือ่ เฝ้ าระวัง ค้นหาผูป้ ่ วยโรคเรือ้ น ซึง่ ปั จจุบนั ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครมีผปู้ ่ วยโรคเรือ้ นใน
ทะเบียน การรักษาทัง้ สิน้ 36 ราย เป็ นแรงงานต่างด้าว จานวน 3 ราย รวมทัง้ ได้รว่ มกับกระทรวง
สาธารณสุขในการ
ให้การรักษาพยาบาลโดยผูป้ ่ วยจะได้รบั ยาเป็ นเวลา 6 เดือน ถึง 2 ปี ตามความ
รุนแรงของโรคและจัดให้มเี จ้าหน้าทีข่ องศูนย์บริการสาธารณสุขในพืน้ ทีไ่ ปตรวจเยีย่ มถึงบ้านเพือ่ ติดตาม
อาการ และดูแล พร้อมทัง้ ฟื้ นฟู ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ทุกๆ เดือน
8. การเตรียมการในการป้ องกันและรักษาโรคติ ดต่อร้ายแรง MERS-CoV ในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร
การดาเนินการเฝ้ าระวังการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012
(MERS-CoV) ของกองควบคุมโรคติดต่อ สานักอนามัย มีดงั นี้
1. การค้นหาผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ให้เร็วทีส่ ดุ และแยกผูป้ ่ วย โดยการนาผูป้ ่ วยเข้าสูก่ ารรักษา
เพือ่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยทาเป็ น 3 ระดับ คือ
1) การคัดกรองผูท้ เ่ี ดินทางกลับจากพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (รับผิดชอบ
โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข)

2) ให้สถานพยาบาลทุกแห่งในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครมีมาตรการคัดกรองผูป้ ่ วยทีม่ ี
อาการ Influenza like illness (ILI) ซึง่ มีประวัตกิ ารเดินทางกลับจากพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
3) การคัดกรองผูป้ ่ วยในชุมชน
2. ระบบเฝ้ าระวังและการแจ้งเตือน ประกอบด้วย
1) ติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชดิ โดยจัดทารายงานให้ผบู้ ริหารทราบและ
แจ้งสถานการณ์การระบาดของโรคให้เครือข่ายเฝ้ าระวังโรคทราบเป็ นระยะ
2) แจ้งให้สถานพยาบาลทุกแห่งในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครคัดกรองผูป้ ่ วยทีม่ อี าการ
ILI และมีประวัตกิ ารเดินทางจากพืน้ ทีเ่ สีย่ งหรือสัมผัสผูป้ ่ วยตามแนวทางการเฝ้ าระวังโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโร
นา
สายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV)
3) แจ้งให้สถานพยาบาลทุกแห่งในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครทราบ เรือ่ ง การเฝ้ าระวัง
และดาเนินการเตรียมความพร้อมสาหรับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012
-94) ติดตามสอบถามและเยีย่ มผูท้ ก่ี ลับจากการไปประกอบพิธฮี จั ญ์และอุมเราะห์
อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 30 วัน โดยพยาบาลเยีย่ มบ้านของศูนย์บริการสาธารณสุขทัง้ 68 แห่ง
3. ระบบการสอบสวนและการควบคุมโรค ประกอบด้วย
1) เตรียมความพร้อมของทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ ร็ว (SRRT) จานวน 71
ทีม โดยจัดการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา สายพันธุใ์ หม่
2012
ให้ศนู ย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ซึง่ จะมีการให้ความรูเ้ รือ่ งโรค
ฯ แนวทางการดาเนินงาน และการฝึกซ้อมสวมใส่ถอดชุดป้ องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE) รวมทัง้ มีหนังสือให้ทมี
SRRT ทุกศูนย์บริการสาธารณสุขฝึกซ้อมการใส่ชุด (PPE) อย่างสม่าเสมอ
2) ส่งแนวทางการดาเนินการสอบสวนโรค “ผูป้ ่ วยเข้าข่าย หรือยืนยัน” โรคติดเชือ้
ไวรัส
โคโรนา สายพันธุ์ 2012 ให้สถานพยาบาลและทีม SRRT
3) จัดทาสถานการณ์โรค แนวทางการวินิจฉัย รักษาพยาบาล การควบคุมป้ องกัน
โรค จัดสรรให้เครือข่ายเฝ้ าระวังโรค ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง โรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานครและสถานพยาบาลทุกแห่งในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร รวมทัง้ เผยแพร่ทาง Website กอง
ควบคุมโรคติดต่อ (www.bmadcd.go.th) และ Website สานักอนามัย (www.bangkok.go.th/health)
4. ระบบการป้ องกันโรค ประกอบด้วย
1) การให้ความรูแ้ ละคาแนะนาการปฏิบตั ติ วั สาหรับผูท้ จ่ี ะเดินทางไปพืน้ ทีท่ ่มี กี าร
ระบาด โดยการแจกสือ่ แผ่นพับให้ความรูแ้ ก่ผทู้ จ่ี ะเดินทางไปประกอบพิธฮี จั ญ์ ในวันตรวจสุขภาพก่อนการ
เดินทาง เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2558
2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทัวไปในพื
่
น้ ทีก่ รุงเทพมหานครทราบ โดย
แจกแผ่นพับเรือ่ งโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 จานวน 80,000 แผ่น ให้กบั ศูนย์บริการ

สาธารณสุข 68 แห่งและสถานพยาบาลในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร รวมทัง้ เผยแพร่ทาง Website กอง
ควบคุมโรคติดต่อ และ Website สานักอนามัย
5. การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1) จัดสรรวัสดุอุปกรณ์และชุด PPE ให้แก่ศนู ย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง จานวน 500
ชุด
2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพือ่ เป็ นการเตรียมความพร้อม
กรณี เกิดการระบาด
9. การดาเนิ นการให้วคั ซีนป้ องกันโรคคอตีบในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครมีความเสีย่ งต่อการทีป่ ระชาชนจะติดโรคคอตีบเพราะยังขาด
ความรูแ้ ละการป้ องกัน ซึ่งการแพร่ระบาดพบว่ามาจากกลุ่มแรงงานต่างด้าว เช่น ลาว พม่า กัมพูชา
โดยโรคคอตีบ
เป็ นโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจเฉียบพลัน เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ อยูใ่ นโพรงจมูกและ
ในลาคอผูป้ ่ วยหรือผูต้ ดิ เชือ้
ซึง่ จะไม่ตดิ ต่อกันด้วยการรับเชือ้ โดยตรงจากการไอจามรดกันหรือพูดคุยอยูใ่ นระยะใกล้ แต่เชือ้ โรคจะเข้าสู่
ผูอ้ ่นื
ทางปากหรือทางการหายใจ บางครัง้ ติดต่อกันโดยการใช้ภาชนะ เช่น แก้วน้า ช้อน ร่วมกัน หรือการอมดูด
ของเล่น
ร่วมกันในเด็ก ผู้ตดิ เชื้ออาจไม่มอี าการหรือมีอาการรุนแรงเนื่องจากพิษของเชื้อจะทาลายกล้ามเนื้อ
หัวใจและเส้นประสาทส่วนปลายทาให้ลาคออักเสบและมีแผ่นเยื่อในคอ ในรายทีม่ อี าการรุนแรงจะทาให้
ทางเดินหายใจ
ตีบตันและเสียชีวติ ได้ ปั จจุบนั พบว่ามีการระบาดของโรคคอตีบในกรุงเทพมหานครและมีประชาชนใน
พืน้ ที่
กรุงเทพมหานครเสียชีวติ จากโรคคอตีบแล้ว 1 คน ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขได้จดั ทาโครงการให้วคั ซีนป้ องกัน
- 10 โรคคอตีบในกลุ่มอายุ 20 – 50 ปี ซึง่ เป็ นกลุ่มทีม่ รี ะดับภูมติ า้ นทานโรคคอตีบต่าทีส่ ดุ ได้รบั วัคซีนโรคคอตีบ
ฟรี
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงกันยายน 2558 มีเป้ าหมายทัวประเทศ
่
จานวน 20,800,000 คน โดยสามารถ
ดาเนินการให้วคั ซีนได้ 15,020,000 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.11 แต่ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครมีเป้ าหมายในการ
ให้วคั ซีน 2,690,000 คน ดาเนินการให้วคั ซีนได้เพียง 573,942 คนคิดเป็ นร้อยละ 21.26 (ข้อมูล ณ วันที่
2 ธันวาคม 2558) ซึง่ ถือว่าน้อยมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขยายระยะเวลาโครงการฯ ออกไปจนถึงเดือน
ธันวาคม 2558
10. การป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 มีผปู้ ่ วย
สะสม จานวน 13,681 คน จากจานวนผูป้ ่ วยสะสมทัง้ ประเทศ 98,404 คน ซึ่งในกรุงเทพมหานคร
ไม่มผี ูเ้ สียชีวติ ด้วยโรคไข้เลือดออก ในขณะทีม่ ผี เู้ สียชีวติ สะสมทัง้ ประเทศ จานวน 98 คน โดย
กรุงเทพมหานครมีอตั ราป่ วยเป็ นลาดับที่ 19 ของประเทศ และเป็ นลาดับที่ 3 ของ 6 จังหวัดปริมณฑล
มาตรการดาเนินงานควบคุมและป้ องกันโรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร
1. ดาเนินการตามแนวทางการป้ องกันโรคไข้เลือดออกทีก่ าหนด ประกอบด้วย
1.1 การป้ องกันโรคล่วงหน้าก่อนระบาด เช่น การสารวจและกาจัดแหล่ง
เพาะพันธุย์ งุ จัดการสิง่ แวดล้อม ลดแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลาย
1.2 กรณีเกิดการระบาด : กาจัดยุงตัวเต็มไว กาจัดลูกน้ายุงลาย กาจัดแหล่ง
เพาะพันธุย์ งุ ลาย ทัง้ ในบ้าน นอกบ้านและทีส่ าธารณะ บาบัดภาชนะเสีย่ งโดยใส่ทรายกาจัดลูกน้าใส่ปลา
กินลูกน้าในภาชนะเสีย่ ง ป้ องกันตนเองไม่ให้ยงุ กัน จากัดวงการแพร่ระบาด ติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์
2. การบูรณาการ มีดงั นี้
2.1 การดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพืน้ ทีใ่ นการจัดการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โดยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สานักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข
สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 13 กรุงเทพมหานคร และภาคประชาชน
2.2 การดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้ องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร โดยใช้การจัดการพาหะนาโรคแบบผสมผสาน (IVM : Integrated
Vectors Management) เริม่ ดาเนินการตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2558 โดยได้ดาเนินการในพืน้ ทีช่ มุ ชน 68 แห่ง
เพือ่ หาชุมชนต้นแบบในการควบคุมป้ องกันโรคไข้เลือดออก
3. สนับสนุนทรัพยากร ได้แก่
3.1 สารเคมีทมี ฟี อส 1 เปอร์เซ็นต์
3.2 โลชันตะไคร้
่
หอมไล่ยงุ
3.3 สือ่ ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับโรคไข้เลือดออก
3.4 บุคลากรทางสาธารณสุขร่วมวิเคราะห์วางแผนการกาจัดวงจรการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก
3.5 สารเคมีฉีดพ่นยุง/สารเคมีกาจัดลูกน้า
3.6 ทีมสนับสนุนการฉีดพ่นยุง (กรณีระบาดมากในพืน้ ที)่

- 11 4. การรณรงค์สปั ดาห์ฆา่ ยุงลาย ปี ละ 4 ครัง้ โดยศูนย์บริการสาธารณสุขในทุกพืน้ ที่
เขต เพือ่ กระตุน้ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมมือกันกาจัดแห่งเพาะพันธุย์ งุ (ครัง้ ที่ 1 เดือน
พฤศจิกายน
ครัง้ ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ ครัง้ ที่ 3 เดือนพฤษภาคม ครัง้ ที่ 4 เดือนสิงหาคม)

5. การศึกษาวิจยั เรือ่ งโรคไข้เลือดออก
- เรือ่ ง การวิจยั “ระบาดวิทยาของผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสเดงกีในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร” หน่วยงานทีร่ ว่ มดาเนินการ สานักอนามัย สานักการแพทย์และสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ฝ่ ายสหรัฐฯ (AFFRIMS)
11. การดาเนิ นการป้ องกันและควบคุมวัณโรคในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดาเนินงานควบคุมวัณโรค โดยยึดตามเกณฑ์ของ
องค์การอนามัยโลกและสอดคล้องกับแผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ (National Tuberculosis
Programme : NTP) โดยมีเป้ าหมายคือ ให้มกี ารค้นหาผูป้ ่ วยวัณโรคทุกประเภท (All Forms) ให้ได้
ครอบคลุมจานวนทัง้ หมด
จากทีไ่ ด้คาดประมาณการ 171/100,000 ประชากร (WHO 2015) และมีผลสาเร็จของการรักษาผูป้ ่ วย
วัณโรค รายใหม่เสมหะพบเชือ้ (Success Rate) มากกว่าร้อยละ 87
ผลการดาเนินงานทีผ่ า่ นมา แบ่งเป็ น
ด้านการค้นหา
1. การค้นหาผูป้ ่ วยเชิงรุกในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร (Active case finding) ได้แก่
ชุมชน วัด บ้านพักคนชรา สถานประกอบการ สถานพินิจ และสถานทีต่ ่างๆ ทีพ่ จิ ารณาแล้วว่าเป็ นแหล่ง
เสีย่ ง
โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่
2. เร่งรัดการค้นหาผูป้ ่ วยวัณโรคในกลุ่มเสีย่ งทีม่ ารับการตรวจรักษาทีศ่ นู ย์บริการ
สาธารณสุข (Passive case finding) ได้แก่ ผูส้ งู อายุ ผูป้ ่ วยเบาหวาน ผูต้ ดิ สารเสพติด ผูป้ ่ วยเอชไอวี/เอดส์
แรงงานต่างด้าว ผูป้ ่ วยโรคระบบทางเดินหายใจเรือ้ รัง ผูส้ มั ผัสโรคในครอบครัว
ด้านการรักษา
1. การดาเนินการควบคุมวัณโรคของศูนย์บริการสาธารณสุข สานักอนามัย
กรุงเทพมหานครและการดาเนินการในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
2. ให้บริการรักษาแก่ผปู้ ่ วยวัณโรค ไม่ใช่คนไทย (Non-thai) เพือ่ ให้เข้าถึงบริการ
รักษาวัณโรคอย่างเท่าเทียมกัน
ยุทธศาสตร์หลักในการป้ องกันวัณโรคในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
1. Early case Detection : ค้นหาผูป้ ่ วยวัณโรคให้พบโดยเร็ว
2. High Success rate : รักษาให้หายมากทีส่ ดุ
กิจกรรมรณรงค์การค้นหาวัณโรค
- ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จัดนิทรรศการให้ความรูเ้ รือ่ งวัณโรค ฉีดวัคซีน BCG
ในรายทีย่ งั ไม่เคยได้รบั วัคซีนมาก่อน เอกซเรย์ปอดในรายทีม่ อี าการสงสัย
- สนับสนุนสือ่ ประชาสัมพันธ์ให้โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน สานักงานเขต
โรงเรียนรณรงค์คน้ หาวัณโรค
- รณรงค์ให้ความรูก้ บั แหล่งชุมชน แหล่งทีม่ ผี ขู้ บั รถรับจ้างสาธารณะอยูร่ วมกัน

จานวนมาก
- 12 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
1. โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชควรพิจารณาเรือ่ ง
การเชือ่ มต่อระบบการ Refer ไปยังโรงพยาบาลทุกสังกัดทัวพื
่ น้ ทีก่ รุงเทพมหานคร รวมทัง้ กับโรงพยาบาล
ในต่างจังหวัด โดยการนาระบบโครงข่ายเขตสุขภาพของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาทดลองใช้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในการส่งต่อผูป้ ่ วยในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และ
ผูป้ ่ วยได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากเรือ่ งการวางแผนให้ผปู้ ่ วยโรคสำาคัญซึง่ ต้องการการดูแลรักษาทีฉ่ ุกเฉินถึงแก่
ชีวติ ได้รบั การส่งต่อ โดยเฉพาะการ Refer ในเรือ่ งทีจ่ ะถึงแก่ชวี ติ และเป็ นอันตรายร้ายแรงถ้าไม่ได้รบั การรักษา
ใน 5 กลุ่มโรคสาคัญ ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดไว้ คือ 1. Stroke Fast Track 2. Stemi
3. Newborns 4. Cancel 5. Injuries รวมทัง้ การส่งต่อผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งการรับบริการทีส่ งู ขึน้ ซึง่ โรงพยาบาลเดิม
ไม่สามารถดาเนินการให้ได้ เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยได้รบั บริการอย่างเป็ นธรรมและทัวถึ
่ ง
2. ระบบบริการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุของกรุงเทพมหานครควรยึดหลัก Community Based
โดยการให้ชุมชนหนึ่ง ๆ ต้องมี Care Manager ทีผ่ า่ นการอบรมเป็ นระยะเวลา 14 วัน อย่างน้อย 1 คน
เพือ่ เป็ น Supervisor Trainer และกากับดูแล Care Giver/Care Taker 7 คน ซึง่ Care Giver/Care Taker
แต่ละคนจะมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลผูป้ ่ วยติดเตียงอีก 7 คน และต้องผ่านการอบรมเกีย่ วกับวิธกี ารดูแลผูป้ ่ วย/
ผูพ้ กิ าร เป็ นระยะเวลา 70 ชัวโมง
่
3. สานักการแพทย์ตอ้ งให้ความช่วยเหลือสานักอนามัยในเรือ่ งระบบบริการดูแลสุขภาพ
ผูส้ งู อายุ
ของกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดทาหลักสูตร Training For The Trainer ให้กบั Care Giver ทีจ่ ะเข้าไปฟื้ นฟู
ผูป้ ่ วยหรือผูส้ งู อายุทบ่ี า้ น จัดทาคูม่ อื การดูแลสุขภาพผูป้ ่ วยหรือผูส้ งู อายุทบ่ี า้ นให้ รวมถึงเรือ่ งการฝั งเข็ม การ
นวดจัดกระดูกผูส้ งู อายุ การออกกาลังกายด้วยดัมเบลเพือ่ สร้างกล้ามเนื้อของผูส้ งู อายุให้มคี วามแข็งแรง การ
ออกแบบอุปกรณ์สาหรับผูป้ ่ วยหรือผูส้ งู อายุทบ่ี า้ น ตลอดจนการทาวิจยั วิธกี าร Restoration Care Techniqe
แล้ว Trian
ให้กบั ผูท้ จ่ี ะเข้าไปดูแลผูป้ ่ วยหรือผูส้ งู อายุทบ่ี า้ น และต้องทา Train เรือ่ ง Palliative Care/การดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ในช่วงบัน้ ปลายของชีวติ ด้วย ไม่ใช่การส่งให้ผปู้ ่ วยหรือผูส้ งู อายุไปเสียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาล รวมทัง้ การฟื้ นฟู
สมรรถภาพ/การปรับให้รา่ งกายกลับสูส่ ภาพเดิมให้มากทีส่ ดุ (Restorative Care) ส่วนการสร้างโรงพยาบาลผู้
อายุนนั ้ เพือ่ วิจยั พัฒนาระบบบริการสาหรับผูส้ งู อายุเขตเมืองว่าควรมีรปู แบบเป็ นอย่างไร ไม่ใช่เพือ่ รับผูส้ งู อายุ
เข้ามาดูแลในขณะที่ ยังมีขอ้ จากัดทัง้ ในเรือ่ งบุคลากรและเงินงบประมาณ ดังนัน้ สานักการแพทย์ตอ้ งทา
องค์กรให้มขี นาดเล็กลงและพยายามผลักให้เตียงไปอยูท่ บ่ี า้ นผูป้ ่ วยให้ได้มากทีส่ ดุ
4. กองการกีฬา สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว ควรมีการสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรม
การออกกาลังกายเพือ่ ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนี้

4.1 นาวิธกี ารเช่าอุปกรณ์ในศูนย์ฟิตเนสเช่นเดียวกับทีก่ รมอนามัยและศูนย์อนามัยเขต
มาปรับใช้สาหรับการดาเนินการในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และควรมีการจัดกิจกรรมข้างเคียงเสริมให้ดว้ ย เช่น
แอโรบิก โยคะ ไลน์แดนซ์ รวมทัง้ มีการเชือ่ มโยงกับโครงการลดพุงลดโรคด้วยการออกแบบและจัดโปรแกรมให้กบั
สมาชิกทีม่ ภี าวะอ้วนหรือมีโรคเรือ้ รัง โดยมีเจ้าหน้าทีท่ จ่ี บการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาคอยดูแลและ
ให้คาแนะนา นอกจากนี้กรุงเทพมหานครต้องมีหน้าทีเ่ ข้าไปควบคุมการดาเนินการของศูนย์ฟิตเนสเอกชนให้เป็ นไป
ตามระบบมาตรฐานฟิ ตเนสยั ่งยืนของกรมอนามัย
4.2 การผลักดันให้มกี ารจัดตัง้ ชมรม/กลุ่มไลน์แดนซ์สาหรับผูส้ งู อายุอย่างน้อย 1 เขต
1 กลุ่มไลน์แดนซ์ โดยมีการสนับสนุนส่งเสริมด้วยการสอนเต้นให้และมอบอุปกรณ์ดนตรีเพลงไลน์แดนซ์/การเต้นรา- 13 แบบบอลลูน/ราวง เพือ่ ให้นาไปใช้เต้นได้ทงั ้ ในบริเวณลานปูนซีเมนต์กว้างๆ/ลานขนาดใหญ่/สวนสาธารณะ หรือ
ในสถานทีท่ ม่ี กี ารจัดกิจกรรมแอโรบิกอยู่แล้ว
4.3. การผลักดันให้มกี ารจัดตัง้ ชมรมจักรยานในทุกชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน 1 ชมรม
แล้วให้สานักงานเขตจัดกิจกรรมพาทุกชมรมในเขตขีจ่ กั รยานรอบพืน้ ทีเ่ ขตสัปดาห์/เดือนละ 1 ครัง้ ซึง่ จะทาให้
ประชาชนหันมานิยมการขีจ่ กั รยานเพือ่ สุขภาพเพิม่ ขึน้ นอกเหนือจากการจัดทาโครงการปั น่ แป๊ บเดียวเทีย่ ว 4
จังหวัด
(เขตหนองจอก จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก และปทุมธานี) ทีด่ าเนินการอยู่
4.4 การผลักดันรวมทัง้ การรือ้ ฟื้ นและการรณรงค์ให้มกี ารจัดตัง้ ชมรมเล่นและแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ตะกร้อวง การเต้น B Boy กีฬาเอ็กซตรีม ราวง/ราพัด/ราดาบ/ปั ญจสีลตั กระบีก่ ระบอง
ปิ งปอง ฟุตซอล เดิน วิง่ ทัง้ นี้เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนมีความรักความสามัคคีกนั
มีความเพลิดเพลิน หันมาใช้เวลาว่างในการออกกาลังกาย/เล่นกีฬาไม่ไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด รวมทัง้ กาหนดให้
สวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ลานปูนซีเมนต์ต่าง ๆ เป็ นสถานทีอ่ อกกาลังกายเพือ่ สุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย
5. สานักพัฒนาสังคมควรพิจารณาเสนอร่างข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครเพือ่ ให้มกี ารจ่ายเงิน
เป็ นค่าวัสดุในการปรับปรุงสภาพทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูป้ ่ วยติดเตียง/ผูพ้ กิ าร ทัง้ นี้เพือ่ ช่วยฟื้ นฟูให้ผปู้ ่ วยติดเตียง/ผู้
พิการสามารถฟื้ นคืนสภาพชีวติ เดิมขึน้ มาได้
6. กรุงเทพมหานครควรมีการทดลองระบบการแพทย์ปฐมภูมแิ ละทีมหมอครอบครัว
อย่างเป็ นรูปธรรม
7. กรุงเทพมหานครควรเร่งจัดทาแผนให้ประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครได้รบั วัคซีน
ป้ องกัน
โรคคอตีบอย่างเร่งด่วน โดยให้สถานพยาบาลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนร่วมดาเนินการ รวมทัง้
จัดทา
แผนโครงการป้ องกันโรคคอตีบให้หมดไปจากกรุงเทพมหานครเพือ่ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร
8. กรุงเทพมหานครควรร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการป้ องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร โดยดาเนินการ
8.1 จัดอบรมให้ความรูใ้ นเรือ่ งการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้อาสาสมัคร
สาธารณสุข
8.2 จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกบ้านตรวจลูกน้าด้วยตนเองสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เช่น
การเปลีย่ นน้าขารองตู้ กระถางพลูด่าง แจกกันดอกไม้ คว่าภาชนะทีม่ นี ้าขัง เป็ นต้น
8.3 จัดให้นกั เรียนตรวจลูกน้าทีบ่ า้ นและบ้านใกล้เคียง แล้วรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครัง้
เพือ่ เป็ นการดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้
9. กรุงเทพมหานครควรร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการดาเนินการเพือ่ ป้ องกันและ
ควบคุม
วัณโรคในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ได้แก่
9.1 จัดทาแผนการค้นหาผูป้ ่ วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่น กลุ่มผูข้ บั ขี่
รถโดยสารสาธารณะ เป็ นต้น
9.2 จัดทาสือ่ สารสาธารณให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของวัณโรค รวมทัง้ มีการประสาน
ในการติดสติกเกอร์เพือ่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามข้างรถโดยสารสาธารณะ
9.3 สถานพยาบาลทีใ่ ห้บริการรักษาวัณโรคควรมีการกาหนดกระบวนการเพือ่ ให้ผปู้ ่ วย
วัณโรคได้รบั การรักษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
9.4 จัดให้มี Contract point และเบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อทีช่ ดั เจนสาหรับการส่งต่อผูป้ ่ วยวัณ
โรค
- 14 9.5 ในการขอต่อใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลควรมีการกาหนดให้
สถานพยาบาลต้องรายงานจานวนผูป้ ่ วยวัณโรคและผลการรักษา
10. กรุงเทพมหานครควรพิจารณาดาเนินการในเรือ่ ง ดังนี้
10.1 เสนอให้มกี ารตัง้ คณะกรรมการเขตสุขภาพ กรุงเทพมหานคร หรือตัง้
คณะอนุกรรมการ
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ขึน้ เพือ่ ทาหน้าทีด่ แู ลเกีย่ วกับเรือ่ งเหตุเดือดร้อนราคาญ การดาเนินกิจการหรือ
การจัดกิจกรรมทีม่ ผี ลต่อสุขภาพของประชาชน รวมทัง้ พิจารณาตัดสินใจเกีย่ วกับปั ญหาด้านการสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
10.2 การตัง้ คณะทางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาหรับประชากรข้ามชาติในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร
10.3 ผลักดันให้มกี ารจัดตัง้ กองทุนสุขภาพเขตของกรุงเทพมหานครขึน้

- 15 1-2333----

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผูอ้ านวยการสานักอนามัย ผูอ้ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัด
ไผ่ตนั
เพือ่ รับทราบข้อมูลเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์
รวมทัง้ ตรวจเยีย่ มศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตนั
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1

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผูอ้ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 13 กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
เพือ่ หารือเกีย่ วกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผูอ้ านวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สานักอนามัย
ผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
เพือ่ หารือเกีย่ วกับแนวทางการดาเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- 17 1

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (ดินแดง) กองการกีฬา สานักวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเทีย่ ว ผูอ้ านวยการกองออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
เพือ่ หารือเกีย่ วกับการดาเนินกิจกรรมออกกาลังกายเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเมือง
และการจัดตัง้ ชมรมจักรยานเพือ่ สุขภาพในกรุงเทพมหานคร
- 18 1

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผูอ้ านวยการสานักอนามัย รองผูอ้ านวยการสานักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ หารือเกีย่ วกับการป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับรองผูอ้ านวยการสานักการแพทย์ รองผูอ้ านวยการสานักอนามัย
และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเพือ่ หารือเกีย่ วกับระบบการส่งต่อผูป้ ่ วย
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คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับรองผูอ้ านวยการสานักการแพทย์ ผูอ้ านวยการวชิรพยาบาล
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกลาง และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเพือ่ หารือเกีย่ วกับการเตรียมการ
ในการป้ องกันและรักษาเรือ่ งโรคติดต่อร้ายแรง (MERS-CoV) ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผูอ้ านวยการสานักอนามัย รองผูอ้ านวยการสานักการแพทย์

และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเพือ่ รับทราบรายละเอียดการดาเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพผูด้ แู ลผูป้ ่ วย และผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งได้รบั การดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ นประจาปี งบประมาณ 2559
- 20 -

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผูอ้ านวยการสานักอนามัย รองผูอ้ านวยการสานักการแพทย์

และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเพือ่ รับทราบการดาเนินการป้ องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร
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คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผูอ้ านวยการสานักอนามัย รองผูอ้ านวยการสานักการแพทย์
และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเพือ่ รับทราบการดาเนินการให้วคั ซีนวัณโรคควบคูก่ บั วัคซีนโรคคอตีบในชุมชน
รวมทัง้ การดาเนินการตรวจสุขภาพและค้นหาผูป้ ่ วยวัณโรคในกลุ่มแรงงานนอกระบบ

