
 
สรปุผลงาน 

คณะกรรมการการสาธารณสุข 
ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม ๒๕๕๘ 

___________________ 
 

สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการสาธารณสุขในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร 

สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่๑) ประจ าปีพทุธศกัราช 255๗ เมือ่วนัพุธที ่๘ ตุลาคม 255๗ 
ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  จ านวน  ๕  คน  ดงันี้ 
   ๑. นายพรเทพ    ศิริวนารังสรรค ์  ประธานกรรมการ 

2. นายธวชัชยั  ฟักองักูร     รองประธานกรรมการ 
  3. พลตรี สุทธิชัย  วงษ์บุบผา   กรรมการ 
  4. นายพรชยั  เทพปัญญา  กรรมการ 

๕. นางวรรณวไิล  พรหมลกัขโณ  กรรมการและเลขานุการ 
ต่อมานางวรรณวไิล พรหมลกัขโณ ไดข้อลาออก ท าใหต้ าแหน่งในคณะกรรมการการ

สาธารณสขุ 
วา่งลง ดงันัน้ ในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปี
พทุธศกัราช 
2558 เมื่อวนัพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมจึงได้มีมติตัง้ นายกิตติ บุศยพลากร เป็นกรรมการ
แทน  ในต าแหน่งที่ว่าง และนายธวชัชยั ฟักองักูร ได้ขอลาออก ท าให้ต าแหน่งในคณะกรรมการการ
สาธารณสุข  ว่างลง ดังนัน้ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  สมยัประชุมสามญั สมยัที่ 4 
(ครัง้ที่ 3) ประจ าปีพุทธศกัราช 2558 เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมจึงได้มีมติตัง้ นางสุ
กัญญา สุวัฒนวงศ์ เป็นกรรมการแทนในต าแหน่งทีว่า่ง 
 
ผูช้่วยเลขานุการ 
   ๑. นางสาวมณีรัตน์ ศรีกำเหนิด  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

๒. นางสาวจุฑามาศ พลสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 
คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนุกรรมการ จ านวน 3 คณะ ประกอบดว้ย 
   1. คณะอนุกรรมการ ชุดที ่1  มหีน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินงาน 



ตามอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นการสาธารณสุข ในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพ- 
ตะวนัออกและกลุ่มกรุงธนใต ้แลว้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการฯ  โดยม ีนายพรเทพ ศริวินา
รงัสรรค ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
   2. คณะอนุกรรมการ ชุดที ่2  มหีน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินงาน 
ตามอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นการสาธารณสุข ในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพ
เหนือ 
และกลุ่มกรุงเหนือ แลว้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการฯ  โดยม ีพลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา   
เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
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   3. คณะอนุกรรมการ ชุดที ่3  มหีน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินงาน 
ตามอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นการสาธารณสุข ในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพ
กลาง 
และกลุ่มกรุงเทพใต ้แลว้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการฯ  โดยม ีนางสุกัญญา สุวัณนวงศ ์  
เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
 
สรปุผลงานของคณะกรรมการฯ  
   คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หารอื รบัทราบขอ้มลู และให้
ขอ้เสนอแนะดา้นการสาธารณสุข ในประเดน็ดงันี้ 
       ๑. ระบบการส่งต่อผูป่้วย   
               ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ไดจ้ดัท า 
ระบบการสง่ต่อผูป่้วยทีเ่รยีกวา่ ระบบโครงขา่ยเขตสขุภาพ (Thailand Referral Exchange Perspective)  
เสรจ็เรยีบรอ้ยและก าลงัมกีารทดลองใชใ้นส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุและกรมการแพทย ์โดยเป็น 
การทดลองใหโ้รงพยาบาลทัว่ประเทศจดัสง่ขอ้มลูระบบ 17 แฟ้ม (17 Files Electronic Refer) ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
โดยผ่าน Server กลางทีเ่ป็นสถานหีรอื Post Office ในการแลกเปลีย่นขอ้มลูในลกัษณะ Autonomous Web 
Service ของส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ แลว้ประมวลผลขอ้มลูเกีย่วกบัผูป่้วยออกมา ซึง่
โรงพยาบาลประมาณ 80 เปอรเ์ซน็ต ์สามารถจดัสง่ขอ้มลูใหก้นัได ้ 
        ส าหรบัโรงพยาบาลในสงักดักรุงเทพมหานคร มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช และส านกั
อนามยัมรีะบบการ Refer กนัเองอยูแ่ลว้ ใน 4- 5 กลุ่มโรคส าคญั โดยมเีครอืขา่ยเป็นโรงพยาบาลพี่
โรงพยาบาลน้อง   
ในสว่นของส านกัอนามยัมกีารด าเนินการในเรือ่งหมอครอบครวัทีม่ศีนูยบ์รกิารสาธารณสุขเป็นฐานของระบบ 
Primary Care อยู ่โดยสว่นใหญ่จะเป็นการ Refer ตามสทิธ ิสปสช. และกรณีถา้โรงพยาบาลปลายทางไม่รบั
ผูป่้วย สปสช. จะมกีระบวนการในการจดัใหม้ ีSecond Hospital รองรบัหลงัจากทีโ่รงพยาบาลตามสทิธิ
ล าดบัแรกเตม็  



 
  2. แผนการด าเนินโครงการระบบบริการดแูลสขุภาพผูส้งูอายติุดบา้นและติดเตียง 
       แผนการด าเนินโครงการระบบบรกิารดแูลสขุภาพผูส้งูอายตุดิบา้นและตดิเตยีง  
แบ่งยทุธศาสตรอ์อกเป็น 5 ดา้น คอื  
       1. ยทุธศาสตรเ์รือ่งการสง่เสรมิและพฒันาผูส้งูอายุ ทัง้ในดา้นการท างานและการหา
รายได ้ประกอบดว้ย 
           1.1 มาตรการเรือ่งการบรูณาการพฒันาระบบสขุภาพและสงัคมในรปูแบบที่
หลากหลาย 
เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัผูส้งูอายแุละครอบครวั  
           1.2 มาตรการเรือ่งการสง่เสรมิการรวมกลุ่มและสรา้งความเขม้แขง็ของผูส้งูอายุ 
           1.3 มาตรการเรือ่งการสนบัสนุนผูส้งูอายทุีม่ศีกัยภาพใหม้คีุณคา่ในสงัคม 
           1.4 มาตรการเรือ่งการสง่เสรมิสนบัสนุนสือ่ทุกประเภทใหก้บัผูส้งูอายุ 
           1.5 มาตรการสง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้ส้งูอายมุทีีอ่ยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม 
       2. ยุทธศาสตรเ์รือ่งระบบคุม้ครองทางสงัคมของผูส้งูอาย ุเชน่ ทางดา้นรายได ้หลกัประกนั- 
ดา้นสุขภาพ 
      3. ยุทธศาสตรเ์รือ่ง Pre-Aging ซึง่เป็นการเตรยีมความพรอ้มของประชากรทุกชว่งวยั 
ในกรุงเทพมหานครเพือ่เขา้สูว่ยัผูส้งูอายทุีม่คีุณภาพ 

- 3 - 
 
       4. ยุทธศาสตรเ์รือ่งการบรหิารจดัการเพือ่พฒันางานดา้นผูส้งูอายอุย่างบรูณาการ 
       5. ยุทธศาสตรเ์รือ่งการประมวลผล พฒันา เผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นการดแูลสขุภาพ
ผูส้งูอายุ  และตดิตามผลการด าเนินการ 
      การบรกิารเชงิรบั 
      1. จดับรกิารตรวจสขุภาพประจ าปี ตรวจรกัษาโรคทัว่ไป/โรคเรือ้รงั บรกิารทางทนัตกรรม 
ใหผู้ส้งูอายโุดยจดัช่องทางพเิศษใหผู้ส้งูอายุทีม่ารบับรกิารทีศ่นูยบ์รกิารสาธารณสุขทัง้ 68 แหง่ 
      2. ใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสขุภาพผูส้งูอายโุดยจดัใหม้คีลนิิกกายภาพบ าบดัระดบัปฐมภูม ิระดบัทุตยิ
ภูม ิและศนูยส์ง่เสรมิและฟ้ืนฟูสขุภาพผูส้งูอายุ 
      3. ศนูยส์ง่เสรมิสุขภาพผูส้งูอาย ุเพือ่เป็นศนูยก์ลางเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพการ
ด าเนินงานดา้นผูส้งูอายแุบบองคร์วม เพือ่ใหผู้ส้งูอายมุสีขุภาพและคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ สง่เสรมิและสนบัสนุนให้
ผูส้งูอายมุกีาร 
รวมกลุ่มเพือ่ท ากจิกรรมรว่มกนัผา่นชมรมผูส้งูอาย ุโดยกจิกรรมในชมรมประกอบดว้ย ชว่ยงานจติอาสา 
ในศนูยบ์รกิารสาธารณสุข เยีย่มบา้นในชมุชน และชว่ยบ าเพญ็ประโยชน์ในสถานรบัเลีย้งเดก็ การออกก าลงั
กาย 
กจิกรรมทางศาสนา สวดมนต ์ฟังธรรม สาธติการประกอบอาหาร การจดัแขง่ขนักฬีาผูส้งูอาย ุทศันศกึษา 
กจิกรรมนนัทนาการ ศลิปประดษิฐ ์การฝึกอาชพี เพือ่นช่วยเพือ่น วชิาการ กจิกรรมตามประเพณี 



       4. การสงเคราะหอ์ุปกรณ์ชว่ยเหลอืทางการเคลื่อนไหวและแวน่ตาแก่ผูส้งูอายุ 
       5. ผูส้งูอายไุดร้บัการขึน้ทะเบยีนเพือ่รบัเบีย้ยงัชพี 
       6. มกีารฝึกอาชพี เชน่ งานประดษิฐ ์งานฝีมอื 
       7. ชว่ยเหลอืนมผง/อาหารทางการแพทยแ์ก่ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะทุพโภชนาการทุกราย 
       การบรกิารเชงิรุกในชุมชน 
        1. ใหก้ารเยีย่มบา้น (Home visit) และใหบ้รกิารการพยาบาลผูส้งูอายุทีบ่า้น (Home 
Health Care) 
       2. มกีารจดัอบรมผูด้แูลผูส้งูอาย ุ(Care giver) ส าหรบัผูส้งูอายกุลุ่มตดิบา้นและกลุ่มตดิ
เตยีง 
       3. มศีนูยเ์ฝ้าระวงัผูส้งูอายใุนศนูยส์ขุภาพชุมชน (Age Watch Center) เพือ่ใหบ้รกิาร 
ในดา้นสขุภาพ ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการสง่ต่อ มรีะบบเฝ้าระวงัผูส้งูอายทุีป่ระสบความทุกขย์าก  
จากการถูกทอดทิง้ ละเลย ทารุณกรรม ไรท้ีพ่ึง่และไมม่รีายได ้และถูกเอารดัเอาเปรยีบอยา่งไม่เป็นธรรม 
       4. จดักจิกรรมเพือ่เชดิชคูุณคา่ผูส้งูอายุ 
       5. จดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ 
       6. จดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิและพฒันาองคค์วามรูด้า้นผูส้งูอายุ 
       แนวทางการดแูลผูส้งูอายใุนชุมชน 
       1. จดักจิกรรมคดักรองผูส้งูอาย ุโดยใชแ้บบคดักรองประกอบกจิวตัรประจ าวนั (Activity 
of Daily Living : ADL) เพือ่แบ่งผูส้งูอายตุามกลุ่มศกัยภาพความสามารถ 
       2. จดัระบบบรกิารการดแูลผูส้งูอายแุต่ละกลุ่ม คอื กลุ่มปกต ิ(ตดิสงัคม) กลุ่มผูส้งูอายุทีม่ ี
ความเจบ็ป่วยประเภทตดิบา้น/ตดิเตยีง (Home Health Care) 
       3. ใหบ้รกิารการพยาบาลต่อเนื่องทีบ่า้น (Home Health Care) ในผูส้งูอายทุีม่คีวาม
เจบ็ป่วย 6 กลุ่มโรค 
       4. การสรา้งการมสีว่นรว่มในการดแูลผูส้งูอายใุนชุมชน โดยจดัท าโครงการตน้แบบการ
ดแูล 
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ผูส้งูอายรุะยะยาวในชุมชนของศนูยบ์รกิารสาธารณสุข ดว้ยการบรูณาการรว่มกนัระหวา่งหน่วยงานภาครฐั 
เอกชน   และชุมชน 
 

      3. การดแูลสขุภาพและการให้บริการทางการแพทยใ์นกลุ่มผูส้งูอายขุองศนูยบ์ริการ-
สาธารณสุข ๕๑ วดัไผต่นั 
                ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ๕๑ วดัไผ่ตนั มภีารกจิในดา้นการดแูลสขุภาพและการใหบ้รกิาร 
ทางการแพทยแ์ก่ประชาชนในพืน้ทีแ่ขวงจอมพล แขวงจนัทรเกษม แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร ไดแ้ก่ การ
รกัษา-พยาบาลปฐมภูม ิการสรา้งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสขุภาพ โดยการจดับรกิารให้
ประชาชน 



ทุกสทิธกิารรกัษา งานบรกิารสว่นใหญ่มุง่เน้นงานดา้นการสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคทัง้ในและนอก
หน่วย-บรกิาร โดยแบ่งออกเป็น 
        1. การใหบ้รกิารผูป่้วยนอก (OPD) : เป็นบรกิารตรวจรกัษาโรคในระดบัปฐมภูม ิ(Curative 
Services) ใหบ้รกิารระหวา่งเวลา 08.00 - 12.00 น. ของทุกวนัจนัทรถ์งึศุกร ์ซึง่เป็นการใหบ้รกิารในสถานที ่
ประกอบดว้ย 
           - คลนิิกตรวจรกัษาโรคทัว่ไป เชน่ คลนิิกสุขภาพจติ คลนิิกบ าบดัการตดิยาและสาร
เสพตดิ  
คลนิิกวณัโรค คลนิิกกามโรค คลนิิกผูส้งูอายุซึง่ผูป่้วยสว่นใหญ่เป็นผูป่้วยโรคเรือ้รงั คลนิิกทนัตกรรม คลนิิก-
โภชนาการ คลนิิกฉีดวคัซนีป้องกนัพษิสนุขับา้ใหส้ตัวเ์ลีย้ง 
          - งานบรกิารดา้นเภสชักรรม 
          - งานชนัสตูรโรค 
          - งานสงัคมสงเคราะหแ์ละสาธารณสขุ 
          - งานสุขศกึษา 
          - ศนูยส์วสัดกิารผูส้งูอายุ 
               2. การสรา้งเสรมิสุขภาพ (Health Promotion Service) ในหน่วยบรกิาร ไดแ้ก่ คลนิิก- 
ฝากครรภ ์คลนิิกสุขภาพสตร ีคลนิิกสุขภาพเดก็ด ีคลนิิกวางแผนครอบครวั คลนิกิวยัทอง  
                3. การสรา้งเสรมิสุขภาพนอกหน่วยบรกิาร ไดแ้ก่ การเยีย่มบา้น (Home Visit) การ
เยีย่ม-ดแูลผูป่้วยทีบ่า้น (Home Health Care) การป้องกนัและควบคุมโรค (Prevention and Control of 
Disease) 
การฟ้ืนฟูสขุภาพ (Rehabilitation) สถาบนัสมทบงานบรกิารดา้นวชิาการ (Academic Service) การ
สนบัสนุน-การจดัตัง้ชมรมสรา้งเสรมิสุขภาพในชุมชน/ชมรมผูส้งูอาย ุซึง่เป็นการใหบ้รกิารนอกสถานที ่
ประกอบดว้ย 
งานอนามยัชุมชนและโรงเรยีน งานสาธารณสขุมลูฐานในชุมชนและโรงเรยีน งานสงัคมสงเคราะห์
สาธารณสุข  หน่วยแพทยเ์คลื่อนทีแ่ละปฐมพยาบาล งานสุขศกึษาในชุมชนและโรงเรยีน การตรวจสขุภาพ
และใหภู้มคิุม้กนัโรค- 
ในโรงเรยีน การฝึกอบรมและดงูานของนกัศกึษาและบคุคลภายนอก  ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐัและ
เอกชน  
       ๔. การด าเนินโครงการตน้แบบการดแูลผูส้งูอายรุะยะยาวในชุมชนของศนูยบ์รกิาร
สาธารณสขุ  51 วดัไผ่ตนั ประกอบดว้ย การส ารวจขอ้มลูทัว่ไปของชุมชน การคดักรองผูส้งูอายดุา้นสุขภาพ
กาย การคดักรองภาวะซมึเศรา้ในผูส้งูอายเุรือ้รงั การคดักรองและบ าบดัการตดิแอลกอฮอลแ์ละบุหรี ่การ
ตรวจสขุภาพชอ่งปากของผูส้งูอาย ุการส ารวจขอ้มลูผูส้งูอายดุา้นศกัยภาพ การน าออกก าลงักายสปัดาหล์ะ 
๑ ครัง้ จดัท าแผนพฒันาระบบ-การดแูลผูส้งูอายุกลุ่มตดิสงัคม กลุ่มตดิบา้น และกลุ่มตดิเตยีง ตลอดจนการ
ปฏบิตังิานของอาสาสมคัรสาธารณสุข ไดแ้ก่ การเยีย่มบา้นผูส้งูอาย ุการใหข้อ้มลูขา่วสารผูส้งูอาย ุโดย 
อสส. การอบรม Care Giver ตดิตาม Care Giver ใหก้ารดแูลดา้นสุขภาพกาย/สุขภาพจติ  การตรวจ
สขุภาพประจ าปี เจาะเลอืด x-ray คดักรองสุขภาพ  ตรวจทาง-ทนัตกรรม  ใหบ้รกิารดา้นสงัคมสงเคราะห ์ 
การเยีย่มบา้นผูส้งูอายกุลุ่มโรคเรือ้รงัและกลุ่มตดิเตยีง  ตดิตาม/ดแูล 
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การใชย้าของผูส้งูอายกุลุ่มโรคเรือ้รงั  การใหค้วามรูด้า้นทนัตกรรม  การพาผูส้งูอายรุว่มกจิกรรมนอก
สถานที ่เชน่ รว่มงานกฬีาผูส้งูอายุ 
          การพฒันาต่อยอดในอนาคต  
                 - การพฒันาชมรมผูส้งูอายใุหเ้ป็นชมรมผูส้งูอายุทีม่มีาตรฐานและยัง่ยนื 
                 - สง่เสรมิการท างานของอาสาสมคัรสาธารณสุขเพือ่จดักจิกรรมทีห่ลากหลายใหก้บั
ชุมชน  
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูอายแุละประชาชนทัว่ไป 
                 - ระดมทุนจากหน่วยงานเอกชนบรเิวณใกลเ้คยีงเพือ่การพฒันาอย่างต่อเนื่อง         
       - การปรบัปรุงหอ้งน ้าในบา้นผูส้งูอายใุนชุมชนเพือ่ป้องกนัการลื่นลม้ 
 
 
 

   4. การด าเนินกิจกรรมออกก าลงักายเพ่ือส่งเสริมสขุภาวะของประชาชนในเขตเมือง  
            การจดักจิกรรมรณรงคส์ง่เสรมิสุขภาวะ ของกองออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ประกอบดว้ย 
            1. ชมรมจกัรยานเพือ่สุขภาพ โดยสง่เสรมิใหม้ชีมรมจกัรยานเพือ่สุขภาพทัง้ทีก่รมอนามยั  
กระทรวงสาธารณสุข ศนูยอ์นามยัเขตทัง้ 12 ศูนย ์และจงัหวดัต่าง ๆ รวมทัง้ก าหนดใหเ้จา้หน้าทีต่อ้งมกีาร           
ออกก าลงักายดว้ยการขีจ่กัรยานในตอนเยน็ สง่เสรมิใหใ้ชจ้กัรยานเป็นวถิชีวีติประจ าวนัแทนรถยนตห์รอื
จกัรยานยนต ์  
มจีกัรยานใหย้มืใชฟ้ร ีตลอดจนการจดักจิกรรมรณรงคข์ีจ่กัรยานในวนัส าคญั 
      2. แอโรบกิมวยไทย โดยรว่มกบัภาคเอกชนทีส่นใจในการจดัท าหนงัสอืทบทวนองคค์วามรู ้
(หลกัการ/ท่าทาง) มกีารจดัอบรมคร ูจดัการประกวด/แขง่ขนั 
      3. เตน้บดัสโลปและไลน์แดนซ ์จะมกีารฝึกสอนใหแ้ก่คร/ูTrainer และสนบัสนุนการประกวด/
แขง่ขนั 

   4. ฟุตซอล ไดร้ว่มกบัส านกังานเขตฯ ตัง้คลนิิกฟุตซอลขึน้ทีเ่พลนิจติ โดยท าการอบรมฟุต
ซอล 

ใหแ้ก่เยาวชนมาแลว้เป็นเวลา 2 ปีๆ ละ 3 รุน่ และจดัการแขง่ขนั รวมทัง้สง่เสรมิใหม้กีารจดัการแขง่ขนัหรอื 
ตัง้เป็นคลนิิกฟุตซอลขึน้ 
     5. ฟิตเนส ไดม้กีารจดัท ามาตรฐานสถานประกอบกจิการดา้นการออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 
ประกอบดว้ย     
              - ดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม ตอ้งมคีวามปลอดภยั มแีสงสวา่งเพยีงพอ 
                - ดา้นอุปกรณ์ออกก าลงักาย ตอ้งไดม้าตรฐาน มจี านวนไม่หนาแน่นจนเกนิไป ใชง้านได ้          
และมขีอ้แนะน าในการใชง้าน 
              - ดา้นการใหบ้รกิาร มกีารบรกิารแนะน าวธิกีารใชง้านอุปกรณ์ออกก าลงักายอยา่งถูกตอ้ง 
              - ดา้นบุคลากร ตอ้งจบการศกึษาดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาหรอืพลศกึษาหรอืผ่านการ



อบรม 
ตามหลกัสตูรทีก่ าหนด 
             - ดา้นความปลอดภยัและมาตรการกรณีเกดิเหตฉุุกเฉิน Trainer/ผูด้แูลตอ้งผ่านการอบรม 
การชว่ยเหลอืชวีติ มเีครือ่งช่วยชวีติเบือ้งตน้ และจะก าหนดใหม้เีครือ่งกระตุกหวั/AED อยูใ่นฟิตเนสดว้ย  
      6. กฬีาเอก็ซตรมี เป็นกฬีาทีไ่ดร้บัความนิยมจากวยัรุน่และเยาวชนเป็นอยา่งมาก จงึสง่เสรมิ
ให ้
สวนสาธารณะต่าง ๆ จดัท าอุปกรณ์ให ้ เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัในการเล่นกฬีาประเภทนี้ 
      สิง่ทีม่คีวามส าคญัในการสง่เสรมิการออกก าลงักายใหม้คีวามยัง่ยนื คอื นโยบายทัง้ใน
ระดบัชาต ิ  และทอ้งถิน่ กจิกรรมรณรงค ์การกระตุน้ใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของเครอืขา่ย/ชมรม รวมทัง้ตอ้งมี
ขอ้มลู 
ทางวชิาการทีจ่ะสนบัสนุนวา่การออกก าลงักายมขีอ้ด/ีขอ้เสยี และมขีอ้จ ากดัอยา่งไร 
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   5. การผลิตและพฒันาบคุลากรด้านการแพทยแ์ละการสาธารณสุข 
            การด าเนินการผลติและพฒันาบุคลากรดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุขทีเ่ป็นความ
รว่มมอื 
ระหวา่งมหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช ส านกัการแพทย ์ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

       1. ดา้นการผลติบณัฑติ ไดแ้ก ่
         - การเป็นแหล่งฝึกชัน้คลนิิกและแหล่งศกึษาดงูาน 
         - การเป็นอาจารยพ์ีเ่ลีย้งและ Adjunct (อาจารย ์ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รอง
ศาสตราจารย ์ 

ศาสตราจารยว์ุฒคิุณ) ของมหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 
         - การร่วมบรหิารจดัการเรยีนการสอน 

                   - การพฒันาทกัษะความเป็นคร ูเชน่ ทกัษะการสอน การใหค้ าปรกึษานิสติ การ
จดัท า-สือ่การเรยีนการสอน การตดัเกรด เป็นตน้ 
                2. ดา้นการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนและงานวชิาการ เชน่ การอบรมระยะสัน้ เชน่ 
หลกัสตูร-การพฒันาผูบ้รหิารระบบสขุภาพกรุงเทพมหานคร หลกัสตูร First Responder หลกัสตูรการ
พฒันาผูช้ว่ยนกัวจิยั หลกัสตูรการพฒันาผูจ้ดัการการดแูลสขุภาพ (Care Manager) หลกัสตูรนกับรบิาล
สขุภาพ (Care Giver)  

    3. ดา้นการวจิยัและพฒันา ไดแ้ก่  
         - การพฒันารปูแบบการบรกิารสุขภาพแบบบรูณาการในเขตเมอืง : การพฒันา
รปูแบบ       

การดแูลสขุภาพระดบัปฐมภูมแิละการสง่ต่อโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เชน่ Dusit Health Model 
         - ศนูยเ์ตอืนภยัสขุภาพคนกรุงเทพมหานคร (Bangkok Health Awareness Centre) 



   4. ดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้นวชิาการ เชน่ การร่วมกนัจดัท าวารสารทางวชิาการ 
การจดั  

Interhospital Conference/Seminar  การจดั Primary Care Network Conference  การจดัประชุมวชิาการ
ระดบัชาต/ินานาชาต ิเชน่ Urban Health หรอื Megacity Health Conference  

     นอกจากนี้คอืการด าเนินการผลติและพฒันาบุคลากรดา้นการแพทยแ์ละการ
สาธารณสุข        ทีเ่ป็นความรว่มมอืระหวา่ง Thai NCD Net มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช ส านกัอนามยั 
ส านกัการแพทย ์ส านกั-การศกึษา ส านกัพฒันาสงัคม กระทรวงสาธารณสุข เครอืขา่ยมหาวทิยาลยั ศนูย์
วชิาการ  รวมทัง้ทีเ่ป็นความ-รว่มมอืระหวา่งศนูยว์จิยัคณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาลและศนูยว์จิยัของ
โรงพยาบาลในสงักดัส านกัการแพทย ์

ทัง้นี้มกีารจดัตัง้คณะท างานระหวา่งมหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช ส านกัการแพทย ์
ส านกั-อนามยั จ านวน 4 คณะ เพือ่ขบัเคลื่อนความร่วมมอื ดงันี้ 
            1)  คณะท างานเพือ่การรว่มผลติบณัฑติ 

    2)  คณะท างานเพือ่งานวจิยัและพฒันา 
    3)  คณะท างานเพือ่การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพือ่พฒันาการบรกิารและการให-้ 

ความรูสู้ป่ระชาชน 
    4)  คณะท างานเพือ่การจดัตัง้ศนูยเ์ตอืนภยัสขุภาพคนกรุงเทพมหานคร 

 

  6. การด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารี 

     การด าเนินโครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี 
ของกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
      1. โครงการสง่เสรมิพฒันาการเดก็เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรม- 
ราชกุมาร ี
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                มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหเ้ดก็ทุกคนไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาการทีเ่หมาะสม มี
มาตรฐาน 
อย่างเทา่เทยีมจากพอ่แม ่ผูเ้ลีย้งด ูและชุมชน ตลอดจนการบูรณาการของบุคลากรทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง     
การด าเนินงานจะมุ่งเน้นเป้าหมายในการพฒันาระบบบรกิาร การสรา้งความตระหนกัแก่พอ่แม่และผูเ้ลีย้งด ู       
ในคลนิิกสขุภาพเดก็ด ี(Well Child Clinic) เพือ่ใหเ้ดก็ปฐมวยัทุกคนไดร้บัการคดักรองและสง่เสรมิ
พฒันาการ พรอ้มการเตบิโตอยา่งมคีุณภาพเพือ่เป็นอนาคตของสงัคม  

 2. โครงการรณรงคใ์หว้คัซนีป้องกนัโรคคอตบีและหดัเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพ- 
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
   โดยมมีาตรการและแนวทางด าเนินงาน ดงันี้ 



  1) ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 
2) สรา้งความรูแ้ละการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่น 
3) ประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข คร ูผูป้กครอง 

ตระหนกัถงึความส าคญัและใหค้วามรว่มมอืในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
4) จดับรกิารใหว้คัซนี MR. แก่เดก็กลุ่มเป้าหมาย 
5) ตดิตามเกบ็ตกเดก็ทีไ่ม่ไดร้บัวคัซนีใหม้ารบัวคัซนีใหค้รบถว้น 
6) เฝ้าระวงัและตอบสนองกรณีมอีาการไม่พงึประสงคภ์ายหลงัรบัวคัซนี 

 3. โครงการสุขอนามยัเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

                            จะด าเนินการในโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกมุาร ีทรงงาน โดยมวีตัถุประสงคค์อื 

        1) เพือ่สรา้งสว้มใหก้บัโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครใหไ้ดม้าตรฐาน 
        2) เพือ่ใหน้กัเรยีน คร ูและบุคลากรในโรงเรยีน มพีฤตกิรรมการใชส้ว้มทีถู่ก
สขุลกัษณะ 

พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมและมสีขุอนามยัทีพ่งึประสงค ์
                             3) เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มกบัภาคเีครอืขา่ยในการพฒันาเดก็และเยาวชนดา้น
สขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
 

   7. การป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
    แนวทางและการด าเนินการในการป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อในแรงงานต่างดา้ว 

ของ         
กองควบคุมโรคตดิต่อ ส านกัอนามยั มดีงันี้ 
                         1. โรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนี 

   ปัจจุบนัโรคทีส่ามารถป้องกนัไดด้ว้ยวคัซนี เชน่ โปลโิอ วณัโรค คอตบี ไอกรน 
บาดทะยกั 

ยงัเป็นปัญหาสาธารณสขุทีส่ าคญั กรุงเทพมหานครจงึมคีวามตระหนกัในเรือ่งการสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรค 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคใหค้รอบคลุม โดยมภีาคเีครอืขา่ย ประกอบดว้ย ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขทัง้ 68 แหง่ 
โรงพยาบาลรฐัและเอกชน เขา้ร่วมในการป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนี ซึง่ไดม้กีาร
ด าเนินการเกีย่วกบั 
การป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อในแรงงานต่างดา้ว ไดแ้ก่ 
                             - การรณรงคใ์นการสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรคในหญงิมคีรรภ ์และเดก็ก่อนวยัเรยีน 
ในแรงงานต่างดา้วและผูต้ดิตาม โดยศนูยบ์รกิารสาธารณสุขทัง้ 68 แหง่ 
                             - กองควบคุมโรคตดิต่อ ส านกัอนามยั ไดจ้ดัท าโครงการรณรงคฉ์ีดวคัซนีป้องกนั
โรค- 
คอตบี-บาดทะยกัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ใหแ้ก่ประชาชนอายุ 20-50 ปี ทัง้ชาวไทยและต่างดา้ว เพือ่
รว่ม 



เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน  
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2558 โดยตัง้แต่เดอืนมกราคม-เมษายน 2558 ไดใ้หบ้รกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคคอตบี-บาดทะยกั ใน
แรงงาน- 
ต่างดา้ว จ านวน 13,969 คน  
                             - กจิกรรมรณรงคห์ยอดวคัซนีโปลโิอเสรมิส าหรบัเดก็ทีไ่ดร้บัวคัซนีไม่ครบตาม
เกณฑ ์
ในพืน้ทีเ่สีย่งของกรุงเทพมหานคร โดยในปี 2558 มกี าหนดการรณรงค ์2 ครัง้ หา่งกนั 4 สปัดาห ์และไดม้ี
การด าเนินการในพืน้ทีท่ีเ่ดก็ต่างดา้วอายุต ่ากวา่ 15 ปี อาศยัอยู ่      
                        2. โรคเทา้ชา้ง (Filariasis) 
                            ด าเนินการเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุมโรคเทา้ชา้งในแรงงานต่างดา้ว โดยการสนบัสนุน 
เอกสารและสือ่ประชาสมัพนัธโ์รคเทา้ชา้ง พรอ้มทัง้ประสานศนูยบ์รกิารสาธารณสขุทัง้ 68 แหง่ ในพืน้ที่
กรุงเทพ- 
มหานคร เพือ่ด าเนินการเฝ้าระวงั สุม่ตรวจคน้หาเชือ้พยาธโิรคเทา้ชา้งในแรงงานชาวพม่า ทัง้ในชุมชน แคมป์
ก่อสรา้ง ใหไ้ดร้บัยา Diethylcabamazine Citrate (DEC) ทุก 6 เดอืน ในการป้องกนัควบคุมโรคเทา้ชา้ง  

   3. โรคเรือ้น (Leprosy) 
       ด าเนินการโดยใหศ้นูยบ์รกิารสาธารณสุขในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครตรวจผวิหนงัคดั
กรอง     

โรคเรือ้นเพือ่เฝ้าระวงั คน้หาผูป่้วยโรคเรือ้น ซึง่ปัจจุบนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมผีูป่้วยโรคเรือ้นใน
ทะเบยีน     การรกัษาทัง้สิน้ 36 ราย เป็นแรงงานต่างดา้ว จ านวน 3 ราย รวมทัง้ไดร้ว่มกบักระทรวง
สาธารณสุขในการ       ใหก้ารรกัษาพยาบาลโดยผูป่้วยจะไดร้บัยาเป็นเวลา 6 เดอืน ถงึ 2 ปี ตามความ
รุนแรงของโรคและจดัใหม้เีจา้หน้าทีข่องศนูยบ์รกิารสาธารณสุขในพืน้ทีไ่ปตรวจเยีย่มถงึบา้นเพือ่ตดิตาม
อาการ และดแูล พรอ้มทัง้ฟ้ืนฟู     ทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ สงัคม และเศรษฐกจิ ทุกๆ เดอืน   

 
   8. การเตรียมการในการป้องกนัและรกัษาโรคติดต่อร้ายแรง MERS-CoV ในพืน้ท่ี
กรงุเทพมหานคร           
        การด าเนินการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา สายพนัธุ ์2012 
(MERS-CoV) ของกองควบคุมโรคตดิต่อ ส านกัอนามยั มดีงันี้ 
      1. การคน้หาผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ใหเ้รว็ทีส่ดุและแยกผูป่้วย โดยการน าผูป่้วยเขา้สูก่ารรกัษา          
เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค โดยท าเป็น 3 ระดบั คอื 
          1) การคดักรองผูท้ีเ่ดนิทางกลบัจากพืน้ทีเ่สีย่ง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(รบัผดิชอบ
โดยดา่นควบคุมโรคตดิต่อระหวา่งประเทศ กระทรวงสาธารณสุข) 



          2) ใหส้ถานพยาบาลทุกแห่งในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมมีาตรการคดักรองผูป่้วยทีม่ี
อาการ Influenza like illness (ILI) ซึง่มปีระวตักิารเดนิทางกลบัจากพืน้ทีเ่สีย่ง 
          3) การคดักรองผูป่้วยในชุมชน 
                         2. ระบบเฝ้าระวงัและการแจง้เตอืน ประกอบดว้ย 
          1) ตดิตามสถานการณ์โรคอย่างใกลช้ดิ โดยจดัท ารายงานใหผู้บ้รหิารทราบและ 
แจง้สถานการณ์การระบาดของโรคใหเ้ครอืขา่ยเฝ้าระวงัโรคทราบเป็นระยะ 
          2) แจง้ใหส้ถานพยาบาลทุกแหง่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครคดักรองผูป่้วยทีม่อีาการ 
ILI และมปีระวตักิารเดนิทางจากพืน้ทีเ่สีย่งหรอืสมัผสัผูป่้วยตามแนวทางการเฝ้าระวงัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโร
นา  
สายพนัธุ ์2012 (MERS-CoV)  
          3) แจง้ใหส้ถานพยาบาลทุกแหง่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทราบ เรือ่ง การเฝ้าระวงั
และด าเนินการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา สายพนัธุ ์2012 
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          4) ตดิตามสอบถามและเยีย่มผูท้ีก่ลบัจากการไปประกอบพธิฮีจัญ์และอุมเราะห ์ 
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วนั โดยพยาบาลเยีย่มบา้นของศนูยบ์รกิารสาธารณสุขทัง้ 68 แหง่ 
      3. ระบบการสอบสวนและการควบคุมโรค ประกอบดว้ย 
          1) เตรยีมความพรอ้มของทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลื่อนทีเ่รว็ (SRRT) จ านวน 71  
ทมี  โดยจดัการซอ้มแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข กรณีตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา สายพนัธุใ์หม่ 
2012            ใหศ้นูยบ์รกิารสาธารณสุขทุกแห่งในวนัที ่25 มถิุนายน 2558 ซึง่จะมกีารใหค้วามรูเ้รือ่งโรค
ฯ แนวทาง-          
การด าเนินงาน และการฝึกซอ้มสวมใสถ่อดชุดป้องกนัรา่งกายสว่นบุคคล (PPE) รวมทัง้มหีนงัสอืใหท้มี 
SRRT      ทุกศนูยบ์รกิารสาธารณสุขฝึกซอ้มการใสชุ่ด (PPE) อย่างสม ่าเสมอ 

        2) สง่แนวทางการด าเนินการสอบสวนโรค “ผูป่้วยเขา้ขา่ย หรอืยนืยนั” โรคตดิเชือ้
ไวรสั 

โคโรนา สายพนัธุ ์2012 ใหส้ถานพยาบาลและทมี SRRT 
          3) จดัท าสถานการณ์โรค แนวทางการวนิิจฉยั รกัษาพยาบาล การควบคุมป้องกนั
โรค  จดัสรรใหเ้ครอืขา่ยเฝ้าระวงัโรค ไดแ้ก่ ศนูยบ์รกิารสาธารณสุขทุกแห่ง โรงพยาบาลสงักดั
กรุงเทพมหานครและสถานพยาบาลทุกแหง่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร รวมทัง้เผยแพร่ทาง Website กอง
ควบคุมโรคตดิต่อ (www.bmadcd.go.th) และ Website ส านกัอนามยั (www.bangkok.go.th/health) 
       4. ระบบการป้องกนัโรค ประกอบดว้ย 
          1) การใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าการปฏบิตัติวัส าหรบัผูท้ีจ่ะเดนิทางไปพืน้ทีท่ี่มกีาร
ระบาด โดยการแจกสือ่แผ่นพบัใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ีจ่ะเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญ์ ในวนัตรวจสุขภาพก่อนการ
เดนิทาง เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2558 
          2) เผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทัว่ไปในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทราบ โดย
แจกแผ่นพบัเรือ่งโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา สายพนัธุ ์2012 จ านวน 80,000 แผ่น ใหก้บัศนูยบ์รกิาร

http://www.bangkok.go.th/health


สาธารณสุข 68 แห่งและสถานพยาบาลในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร รวมทัง้เผยแพร่ทาง Website กอง
ควบคุมโรคตดิต่อ และ Website ส านกัอนามยั 
      5. การเตรยีมความพรอ้มดา้นวสัดุอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
          1) จดัสรรวสัดุอุปกรณ์และชุด PPE ใหแ้ก่ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุทุกแห่ง จ านวน 500 
ชุด 
          2) จดัเตรยีมหน้ากากอนามยัและแอลกอฮอลเ์จล เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้ม
กรณี  เกดิการระบาด  
 
            9. การด าเนินการให้วคัซีนป้องกนัโรคคอตีบในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
        ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมคีวามเสีย่งต่อการทีป่ระชาชนจะตดิโรคคอตบีเพราะยงัขาด
ความรูแ้ละการป้องกนั ซึ่งการแพร่ระบาดพบว่ามาจากกลุ่มแรงงานต่างดา้ว เช่น ลาว พม่า กมัพูชา 
โดยโรคคอตบี        เป็นโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจเฉียบพลนั เกดิจากเชือ้แบคทเีรยี เชือ้อยูใ่นโพรงจมกูและ
ในล าคอผูป่้วยหรอืผูต้ดิเชือ้ 
ซึง่จะไมต่ดิต่อกนัดว้ยการรบัเชือ้โดยตรงจากการไอจามรดกนัหรอืพดูคยุอยูใ่นระยะใกล ้แต่เชือ้โรคจะเขา้สู่
ผูอ้ื่น 
ทางปากหรอืทางการหายใจ บางครัง้ตดิต่อกนัโดยการใชภ้าชนะ เชน่ แกว้น ้า ชอ้น รว่มกนั หรอืการอมดดู
ของเล่น 
ร่วมกนัในเดก็ ผู้ตดิเชื้ออาจไม่มอีาการหรอืมอีาการรุนแรงเนื่องจากพษิของเชื้อจะท าลายกล้ามเนื้อ
หวัใจและเสน้ประสาทสว่นปลายท าใหล้ าคออกัเสบและมแีผน่เยื่อในคอ ในรายทีม่อีาการรนุแรงจะท าให้
ทางเดนิหายใจ 
ตบีตนัและเสยีชวีติได ้ปัจจุบนัพบว่ามกีารระบาดของโรคคอตบีในกรุงเทพมหานครและมปีระชาชนใน
พืน้ที่ 
กรุงเทพมหานครเสยีชวีติจากโรคคอตบีแลว้ 1 คน ซึง่กระทรวงสาธารณสขุไดจ้ดัท าโครงการใหว้คัซนีป้องกนั 
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โรคคอตบีในกลุ่มอาย ุ20 – 50 ปี ซึง่เป็นกลุ่มทีม่รีะดบัภมูติา้นทานโรคคอตบีต ่าทีส่ดุไดร้บัวคัซนีโรคคอตบี
ฟร ี
เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึกนัยายน 2558 มเีป้าหมายทัว่ประเทศ จ านวน 20,800,000 คน โดยสามารถ 
ด าเนินการใหว้คัซนีได ้15,020,000 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.11 แต่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมเีป้าหมายในการ 
ใหว้คัซนี 2,690,000 คน ด าเนินการใหว้คัซนีไดเ้พยีง 573,942 คนคดิเป็นรอ้ยละ 21.26 (ขอ้มลู ณ วนัที ่ 
2 ธนัวาคม 2558) ซึง่ถอืวา่น้อยมาก กระทรวงสาธารณสขุจงึไดข้ยายระยะเวลาโครงการฯ ออกไปจนถงึเดอืน 
ธนัวาคม 2558 
 
  10. การป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออกในพื้นท่ีกรงุเทพมหานคร 



         สถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออกในกรุงเทพมหานคร ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2558 มผีูป่้วย
สะสม จ านวน 13,681 คน จากจ านวนผูป่้วยสะสมทัง้ประเทศ 98,404 คน ซึ่งในกรุงเทพมหานคร 
ไม่มผีูเ้สยีชวีติดว้ยโรคไขเ้ลอืดออก ในขณะทีม่ผีูเ้สยีชวีติสะสมทัง้ประเทศ จ านวน 98 คน โดย
กรุงเทพมหานครมอีตัราป่วยเป็นล าดบัที ่19 ของประเทศ และเป็นล าดบัที ่3 ของ 6 จงัหวดัปรมิณฑล  
         มาตรการด าเนินงานควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกของกรุงเทพมหานคร 
        1. ด าเนินการตามแนวทางการป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกทีก่ าหนด ประกอบดว้ย 
            1.1 การป้องกนัโรคล่วงหน้าก่อนระบาด เชน่ การส ารวจและก าจดัแหล่ง
เพาะพนัธุย์งุ จดัการสิง่แวดลอ้ม ลดแหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย 
            1.2 กรณีเกดิการระบาด : ก าจดัยุงตวัเตม็ไว ก าจดัลกูน ้ายงุลาย ก าจดัแหล่ง
เพาะพนัธุย์งุลาย  ทัง้ในบา้น นอกบา้นและทีส่าธารณะ บ าบดัภาชนะเสีย่งโดยใสท่รายก าจดัลกูน ้าใสป่ลา
กนิลกูน ้าในภาชนะเสีย่ง ป้องกนัตนเองไม่ใหย้งุกนั จ ากดัวงการแพร่ระบาด ตดิตามสถานการณ์ทุกสปัดาห ์
        2. การบรูณาการ มดีงันี้ 
            2.1 การด าเนินงานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานในพืน้ทีใ่นการจดัการควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออก โดยหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย ไดแ้ก่ ส านกังานเขต ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข 
ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่13 กรุงเทพมหานคร และภาคประชาชน 
            2.2 การด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยในการป้องกนัควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยใชก้ารจดัการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน (IVM : Integrated 
Vectors Management) เริม่ด าเนินการตัง้แต่ปีงบประมาณ 2558 โดยไดด้ าเนินการในพืน้ทีช่มุชน 68 แหง่ 
เพือ่หาชุมชนตน้แบบในการควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก 
        3. สนบัสนุนทรพัยากร ไดแ้ก่ 
            3.1 สารเคมทีมีฟีอส 1 เปอรเ์ซน็ต ์
            3.2 โลชัน่ตะไครห้อมไล่ยงุ 
           3.3 สือ่ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัโรคไขเ้ลอืดออก 
            3.4 บุคลากรทางสาธารณสขุรว่มวเิคราะหว์างแผนการก าจดัวงจรการแพร่ระบาด 
ของโรคไขเ้ลอืดออก 
            3.5 สารเคมฉีีดพน่ยงุ/สารเคมกี าจดัลกูน ้า 
            3.6 ทมีสนบัสนุนการฉีดพน่ยงุ (กรณีระบาดมากในพืน้ที)่ 
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       4. การรณรงคส์ปัดาหฆ์า่ยงุลาย ปีละ 4 ครัง้ โดยศนูยบ์รกิารสาธารณสุขในทุกพืน้ที่
เขต เพือ่กระตุน้ใหป้ระชาชนเกดิความตระหนกัและรว่มมอืกนัก าจดัแหง่เพาะพนัธุย์งุ (ครัง้ที ่1 เดอืน
พฤศจกิายน  
ครัง้ที ่2 เดอืนกุมภาพนัธ ์ครัง้ที ่3 เดอืนพฤษภาคม ครัง้ที ่4 เดอืนสงิหาคม) 



       5. การศกึษาวจิยัเรือ่งโรคไขเ้ลอืดออก 
           - เรือ่ง การวจิยั “ระบาดวทิยาของผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ไวรสัเดงกใีนพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร” หน่วยงานทีร่ว่มด าเนนิการ ส านกัอนามยั ส านกัการแพทยแ์ละสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
การแพทย ์ฝ่ายสหรฐัฯ (AFFRIMS) 
 
  11. การด าเนินการป้องกนัและควบคมุวณัโรคในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
        ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร ด าเนินงานควบคุมวณัโรค โดยยดึตามเกณฑข์อง
องคก์ารอนามยัโลกและสอดคลอ้งกบัแผนงานควบคุมวณัโรคแห่งชาต ิ(National Tuberculosis 
Programme : NTP) โดยมเีป้าหมายคอื ใหม้กีารคน้หาผูป่้วยวณัโรคทุกประเภท (All Forms) ใหไ้ด้
ครอบคลุมจ านวนทัง้หมด 
จากทีไ่ดค้าดประมาณการ 171/100,000 ประชากร (WHO 2015) และมผีลส าเรจ็ของการรกัษาผูป่้วย 
วณัโรค รายใหม่เสมหะพบเชือ้ (Success Rate) มากกวา่รอ้ยละ 87 
        ผลการด าเนินงานทีผ่า่นมา แบ่งเป็น 
        ดา้นการคน้หา 
   1. การคน้หาผูป่้วยเชงิรุกในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร (Active case finding) ไดแ้ก ่
ชุมชน วดั บา้นพกัคนชรา สถานประกอบการ สถานพนิิจ และสถานทีต่่างๆ ทีพ่จิารณาแลว้วา่เป็นแหล่ง
เสีย่ง 
โดยรถเอกซเรยเ์คลื่อนที ่ 
   2. เร่งรดัการคน้หาผูป่้วยวณัโรคในกลุ่มเสีย่งทีม่ารบัการตรวจรกัษาทีศ่นูยบ์รกิาร
สาธารณสุข (Passive case finding) ไดแ้ก่ ผูส้งูอาย ุผูป่้วยเบาหวาน ผูต้ดิสารเสพตดิ ผูป่้วยเอชไอว/ีเอดส์ 
แรงงานต่างดา้ว ผูป่้วยโรคระบบทางเดนิหายใจเรือ้รงั ผูส้มัผสัโรคในครอบครวั  
        ดา้นการรกัษา 
   1. การด าเนินการควบคุมวณัโรคของศนูยบ์รกิารสาธารณสุข ส านกัอนามยั 
กรุงเทพมหานครและการด าเนินการในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
   2. ใหบ้รกิารรกัษาแก่ผูป่้วยวณัโรค ไมใ่ชค่นไทย (Non-thai) เพือ่ใหเ้ขา้ถงึบรกิาร
รกัษาวณัโรคอย่างเทา่เทยีมกนั  
        ยทุธศาสตรห์ลกัในการป้องกนัวณัโรคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
   1. Early case Detection : คน้หาผูป่้วยวณัโรคใหพ้บโดยเรว็ 
   2. High Success rate : รกัษาใหห้ายมากทีส่ดุ 
        กจิกรรมรณรงคก์ารคน้หาวณัโรค 
   - ณ ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข จดันิทรรศการใหค้วามรูเ้รือ่งวณัโรค ฉีดวคัซนี BCG 
ในรายทีย่งัไมเ่คยไดร้บัวคัซนีมาก่อน เอกซเรยป์อดในรายทีม่อีาการสงสยั 
   - สนบัสนุนสือ่ประชาสมัพนัธใ์หโ้รงพยาบาลภาครฐัและเอกชน ส านกังานเขต 
โรงเรยีนรณรงคค์น้หาวณัโรค 
   - รณรงคใ์หค้วามรูก้บัแหล่งชุมชน แหล่งทีม่ผีูข้บัรถรบัจา้งสาธารณะอยูร่วมกนั 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
   1. โรงพยาบาลในสงักดักรุงเทพมหานครและมหาวทิยาลยันวมนิทราธริาชควรพจิารณาเรือ่ง 
การเชือ่มต่อระบบการ Refer ไปยงัโรงพยาบาลทุกสงักดัทัว่พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร รวมทัง้กบัโรงพยาบาล 
ในต่างจงัหวดั โดยการน าระบบโครงขา่ยเขตสขุภาพของศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังาน-
ปลดักระทรวงสาธารณสุข มาทดลองใช ้เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ในการสง่ต่อผูป่้วยในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และ 
ผูป่้วยไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากเรือ่งการวางแผนใหผู้ป่้วยโรคสำ าคญัซึง่ตอ้งการการดแูลรกัษาทีฉุ่กเฉินถงึแก่
ชวีติไดร้บัการสง่ต่อ โดยเฉพาะการ Refer ในเรือ่งทีจ่ะถงึแก่ชวีติและเป็นอนัตรายรา้ยแรงถา้ไม่ไดร้บัการรกัษา  
ใน 5 กลุ่มโรคส าคญั ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดไว ้คอื 1. Stroke Fast Track  2. Stemi   
3. Newborns  4. Cancel  5. Injuries  รวมทัง้การสง่ต่อผูป่้วยทีต่อ้งการรบับรกิารทีส่งูขึน้ ซึง่โรงพยาบาลเดมิ 
ไม่สามารถด าเนินการใหไ้ด ้เพือ่ใหผู้ป่้วยไดร้บับรกิารอยา่งเป็นธรรมและทัว่ถงึ  
   2. ระบบบรกิารดแูลสขุภาพผูส้งูอายุของกรุงเทพมหานครควรยดึหลกั Community Based  
โดยการใหชุ้มชนหนึ่ง ๆ ตอ้งม ีCare Manager ทีผ่า่นการอบรมเป็นระยะเวลา 14 วนั อยา่งน้อย 1 คน  
เพือ่เป็น Supervisor Trainer และก ากบัดแูล Care Giver/Care Taker 7 คน ซึง่ Care Giver/Care Taker  
แต่ละคนจะมหีน้าทีร่บัผดิชอบดแูลผูป่้วยตดิเตยีงอกี 7 คน และตอ้งผา่นการอบรมเกีย่วกบัวธิกีารดแูลผูป่้วย/ 
ผูพ้กิาร เป็นระยะเวลา 70 ชัว่โมง   
  3. ส านกัการแพทยต์อ้งใหค้วามชว่ยเหลอืส านกัอนามยัในเรือ่งระบบบรกิารดแูลสขุภาพ
ผูส้งูอายุ 
ของกรุงเทพมหานคร ดว้ยการจดัท าหลกัสตูร Training For The Trainer ใหก้บั Care Giver ทีจ่ะเขา้ไปฟ้ืนฟู 
ผูป่้วยหรอืผูส้งูอายทุีบ่า้น จดัท าคูม่อืการดแูลสขุภาพผูป่้วยหรอืผูส้งูอายุทีบ่า้นให ้รวมถงึเรือ่งการฝังเขม็ การ
นวด- 
จดักระดกูผูส้งูอาย ุการออกก าลงักายดว้ยดมัเบลเพือ่สรา้งกลา้มเนื้อของผูส้งูอายใุหม้คีวามแขง็แรง การ
ออกแบบอุปกรณ์ส าหรบัผูป่้วยหรอืผูส้งูอายทุีบ่า้น ตลอดจนการท าวจิยัวธิกีาร Restoration Care Techniqe 
แลว้ Trian 
ใหก้บัผูท้ีจ่ะเขา้ไปดแูลผูป่้วยหรอืผูส้งูอายทุีบ่า้น และตอ้งท า Train เรือ่ง Palliative Care/การดแูลรกัษาผูป่้วย 
ในชว่งบัน้ปลายของชวีติดว้ย ไม่ใชก่ารสง่ใหผู้ป่้วยหรอืผูส้งูอายไุปเสยีชวีติทีโ่รงพยาบาล รวมทัง้การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ/การปรบัใหร้า่งกายกลบัสูส่ภาพเดมิใหม้ากทีส่ดุ (Restorative Care)  สว่นการสรา้งโรงพยาบาลผู้
อายนุัน้เพือ่วจิยัพฒันาระบบบรกิารส าหรบัผูส้งูอายุเขตเมอืงวา่ควรมรีปูแบบเป็นอยา่งไร ไม่ใชเ่พือ่รบัผูส้งูอายุ
เขา้มาดแูลในขณะที ่   ยงัมขีอ้จ ากดัทัง้ในเรือ่งบุคลากรและเงนิงบประมาณ ดงันัน้ส านกัการแพทยต์อ้งท า
องคก์รใหม้ขีนาดเลก็ลงและพยายามผลกัใหเ้ตยีงไปอยูท่ีบ่า้นผูป่้วยใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
  4. กองการกฬีา ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ควรมกีารสนบัสนุนการด าเนิน
กจิกรรม 
การออกก าลงักายเพือ่สง่เสรมิสุขภาวะของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 



       4.1 น าวธิกีารเชา่อุปกรณ์ในศนูยฟิ์ตเนสเชน่เดยีวกบัทีก่รมอนามยัและศนูยอ์นามยัเขต 
มาปรบัใชส้ าหรบัการด าเนินการในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และควรมกีารจดักจิกรรมขา้งเคยีงเสรมิใหด้ว้ย เช่น 
แอโรบกิ โยคะ ไลน์แดนซ ์ รวมทัง้มกีารเชือ่มโยงกบัโครงการลดพุงลดโรคดว้ยการออกแบบและจดัโปรแกรมใหก้บั 
สมาชกิทีม่ภีาวะอว้นหรอืมโีรคเรือ้รงั โดยมเีจา้หน้าทีท่ีจ่บการศกึษาดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาคอยดแูลและ 
ใหค้ าแนะน า  นอกจากนี้กรุงเทพมหานครตอ้งมหีน้าทีเ่ขา้ไปควบคุมการด าเนินการของศนูยฟิ์ตเนสเอกชนใหเ้ป็นไป 
ตามระบบมาตรฐานฟิตเนสยัง่ยนืของกรมอนามยั   
       4.2 การผลกัดนัใหม้กีารจดัตัง้ชมรม/กลุ่มไลน์แดนซส์ าหรบัผูส้งูอายุอยา่งน้อย 1 เขต  
1 กลุ่มไลน์แดนซ ์โดยมกีารสนบัสนุนสง่เสรมิดว้ยการสอนเตน้ใหแ้ละมอบอุปกรณ์ดนตรเีพลงไลน์แดนซ/์การเตน้ร า- 
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แบบบอลลนู/ร าวง เพือ่ใหน้ าไปใชเ้ตน้ไดท้ัง้ในบรเิวณลานปนูซเีมนตก์วา้งๆ/ลานขนาดใหญ่/สวนสาธารณะ หรอื 
ในสถานทีท่ีม่กีารจดักจิกรรมแอโรบกิอยู่แลว้ 
       4.3. การผลกัดนัใหม้กีารจดัตัง้ชมรมจกัรยานในทกุชุมชน อยา่งน้อย 1 ชุมชน 1 ชมรม  
แลว้ใหส้ านกังานเขตจดักจิกรรมพาทุกชมรมในเขตขีจ่กัรยานรอบพืน้ทีเ่ขตสปัดาห/์เดอืนละ 1 ครัง้ ซึง่จะท าให ้
ประชาชนหนัมานิยมการขีจ่กัรยานเพือ่สุขภาพเพิม่ขึน้ นอกเหนือจากการจดัท าโครงการปัน่แป๊บเดยีวเทีย่ว 4 
จงัหวดั  
(เขตหนองจอก จงัหวดัฉะเชงิเทรา นครนายก และปทุมธานี) ทีด่ าเนินการอยู ่
      4.4 การผลกัดนัรวมทัง้การรือ้ฟ้ืนและการรณรงคใ์หม้กีารจดัตัง้ชมรมเล่นและแขง่ขนักฬีา 
ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ ตะกรอ้วง การเตน้ B Boy กฬีาเอก็ซตรมี ร าวง/ร าพดั/ร าดาบ/ปัญจสลีตั กระบีก่ระบอง  
ปิงปอง ฟุตซอล เดนิ วิง่ ทัง้นี้เพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนใหเ้ยาวชนและประชาชนในชุมชนมคีวามรกัความสามคัคกีนั  
มคีวามเพลดิเพลนิ หนัมาใชเ้วลาวา่งในการออกก าลงักาย/เล่นกฬีาไมไ่ปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ รวมทัง้ก าหนดให้ 
สวนสาธารณะ ศนูยเ์ยาวชน ลานปนูซเีมนตต์่าง ๆ เป็นสถานทีอ่อกก าลงักายเพือ่สขุภาพของประชาชนทกุกลุ่มวยั  
    5. ส านกัพฒันาสงัคมควรพจิารณาเสนอร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครเพือ่ใหม้กีารจ่ายเงนิ 
เป็นคา่วสัดุในการปรบัปรุงสภาพทีอ่ยูอ่าศยัของผูป่้วยตดิเตยีง/ผูพ้กิาร ทัง้นี้เพือ่ช่วยฟ้ืนฟูใหผู้ป่้วยตดิเตยีง/ผู้
พกิารสามารถฟ้ืนคนืสภาพชวีติเดมิขึน้มาได ้
   6. กรุงเทพมหานครควรมกีารทดลองระบบการแพทยป์ฐมภมูแิละทมีหมอครอบครวั 
อย่างเป็นรปูธรรม 
  7. กรุงเทพมหานครควรเรง่จดัท าแผนใหป้ระชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครไดร้บัวคัซนี
ป้องกนั 
โรคคอตบีอยา่งเร่งดว่น โดยใหส้ถานพยาบาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทุกภาคสว่นรว่มด าเนินการ รวมทัง้
จดัท า 
แผนโครงการป้องกนัโรคคอตบีใหห้มดไปจากกรุงเทพมหานครเพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน 
ดา้นสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 
  8. กรุงเทพมหานครควรรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออก 



ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยด าเนินการ 
     8.1 จดัอบรมใหค้วามรูใ้นเรือ่งการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกใหอ้าสาสมคัร
สาธารณสุข 
     8.2 จดัรณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์หทุ้กบา้นตรวจลกูน ้าดว้ยตนเองสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ เชน่ 
การเปลีย่นน ้าขารองตู ้กระถางพลดู่าง แจกกนัดอกไม ้คว ่าภาชนะทีม่นี ้าขงั เป็นตน้ 
      8.3 จดัใหน้กัเรยีนตรวจลกูน ้าทีบ่า้นและบา้นใกลเ้คยีง แลว้รายงานผลสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
เพือ่เป็นการด าเนินการตามแนวทางการบรหิารจดัการเวลาเรยีน “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้ 
  9. กรุงเทพมหานครควรรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินการเพือ่ป้องกนัและ
ควบคุม 
วณัโรคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
      9.1 จดัท าแผนการคน้หาผูป่้วยวณัโรครายใหมใ่นกลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่น กลุ่มผูข้บัขี ่
รถโดยสารสาธารณะ เป็นตน้ 
      9.2 จดัท าสือ่สารสาธารณใหป้ระชาชนตระหนกัถงึภยัของวณัโรค รวมทัง้มกีารประสาน 
ในการตดิสตกิเกอรเ์พือ่รณรงคป์ระชาสมัพนัธต์ามขา้งรถโดยสารสาธารณะ 
      9.3 สถานพยาบาลทีใ่หบ้รกิารรกัษาวณัโรคควรมกีารก าหนดกระบวนการเพือ่ใหผู้ป่้วย 
วณัโรคไดร้บัการรกัษาอย่างครบถว้นสมบรูณ์ 
      9.4 จดัใหม้ ีContract point และเบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่ทีช่ดัเจนส าหรบัการสง่ต่อผูป่้วยวณั
โรค 
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        9.5  ในการขอต่อใบอนุญาตใหด้ าเนนิการสถานพยาบาลควรมกีารก าหนดให้
สถานพยาบาลตอ้งรายงานจ านวนผูป่้วยวณัโรคและผลการรกัษา 

10. กรุงเทพมหานครควรพจิารณาด าเนินการในเรือ่ง ดงันี้ 
         10.1 เสนอใหม้กีารตัง้คณะกรรมการเขตสขุภาพ กรุงเทพมหานคร หรอืตัง้
คณะอนุกรรมการ 
สาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร ขึน้เพือ่ท าหน้าทีด่แูลเกีย่วกบัเรือ่งเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ การด าเนินกจิการหรอื 
การจดักจิกรรมทีม่ผีลต่อสุขภาพของประชาชน รวมทัง้พจิารณาตดัสนิใจเกีย่วกบัปัญหาดา้นการสาธารณสุข
และสขุภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
         10.2 การตัง้คณะท างานพฒันาระบบบรกิารสุขภาพส าหรบัประชากรขา้มชาตใินพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
        10.3 ผลกัดนัใหม้กีารจดัตัง้กองทุนสขุภาพเขตของกรุงเทพมหานครขึน้ 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูอ้ านวยการส านกัอนามยั ผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 51 วดั
ไผต่นั       เพือ่รบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพและใหบ้รกิารทางการแพทย ์                                                                

รวมทัง้ตรวจเยีย่มศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 51 วดัไผ่ตนั 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูอ้ านวยการโรงพยาบาลในสงักดักรุงเทพมหานคร 
ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขต 13 กรุงเทพมหานคร และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่หารอืเกีย่วกบัการผลติและพฒันาบุคลากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูอ้ านวยการกองควบคุมโรคตดิต่อ ส านักอนามยั  
ผูอ้ านวยการส านกัสง่เสรมิสุขภาพกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่หารอืเกีย่วกบัแนวทางการด าเนินโครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหวัหน้าศนูยฝึ์กกฬีาเยาวชน (ดนิแดง) กองการกฬีา ส านกัวฒันธรรม กฬีาและ
การทอ่งเทีย่ว ผูอ้ านวยการกองออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุ และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่หารอืเกีย่วกบัการด าเนนิกจิกรรมออกก าลงักายเพือ่สง่เสรมิสุขภาพของประชาชนในเขตเมอืง                                             
และการจดัตัง้ชมรมจกัรยานเพือ่สุขภาพในกรุงเทพมหานคร 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูอ้ านวยการส านกัอนามยั รองผูอ้ านวยการส านกัการแพทย ์และเจา้หน้าที่
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่หารอืเกีย่วกบัการป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อในกลุ่มแรงงานต่างดา้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัรองผูอ้ านวยการส านกัการแพทย ์รองผูอ้ านวยการส านกัอนามยั 
และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หารอืเกีย่วกบัระบบการสง่ต่อผูป่้วย 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัรองผูอ้ านวยการส านกัการแพทย ์ผูอ้ านวยการวชริพยาบาล                    
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกลาง และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หารอืเกีย่วกบัการเตรยีมการ 
ในการป้องกนัและรกัษาเรือ่งโรคตดิต่อรา้ยแรง (MERS-CoV)  ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูอ้ านวยการส านกัอนามยั รองผูอ้ านวยการส านกัการแพทย ์                  



และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รบัทราบรายละเอยีดการด าเนินโครงการคา่ใชจ้่ายในการพฒันา 
ศกัยภาพผูด้แูลผูป่้วย และผูส้งูอายทุีต่อ้งไดร้บัการดแูลต่อเนื่องทีบ่า้นประจ าปีงบประมาณ 2559  
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูอ้ านวยการส านกัอนามยั รองผูอ้ านวยการส านกัการแพทย ์                  



และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รบัทราบการด าเนินการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูอ้ านวยการส านกัอนามยั รองผูอ้ านวยการส านกัการแพทย ์                    
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