
 
สรุปผลงาน 

คณะกรรมการการสาธารณสุข 
ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม ๒๕๕9 

___________________ 
 

สภากรุงเทพมหานครได้ตั ้งคณะกรรมการการสาธารณสุขในคราวประชุมสภา
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
สมยัประชุมวสิามญั สมยัที่ 1 (ครัง้ที่ ๑) ประจ าปีพุทธศกัราช 255๗ เมื่อวนัพุธที่ ๘ ตุลาคม 255๗  สมยั
ประชุมสามญั สมยัที่ 4 (ครัง้ที่ 1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2558 เมื่อวนัพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 และสมยั
ประชุมสามญั  สมยัที ่ 4 (ครัง้ที ่ 3) ประจ าปีพุทธศกัราช  2558 เมื่อว ันพุธที่ 20 ตุลาคม 2558 
ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  จ านวน  ๕  คน  ดงันี้ 
   ๑. นายพรเทพ    ศริวินารงัสรรค ์  ประธานกรรมการ 

2. นายกิตติ   บุศยพลากร  รองประธานกรรมการ 
3. พลตร ีสุทธชิยั  วงษ์บุบผา    กรรมการ 

  4. นายพรชยั  เทพปัญญา  กรรมการ 
  5. นางสุกญัญา  สวุฒันวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

ต่อมาเมื่ออายุของคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง เมื่อ
วนัที่ 

7 ตุลาคม 2559 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการสาธารณสุขในคราวประชุมสภากรุงเทพหา
นคร สมยัประชุมสามญั สมยัที่ 4 (ครัง้ที่ 1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2559 เมื่อวนัพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 
ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน  ๕  คน  ดงันี้ 
  ๑. นายพรเทพ    ศริวินารงัสรรค ์  ประธานกรรมการ 

2. นางสุกัญญา   สุวัฒนวงศ์  รองประธานกรรมการ 
3. นายกิตติ   บุศยพลากร    กรรมการ 

  4. นายพรชยั  เทพปัญญา  กรรมการ 
  5. พลตร ีสุทธชิยั  วงษ์บุบผา   กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑. นางสาวมณีรัตน์ ศรีกำเหนดิ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

๒. นางสาวจุฑามาศ พลสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 



 
คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการ จ านวน 3 คณะ ประกอบดว้ย 
   1. คณะอนุกรรมการการสาธารณสุข ชุดที ่1  มหีน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะ     
ในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบังานดา้นการสาธารณสุข 
ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการฯ โดยม ีนายพรเทพ  ศริวินารงัสรรค ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
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   2. คณะอนุกรรมการการสาธารณสุข ชุดที ่2  มหีน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะ     
ในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบังานดา้นการสาธารณสุข 
ในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพเหนือและกลุ่มกรุงเทพกลาง แลว้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการฯ  โดยม ี
นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
  3. คณะอนุกรรมการการสาธารณสุข ชุดที ่3  มหีน้าที่พจิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะ     
ในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นการสาธารณสุข ใน
พื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการฯ  โดยม ีนายพรชัย เทพปัญญา เป็น
ประธาน-    อนุกรรมการฯ 
 
สรปุผลงานของคณะกรรมการฯ 
   คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ รบัทราบข้อมูล และให้
ขอ้เสนอแนะดา้นการสาธารณสขุ ในประเดน็ดงันี้ 
   1. แนวทางการด าเนินการเพ่ือให้วคัซีนป้องกันโรคกลุ่มเป้าหมาย เช่น คอตีบ 
บ า ด ท ะ ยั ก  
หดัเยอรมนั ไข้หวดัใหญ่ ไข้สมองอกัเสบ ฯลฯ ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
      1.1 การใหบ้รกิารวคัซนีตามแผนการสรา้งภูมคิุม้กนัโรค ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ส านัก
อนามยั กรุงเทพมหานคร 
       1) แรกเกดิ วคัซนี BCG (บซีจี)ี ฉีดใหเ้ดก็ก่อนออกจากโรงพยาบาล, วคัซนี HB1         
(ตบัอกัเสบบ)ี ฉีดใหเ้รว็ทีส่ดุภายใน 24 ชัว่โมงหลงัคลอด 
        2) อายุ 1 เดอืน วคัซนี HB 2 (ตบัอกัเสบบ)ี เฉพาะรายทีเ่ดก็คลอดจากมารดาทีเ่ป็น
พาหะของไวรสัตบัอกัเสบบ ี
        3) อายุ 2 เดอืน วคัซนี DTP-HB1 (คอตบี-บาดทะยกั-ไอกรน-ตบัอกัเสบบ)ี, วคัซนี 
OPV1 (โปลโิอชนิดหยอด) 
        4) อายุ 4 เดอืน วคัซนี DTP-HB2 (คอตบี-บาดทะยกั-ไอกรน-ตบัอกัเสบบ)ี, วคัซนี 
OPV2   (โปลโิอชนิดหยอด), วคัซนี IPV (โปลโิอชนิดฉีด) 
        5) อายุ 6 เดอืน วคัซนี DTP-HB3 (คอตบี-บาดทะยกั-ไอกรน-ตบัอกัเสบบ)ี, วคัซนี 
OPV3    (โปลโิอชนิดหยอด) 



        6) อาย ุ9 เดอืน  วคัซนี MMR1 (หดั-คางทมู-หดัเยอรมนั)  
        7) อาย ุ1 ปี  วคัซนี LAJE1 (ไขส้มองอกัเสบเจอเีชือ้เป็น) 
         8) อายุ 1 ปีครึง่ วคัซนี DTP4 (คอตบี-บาดทะยกั-ไอกรน), วคัซนี OPV4 
(โปลโิอชนิดหยอด) 
         9) อายุ 2 ปีครึง่ วคัซนี LAJE2 (ไขส้มองอกัเสบเจอเีชือ้เป็น), วคัซนี MMR2 (หดั-
คางทมู-หดัเยอรมนั) 
        10) อายุ 4 ปี  วคัซนี DTP5 (คอตบี-บาดทะยกั-ไอกรน), วคัซีน OPV5 (โปลโิอ
ชนิดหยอด) 
        11) อายุ 7 ปี (ป.1) วคัซนี BCG (บซีจี)ี ในกรณีทีไ่ม่มหีลกัฐานว่าเคยไดร้บัเมื่อแรก
เกดิและไม่มแีผลเป็น, วคัซนี dT (คอตบี-บาดทะยกั), วคัซนี OPV (โปลโิอชนิดหยอด) เฉพาะผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนี 
DTP, OPV    ไม่ครบ 5 ครัง้, วคัซีน MR (หดั-หดัเยอรมนั) เฉพาะผูท้ี่ได้รบัวคัซนี MMR หรอื MR ไม่ครบ
ตามเกณฑ ์
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        12) อายุ 12 ปี (ป. 6) วคัซนี dT (คอตบี-บาดทะยกั) ตามแผนสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนั
โรคแห่งชาต ิฉีดใหเ้ดก็นกัเรยีนชัน้ ป. 6 
      1.2 แผนงานสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรค 
   1) ประชาชนทุกคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการป้องกนัจากโรคทีส่ามารถป้องกนัได้ 
   2) งานสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรคถอืเป็นความจ าเป็นพืน้ฐานดา้นสาธารณสุข 
   3) งานสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรคตอ้งไดร้บัอยา่งทัว่ถงึโดยไม่คดิมลูคา่ 
   4) การใหบ้รกิารตอ้งมคีวามปลอดภยัและมคีุณภาพ    
      1.3 มาตรการส าคญั 
   1) มาตรการที ่1 : การกวาดลา้งและก าจดัโรคตามพนัธะสญัญานานาชาต ิ
   2) มาตรการที ่2 : เรง่รดัและรกัษาระดบัความครอบคลุมการไดร้บัวคัซนีทุกชนิด 
   3) มาตรการที ่3 : ยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารวคัซนีและการด าเนินงานสรา้ง
ภูมคิุม้กนัโรค     
   4) มาตรการที ่4 : ปรบัเปลีย่นวคัซนีและการน าวคัซนีใหม่มาใชใ้นแผนงาน 
สรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรค 
   5) มาตรการที ่5 : ตดิตามประเมนิแผนงานสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรค 
 
  2. การเปิดคลินิกโรคจากการเดินทางท่องเท่ียวในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
              เนื่องจากปัจจุบนัการคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเรว็ท าใหป้ระชาชนนิยมเดนิทางท่องเทีย่ว
มากขึน้ จากขอ้มลูการเดนิทาง ปี 2558 นักท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางมาประเทศไทยมากกว่า 29.3 ลา้น
คน คนไทยเดนิทางไปต่างประเทศมากกว่า 3.7 ลา้นคน รวม 33 ลา้นคน ผลจากการศกึษาพบว่า รอ้ยละ 
55 ของนักท่องเทีย่วในประเทศก าลงัพฒันาเกดิปัญหาสุขภาพ รอ้ยละ 8 ของนักท่องเทีย่วตอ้งพบแพทย์ 



กระทรวง-สาธารณสุขจึงได้พิจารณาก าหนดให้เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวเป็นศาสตร์ความ
เชี่ยวชาญเชิงสหวชิาการ เช่น เวชศาสตร์ป้องกนัแขนงต่างๆ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ จติวทิยา 
สรรีวทิยา ฯลฯ ซึง่มขีอบเขตและขอ้ก าหนด ดงันี้ 
        2.1 ขอบเขตของเวชศาสตรก์ารเดนิทางและทอ่งเทีย่ว  
   1) พฒันาขึ้นเพื่อรองรบัและตอบสนองความจ าเป็น/ความต้องการดูแลสุขภาพ
และอนามยัของนกัเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
   2) ใหค้ าแนะน า ตรวจประเมนิสขุภาพ ตรวจคดักรอง ตรวจดแูลรกัษาทัง้ก่อนและ  
หลงัเดนิทาง 
   3) เพือ่ป้องกนัควบคุมโรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทางและทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก ่
    - โรคติดต่อ (Communicable disease) เช่น ไข้เหลือง มาลาเรยี อีโบลา 
ฯลฯ 
    - โรคไม่ติดต่อ (Non-communicable disease) เช่น อุบัติเหตุ ภาวะแพ้ที่สูง 
ฯลฯ 
    - ผูเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกลุ่มเสีย่ง เชน่ หญงิมคีรรภ ์หอบ หดื ถุงลมโป่งพอง 
เบาหวาน ฯลฯ 
   4) พฒันาระบบงานบรกิารด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โดยจดัตัง้
ค ลิ นิ ก - 
เวชศาสตรก์ารเดนิทางและทอ่งเทีย่ว 
   5) พัฒนาความร่วมมือและศักยภาพของภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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   6) พฒันากลไกการสนบัสนุนและก ากบัดแูลการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 
    - สร้างเครื่องมือสนับสนุนและก ากับติดตามการด าเนินงาน เช่น วิจัย 
พฒันา-องคค์วามรู ้ก าหนดมาตรฐานบรกิาร ฯลฯ 
    - การเตรยีมความพรอ้มรบัมอืโรคและภยัสขุภาพ เช่น ตดิตามสถานการณ์
โรค 
พฒันาฐานขอ้มลูโรคในกลุ่มนกัทอ่งเทีย่ว ฯลฯ 
    - สือ่สารและขบัเคลื่อน เชน่ ประชาสมัพนัธ ์สือ่สารความเสีย่งใหแ้กป่ระชาชน 
ฯลฯ 
    โดยอยูร่ะหวา่งการเตรยีมการเพือ่เปิดคลนิิกเวชศาสตรก์ารเดนิทางและท่องเทีย่ว               
ในโรงพยาบาลสงักดัส านกัการแพทยห์ลายแห่ง 
   7) พฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ไดแ้ก่ 
    - อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์การ
เดนิทางและทอ่งเทีย่ว 



    - ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรฐัเพื่อร่วมกันผลิตแพทย์
เฉพาะทาง    ดา้นเวชศาสตรก์ารเดนิทางและทอ่งเทีย่ว 

    2.2 ขอ้ก าหนดคลนิิกใหบ้รกิารเวชศาสตรก์ารเดนิทางและทอ่งเทีย่ว 8 ดา้น 
   1) การบรหิารจดัการภายในคลนิิก นโยบายและแผนชดัเจน 
   2) บุคลากร แพทยแ์ละพยาบาล 
   3) อาคารสถานที ่มาตรฐานสถานพยาบาล 
   4) การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารและรงัสวีทิยา มบีรกิารสง่ตรวจไดร้วดเรว็ 
   5) เครือ่งมอืตรวจดแูลรกัษาป้องกนัควบคุมโรค ยาและเวชภณัฑ ์
   6) การเตรยีมพรอ้มกรณีฉุกเฉินทางการแพทย ์มแีผนผงัก ากบัชดัเจน 
   7) เอกสารเวชระเบยีน บนัทกึทางการแพทย ์และใบยนิยอมตรวจรกัษา 
   8) สือ่ เอกสารเผยแพรค่วามรู ้
 
  3. การแก้ไขปัญหาวณัโรคในกรุงเทพมหานคร  รวมทัง้แนวทางการด าเนินการ
ตรวจสุขภาพและค้นหาผู้ป่วยวณัโรคในกลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่น กลุ่มผู้ขบัข่ีรถแทก็ซ่ี ผู้ต้องขงั
ในเรือนจ า ศนูยผ์ูส้งูอายุ ชุมชนแออดั เป็นต้น 
      การด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณ โรคของส านักอนามัย 
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
มดีงันี้ 
               3.1 การประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้รบัข่าวสารเกี่ยวกบัวณัโรคให้มากที่สุด 
โดยขอความร่วมมือจากศูนย์บริการสาธารณสุขแจกสื่อและให้ความรู้ในการคดักรองผู้ป่วย กับทาง
ส านกังานเขต โรงเรยีน โรงพยาบาลทัง้สงักดัภาครฐัและเอกชน 
   3.2 จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธส์ือ่สารสาธารณะ 
   3.3 การคน้หาวณัโรคในกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก ่
         1) ผูข้บัรถรบัจา้งสาธารณะ 
             - ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขทุกแห่งใหค้วามรูเ้รื่องวณัโรคในแหล่งทีจ่อดรถ
สาธารณะ ท าการคดักรอง CXR ตรวจเสมหะ กรณพีบผูป่้วยจะน าเขา้สูร่ะบบการรกัษา 
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    - ออกหน่วยรถเอกซเรยเ์คลื่อนทีใ่หค้วามรู ้ท าการคดักรองผูข้บัรถรบัจา้ง
สาธารณะ และเอกซเรย์ปอด ในบรเิวณสนามบินดอนเมือง สถานีขนส่งสายใต้ สถานีขนส่งหมอชิต          
กรมการขนสง่ทางบก 
         2) ผูส้งูอาย/ุคลนิิก HIV/คลนิิกเบาหวาน คลนิิกยาเสพตดิ 
    ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขทุกแห่งใหค้วามรูเ้รื่องวณัโรคและท าการคดักรอง    
วณัโรค CXR  ในชมรมผูส้งูอาย ุคลนิิกวณัโรค คลนิิกเบาหวาน คลนิิก HIV คลนิิกยาเสพตดิ ปีละ 1 ครัง้ 



         3) ชุมชนแออดั 
    ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขร่วมกบัรถเอกซเรยเ์คลื่อนทีอ่อกหน่วยใหค้วามรู้
เรือ่งวณัโรค คดักรองวณัโรค และใหบ้รกิารเอกซเรยป์อดแก่ผูท้ีม่อีาการสงสยัวณัโรค 
                  4) โครงการฟ้ืนฟูยาเสพตดิ (ววิฒัน์พลเมอืง) 
    ส านักอนามยัร่วมกบัทหารบกและต ารวจออกหน่วยเอกซเรย์เคลื่อนที่
คน้หาวณัโรค CXR  
 
  4. แนวทางป้องกนัการบาดเจบ็จากอบุติัเหตใุนพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
      การด าเนินการป้องกนัและลดการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุทางถนน ประกอบดว้ย 
      4.1 การรณรงคล์ดอุบตัเิหตุทางถนน ไดแ้ก ่
   1) โครงการสรา้งจติส านึกและพฤตกิรรมการใชร้ถใชถ้นนอย่างปลอดภยั ดงันี้ 
       - ด าเนินการผลติสารคดทีางสถานีโทรทศัน์ทีม่เีนื้อหาเกี่ยวกบัการเสรมิสรา้ง
จติส านึกและพฤตกิรรมการใชร้ถใชถ้นนอย่างปลอดภยั  
       - ด าเนินการเผยแพร่สารคดทีางสถานีโทรทศัน์ 
   2) โครงการรณรงคเ์สรมิสรา้งวนิยัและจติส านึกของประชาชนเพือ่ลดอุบตัเิหตุ 
       โดยด าเนินการจดัท าสื่อสิง่พมิพ์เพื่อประชาสมัพนัธ์โครงการพรอ้มเผยแพร่        
ทางสถานีโทรทัศน์วิทยุและหนังสือพิมพ์ จดังานแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการ จดักิจกรรมรณรงค์
เสรมิสรา้งวนิัยและจติส านึกของประชาชนเพือ่ลดอุบตัเิหตุ จดักจิกรรมรณรงคเ์สรมิสรา้งวนิัยและจติส านึก
ของประชาชน     เพือ่ลดอุบตัเิหตุสญัจร 
   3) จดัท าโปสเตอรร์ณรงคว์นิยัจราจร  
       เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้หน่วยงานและส่วนราชการในการรณรงค์เพื่อ
ป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน   
      4.2 การป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในชว่งเทศกาล 
   โดยก าหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่ วงเทศกาลให้
สอดคลอ้งกบัภารกจิของกรุงเทพมหานคร ในการป้องกนัและบรรเทาปัญหาการจราจรช่วงเทศกาลวนัหยุด
ยาวเพื่อเป็นการป้องปราม ซึง่มเีป้าหมายเพือ่ลดอุบตัเิหตุทางถนนใหน้้อยทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัในช่วง
เทศกาลที่ผ่านมา      โดยทุกปีจะมีการจัดตัง้จุดให้บริการทัง้ 4 มุมเมือง ในพื้นที่ 6 ส านักงานเขต 
ประกอบด้วย ส านักงานเขตบางนา        บางขุนเทยีน ทววีฒันา หนองจอก ดอนเมอืง และหนองแขม
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  5. แผนการด าเนินการป้องกันอุบ ัติ เหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ใน พื้น ท่ี
กรงุเทพมหานคร 
      การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 
“สงกรานต์ปลอดภยั ส่งเสรมิวฒันธรรมไทย สรา้งวนิัยจราจร” เพื่อส่งเสรมิและสรา้งกระแสใหเ้กดิความ
ตระหนักดา้น   ความปลอดภยั สรา้งวนิัย สรา้งจติส านึก และมารยาทในการใชร้ถใชถ้นนอย่างปลอดภยั
ในชว่งเทศกาลสงกรานต ์ประกอบดว้ย 
       5.1 มาตรการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน 
   1) มาตรการดา้นการบรหิารจดัการ 
   2) มาตรการดา้นถนนและการสญัจรอยา่งปลอดภยั 
   3) มาตรการดา้นยานพาหนะทีป่ลอดภยั 
   4) มาตรการดา้นผูใ้ชร้ถใชถ้นนอย่างปลอดภยั 
   5) มาตรการแกเ้หตุฉุกเฉิน 
   6) มาตรการดา้นการตอบสนองหลงัเกดิอุบตัเิหตุ 
      5.2 การปฏบิตักิารชว่งเทศกาล (ชว่งเฝ้าระวงัตัง้แต่วนัที ่11 - 17 เมษายน 2559) 
   1) ส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มหีน้าที ่
        - จดัก าลงัเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ประจ าจุดเสีย่งต่างๆ  ตามแผนที่ก าหนด     
จ านวน 35 จุด ทัว่พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร (รวมสถานีดบัเพลงิหลกั 35 สถานี สถานีดบัเพลงิยอ่ย 12 สถานี 
ฐานพหลโยธนิ 1 จุด และบูรณาการร่วมกบัศูนย ์อปพร. กรุงเทพมหานคร อกีจ านวน 2 จุด รวม 85 จุด)   
ตัง้แต่วนัที ่11 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ถงึวนัที ่17 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น.  
       - จดัเตรยีมก าลงัเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ประจ าที่ตัง้เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนเมือ่เกดิสาธารณภยั 
   2) ส านกัการโยธา มหีน้าที ่
       จดัก าลงัเจ้าหน้าที่หน่วยวบิตัภิยัพรอ้มอุปกรณ์ประจ าที่ตัง้ตลอด 24 ชัว่โมง      
เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนเมือ่เกดิสาธารณภยัขึน้หรอืไดร้บัการรอ้งขอ 
   3) ส านกัเทศกจิ มหีน้าที ่
       จดัก าลงัเจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการจราจรและดูแลความปลอดภยั    
ของประชาชนเมือ่เกดิสาธารณภยัขึน้ 
   4) ส านกัการแพทยแ์ละส านกัอนามยั มหีน้าที ่
       - จดัทีมหน่วยแพทย์กู้ชีวิตพร้อมอุปกรณ์ประจ าที่ตัง้ เตรยีมพร้อมให้ความ
ชว่ยเหลอืประชาชนผูป้ระสบเหตุตลอด 24 ชัว่โมง 
       - จัดเตรียมทีมพยาบาลพร้อมยาเวชภัณฑ์ให้พร้อมส าหรับการให้การ
สนบัสนุน   เมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ 
   5) ส านกังานเขต มหีน้าที ่
       - จดัก าลงัเจ้าหน้าที่และสมาชกิ อปพร. ดูแลความปลอดภยับรเิวณจุดเสีย่ง
ต่างๆ ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 



       - จดัชุดตรวจดแูลความปลอดภยัของประชาชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
       - จดัเตรยีมก าลงัเจา้หน้าทีพ่รอ้มอุปกรณ์ประจ าทีต่ ัง้ 
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   6) ศนูย ์อปพร. กรุงเทพมหานคร มหีน้าที ่
          จดัก าลงัเจา้หน้าที ่อปพร. ประจ าจุดเฝ้าระวงัทีก่ าหนดเพือ่ช่วยเหลอืเจา้หน้าที ่  
ในการปฏบิตัภิารกจิ จ านวน 2 จุด ประกอบดว้ย จุดสถานีขนสง่หมอชติ และจุดสถานีขนสง่สายใตใ้หม่ 
 
  6. การจดัระบบปฐมภมิูในกรงุเทพมหานคร 
      ปัจจุบนัการใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครมหีน่วยบรกิาร         
ทีห่ลากหลายสงักดั โดยรอ้ยละ 97 เป็นหน่วยบรกิารภาคเอกชน ส่วนหน่วยบรกิารภาครฐัมเีพยีงรอ้ยละ 3 
และ ยงักระจายไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทัง้มีจ านวนเตียงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
เพราะ          ต้องรบัภาระผูป่้วยที่ส่งต่อมาจากทัว่ประเทศ ท าให้การบรกิารด้านสุขภาพยงัตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชนไดไ้ม่ครอบคลุมเท่าทีค่วร สิง่ทีส่ าคญั คอื ในกรุงเทพมหานครยงัไม่มหีน่วยงาน
กลางในการรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยบรกิารทุกภาคส่วน จงึอาจส่งผลใหก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นสุขภาพใน
ระดับประเทศไม่สะท้อนถึงสถานะภาพที่แท้จริงของประชาชนได้  เนื่องจากแม้หน่วยบริการในพื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร จ ะ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
 

โรงพยาบาลรฐั จ านวน 21 แห่ง (โรงพยาบาลสงักดัส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 แห่ง 
โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข จ านวน 3 แห่ง โรงพยาบาลสงักดัมหาวทิยาลยั จ านวน 7 แห่ง 
โรงพยาบาลสงักัดอื่น จ านวน 3 แห่ง) โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 14 แห่ง ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 
จ านวน   68 แห่ง คลินิกชุมชนอบอุ่น (เอกชน) จ านวน 159 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ ศูนย์
อนามยัที่ 1 จ านวน 1 แห่ง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ โรงพยาบาล/สถานพยาบาลหลกัในระบบประกัน
สุขภาพที่เป็นโรงพยาบาลรฐั   ทุกสงักดั จ านวน 43 แห่ง รบัเฉพาะ UC (สทิธหิลกัประกนัสุขภาพ) 21 
แห่ง รับเฉพาะ SS (สิทธิประกันสังคม)  18 แห่ง รับเฉพาะ CS (สิทธิข้าราชการ) 43 แห่ง ส่วน
โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 102 แห่ง รบัเฉพาะ UC (สทิธหิลกัประกนัสุขภาพ)  จ านวน 15 แห่ง รบั
เฉพาะ SS (สทิธปิระกนัสงัคม) จ านวน 39 แห่ง ไม่ไดเ้ป็นหน่วยบรกิารประจ าของระบบ UC หรอื ระบบ 
SS จ านวน 63 แห่ง ดงันัน้จงึสง่ผลใหเ้กดิปัญหาเรือ่งสทิธใินระบบประกนัสขุภาพ ไดแ้ก่  
   1. CS (สิทธิข้าราชการ) ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนร่วมให้บรกิาร ยกเว้น กรณี 
Elective Surgery ซึ่งอาจมปัีญหาเรื่องการหาเตียงและส่งต่อมากกว่าระบบอื่น เพราะโรงพยาบาลรฐัมี
เตยีงจ ากดัและอตัราครองเตยีงสงูกวา่โรงพยาบาลเอกชน 
   2. UC (สทิธหิลกัประกนัสุขภาพ) มโีรงพยาบาลเอกชนที่เป็นหน่วยบรกิารประจ า
ลดลง และโรงพยาบาลรฐัยงัมจี ากดั 
   3. SS (สิทธิประกันสังคม) มีโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสถานพยาบาลหลัก
คอ่นขา้งมาก แต่โรงพยาบาลยงัมจี ากดั 



4. มโีรงพยาบาลเอกชน 63 แห่ง (61.8 เปอร์เซ็นต์) ที่ไม่ได้ที่เป็นหน่วยบรกิาร 
ประจ าของระบบ UC หรอื สถานพยาบาลหลกัของระบบ SS แต่บางส่วนอาจใหบ้รกิารเฉพาะกรณี High 
Cost 

โดยคณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ
วสิามญั 

ศึกษาแนวทางการจัดระบบบริการปฐมภูมิด้านการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร  ซึ่ งสภา
กรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาญตัตดิงักล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่3) เมือ่วนัพุธที ่19 ตุลาคม 2559 
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  7. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นท่ี
กรงุเทพมหานคร  
       การมสีว่นรว่มของภาคประชาชนในการด าเนินงานดา้นสาธารณสุข มดีงันี้ 
      7.1 การก าหนดให้มีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รบัการ
คัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชนและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบ่า้นทีค่ณะกรรมการกลางก าหนด ไดแ้ก่ 
   1) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น (อสม.) 
   2) อาสาสมคัรสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ทีป่ฏบิตังิานดา้นสาธารณสุข      
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
   3) อาสาสมคัรสาธารณสุขอื่นตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุประกาศก าหนด 
        บทบาทและหน้าที ่
   1) ปฏบิตัติามนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ 
   2) เผยแพร่ประชาสมัพนัธห์รอืจดัการรณรงคแ์ละใหค้วามรูท้างดา้นสาธารณสุขมลู
ฐาน 
   3) ให้บรกิารสาธารณสุขแก่ประชาชนตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขหรือ
บทบญัญตัขิองกฎหมายอื่นๆ 
   4) จดักิจกรรมเฝ้าระวงัและป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่สอดคล้องกับสภาวะ
สขุภาพของทอ้งถิน่ 
   5) เป็นแกนน าในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทางสุขภาพและพฒันาคุณภาพชวีติ    
ของชุมชน โดยการสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชน และประสานแผนการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง  
สว่นทอ้งถิน่และแหล่งอื่นๆ 



   6) ให้ความรู้ด้านการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขของประชาชน และการมสีว่นร่วมในการเสนอความเหน็ของชุมชนเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ
ดา้นสุขภาพ 
   7) ศกึษา พฒันาตนเอง และเขา้ร่วมประชุม ตลอดจนปฏบิตัติามที่หน่วยงานอื่น
รอ้งขอ 
   8) อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้นจะตอ้งด าเนินการตามมาตรฐานสมรรถนะ  
ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น 
   9) ประสานการด าเนินงานสาธารณสุขในชุมชนและปฏบิตังิานร่วมกบัเจา้หน้าที่
ของ     หน่วยงานของรฐัและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รวมถงึองคก์รพฒันาชุมชนอื่นๆ ในทอ้งถิน่  
      7.2 การด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรมการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน ไดแ้ก ่
   1) เดก็/เยาวชน ประกอบดว้ย 
    - ศนูยส์รา้งโอกาสเดก็ 
    - ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนกรุงเทพมหานคร 312 ศนูย ์
    - การสงเคราะห์ตามระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจดัสวสัดกิาร
และการสงเคราะห ์พ.ศ. 2557  
   2) ผูส้งูอายุ ประกอบดว้ย 
    - การสงเคราะห์ตามระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจดัสวสัดกิาร
และการสงเคราะห ์พ.ศ. 2557 
    - การสงเคราะหใ์นบา้นผูส้งูอายบุางแค 2 
    - โครงการอบรมผูด้แูลผูส้งูอายใุนชุมชน ปีละ 1 รุน่ๆ ละ 100 คน 
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    - กจิกรรมการมสีว่นรว่มดแูลผูส้งูอายุในชุมชน 
    - กจิกรรมสง่เสรมิศกัยภาพและเสรมิพลงัผูส้งูอายุ 
    - เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ 
   3) ชุมชน ประกอบดว้ย 
    - โครงการชุมชนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครวั 
    - โครงการดา้นเศรษฐกจิ/การบรหิารเงนิออม 
    - โครงการสุขภาวะชุมชนอย่างยัง่ยนื 
    - โครงการหญงิ-ชายใจกลา้เผชญิหน้าเผชญิหนี้ 
    - การสนับสนุนกจิกรรมกรรมการชุมชนตามระเบยีบกรุงเทพมหานครว่า
ดว้ยกรรมการชุมชน 
    - โครงการเกษตรทฤษฏใีหม่ 

โดยคณะกรรมการฯ จะมกีารยื่นญัตตขิอให้กรุงเทพมหานครพจิารณาทบทวน
บทบาทและหน้าทีข่อง อสม.นครบาล และ อสส. เพือ่ไม่ใหม้คีวามซ ้าซอ้นกนัในการปฏบิตังิานต่อไป 

      



  8. การด าเนินการเร่ืองพฒันาการอนามยัเดก็ในกรงุเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
      8.1 โครงการจดับรกิารแก่เดก็บกพรอ่งทางพฒันาการวยัแรกเกดิ - 5 ปี 
            โดยส านกัอนามยัร่วมกบัสถาบนัราชานุกูลด าเนินโครงการฯ ซึง่สถาบนัราชานุกูล    
เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัจา้งนักจติวทิยาปฏบิตังิานส่งเสรมิพฒันาการในศูนย์บรกิารสาธารณสุข 68 
แห่ง 
   - วตัถุประสงค ์
    เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด - 5 ปี ได้รับการดูแลส่งเสริม
พฒันาการตามศกัยภาพอย่างทัว่ถงึและถูกตอ้งเหมาะสม 
   - กรอบการด าเนินงาน 
    1) คดักรองและประเมนิพฒันาการ 
    2) สง่เสรมิพฒันาการและใหค้ าแนะน าผูป้กครอง 
    3) วางแผนชว่ยเหลอืเดก็กลุ่มเสีย่งและเดก็พฒันาการล่าชา้ 
    4) ประสานสง่ต่อเดก็ทีม่พีฒันาการซบัซอ้น 
       8.2 โครงการส่งเสรมิพฒันาการเดก็เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ       
สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (เมษายน 2558 - มนีาคม 2561) 
   โดยส านักอนามยัร่วมขบัเคลื่อนงานพฒันาการเดก็ร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข
ภายใตโ้ครงการฯ  
   - วตัถุประสงค ์
    เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กไทยทุกคนได้รบัการส่งเสรมิพฒันาการที่ถูกต้องและมี
มาตรฐาน 
   - กรอบการด าเนินงาน 
    1) คดักรองพฒันาการเดก็อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดอืน (ช่วงอายุที่พบ
ความเสีย่งพฒันาการชา้) 
    2) เฝ้าระวงัพฒันาการเดก็ปฐมวยัทุกชว่งอายุ 
    3) ดแูลชว่ยเหลอืเดก็ทีม่ปัีญหาพฒันาการ 
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   โดยคณะกรรมการฯ จะได้ประสานให้คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและ
สวสัดกิาร-สงัคมพจิารณายื่นญตัตขิอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางใน
การดแูลเกีย่วกบั        การบรหิารจดัการศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนของกรุงเทพมหานครต่อไป 
 
  9. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรบัสถานการณ์การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นในพื้นท่ี
กรงุเทพมหานคร 
      ส านักอนามัยได้ด าเนินการประสานและจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ส านักพัฒนาสงัคม ส านักการศึกษา ส านักการแพทย์ ส านักวฒันธรรม กีฬาและการ



ท่องเที่ยว รวมทัง้หน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมกจิการเดก็และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์ และมูลนิธิ      แพธทูเฮลท์ เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมส านัก
อนามยั 2 ชัน้ 7 อาคารส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร (ดนิแดง) เพื่อจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ของกรุงเทพมหานคร สรุปมตทิี่
ประชุมไดด้งันี้ 
      1. การจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ควรรอให้พระราชบัญญัติการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นประกาศเป็น
กฎหมายก่อน 
ซึง่การจดัท าแผนปฏบิตักิารควรยดึแผนระดบัชาตเิป็นหลกัและปรบัใหเ้ขา้กบับรบิทของกรุงเทพมหานคร 
รวมทัง้สามารถเชือ่มโยงกนัระหวา่งหน่วยงานใหเ้ป็นภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
      2. ควรมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นของ
กรุงเทพมหานครในระดับกรุงเทพมหานครเพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นนโยบาย  และแต่งตัง้
คณะกรรมการ  จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นในระดบัผูป้ฏบิตังิาน
เพื่อสร้างความร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวยัรุ่นจะได้รบัการป้องกันดูแล
ชว่ยเหลอืไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 
      3. การด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ ประกอบดว้ย 
          3.1 ดา้นการบรกิาร ไดแ้ก ่
       1) ให้บรกิารฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ โดยใช้แนวทางการดูแลหญิงตัง้ครรภ์ตาม
มาตรฐานการบรกิารสง่เสรมิสุขภาพขัน้พืน้ฐานของศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 
       2) ให้บรกิารเตรยีมความพร้อมก่อนแต่งงาน โดยตรวจสุขภาพชาย-หญิงก่อน
แต่งงานให้ความรู้ ให้ค าปรกึษา แนะน า แก่คู่สมรส พร้อมแจกหนังสอืเตรยีมพร้อมก่อนแต่งงาน โดย
ใหบ้รกิาร             ทีศ่นูยบ์รกิารสาธารณสุขทุกแห่งในสปัดาหแ์ห่งความรกั 
       3) มรีะบบการเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลงัคลอด เน้นในกลุ่มเป้าหมาย
พเิศษ คอื มารดาตัง้ครรภ์กลุ่มเสีย่ง (มารดาวยัรุ่น) โดยพยาบาลเยีย่มบ้านของศูนย์บรกิารสาธารณสุข
เยีย่มมารดาและทารกหลงัคลอดภายใน 14 วนั หลงัจากจ าหน่ายจากโรงพยาบาล  ซึง่จะไดร้บั Case จาก
โรงพยาบาลสงักดั         ส านกัการแพทยส์ง่ขอ้มลูมาทีศ่นูยส์ง่ต่อและเยีย่มบา้นพรอ้มแจกชุดของขวญัเดก็
แรกเกดิใหก้บัมารดาและทารกหลงัคลอด 
       4) จดัตัง้ “คลินิกวยัรุ่นอุ่นใจ” ที่ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 4, 21 และ 41  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้วยัรุ่นและเยาวชนสามารถเขา้ถงึบรกิารสุขภาพและอนามยัการเจรญิพนัธุ ์ตาม         
ความเหมาะสมและมคีวามสะดวก รวมทัง้เป็นการป้องกนั ช่วยเหลอืดูแล และฟ้ืนฟูปัญหาสุขภาพของ
วยัรุน่และเยาวชน 
 
 

- 11 - 
 
      3.2 ดา้นการป้องกนั ไดแ้ก ่



   1) ใหสุ้ขศกึษากบัเดก็และเยาวชนในโรงเรยีน โดยพยาบาลอนามยัโรงเรยีนและ        
มกีารจดัอบรมแกนน านกัเรยีนดา้นสุขภาพในโรงเรยีน 
   2) จดัท าหนงัสอื  “เรื่องวุ่นๆ ของวยัรุ่นในวยัเรยีน” เพือ่ใหค้วามรูเ้รื่องเพศ
กบัเยาวชนในโรงเรยีนทีอ่ยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ทัง้โรงเรยีนในสงักดัและนอกสงักดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 983 แห่ง (ระดบัชัน้ประถมศกึษา -  มธัยมศกึษา) ตลอดจนการให้ความรู้ของพยาบาลอนามยั
โรงเรยีนของศนูยบ์รกิารสาธารณสุขและศนูยบ์รกิารสาธารณสุขสาขา 
   3) จัดอบรมความรู้เรื่องเพศศึกษาและการจัดท าหนังสัน้ให้กับเด็กนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 -  2 ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร รวม 106 แห่ง จ านวนนักเรยีน 1,061  
คน            ตามโครงการป้องกนัการมเีพศสมัพนัธก์่อนวยัอนัควร “รูจ้กัรกั รูจ้กัเลอืก” 

    3.3 ดา้นพฒันาบุคลากร ไดแ้ก ่
   1) จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการให้กบับุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบตัิงานด้านเด็กและ
เยาวชนของศูนย์บรกิารสาธารณสุข 68 แห่ง ประกอบด้วย นักสงัคมสงเคราะห์ นักจติวทิยา และพยาบาล
อนามยัโรงเรยีน จ านวน 2 รุ่น 
   2) อบรมการใหบ้รกิารใส่ห่วงอนามยัและยาฝังคุมก าเนิดใหก้บัพยาบาลวชิาชพี      
ของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 3, 4, 23, 41 และ 43 เพื่อใหบ้รกิารกบัแม่วยัรุ่นได้เวน้ช่วงการมบีุตรดว้ยการใช้
วธิคีุมก าเนิดกึง่ถาวรทีอ่อกฤทธิไ์ดน้าน 3 - 5 ปี ซึง่เป็นวธิคีุมก าเนิดทีเ่หมาะสมกบัสขุภาพของแมว่ยัรุน่ 
      3.4 ดา้นแนวทางการดแูลชว่ยเหลอื 
   โดยจดัท าหนังสอืแนวทางการช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนด้านเพศสมัพนัธ์ เอดส ์
และ      สารเสพตดิ เพือ่ใหบุ้คลากรสาธารณสขุและคร ูรวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการ
ชว่ยเหลอืเดก็และเยาวชนทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ เอดส ์และการตดิสารเสพตดิ 
            โดยคณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ
วสิามญัศกึษาแนวทางเตรยีมความพรอ้มรองรบัภารกจิตามพระราชบญัญตักิารป้องกนัแกปั้ญหาตัง้ครรภ์
ในวยัรุ่น     พ.ศ. 2559 ซึ่งสภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาญตัตดิงักล่าว ใน
คราวประชุม              สภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่5) เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่2 
มถิุนายน 2559 
 
  10. การด าเนินการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
โรคติดต่อ       ทางเพศสมัพนัธใ์นกลุ่มวยัรุ่น วยัเรียน วยัใส 
        กรุงเทพมหานครมจี านวนประชากรในพืน้ที ่5,692,284 คน เป็นเพศชาย 2,695,519 
คน และเพศหญงิ 2,996,765 คน ซึง่เป็นกลุ่มเยาวชนทีม่อีายุน้อยกว่า 25 ปี 1,692,557 คน เป็นเพศชาย 
848,661 คน และเพศหญงิ 814,948 คน โดยคาดการณ์ว่า จากจ านวนประชากรในพืน้ทีท่ ัง้หมดมีจ านวน
กลุ่มประชากรที่เขา้ถงึยากและเป็นกลุ่มเสีย่งที่มโีอกาสตดิเชื้อเอชไอวีมากกว่ากลุ่มประชากรอื่น ได้แก่ 
ชายมเีพศสมัพนัธ์กบัชาย 77,301 คน ชายขายบรกิารทางเพศ 3,856 คน กลุ่มสาวประเภทสอง 43,082 
คน พนักงานบรกิารทางเพศหญิง 27,519 คน ผู้ใช้สารเสพตดิชนิดฉีด 10,155 คน  ซึ่งกองควบคุมโรค
เอดส ์    วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธเ์ป็นองคก์รหลกัในการวางแผนและจดัท าแผนยุทธศาสตร์



เอดสก์รุงเทพมหานครรว่มกบัเครอืขา่ยทุกภาคสว่น  รวมทัง้แผนปฏบิตักิารประจ าปีและ Single plan เพือ่
ลด     ความซ ้าซ้อน ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ถงึยากจะใหภ้าคประชาสงัคมด าเนินการใหโ้ดยใช้
เงนิกองทุนโลก 
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และเงนิจากกระทรวงสาธารณสุข ส าหรบัการด าเนินการควบคุมโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ในกลุ่มวยัรุ่น 
วยัเรยีน วยัใส ประกอบดว้ย 
        1. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พทุธศกัราช2551 ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา 
        2. โครงการพฒันาศกัยภาพครูผูส้อนทกัษะชวีติเอดสแ์ละเพศศกึษา ในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาเอดสใ์นโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร     
        3. โรงเรยีนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวติในสถานศึกษา เพื่อเสรมิสร้าง
คุณภาพชวีติดแีละมคีวามสุขใหก้บันักเรยีนโดยองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ซึง่เป็นการสรา้งภูมคิุม้กนัให้
สามารถ     น าพาชวีติของตนพ้นภยัรอบตวัจากชุมชนและสงัคม ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหา ปรบัตวั 
และด าเนินชวีติ     อยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสขุ 
        4. สง่เสรมิครผููส้อนวชิาแนะแนว ให้จดัการเรยีนรู ้แนะน า ใหค้ าปรกึษาในการศกึษา
ต่อและการประกอบอาชพี ดแูลรบัผดิชอบระบบชว่ยเหลอืนกัเรยีน ตลอดจนทกัษะชวีติใหก้บันกัเรยีน เช่น        
การแนะน านักเรยีนทีม่ปัีญหาดา้นการเรยีน การปรบัตวัในสงัคม ทกัษะการป้องกนัดา้นเพศศกึษา ยา/สารเสพ
ตดิ ฯลฯ 
 
  11. แผนการด าเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการพฒันาศกัยภาพผู้ดแูลผู้ป่วยและ
ผูส้งูอายุท่ีต้องได้รบัการดแูลต่อเน่ืองท่ีบา้น มรีายละเอยีดดงันี้ 
        11.1 การด าเนินโครงการทีผ่า่นมา ประกอบดว้ย 

   1) ด าเนินการจดัอบรมพฒันาศกัยภาพแกนน าผูดู้แลผูป่้วยและผูสู้งอายุที่ได้รบั  
การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน จ านวน 10 รุ่นๆ ละ 120 คน หลักสูตรภาคทฤษฏี 8 วนั บรรยาย 6 วนั ฝึก
ภาคปฏบิตักิารดแูลผูป่้วย/ผูส้งูอาย ุ3 วนั มผีูเ้ขา้รบัการอบรม จ านวน 1,183 คน แบ่งเป็น 
        - ลูกจา้งรายวนัที่ปฏบิตังิานหน้าทีต่่างๆ ในศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 68 แห่ง 
จ านวน 346 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.25 
        - อาสาสมคัรสาธารณสุขกรุงเทพมหานครของศูนย์บรกิารสาธารณสุข  68 
แห่ง จ านวน 708 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.85 
        - บุคลากรจากคลนิิกชุมชนอบอุ่นในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน 129 คน    
คดิเป็นรอ้ยละ 10.90 
   2) จดัท าคูม่อื จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์สนบัสนุนการท างานของศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 
   3) มอบหมายใหด้แูลผูป่้วยและผูส้งูอาย ุจ านวน 9,910 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.77 
โดยปฏบิตังิานได ้ตามมอบหมาย 896 คน ต ่ากวา่ทีม่อบหมาย 106 คน 



            4) ปัญหาอุปสรรค ไดแ้ก ่
        - ขาดแรงจงูใจและคา่ตอบแทน 
        - การเดนิทางไปเยีย่มผูป่้วยและผูส้งูอายุของผูด้แูลจ าเป็นตอ้งมรีถสนบัสนุน 
        - ลกูจา้งทมีในไม่สามารถลงเยีย่มไดต้อ้งท างานหลกัก่อน 
       11.2 แผนการด าเนินการต่อไป ประกอบดว้ย 
   1) ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ดูแลทัง้หมด และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรค 
   2) ตดิตามความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร พยาบาลครอบครวั และทมีสุขภาพของ
ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข ส านกัอนามยั 
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   3) ด าเนินการจดัอบรมพฒันาศกัยภาพแกนน าผูด้แูลผูป่้วยและผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัการ
ดแูลต่อเนื่องทีบ่า้นปี 2560 เพิม่เป็นปีที ่2 จ านวน 10 รุ่นๆ ละ 120 คน 
   4) ด าเนินการจดัอบรมฟ้ืนฟูแกนน าผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รบัการดูแล
ต่อเนื่อง  ที่บ้าน จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 120 คน ระยะเวลาอบรม 2 วนั 1 คนื กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ดูแลที่
ผ่านการอบรมหลกัสตูรพฒันาศกัยภาพแกนน าผูดู้แลผูป่้วยและผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัการดูแลต่อเนื่องทีบ่า้น ปี 
2559 และ        ผา่นการคดัเลอืกจากศนูยบ์รกิารสาธารณสุขตามหลกัเกณฑ ์      
       11.3 การประเมนิผล 
   1) ติดตามจากรายงาน  CC2 ที่ผู้ดูแล Caregiver 1,183 คน ดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุตามมอบหมาย จ านวน 9,910 คน โดยต้องได้รบัการพยาบาลตามกิจกรรมการพยาบาลที่
มอบหมายและบนัทกึ 
การเปลีย่นแปลงภาวะสุขภาพ เดอืนละ 1 ครัง้ รวมทัง้เฝ้าระวงัภาวะสมองเสื่อมในผูส้งูอายุอย่างต่อเนื่อง
เป็น รายกรณี  
   2) ตดิตามจากรายงาน CC3 ทีพ่ยาบาลผูจ้ดัการสุขภาพสรุปผ่านโปรแกรม BMA 
Home Ward Referral ซึ่งพรอ้มใช้ภายในเดอืนเมษายน 2559 โดยจะท าให้มองเห็นความครอบคลุมใน
การดแูลผูป่้วยและผูส้งูอายใุนพืน้ทีก่รุงเทพมหานครเพิม่มากขึน้ 
   3) ติดตามความพึงพอใจของผู้รบับรกิารโดยผ่านผู้ตรวจการพยาบาลที่บ้าน 
(Supervise Nurse Home Ward) โดยที่ผ่านมาพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย ผู้สูงอายุและ
ครอบครวั   อยูใ่นระดบัดมีาก - มากทีส่ดุ  
        โดยคณะกรรมการฯ ไดย้ื่นญตัตขิอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญั   
ศกึษาแนวทางการด าเนินการดา้นจดับรกิารดแูลระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ (กรุงเทพมหานคร)     
ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร ได้ตัง้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว ในคราวประชุม  
สภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่5) ประจ าปีพุทธศกัราช 2559 เมื่อวนัพฤหสับดี
ที ่   2 มถิุนายน 2559 
 



  12. แนวทางการแก้ไขปัญหาโรค (NCD) อย่างเป็นระบบ และการบูรณาการท างาน
ป้องกนัโรค NCD ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
        โรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ              
โรคความดนัโลหติสูง เป็นโรคที่ติดอนัดบัสถิติของโรคที่เป็นสาเหตุของการตายสูงสุด โดยในปี 2558    
กระทรวงสาธารณสุข ไดร้่วมกบัส านักอนามยั ส านกัการแพทย ์ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ จดัท าศูนยเ์ตอืนภยัสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามนโยบายผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นการ
จั ด ท า ข้ อ มู ล 
Secondary ด้านสุขภาพของคนกรุงเทพฯ โดยพบว่าในปี 2552 มีผู้ป่วยเบาหวานลดลงเหลือ 9.2 
เปอรเ์ซน็ต์ แต่ยงัมตีวัเลขสูงกว่า 7.6 เปอรเ์ซน็ต์ของในต่างจงัหวดั มผีูป่้วยโรคความดนัโลหติสูงเพิม่ขึน้
เป็น 29.8 เปอรเ์ซน็ต์ รวมทัง้คนกรุงเทพฯ มกีารออกก าลงักายกจิกรรมทางกายไม่เพยีงพอ จงึท าใหเ้ป็น
โรคอว้น      จ านวนมาก  ส าหรบัการท างานเกีย่วกบัเรื่อง NCD ของกรุงเทพมหานครจะเน้นจุดมุ่งหมาย
ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูแ้ละเขา้ถงึการบรกิารเพือ่ใหป้ระชาชนสามารถดแูลตนเองได ้รวมทัง้การคน้หาผู้
ทีม่คีวามเสีย่งเพื่อให้    ลดความเสีย่งลงหรอืหาผูท้ี่น่าจะป่วยใหไ้ดร้บัการวนิิจฉัยอย่างรวดเรว็ทีสุ่ด เพื่อ
ลดภาวะแทรกซ้อนและป้องกนัไม่ใหเ้กดิทุพพลภาพตามมา ตลอดจนการท าใหผู้ท้ีทุ่พพลภาพมคีุณภาพ
ชวีติดทีีส่ดุจนถงึวาระสดุทา้ยของชวีติ โดยเน้นการด าเนินการใน 4 มต ิประกอบดว้ย 
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   1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพตัง้แต่ในระดับเด็กนักเรียน โดยด าเนินการทัง้ใน
โรงเรยีน สิง่แวดลอ้มภายนอกโรงเรยีน และทีบ่า้นดว้ย 
   2. ด้านการสร้างองค์ความรู้ให้กบัเครอืข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุข ทัง้ในเรื่อง
โมเดลการออกก าลงักายและศนูยส์ขุภาพต่างๆ 
   3. ดา้นการควบคุมป้องกนัโรค โดยเน้นเรื่องการคดักรองสุขภาพอย่างมคีุณภาพ     
ดว้ยการเฝ้าตดิตามอย่างต่อเนื่องทัง้ในกลุ่มปกต ิกลุ่มเสีย่ง และกลุ่มป่วย เพือ่ตดิตามการลดความเสีย่งลง      
และป้องกนัไม่ให้กลุ่มเสี่ยงกลายเป็นกลุ่มป่วย รวมทัง้ติดตามการเข้าถึงการบรกิารของกลุ่มป่วยและ            
การมภีาวะแทรกซอ้นตามมา 
   4 . ด้ านการตรวจรักษา ด้วยการพัฒนาเป็นคลินิ ก  NCD ซึ่ งเริ่มจาก DM 
Hypertension ก่อน โดยการแยกคลนิิกและเพิม่ศกัยภาพของเจา้หน้าทีใ่หบ้รกิาร เพื่อใหผู้ป่้วยไม่ต้องรอควิ
นานและ                มคีวามพงึพอใจมากยิง่ขึน้ ส าหรบัคลนิิก NCD จะมกีารจดัรูปแบบบรกิารทีแ่ยกเฉพาะ 
รวมทัง้ดูผลลพัธ์ของ          A One C ระดบัความดนัโลหติและระดบัไขมนัไปพรอ้มกนั ตลอดจนพยายาม
ใหผู้ป่้วยมกีารตรวจหาภาวะแทรกซอ้นและมกีารประสานสง่ต่อผูป่้วยทีอ่ยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการสง่ต่อไปยงั
ส ถ า น พ ย า บ า ล ที่ เ ป็ น                
Secondary โดยจะมขีอ้มลูตอบกลบัมา ในสว่นของการฟ้ืนฟู/การเยีย่มบา้นจะก าหนดใหม้รีปูแบบทีส่ามารถ
ดไูดว้า่ Case ใดเป็น Case Conic Action เพือ่ป้องกนัการเกดิภาวะแทรกซอ้นใหม่ 



   โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาร่างกฎหมายเรื่องโรค NCD เพื่อให้มีการควบคุมดูแลและก าหนดบทลงโทษธุรกิจ
เกีย่วกบัการผลติอาหารทีท่ าใหเ้กดิโรค NCD รวมทัง้การด าเนินการในเชงิป้องกนัดว้ย 
 
  13. การด าเนินโครงการกรงุเทพฯ เมืองอาหารปลอดภยั  และโครงการถนนสายอาหาร
ป ล อ ด ภั ย 
        กรุงเทพมหานครไดด้ าเนินโครงการกรุงเทพฯ เมอืงอาหารปลอดภยัมาอย่างต่อเนื่อง    
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปรบัปรุง/ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร/การ
จ าหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร ตลาด รา้นอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต มนิิมาร์ท แผงลอย และ
โรงเรยีน พรอ้มทัง้ 
สุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร และจดัอบรมหลกัสูตรสุขาภิบาลอาหารของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการประกอบอาหารใหส้ะอาดปลอดภยัแก่ผูป้ระกอบการ
และประชาชนทัว่ไป ทัง้นี้เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในการบรโิภคอาหารที่สะอาดปลอดภยัให้กบัประชาชน              
โดยกจิกรรมทีด่ าเนินการ มดีงันี้ 
   1. ควบคุมก ากบัสถานประกอบการ ไดแ้ก่ รา้นอาหาร ซูเปอรม์ารเ์กต็ มนิิมารท์ 
ตลาด แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ใหม้กีารปรบัปรุงใหถู้กสุขลกัษณะ โดยสถานประกอบการที่มอียู่ทัง้หมด
จ านวน23,117 แห่ง ไดร้บัป้ายรบัรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั 15,938 แห่ง (รอ้ยละ 68.94) 
   2. การสุ่มเกบ็ตวัอย่างอาหารและวตัถุดบิเพื่อตรวจวเิคราะหห์าสารเคมอีันตราย 
ไดแ้ก่ สารบอแรกซ์ ฟอรม์าลนี สารกนัรา สารฟอกขาว สสีงัเคราะห์ในอาหาร กรดแร่อสิระ (น ้าสม้สายชู
ป ล อ ม ) 
สารโพลาร ์และไอโอดนี รวมทัง้เชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี ในกรณีทีต่วัอย่างอาหารไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน        
จะด าเนินการใหค้ าแนะน า ออกค าสัง่เจา้พนกังานสาธารณสขุ และเปรยีบเทยีบปรบั 
   3. จดัอบรมหลกัสูตรการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารให้กบัผู้สมัผสัอาหารและ         
มชี่องทางการสง่เสรมิความรูใ้นรปูแบบการศกึษาเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-Study) โดยส านกัอนามยัจะออก
บัตรประจ าตัวผู้ส ัมผัสอาหารให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินผลความรู้ (บัตรฯ มีอายุ 3 ปี) ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานตัง้แต่ปี 
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2552 คดิเป็นรอ้ยละ 65.83 (จ านวนผูส้มัผสัทัง้หมด 176,388 ราย) รวมทัง้ควบคุมก ากบัใหผู้ส้มัผสัอาหาร
ตรวจสุขภาพ 9 โรค ไดแ้ก่ วณัโรค อหวิาตกโรค ไขร้ากสาดน้อย (ไทฟอยด)์ โรคบดิ ไขสุ้กใส โรคคางทูม       
โรคเรือ้น โรคผวิหนังทีน่่ารงัเกยีจ โรคตับอกัเสบทีเ่กดิจากไวรสั และโรคอื่นๆ ตามทีท่างราชการก าหนด        
เพือ่ป้องกนัการตดิต่อจากผูส้มัผสัอาหารมาสูผู่บ้รโิภค  
       ทัง้นี้สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์ 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านอาหาร และด้านบุคลากรผูส้มัผสัอาหาร จะได้รบัป้ายรบัรองมาตรฐานอาหารปลอดภยัของ



กรุงเทพมหานคร ในส่วนของตลาดที่ได้มาตรฐานจะได้รบัป้ายรบัรองตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหาร
ปลอดภยั และถา้ไดร้บั      ป้ายรบัรองฯ ตดิต่อกนั 5 ปี จะไดร้บัรางวลัถว้ยทอง 
             ส าหรบัโครงการถนนสายอาหารปลอดภยัมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
   1. เพื่อสง่เสรมิการพฒันาสถานประกอบการดา้นอาหารบนถนนสายอาหารปลอดภยั     
ใหไ้ดม้าตรฐาน และลดความเสีย่งในการบรโิภคอาหารของประชาชนและนกัทอ่งเทีย่ว 
   2. เพื่อส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ ผูส้มัผสัอาหาร เจา้หน้าที ่และ   
ภาคเีครอืขา่ยดา้นอาหาร 
   3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนผู้บรโิภคและนักท่องเที่ยวมคีวามรูใ้นการ
เลอืกบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยัและมพีฤตกิรรมการบรโิภคทีถู่กตอ้ง  
          โดยคณะกรรมการฯ ไดย้ืน่ญตัตขิอใหก้รุงเทพมหานครจดัใหม้ถีนนสายอาหารทกุ
ส านกังานเขต  
ในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่5) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนั
พธุที ่3 กุมภาพนัธ ์2559 
 
  14. แผนการด า เนิ นการป้องกัน และควบคุม โรค ไข้ เลื อดออกใน พื้ น ท่ี
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
ประกอบดว้ย 
        14.1 มาตรการเร่งรดัในระยะระบาดของโรค มดีงันี้ 
         1) คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับเขตมีการประชุม            
อยา่งต่อเนื่อง 
   2) ส านักงานเขตและศูนยบ์รกิารสาธารณสุขด าเนินการรณรงคเ์รื่องไขเ้ลอืดออก
ในชว่งระบาดอยา่งเขม้ขน้และต่อเนื่องทุกเดอืนจนกวา่สถานการณ์จะสงบลง ดว้ยการ 
    - ปรบัปรุงสิง่แวดลอ้ม/เรง่ก าจดัขยะในชุมชน 
    - ดแูลทอ่ระบายน ้า ค/ูคลองระบายน ้า 
    - ตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนื่อง 
   3) ส านกังานเขต 
    - มกีารบรูณาการภายในส านกังานเขต 
    - เตรยีมเครือ่งพน่สารเคมทีีม่คีุณภาพเพยีงพอ 
    - เตรียมความพร้อมของบุคลากร/จัดผู้ปฏิบัติหน้าที่พ่นสารเคมีให้
เพยีงพอ 
    - น ามาตรการทางกฎหมายการสาธารณสุขมาใชเ้พื่อเร่งรดัการควบคุม       
แหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย 
   4) ส านักงานเขตและศูนยบ์รกิารสาธารณสุข สอบสวน ควบคุมป้องกนัโรคเมื่อมี
ผูป่้วยในพืน้ที ่ตามขัน้ตอนอย่างครบถว้นและมปีระสทิธภิาพ ดว้ยการ 
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    - รว่มกนัปรกึษาหารอืวางแผนด าเนินการ 
    - พน่สารเคมกี าจดัยุงตวัเตม็วยัใหถู้กตอ้ง 
    - ก าจดัและลดแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายในพืน้ทีใ่หม้ากทีส่ดุ 
    - ประสาน/เชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานในพืน้ที ่
    - ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูแ้ก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
    - รว่มกนัวางแผนควบคุมโรคในระยะยาว 
       14.2 มาตรการต่อเนื่องเพือ่การป้องกนัโรคล่วงหน้า  
   โดยมเีป้าหมาย คอื การควบคุมและก าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลายใน 5 พืน้ทีเ่สีย่ง 
ไดแ้ก่ ชุมชน โรงเรยีน ศาสนสถาน สถานประกอบการ สถานพยาบาล ดงันี้ 
   1) สร้างความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ให้ก าจัดแหล่ง
เพาะพนัธุย์งุลาย ตามหลกั 5 ป. ต่อเนื่อง ทุกสปัดาห ์
   2) ตดิตามสถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออกอย่างใกลช้ดิ 
   3) สรา้งเครอืขา่ยการเฝ้าระวงัและแจง้ขา่วไวทุ้กระดบั 
   4) ด าเนินการรณรงคไ์ขเ้ลอืดออก ทุก 3 เดอืน 
   5) เน้นการด าเนินงานดา้นวธิกีายภาพเป็นหลกั 
   6) ทุกหน่วยงาน ทุกองคก์ร โดยเฉพาะส านกังานเขตและศูนยบ์รกิารสาธารณสุข     
มบีทบาทส าคญัในการก าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย 

โดยคณะกรรมการฯ ไดย้ืน่ญตัตดิว้ยวาจาขอใหก้รุงเทพมหานครแกไ้ขปัญหาการ
ระบาด 

ของโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั 
สมยัที ่1 (ครัง้ที ่4) เมือ่วนัพุธที ่27 มกราคม 2559 
 
  15. การด าเนินการป้องกนัควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มี
มาตรการดงันี้ 
        15.1 มาตรการป้องกนัโรคล่วงหน้า ไดแ้ก ่
   1) การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงโดยไม่คิด
ค่าใชจ้่าย      ในคลนิิกสตัวแพทยก์รุงเทพมหานครและศูนยบ์รกิารสาธารณสุข รวมทัง้จดัหน่วยเคลื่อนที่
ตามค ารอ้งขอของประชาชน และจดัโครงการรณรงคฉ์ีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ในสตัวเ์ลีย้ง ในพืน้ที ่
50 เขต ปีละ 2 ครัง้    ในเดอืนมนีาคมและเดอืนกนัยายน ซึง่ในแต่ละครัง้มสีตัวเ์ลีย้งมารบับรกิารฉีดวคัซนี
ป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ ประมาณ 30,000 ตวั 
   2) การใหบ้รกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ใหก้บัคน ประกอบดว้ย 
       - การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันหลังสัมผัสโรค (Post - exposure) แก่
ประชาชนทีม่าขอรบับรกิารตามมาตรฐาน และฉีดอมิมโูนโกลบุลนิส าหรบัการสมัผสัทีม่โีอกาสตดิโรคสงู 



       - การใหบ้รกิารวคัซนีป้องกนัโรคล่วงหน้า (Pre - exposure) ในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง ได้แก่ สตัวแพทย์ เจ้าหน้าที่ดูแลสตัว์ นักวทิยาศาสตร์ที่ปฏิบตังิานสมัผสักบัไวรสัโรคพษิสุนัขบ้า 
บุ ค ล า ก ร 
ทางการแพทยท์ีม่ภีาระหน้าทีเ่สีย่งต่อการสมัผสัเชือ้โรคพษิสนุขับา้ 
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        15.2 มาตรการเฝ้าระวงั สอบสวนโรค 
               โดยบูรณาการระหว่างส านักงานสตัวแพทยส์าธารณสุข กองควบคุมโรคตดิต่อ 
และศูนย์บรกิารสาธารณสุขเพื่อควบคุมป้องกันโรคและส่งซากสตัว์ตรวจชนัสูต รโรคพิษสุนัขบ้าทาง
หอ้งปฏบิตักิาร 
        15.3 มาตรการลดจ านวนสตัวพ์าหะน าโรคพษิสนุขับา้ ไดแ้ก่ 
                1) ผ่าตัดท าหมัน ซึ่งเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในคลินิกสัตวแพทย ์
กรุงเทพมหานคร และจดัหน่วยสตัวแพทยเ์คลื่อนทีต่ามค ารอ้งขอของประชาชน 
                2) มาตรการน าสุนัขจรจดัที่สร้างปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญออกจากพื้นที่
สาธารณะมาฉีดวคัซนี ท าหมนัและเลีย้งด ูโดยสุนขัจะไดร้บัการฟ้ืนฟูสขุภาพเบือ้งตน้ทีศ่นูยค์วบคุมและพกั
พงิสนุขั ประเวศ และน าไปเลีย้งดจูนหมดอายขุยัทีศ่นูยพ์กัพงิสุนขัจรจดัทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี 
               3) มาตรการจดทะเบียนสุนัข  โดยกรุงเทพมหานครได้ออกข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548 ก าหนดใหม้กีารจดทะเบยีนสุนัข 
เพื่อสร้างความรบัผดิชอบของเจ้าของสุนัข ให้ค าปรกึษาแนะน ากบัเจ้าของสุนัขเพื่อการดูแลสุนัขอย่าง
เ ห ม า ะ ส ม 
เพื่อลดการน าไปปล่อยเป็นสุนัขจรจดั ขณะเดยีวกนัไดส้่งเสรมิใหป้ระชาชนรบัสุนัขของกรุงเทพมหานคร  
ไปอุปการะ 
                4) การจดัหาวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้และอมิมโูนโกลบุลนิ เพื่อสนับสนุน
ใหศ้นูยบ์รกิารสาธารณสุขใหบ้รกิารประชาชนทีถู่กสตัวก์ดัตามแนวทางการรกัษาผูส้มัผสัโรคพษิสนุขับา้ 
                5) จดัท ามาตรฐานการดูแลรกัษาผู้สมัผสัโรคพษิสุนัขบ้าหรอืสงสยัว่าสมัผสั
แ ล ะ 
แนวทางการด าเนินการควบคุมป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ส าหรบัศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 
                6) การพฒันาทกัษะบุคลากรเพือ่เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการควบคุมโรคพษิ
สนุขับา้ใหแ้ก่บุคลากรของส านกัอนามยั 
                7) เสรมิสรา้งความรู ้ทกัษะ และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการป้องกนัโรคพษิ-
สนุขับา้ผา่นชอ่งทางการสือ่สารต่างๆ เช่น Metro TV, สถานีวทิย,ุ website, Facebook ฯลฯ 
    



  16. แนวทางในการลดการสูบบุหร่ีในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  มีรายละเอียดการ
ด าเนินการ ดงันี้ 
        16.1 เป้าหมาย 
   1) เพือ่ลดอตัราการสบูบุหรีข่องประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
   2) เพือ่ลดอตัรานกัสบูหน้าใหม่ 
   3) เพือ่ลดอตัราการไดร้บัควนับุหรีข่องประชาชนลดลง 
         16.2 วตัถุประสงค ์
   1) เพือ่สรา้งกลไกการควบคุมยาสบูระดบัเขต 50 เขต 
   2) เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยและรู้เท่าทนักลยุทธ์ของ อุตสาหกรรม
ยาสบูใหก้บัเยาวชน 
   3) เพือ่ช่วยใหผู้ส้บูเลกิบุหรี ่
   4) เพือ่สรา้งสิง่แวดลอ้มปลอดควนับุหรีต่ามกฎหมาย 
          16.3 สถานทีเ่ป้าหมาย ไดแ้ก่ สถานศกึษา สถานประกอบการ สถานทีร่าชการ ฯลฯ 
         16.4 แผนการควบคุมยาสบูในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
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   - ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : สรา้งเสรมิความเขม้แขง็และพฒันาขดีความสามารถในการ
ควบคุมยาสบูของประเทศ 
   - ยุทธศาสตรท์ี ่2 : ป้องกนัมใิหเ้กดิผูเ้สพยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวงัธุรกจิยาสูบที่
มุ่งเป้าไปยงัเดก็ เยาวชน และนกัสบูหน้าใหม่ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ (โดยส านักอนามัยสนับสนุน
ศนูยบ์รกิาร-สาธารณสุข/คลนิิกอดบุหรี)่ 
   - ยทุธศาสตรท์ี ่4 : ควบคุมและเปิดเผยสว่นประกอบผลติภณัฑย์าสบู 
   - ยทุธศาสตรท์ี ่5 : ท าสิง่แวดลอ้มใหป้ลอดควนับุหรี ่(โดยส านกังานเขต) 
   - ยุทธศาสตรท์ี ่6 : ใชม้าตรการทางภาษแีละปราบปรามเพื่อควบคุมยาสบู (โดย
กรม-สรรพสามติ) 
         ทัง้นี้กรุงเทพมหานครจะไดม้กีารประสานงานเพื่อจดัท าโครงการรณรงค์ 1 อสส. 1 
คน        ลดบุหรี ่ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ ร่วมกบัส านักงานสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) กระทรวง
ส า ธ า ร ณ สุ ข  ต่ อ ไ ป  
      
  17. การด าเนินการควบคมุการบริโภคแอลกอฮอลใ์นพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
        กรุงเทพมหานครโดยผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครได้มกีารลงนามในบนัทกึ MOU 
ว่าด้วยความร่วมมอืจดัระเบยีบสงัคมรอบสถานศกึษาจ านวน 29 สถาบนั รวมทัง้หมด 32 แห่ง ร่วมกบั



ผูแ้ทนจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลงั ซึง่มเีป้าหมายในการจดัระเบยีบสงัคมรอบสถานศกึษา ดงันี้ 
   1. แกไ้ขและป้องกนั รวมทัง้เฝ้าระวงัเกีย่วกบัยาเสพตดิ โดยจะตอ้งด าเนินการกบั
ผูค้า้ ผูเ้สพทุกรายอย่างจรงิจงัและจดัใหเ้ป็นพืน้ทีป่ลอดยาเสพตดิและมกีารเฝ้าระวงัอย่างเครง่ครดั 
   2. จดัระเบยีบบา้นเช่า หอพกันกัศกึษาใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยถูกตอ้ง ไม่ใหเ้ป็น
แหล่งมัว่สมุอบายมขุต่างๆ และใหข้ึน้ทะเบยีนอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
   3. กวดขนัสถานบรกิาร สถานบนัเทงิ รา้นเกม รา้นอนิเทอรเ์น็ต รา้นขายยาและ  
แหล่งมัว่สมุอบายมขุต่างๆ ใหอ้ยูใ่นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตามกฎหมาย 
   4. กวดขนัเรื่องการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาดอง เหลา้ปัน่ ฯลฯ การซื้อ
ขายและสบูบารากู่ตามสถานทีต่่างๆ อย่างจรงิจงั โดยใหป้ฏบิตัติามกฎหมายการจ าหน่ายสุรา ยาสูบและ
กฎหมาย   ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ควบคุมพฤตกิรรมการดืม่สุราทีไ่ม่เหมาะสม 
   5. ป้องกนัและปราบปรามการพนันทุกชนิด เช่น โต๊ะสนุกเกอร์ ฟุตบอล ตู้เกม
ไฟฟ้า การคา้ประเวณี และอบายมขุอื่นๆ 
   6. ร่วมกันรณรงค์ประชาสมัพันธ์เพื่อให้เกิดกระแสสงัคมที่จะให้ทุกภาคส่วน          
เกิดความตื่นตัว ตระหนักในปัญหาและพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  เพื่อให้สังคม                  
รอบสถาบนัการศกึษาเป็นสงัคมสนัตสิขุ ปลอดภยัจากสิง่เสพตดิและอบายมุขต่างๆ 
   7. ทุกภาคส่วนทัง้หน่วยงานราชการ ผู้บรหิารสถานศึกษา ผู้ประกอบกิจการ
ต่างๆ    ได้ตกลงที่จะร่วมมอืกนั แก้ไข ป้องกนั รกัษาไว ้ซึ่งความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยตามแนวทางใน
บนัทกึขอ้ตกลงนี้ และตามทีก่ฎหมายก าหนด เพือ่สง่เสรมิใหพ้ืน้ทีจ่ดัระเบยีบสงัคมเกือ้หนุนต่อการสง่เสรมิ
สวสัดภิาพใหแ้ก่เยาวชน   เพือ่เป็นพืน้ทีป่ลอดภยั (Campus Safety Zone) ในการศกึษาหาความรูต้่อไป 
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  ๑8. ย่ืนญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนว
ทางการจัดตัง้-กองทุนสุขภาพท้องถ่ิน (กรุงเทพมหานคร) ซ่ึงสภากรุงเทพมหานครได้ตัง้
คณะกรรมการวิสามญัพิจารณาญตัติดงักล่าว ในคราวประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุม
สามญั สมยัท่ี 1 (ครัง้ท่ี 3) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมื่อวนัพธุท่ี 20 มกราคม 2559 
 
  19. ย่ืนญตัติขอให้กรงุเทพมหานครเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินนอก
โ ร ง พ ย า บ า ล  
ในคราวประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 2) เมื่อวนัพธุท่ี 27 เมษายน 
2559 
 
   20. ยื่นญตัติขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวิสามญัศึกษาแนวทาง 
การควบคมุและป้องกนัโรคในกรงุเทพมหานครตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซ่ึงสภา-



กรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว ในคราวประชุมสภา
กรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 (ครัง้ท่ี 4) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมื่อวนัพธุท่ี 26 
ตลุาคม 2559 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัแนวทาง 
การด าเนินการเพือ่ใหว้คัซนีป้องกนัโรคกลุ่มเป้าหมาย เชน่ โรคคอตบี บาดทะยกั หดัเยอรมนั  
ไขห้วดัใหญ่ ไขส้มองอกัเสบ ฯลฯ ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร และหารอืการแกไ้ขปัญหาวณัโรค 
  ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร รวมทัง้แนวทางการด าเนินการตรวจสุขภาพและคน้หาผูป่้วยวณัโรค 

  ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ เชน่ กลุ่มผูข้บัขีร่ถแทก็ซี ่ผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า ศนูยผ์ูส้งูอาย ุ 
  ชุมชนแออดั เป็นตน้ 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หารอืเกีย่วกบัการจดัระบบปฐมภมู ิ
และการเปิดคลนิิกโรคจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หารอืเกีย่วกบัการจดัระบบ 
ดแูลสุขภาพในกลุ่มแรงงานนอกระบบในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ไดแ้ก่ กลุ่มคนขบัรถแทก็ซี่ 
และรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง กลุ่มแรงงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัเกบ็และขนยา้ยขยะทัง้ระบบ 

กลุ่มแรงงานทีร่บังานมาท าทีบ่า้น 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบั 
     แนวทางการป้องกนัการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ และแผนการด าเนินการป้องกนัอุบตัเิหตุ 

     ชว่งเทศกาลสงกรานตใ์นพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
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    การด าเนินการเรือ่งพฒันาการอนามยัเดก็ในกรงุเทพมหานคร และการเตรยีมความพรอ้ม 

    เพือ่รองรบัสถานการณ์การตัง้ครรภใ์นวยัรุ่นในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หารอืเกีย่วกบัการด าเนินการ 
  ป้องกนัควบคมุโรคเอดสใ์นพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์

  ในกลุ่มวยัรุ่น วยัเรยีน วยัใส 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบั 
   แผนการด าเนินการโครงการคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาศกัยภาพผูด้แูลผูป่้วยและผูส้งูอายุ 

   ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลต่อเนื่องทีบ่า้น และการมสีว่นรว่มของภาคประชาชนในการด าเนินงาน 
ดา้นสาธารณสุขในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หารอืเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหา 
โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั (NCD) อยา่งเป็นระบบ และการบรูณาการท างานป้องกนัโรค NCD  

ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
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การด าเนินโครงการกรงุเทพฯ เมอืงอาหารปลอดภยั และโครงการถนนสายอาหารปลอดภยั 
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     การด าเนินการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก รวมทัง้โรคพษิสนุขับา้ 
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