
 
สรปุผลงาน 

คณะกรรมการการสาธารณสุข 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 

สภากรุงเทพมหานครได้ตั ้งคณะกรรมการการสาธารณสุขในคราวประชุมสภา
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพธุที ่5 ตุลาคม 2559 ประกอบดว้ย
สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 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 ศรีกำเหนิด  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

๒. นางสาวจุฑามาศ พลสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 
คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการ จ านวน 3 คณะ ประกอบดว้ย 
   1. คณะอนุกรรมการการสาธารณสุข ช ุดที ่ 1 มหีน้าที ่พ จิารณา ศกึษา และให้
ขอ้เสนอแนะ     ในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้น
การสาธารณสุข ในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพตะวนัออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต ้แลว้รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการฯ โดยม ีนายพรเทพ  ศริวินารงัสรรค ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
  2. คณะอนุกรรมการการสาธารณสุข ช ุดที ่ 2 มหีน้าที ่พ จิารณา ศกึษา และให้
ขอ้เสนอแนะ     ในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้น
การสาธารณสุข ในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพเหนือและกลุ่มกรุงเทพกลาง แลว้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการฯ 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 



 
ผลการด าเนินงาน 

 

   คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ รบัทราบข้อมูล และให้
ขอ้เสนอแนะดา้นการสาธารณสขุ ในประเดน็ดงันี้ 
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  1. การด าเนิ นงานพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ (Service Plan) เขตสุ ขภาพท่ี  13 
กรงุเทพมหานคร ในสาขาโรคหวัใจ สาขาโรคมะเรง็ และสาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
       เนื่องจากการดูแลสุขภาพของพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตสุขภาพที่ 13 มปัีญหาในการ
แบ่งเขตการบรกิาร เพราะโรงพยาบาลทีม่อียูใ่นพืน้ทีม่หีลายสงักดัท าใหก้ารบรหิารจดัการท าไดย้าก ดงันัน้
ในการประชุมร่วมกนัเพื่อจดัท า Service Plan ของเขตสุขภาพที่ 13 จึงได้มีการตกลงเพื่อขอความ
ร่วมมือในการดูแลประชาชนในพืน้ที ่โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการการเขา้ถงึบรกิารของประชาชนในการ
รกัษา และมเีป้าหมายหลกั คอื เพื่อลดอตัราการตายในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง ซึ่งมมีาตรการส าคญั 
ได้แก่ กระตุ้นให้มีการจัดตัง้ Stroke Unit มีการตกลงเครือข่ายบริการในการส่งต่อกับโรงพยาบาลที่มี
ศกัยภาพสงูกว่า โดยทุกโรงพยาบาลมมีาตรฐาน     อย่างน้อย 1 อย่าง คอื ใหย้า Aspirin ทางปากภายใน 
48 ชัว่โมง/การให้ยาละลายลิม่เลอืดทางหลอดเลอืดด าภายใน (rt-PA) 4.5 ชัว่โมง/ม ีStroke Unit รวมทัง้
ร่วมกนัจดัโซนเครอืข่ายบรกิารในการช่วยเหลอืการให้การรกัษาด้วยยาละลายลิม่เลอืดทางหลอดเลอืดด า
ภายใน (rt-PA) เพื่ อให้ผู้ ป่ วยเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว โดยโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร เป็นแม่ขา่ยในเขตพืน้ทีโ่ซนธนบุรเีหนือ และมโีรงพยาบาลสมคัรเป็นลูกขา่ย จ านวน 7 แห่ง ซึง่
ไดม้กีารจดัประชุมรว่มกนั และในเบือ้งตน้ไดจ้ดัท าแนวทางการสง่ต่อในเครอืขา่ย  
      ส าหรบัส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มด าเนินการ Service Plan สาขา 
Stroke   เมื่อประมาณเดอืนพฤศจกิายน 2558 โดยมกีารประชุมร่วมกบัโรงพยาบาลในสงักดัส านักการแพทย ์
กรุงเทพมหานคร ทัง้ 10 แห่ง และวชริพยาบาล วตัถุประสงค์ คอื เพือ่ใหเ้กดิระบบการดแูลผูป่้วยโรคหลอด
เลือดสมอง            ในหน่วยดูแลเฉพาะ (Stroke Unit) ในทุกโรงพยาบาล และโรงพยาบาลขนาดใหญ่
สามารถให้ยาละลายลิม่เลอืด  ทางหลอดเลอืดด าได้เมื่อเดอืนตุลาคม 2559 รวมทัง้ได้เชญิผู้แทนจากส านัก
อนามยัและศูนย์บรกิารการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วยในเรื่อง 
Stroke Alert Stroke Awareness 
 ผลการด าเนินงาน 
      - โรงพยาบาลทีส่ามารถใหย้า rt-PA ได ้คอื โรงพยาบาลตากสนิ (รบัส่งต่อ) โรงพยาบาลสิ
รนิธร โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารกัษ์ และโรงพยาบาลกลาง (เฉพาะเวลามแีพทยร์ะบบประสาทอยู)่ 
      - ปี 2561 โรงพยาบาลลาดกระบงัฯ และโรงพยาบาลราชพพิฒัน์มแีผนจะเปิด Stroke 
Unit ส าหรบัโรงพยาบาลวชริพยาบาลและโรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัดิฯ์ มแีผนจะเปิดเป็น Stroke Corner 



      - กองวชิาการได้รวบรวมขอ้มูลเพื่อจะจดัท าเป็นแผ่นพบั 2 ชุด โปสเตอร ์1 ชุด แผ่นพบั
ชุดที ่1 เนื้อหาเกีย่วกบั Stroke Alert และชุดที ่2 เนื้อหาเกีย่วกบั Stroke Awareness ส่วนโปสเตอรม์เีนื้อหา
โดยรวม รวมทัง้อาจใช ้Application EMS 1669 
      - การจดัประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้กับแพทย์และพยาบาลในสงักัด         
ส านกัอนามยั โดยส านกัการแพทยเ์ป็นวทิยากร 
     คณะกรรมการฯ เสนอแนะใหทุ้กหน่วยงานมุ่งเน้นเกี่ยวกบัเรื่องการป้องกนัโรค ไม่ว่าจะ
เป็น  การท า Investigation Primary Prevention และ Secondary Prevention เพือ่ Early Detection ใหไ้ด ้ 
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  2. ความคืบหน้าเก่ียวกบัการจดัซ้ือเคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมติั (Automated 
External Defibrillator : AED) รวมทัง้แผนในการติดตัง้และติดตาม ก ากบั ดูแลเคร่ือง AED ท่ีอยู่
ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
     สถานทีต่ดิตัง้เครือ่ง AED จ านวน 200 เครือ่ง 
     - ส านกังานเขต จ านวน 54 เครือ่ง 
     - ศนูยก์ฬีากรุงเทพมหานคร จ านวน 17 เครือ่ง 
     - สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร จ านวน 39 เครือ่ง 
     - สถานีดบัเพลงิ จ านวน 47 เครือ่ง 
     - หน่วยงานระดบัส านกั จ านวน 43 เครือ่ง 
     โครงการ 707 HERO กทม. พลกิวกิฤต ชว่ยชวีติ ฟ้ืนคนืชพี 
     ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 358 คน และบุคลากรกรุงเทพมหานคร จ านวน 208 คน รวมทัง้สิ้น 659 คน 
จ านวน 7 รุ่นๆ ละ ครึ่งวัน ระหว่างวันที่  19 - 29 ธันวาคม 2560 โดยใช้สถานที่หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร  
     โครงการฝึกอบรมการช่วยฟ้ืนคนืชพีขัน้พื้นฐาน (CPR) และการใชเ้ครื่องกระตุกหวัใจ
ไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(AED) 
     ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการคร ู
จ านวน 90 คน และนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 
2,968 คน รวมทัง้สิน้ 3,058 คน จ านวน 45 รุ่น คร ูจ านวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วนั ระหว่างวนัที ่9 - 10 ตุลาคม 
2560 และนักเรยีน จ านวน 43 รุ่นๆ ละ ครึ่งวนั ระหว่างวนัที่ 3 พฤศจิกายน - 22 ธนัวาคม 2560 ณ 
โรงเรยีนในสงักดั กรุงเทพมหานคร จ านวน 9 โรงเรยีน  



     โดยคณะกรรมการฯ ได้ยื่นญตัตขิอใหก้รุงเทพมหานครตดิตัง้เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้า
อัต โนมัติ  (Automated External Defibrillator : AED) ในสถานที่ ที่ เหมาะสม  ในคราวประชุ มสภา
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่6) ประจ าปีพุทธศกัราช 2560 เมื่อวนัพุธที ่22 กุมภาพนัธ์ 2560 และ   
ได้ยื่นญัตติขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรดัการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated 
External Defibrillator : AED) ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4  (ครัง้
ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2560 เมือ่วนัพุธที ่4 ตุลาคม 2560 
 
  3. แผนงานทนัตสขุภาพส าหรบัผูส้งูอายุในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
      คณะรฐัมนตรไีดป้ระชุมปรกึษาเมื่อวนัที ่6 มกราคม 2558 ลงมตเิหน็ชอบในหลกัการ 
ของแผนงานทนัตสุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558  - 2565 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอและให้กระทรวงสาธารณสุขพจิารณาปรบัปรุงแผนงานทนัตสุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุ โดยเน้นการ
ด าเนินงาน    ในเชิงป้องกนัมากกว่าการแก้ไขปัญหาสุขภาพในช่องปาก และขยายกลุ่มเป้าหมายหลกัให้
ครอบคลุมถึงผู้มอีายุต ่ากว่า 60 ปี การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดแผนปฏบิตังิาน เป้าหมาย และผลทีค่าดว่าจะไดร้บัให้ชดัเจน เพื่อใหส้ามารถน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่าง
เป็นรปูธรรม สามารถชีใ้หเ้หน็ชดัเจนวา่ ประชาชนจะไดร้บัผลประโยชน์อย่างไรจากโครงการดงักล่าว 
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     แผนงานทนัตสขุภาพส าหรบัผูส้งูอายปุระเทศไทย  
     เป้าหมาย : 
   1. รอ้ยละ 80 ของผูส้งูอายมุสีขุภาพชอ่งปากดแีละมฟัีนใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสม 
   2. มีนวตักรรมเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุอย่างน้อย 5 ใน 7 
ประเดน็ 
     วตัถุประสงค ์: 

1. เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึบรกิารส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟูสภาพในช่อง
ปาก 

ทีม่คีุณภาพเพิม่ขึน้ 
       2. เพื่อพฒันาเทคโนโลยีนวตักรรมด้านทนัตสุขภาพที่จ าเป็นแก่ผู้สูงอายุและ
น ามาสนบัสนุนบรกิารสง่เสรมิ ป้องกนั รกัษาและฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก 
   3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทนัตกรรมผู้สูงอายุ ให้มีองค์ความรู้และ
ป ริ ม า ณ 
ทีเ่หมาะสมต่อการดแูลแกปั้ญหาสุขภาพช่องปากกลุ่มผูส้งูอายุ 
   4. เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการ การสนับสนุน การก ากับติดตาม และการ
ประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงานทนัตกรรมผูส้งูอายแุห่งชาตทิีม่ปีระสทิธผิล 



 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันารูปแบบบรกิาร ระบบบรกิารและคุณภาพบรกิารด้านทนัต
สขุภาพในกลุ่มเป้าหมาย 
 เป้าประสงค์ : กลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึการบรกิารส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษา และฟ้ืนฟูสภาพ
ชอ่งปากเพิม่ขึน้ และสนบัสนุนใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการดแูลตนเอง 
 แผนงาน : 
   1. การพฒันาหลกัประกนัด้านทนัตสุขภาพ การบรกิารและการเขา้ถึงบรกิารที่มี
คุณภาพ 
   2. การพฒันาการส่งเสรมิสุขภาพช่องปากและการดูแลตนเองเบื้องต้นโดยการมี
สว่นรว่มของภาคประชาชน 
   3. การพฒันาองคค์วามรู ้รปูแบบ แนวทาง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดับรกิาร       
 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การศกึษาวจิยัและพฒันานวตักรรม เพือ่สุขภาพช่องปากผูส้งูอายุ 
 เป้าประสงค ์: มเีทคโนโลยแีละนวตักรรมทีแ่กปั้ญหาโรคและความผดิปกตใินช่องปาก
ของผูส้งูอาย ุและยกระดบัคุณภาพชวีติ 
     แผนงาน : 
   1. การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันานวตักรรม 
   2. การผลตินวตักรรมเพือ่รกัษา ฟ้ืนฟู และป้องกนัโรค 
   3. การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่งานบรกิารทนัตกรรม 
   4. การถ่ายทอดเผยแพร่นวตักรรมและทีเ่กีย่วขอ้ง 
   5. การน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมไปจดับรกิารน าร่อง 
     ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาบุคลากรและหลกัสตูรดา้นทนัตกรรมผูส้งูอายุ 
     เป้าประสงค์ : มบีุคลากรที่ได้รบัการพฒันาเพียงพอต่อการให้บรกิารรกัษา ส่งเสรมิ 
ป้องกนั และฟ้ืนฟูชอ่งปาก 
     แผนงาน : 
   1. การพฒันาหลกัสูตรทนัตกรรมผู้สูงอายุระดบัปรญิญาบณัฑติ บณัฑติศกึษา
และหลกัสตูรระยะสัน้ 
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   2. การพฒันาศกัยภาพทนัตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสขุ 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การบรหิารจดัการ การพฒันาระบบฐานขอ้มูล การสนับสนุน และการ
ตดิตามประเมนิผล 
      เป้าประสงค์ : มรีะบบการบรหิารจดัการที่ดี เกดิการบูรณาการแผนงานให้ขบัเคลื่อน 
ไปในทศิทางเดยีวกนั 
      แผนงาน : 
   1. การบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ ์  
   2. การพฒันาระบบขอ้มลู การตดิตาม ประเมนิผล และการรายงาน          
   3. การรณรงค ์สรา้งกระแส เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์



           ส านักอนามยั กรุงเทพมหานครไดจ้ดัท าโครงการคนกรุงเทพฯ รกัฟัน (เพื่อผูส้งูวยัฟันด)ี  
โดยใหบ้รกิารตรวจสขุภาพชอ่งปากผูส้งูอายุ ใหค้ าแนะน าในการใชอุ้ปกรณ์ท าความสะอาดป้องกนัโรคในชอ่ง
ปาก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผูสู้งอายุ 50 ปีขึน้ไป ที่มารบับรกิารทนัตกรรม ณ คลนิิกทนัตกรรมส านักอนามยั 
รวม 70 แห่ง ผูส้งูอายใุนชุมชน จ านวน 20,000 คน ด าเนินการระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์- กรกฎาคม 2560 
อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าชมรมผู้สูงอายุในการส่งเสรมิสุขภาพช่องปาก และจดักิจกรรมในเดือน
มกราคม - เมษายน 2560  
                       คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ส านักอนามยัจดัท าแผนในเรื่องของการ Training การ
สง่เสรมิป้องกนั การใหบ้รกิาร และการบรูณาการรว่มกบัภาคเอกชน  
 
  4. แนวทางการลดและควบคมุการบริโภคยาสบู 
     สถานการณ์ของการบรโิภคยาสูบในกลุ่มเดก็และเยาวชน จากรายงานของส านักงาน       
สถติแิห่งชาต ิปี 2558 พบว่า ประชากรทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป เป็นผูท้ีส่บูบุหรีถ่งึ 11.7 ลา้นคน โดยสบู
เป็นประจ าถงึ 10 ลา้นคน อาจเนื่องจากเยาวชนสามารถเขา้ถงึบุหรีไ่ดโ้ดยง่าย เพราะพบว่ารา้นคา้มกีาร
แบ่งขายบุหรีใ่หก้บัเดก็และเยาวชนอายุต ่ากว่า 18 ปี มากกว่ารอ้ยละ 90 จงึเป็นผลท าใหม้จี านวนนักสูบ
หน้าใหม่เพิม่ขึ้นและมชี่วงอายุในการเริม่สูบลดลง ในปี 2557 ส านักงานป้องกนัและบ าบดัการตดิยาเสพ
ตดิได้ร่วมกบัหลกัสูตรวทิยาการยาเสพตดิ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล ท าการศกึษาวจิยั เรื่อง 
ศกึษาคุณลกัษณะของผูสู้บบุหรีท่ี่สมัพนัธ์กบัการใชย้าเสพตดิ พบว่า ปัจจยัการคบหาสมาคมและบุคคล
ร อ บ ตั ว ที่ มี ก า ร ใ ช้ ย า เ ส พ ติ ด 
จะสง่ผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งไม่ใชบุ้หรีอ่ย่างเดยีว แต่มกีารใชย้าเสพตดิอื่นรว่มดว้ยถงึ 4.3 เทา่ 
 ตามแผนยุทธศาสตรก์ารควบคุมยาสบูแห่งชาต ิฉบบัทีส่อง พ.ศ. 2559 - 2562 มยีุทธศาสตร ์    
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานควบคุมบรโิภคยาสบูในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร รวม 4 ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก ่
      ยุทธศาสตรท์ี ่2  ป้องกนัมใิหเ้กดิผูเ้สพยาสูบรายใหม่ และเฝ้าระวงัธุรกจิยาสูบทีมุ่่งเป้า
ไปยงัเดก็ เยาวชน และนกัสบูหน้าใหม่ 
      แผนการด าเนินงาน ปี 2560 
 1. โครงการ “เยาวชนสดใส ไรค้วนับุหรี”่ 
         1.1 จดัอบรม เรื่อง การผลติสื่อหนังสัน้โดยใช้โทรศพัท์มอืถือเกี่ยวกบัโทษพษิภยั 
และผลกระทบของบุหรี ่เพือ่ป้องกนันกัสบูหน้าใหม่ 
         1.2 จดัการประกวดสือ่หนงัสัน้โดยใชโ้ทรศพัทม์อืถอื เพือ่ป้องกนันกัสบูหน้าใหม่  
         1.3 จดัแถลงข่าวและมอบรางวลัการประกวดสื่อหนังสัน้โดยใช้โทรศพัท์มอืถือ          
เพือ่ป้องกนันกัสบูหน้าใหม่  
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     2. โครงการ “เดก็ กทม. รกัษ์ บา้นปลอดบุหรี”่ ผลติสือ่ เดก็กรุงเทพมหานครรกัษ์ บา้นปลอด
บหุรี ่ เพือ่สนบัสนุนการจดักจิกรรมรณรงคเ์พือ่การไม่สบูบุหรี ่



     3. โครงการ “คู่มอืพฒันานักเรยีนในโรงเรยีนสงักดั กทม. ที่มพีฤตกิรรมเสีย่งต่อการสูบ
บุหรี”่ โดยเผยแพร่คู่มอืฯ ให้แก่เดก็นักเรยีนระดบัชัน้อนุบาล - ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ในโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร     
       4. โครงการ “อาสาสมคัรกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา” สนับสนุนให้นักศึกษา 
จ านวน 33 สถาบนั ที่มจีติอาสา มสี่วนร่วมด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ บุหรี ่
แอลกอฮอล ์   ในสถานศกึษาและชุมชนใกลส้ถานศกึษา 
     ยทุธศาสตรท์ี ่3  ชว่ยผูเ้สพใหเ้ลกิใชย้าสบู 
     การด าเนินงานดา้นบ าบดัรกัษาผูต้ดิบุหรีแ่ละดา้นทนัตสาธารณสขุ 
     1. คลนิิกบ าบดัยาเสพตดิ ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 18 แห่ง เขา้ร่วมเป็นสมาชกิโครงการ
เครอืข่ายคลนิิกฟ้าใส เพื่อพฒันาให้เกิดระบบบรกิารเลกิบุหรีท่ี่มมีาตรฐานของประเทศไทย ในปี  2553 - 
2555 
     2. จดัท าคู่มอืมาตรฐานการบ าบดัรกัษาผู้ติดบุหรีข่องศูนย์บรกิารสาธารณสุข ในปี 2554 - 
2555 
     3. จดัอบรมการใหค้ าปรกึษาเพื่อช่วยเลกิบุหรีแ่ก่เจา้หน้าทีศู่นยบ์รกิารสาธารณสุขทัง้ 68 
แห่ง ในปี 2556  
     4. คลนิิกทนัตกรรมทัง้ 70 แห่ง สนับสนุนการเลกิบุหรีโ่ดยด าเนินกจิกรรม 3A และ 5A 
ในปี 2557 - 2559    
     ยทุธศาสตรท์ี ่5  ท าสิง่แวดลอ้มใหป้ลอดควนับุหรี ่
     แผนการด าเนินงาน ปี 2560 
     - โครงการ “เฝ้าระวงัและควบคุมก ากบั และประเมนิผลการท าสิง่แวดล้อมปลอดควนั
บุหรี”่ 
       ยทุธศาสตรท์ี ่6  ใชม้าตรการทางภาษแีละปราบปรามเพือ่ควบคุมยาสบู 
     กองรายได ้ส านกัการคลงั กรุงเทพมหานคร ขอแกไ้ขกฎหมายพระราชบญัญตัริะเบยีบ-
บรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 หมวด 7 การคลงัและทรพัยส์นิของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
กรุงเทพมหานครมอี านาจในการจดัเก็บภาษียาสูบ และสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติก าหนดแผนและ
ขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ระหว่าง เสนอไปยัง
รฐัมนตรวีา่การ-กระทรวงมหาดไทย 
      โดยคณะกรรมการฯ ไดย้ืน่ญตัตขิอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการผลกัดนัขบัเคลื่อน    
การเกบ็ภาษผีลติภณัฑย์าสูบในกรุงเทพมหานคร  ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั 
สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2560 เมือ่วนัพุธที ่4 ตุลาคม 2560 
 
  5. การจัดตัง้ส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครวัใน
กรงุเทพมหานคร 
      เนื่องจากตามกฎหมายรฐัธรรมนูญได้กล่าวถึงเรื่องระบบปฐมภูมิ Family Doctor/แพทย์
ประจ า-ครอบครวัไว ้ประกอบกบัปลดักระทรวงสาธารณสุข ไดม้คี าสัง่ ลงวนัที่ 18 เมษายน 2560 เรื่อง จดัตัง้



ส านกังานสนบัสนุนระบบปฐมภมูแิละคลนิิกหมอครอบครวั เพือ่เป็นส านกังานขบัเคลื่อนการด าเนินงานระบบ
ปฐมภมู ิ     ตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ โดยมหีน้าที ่
      1. พฒันานโยบาย ยุทธศาสตร ์กลไกและรูปแบบการจดัตัง้ระบบบรกิารปฐมภูมแิละ
ระบบสขุภาพระดบัอ าเภอ  
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      2. ผลกัดนัและส่งเสรมิการพฒันาระบบปฐมภูมติามนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันา   
ระบบบรกิารปฐมภูมแิละระบบสขุภาพระดบัอ าเภอ 
      3. พฒันางานวชิาการดา้นระบบบรกิารปฐมภูม ิรวมถงึเชือ่มโยงงานวชิาการ หน่วยบรกิาร  
ปฐมภมูสิูก่ารพฒันาระบบปฐมภมู ิ
      4. สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานบรกิารของหน่วยบรกิารปฐมภูม ิ
      5. สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานบรกิารของหน่วยบรกิารปฐมภูม ิ
      6. พฒันาระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรและงบประมาณ 
      7. พฒันาระบบตดิตามประเมนิผลคุณภาพบรกิาร 
      8. ประสานและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสขุ เพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิระบบบรกิารปฐมภูมแิละระบบสขุภาพระดบัอ าเภอ 
      โดยคณะกรรมการฯ ไดย้ื่นญตัตขิอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญั   
ศึกษาแนวทางการด าเนินการด้านจัดระบบสาธารณสุขระดับอ าเภอ เขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งสภา
กรุงเทพมหานคร ไดต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาญตัตดิงักล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมยัประชุมสามญั  สมยัที ่4 (ครัง้ที ่3) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพุธที ่19 ตุลาคม 2559 
 
  6. แผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง รายการเงินส ารองส าหรบัค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน 
ด้านสาธารณสขุ จ านวน 50,000,000 บาท (เพ่ือพฒันาศนูยส์ร้างสขุผูส้งูวยั)  
       สืบเนื่องจากการเปลี่ยนโครงสร้างทางอายุของประชากรในปัจจุบัน ซึ่งแสดงด้วย
สดัสว่นของประชากรในวยัต่างๆ เมื่อจ าแนกประชากรออกเป็นกลุ่มอายุ 3 กลุ่มใหญ่ คอื ประชากรวยัเดก็ 
(อายุน้อยกว่า 15 ปี) วยัแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี) และวยัสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จะเห็นได้ว่าใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2583 สดัส่วนของประชากรวยัเด็กและวยัแรงงานมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่
สดัส่วนของประชากรสงูอายุ       มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จากรอ้ยละ 13.2 ในปี พ.ศ. 2553 เป็น
รอ้ยละ 32.1 ในปี พ.ศ. 2583 ประเทศไทยจงึก าลงัจะกลายเป็น “สงัคมผูส้งูอายุอย่างสมบูรณ์” เมื่อประชากร
อายุ 60 ปีขึน้ไป มมีากถงึรอ้ยละ 20 ในปี 2564 และจะเป็นสงัคมผู้สูงอายุระดบัสุดยอดในอกีไม่ถงึ 20 ปี 
เ มื่ อ ป ร ะ ช า ก ร อ า ยุ  6 0  ปี ขึ้ น ไ ป  มี สั ด ส่ ว น 
ถงึรอ้ยละ 28 ของประชากรทัง้หมดของประเทศ 
  ดงันัน้เพือ่เป็นการเตรยีมรบัมอืกบัการเขา้สูส่งัคมผูส้งูวยัอยา่งสมบูรณ์ของประเทศไทย
และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556 - 2560) ประเด็น



ยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภยั ประเดน็ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมอืง อาหารปลอดภยั 
เป้าประสงคท์ี ่1.6.7 พฒันาและส่งเสรมิวถิชีวีติและพฤตกิรรมการออกก าลงักายของคนกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครจงึไดจ้ดัท าโครงการศูนย์สรา้งสุขผูสู้งวยั กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคดิ “กจิกรรม 5 
สุข” (สุขกาย สุขใจ สุขอารมณ์    สุขสงัคม สุขปัญญา) ในศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานครน าร่อง จ านวน 6 
แห่ง ไดแ้ก่ ศูนยเ์ยาวชนลุมพนิี            ศูนยเ์ยาวชนสะพานสงู ศูนยเ์ยาวชนดอนเมอืง ศูนยเ์ยาวชนบาง
แค (เรอืงสอน) ศนูยเ์ยาวชนบางขนุเทยีน และศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญีปุ่่ น) ซึง่มศีกัยภาพ
และความพรอ้มทัง้ดา้นอาคาร สถานที ่วสัดุอุปกรณ์ บุคลากรในการอ านวยความสะดวก รวมทัง้สมาชกิผูส้งู
วยั เพือ่เปิดพืน้ทีจ่ดักจิกรรมออกก าลงักายและนนัทนาการ และสง่เสรมิสุขภาพ สง่เสรมิและฝึกทกัษะอาชพี
ส าหรบัผู้สูงวยั น าไปสู่การพฒันาคุณภาพชวีติที่ด ีตลอดจน     เป็นการจดักิจกรรมเชิงป้องกนัในการ
ป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ของผูส้งูอายุ ช่วยลดภาระงบประมาณและบุคลากรของรฐัในดา้นการรกัษาพยาบาล
ต่อไป 
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      โดยส านักอนามยั ส านักการแพทย์ ส านักพฒันาสงัคม ได้รบัมอบหมายให้พจิารณา
ก าหนดกรอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานในทัง้ 5 สุข แล้วส่งข้อมูลให้ส านัก
วฒันธรรม กฬีาและ        การทอ่งเทีย่วรวบรวม รวมทัง้ใหส้ านกัอนามยัสง่ขอ้มลูศนูยบ์รกิารสาธารณสขุที่
จะน าร่องเพื่อให้ได้สถานที่ที่จะด าเนินการร่วมกนัตามโครงการฯ ตลอดจนก าหนดการเปิดตวัโครงการฯ 
พ ร้ อ ม กิ จ ก ร ร ม  เ พื่ อ ข ย า ย ผ ล ต่ อ ไ ป ใ ห้ ค ร บ 
ทุกศนูยเ์ยาวชน ทุกศนูยบ์รกิารสาธารณสุข ตามนโยบายผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 
  7. แนวทางการด าเนินการตาม 10 องคป์ระกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้น
เ รื่ อ ง 
การออกก าลงักาย กีฬาและนันทนาการ รวมทัง้เรื่องโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภยั 
      โรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ คอื โรงเรยีนที่มขีดีความสามารถแขง็แกร่งมัน่คง ที่จะเป็น
ส ถ า น ที ่
ทีม่สีขุภาพอนามยัทีด่เีพือ่การอาศยั ศกึษาและท างาน (WHO : 1998) 
      โรงเรยีนสง่เสรมิสุขภาพ คอื โรงเรยีนทีม่คีวามร่วมมอืร่วมใจกนัพฒันาพฤตกิรรมและ
สิง่แวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพอย่างสม ่าเสมอ เพื่อการมสีุขภาพที่ดขีองทุกคนในโรงเรยีน (กรมอนามยั : 
2545) 
      องคป์ระกอบโรงเรยีนสง่เสรมิสุขภาพ 
      1. นโยบายของโรงเรยีน 
      2. การบรหิารจดัการในโรงเรยีน 
      3. โครงการร่วมระหวา่งโรงเรยีนและชุมชน 
      4. การจดัสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อสุขภาพ 
      5. บรกิารอนามยัโรงเรยีน 



      6. สุขศกึษาในโรงเรยีน 
      7. โภชนาการและอาหารทีป่ลอดภยั 
      8. การออกก าลงักาย กฬีา และนนัทนาการ 
      9. การใหค้ าปรกึษาและสนบัสนุนทางสงัคม 
      10. การสง่เสรมิสุขภาพบุคลากรในโรงเรยีน 
      ประเภทและขอบเขตของบรกิารสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกัน
สขุภาพแห่งชาต ิกลุ่มเดก็โตและวยัรุน่ อาย ุ6 - 24 ปี 
      1. บรกิารสง่เสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคทัว่ไป 
      2. บรกิารวคัซนีป้องกนัโรค (BCG) 
      3. บรกิารวคัซนีป้องกนัคอตบี บาดทะยกั (dT) 
      4. บรกิารวคัซนีป้องกนัโรคโปลโิอ ชนิดกนิ (OPV) 
      5. บรกิารวคัซนีป้องกนัหดัเยอรมนัและคางทมู (MMR) 
      6. บรกิารวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ตามฤดกูาล 
      7. บรกิารคดักรองโลหติจางจากการขาดธาตุเหลก็ 
      8. บรกิารคดักรองสุขภาพช่องปากในโรงเรยีน 
      9. บรกิารคดักรองภาวะสายตาผดิปกต ิ
    10. บรกิารคดักรองความผดิปกตทิางการไดย้นิ 
    11. บรกิารประเมนิการเจรญิเตบิโตและภาวะโภชนาการ 
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      12. บรกิารคดักรองความเสีย่งจากการสูบบุหรี ่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพสาร
เสพตดิ 
      13. บรกิารใหค้ าปรกึษาและคดักรองการตดิเชือ้เอชไอว ี
      14. บรกิารวดัความดนัโลหติ 
      15. บรกิารยาเมด็เสรมิธาตุเหลก็เพือ่ป้องกนัโลหติจางจากการขาดธาตุเหลก็ 
      16. บรกิารเคลอืบฟลอูอไรด ์
      17. บรกิารเคลอืบหลุมร่องฟัน 
      18. บรกิารอนามยัเจรญิพนัธุ์และการป้องกนัและควบคุมการตัง้ครรภ์วยัรุ่นและการตัง้ครรภ ์        
ทีไ่ม่พงึประสงค ์
      19. บรกิารสมุดบนัทกึสขุภาพนกัเรยีน 
      20. บรกิารเยีย่มบา้น/ชุมชน   
      การด าเนินการสง่เสรมิสุขภาพในกรุงเทพมหานคร 
      1. ใช้กลไกคณะกรรมการขบัเคลื่อน เน้นการท างานโดยผ่านภาคีเครือข่าย เช่น 
โ ร ง เ รี ย น 
สงักดักรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรยีนเอกชน 



หน่วยงานสาธารณสุข ประกอบด้วย กรมอนามยั กรมสุขภาพจติ กรมควบคุมโรค ส านักอนามยั และ
โรงพยาบาลในสงักดัส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร  
      2. ขบัเคลื่อนในการด าเนินงานพฒันาสุขภาพนกัเรยีน  
                            กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) : การด าเนินงานเดก็ไทยแกม้ใสสูค่วาม
ยัง่ยนื ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร และโรงเรยีนเอกชน 
รวมทัง้โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ในการน าร่องการด าเนินโครงการการใชโ้ปรแกรมนัก
จดัการน ้าหนกัเดก็นกัเรยีน 
          ภาครฐั : การจดัการอาหารกลางวนัและอาหารว่างที่มคีุณภาพในโรงเรยีน 
ร่วมกบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร/การด าเนินงานพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร เรือ่งเดก็ไทยสายตาด ีในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
      3. ขบัเคลื่อนการใชชุ้ดสทิธปิระโยชน์เดก็นกัเรยีน 
      4. สื่อสารเพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ เช่น จดักจิกรรม Health Fun Fair รว่มกบังานทนัตก
รรมในโรงเรียนประเทืองทิพย์ จดักิจกรรม Love Milk Day เนื่องในวนัเด็กโดยสนับสนุนนมจืดและสื่อ
ประชาสมัพนัธใ์ห้กบัโรงเรยีนประเทอืงทพิยแ์ละชุมชนรุง่สวา่ง เขตบางเขน ฯลฯ 
      5. พฒันาศกัยภาพบุคลากรและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารด าเนินงานในการพฒันาสุขภาพ
นักเรียน เช่น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เยี่ยมเสริมพลังและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การด าเนินงานเด็กไทยแก้มใสสู่ความยัง่ยืน การอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายโรงเรียนในการใช้
โ ป ร แ ก ร ม 
นกัจดัการน ้าหนกัเดก็นกัเรยีน (SKC) และการจดับรกิารเพือ่ใหเ้กดิความรอบรูด้า้นสุขภาพ   
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  8. การดูแลแรงงานข้ามชาติในพื้นท่ีกรงุเทพมหานครทัง้ในกลุ่มท่ีเข้ามาอย่างถกู
กฎหมายและผิดกฎหมาย 
      ขอ้มลูประชากรต่างดา้วทีไ่ดร้บัอนุญาตท างาน 
      ขอ้มูลระดบัพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ในปี 2558 : มแีรงงานต่างดา้วทีล่งทะเบยีน 
จ านวน198,433 คน ไดแ้ก ่
      1. แรงงานประเภทพสิูจน์สญัชาต ิคอื แรงงานต่างด้าวหลบหนีเขา้เมอืงสญัชาตพิม่า 
ลาว และกมัพูชา ทีไ่ดร้บัการพสิูจน์สญัชาตแิละไดร้บัเอกสารรบัรองสถานะจากเจา้หน้าทีป่ระเทศต้นทาง 



ไดแ้ก่ หนังสอืเดนิทางชัว่คราว (Temporary Passport) หรอืเอกสารรบัรองบุคคล (Certificate of Identity) 
ฯลฯ เพือ่ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตท างาน โดยไดร้บัใบอนุญาตท างานเป็นชนิดบตัรสเีขยีว 
      2. แรงงานต่างดา้วประเภทเขา้มาตาม MOU คอื แรงงานต่างดา้วทีเ่ขา้มาท างานตาม
ขอ้ตกลง    วา่ดว้ยการจา้งแรงงานระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศคูภ่าค ีปัจจุบนัท าขอ้ตกลง (MOU) กบั 2 
ประเทศ คอื ลาวและกมัพชูา 
      การด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อในประชากรต่างดา้วพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 
      1. การด าเนินงานประจ า แบ่งเป็น  
          1.1 การบรกิารเชงิรุก ได้แก่ การด าเนินการเกี่ยวกบัโรคไข้เลอืดออก โรคเท้าช้าง โรค
เ รื้ อ น   
โรคอุจจาระร่วง รณรงค์ให้วคัซีนโรคคอตีบ - บาดทะยกั ตรวจเยี่ยมบ้านหลงัคลอด ตรวจ HIV รวมทัง้แผน
ปฏบิตังิานเฝ้าระวงั ประกอบดว้ย 
       1.1.1 แผนปฏบิตังิานของกองควบคุมโรคตดิต่อ ส านกัอนามยั  
          1) เจ้าหน้าที่ร ับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อทัว่ไปและโรคติดต่อ
อนัตราย   
                                               จากเครอืขา่ย 
      2) ประสานการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตรายกับ
หน่วยงาน  
                                               ทีเ่กีย่วขอ้ง 
      3) รายงานสถานการณ์โรคให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทันต่อ
เหตุการณ์ 
       1.1.2 แผนปฏบิตังิานของทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลื่อนทีเ่รว็ (SRRT) 
      1) ค้นหาแหล่งโรคและควบคุมป้องกนัโรคอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้แพร่
ระบาด 
                                               เป็นวงกวา้ง 
      2) ด าเนินมาตรการป้องกนัควบคุมโรคโดยเรว็ 
          1.2 การบรกิารเชงิรบั ไดแ้ก่ การใหบ้รกิารคลนิิกตรวจรกัษาโรคทัว่ไป/คลนิิกผูป่้วย
นอกแก่ต่างด้าวในศูนย์บรกิารสาธารณสุข การให้บรกิารคลนิิกส่งเสรมิสุขภาพ (คลนิิกฝากครรภ์ คลนิิก
สขุภาพเดก็ด ี คลนิิกวางแผนครอบครวัและหลงัคลอด)  
          1.3 การสนับสนุนสื่อประชาสมัพนัธ์แผ่นพบัภาษาต่างประเทศ ได้แก่ แผ่นพบั         
โรคอุจจาระร่วงและโรคไข้หวดัใหญ่ (ภาษาพม่าและองักฤษ) แผ่นพบัโรคไข้เลือดออกและโรคเท้าช้าง 
(ภาษาพม่า) แผ่นพบัโรควณัโรค (ภาษาพม่า) แผ่นพับเรื่องส้วมถูกสุขลกัษณะ (ภาษาพม่า กัมพูชา 
องักฤษ และจนี) 
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      2. โครงการ/กจิกรรมความรว่มมอืกบัเครอืขา่ย 
          2.1 โครงการ/กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
       2.1.1 โครงการด าเนินงานสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรคส าหรบัเดก็ในทีพ่กัคนงาน-
ก่อสรา้ง ท าให้เกดิรูปแบบ (น าร่อง) สรา้งเสรมิสุขภาพโรคป้องกนัได้ด้วยวคัซีนในเดก็ต่างด้าวที่พกัคนงาน
ก่อสรา้ง 
       2.1.2 โครงการพฒันาระบบเฝ้าระวงัเหตุการณ์และควบคุมโรคระบาด 
ในกลุ่มแรงงานต่างดา้วประเภทสถานประกอบการก่อสรา้ง ท าใหเ้กดิแนวทางการเฝ้าระวงัโรคและเหตุการณ์
ผดิปกตใินสถานประกอบการประเภทก่อสรา้งและแคมป์คนงานผ่านเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั  
          2.2 โครงการ/กจิกรรมทีจ่ะด าเนินการในอนาคต 
       2.2.1 แผนงานบูรณาการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคในกลุ่มประชากรต่างดา้ว      
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะท าให้เกิดระบบเฝ้าระวงั ป้องกนัโรค และดูแลสุขภาพแรงงานในแคมป์
ก่อสร้าง ส่งผลให้การด าเนินการป้องกนั สอบสวน ควบคุมโรคได้ทนัที รวมทัง้เกิดเครอืข่ายเฝ้าระวงั 
ป้องกนัโรค และดแูลสขุภาพแรงงานในแคมป์ก่อสรา้ง 
        2.2.2 โครงการศึกษาจดัท าร่างข้อก าหนดมาตรฐานที่พกัอาศยัและพฒันา
สถานที-่ท างานในกลุ่มแรงงานต่างดา้วพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ซึง่จะท าใหท้ีท่ างานและทีพ่กัอาศยัในแคมป์
ก่อสร้าง            มสีภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะ รวมทัง้ลดอตัราการเกิดโรคระบาดต่างๆ ในแคมป์
ก่อสรา้ง 
 ปัญหาและอุปสรรค 
     1. นโยบายไม่ชดัเจนเปลีย่นแปลงตลอดเวลาในแต่ละปีและในแต่ละสถานการณ์ 
     2. ไม่มสีถานทีเ่ฉพาะในการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้ว ท าใหไ้ม่สะดวกต่อ     
การใหบ้รกิาร  
     3. ระบบงานไม่ชดัเจน หน่วยงานผู้ป่วยนอกเป็นผู้รบัผดิชอบโดยมพียาบาลเทคนิค        
ศูนย์รบัผู้ป่วยในและพนักงานทัว่ไปท าหน้าที่ให้บรกิารตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ท าให้ไม่สามารถ            
ให้บริการที่สะดวกรวดเร็วได้ กรณี ที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมากจ าเป็นต้องใช้ระบบนัดและรับได้ 
ในจ านวนจ ากดั รวมทัง้การบนัทกึขอ้มลูสถติ ิการรายงานผลไม่ชดัเจนและไม่ต่อเนื่อง  
     
      4. ในช่วงเวลาทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารจ านวนมาก มกีารจดัท าโครงการตรวจสขุภาพแรงงานต่างดา้ว    
โดยใชพ้ยาบาลอาสาสมคัรในโรงพยาบาลปฏบิัตงิานหมุนเวยีนกนั ท าใหข้าดทกัษะและความช านาญใน
การปฏบิตังิาน 
     5 เอกสารการตรวจสุขภาพที่ต้องใช้ระบุไม่ชดัเจน รวมทัง้มกีารปลอมแปลงเอกสาร   
ใบรบัรองแพทย ์   
      6. การสื่อสารขัน้ตอนและเอกสารที่ใช้ในการตรวจสุขภาพท าความเข้าใจยากระหว่าง
บุคลากรนายจา้งและแรงงานต่างดา้ว 



     7. ค่าใชจ้่ายในการเบกิค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏบิตังิานควรมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
ของ  คา่ตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้ว 
  ขอ้เสนอแนะ 
      1. รฐับาลควรจดัศนูยก์ารตรวจสขุภาพแรงงานต่างดา้วในเรือ่งการออกใบรบัรองแพทย ์
      2. ควรมบีตัรประกนัการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างดา้วทีม่รีูปภาพแรงงานต่างดา้ว
ประกอบการตรวจสอบสทิธกิารตรวจรกัษาทุกครัง้แทนการตรวจสอบสทิธจิากใบรบัรองแพทย ์
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      3. ควรมหีน่วยตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรม
หรอืหน่วยตรวจอย่างชดัเจน 
       4. ควรมีหน่วยตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยจดัเป็นศนูยห์รอืหน่วยตรวจอย่างชดัเจน                                                                                                       
 
  9. การด าเนินงานของศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนในกรงุเทพมหานคร 
      กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการด้านศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวยัเรยีนมาตัง้แต่ปี 2527 เพื่อให ้
บรกิารแก่เดก็ในชุมชนทีม่อีายุตัง้แต่ 2 ปี (แต่ไม่รวมถงึเดก็ทีเ่ขา้รบัการศกึษาภาคบงัคบัในสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานตามทีก่ฎหมายก าหนดใหไ้ดร้บัการพฒันาทีเ่หมาะสมตามวยั) เตรยีมความพรอ้มของเดก็ทีจ่ะเขา้สู่
ก า ร ศึ ก ษ า 
ในระบบโรงเรยีน และเป็นการแบ่งเบาภาระของผูป้กครองในชุมชนเพือ่ใหเ้ดก็มผีูด้แูลและไม่ถูกทอดทิง้ 
      วตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน 
      1. เพื่อพฒันาความพรอ้มด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญาตามหลกั
จติวทิยาพฒันาการเดก็เลก็ และลดภาวะทุพโภชนาการของเดก็ก่อนวยัเรยีน 
      2. เพื่อแบ่งเบาภาระของผูป้กครองในการอบรมเลีย้งดูเดก็ขณะออกไปประกอบอาชพี
และเป็นการช่วยเหลอืเดก็ดอ้ยโอกาสใหม้คีวามพรอ้มก่อนเขา้สูร่ะบบโรงเรยีน 
      3. เพือ่พฒันาการมสีว่นรว่มของประชาชนตามกระบวนการพฒันาชุมชน 
      การด าเนินการจดัตัง้ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชน       
       1. คณะกรรมการชุมชนส ารวจความต้องการจ านวนเด็กก่อนวยัเรยีนในชุมชน และ
จดัเตรยีมสถานทีซ่ึง่ตอ้งอยูใ่นชุมชนทีจ่ะด าเนินการ 
      2. คณะกรรมการชุมชนและผู้อยู่อาศยัในชุมชนช่วยประชาสมัพนัธ์การด าเนินงาน 
เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้มาใชบ้รกิารจากศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชน 
      3. คณะกรรมการชุมชนยื่นเรื่องพร้อมแจ้งความประสงค์ในการจดัตัง้ศูนย์พฒันา
เด็ก    ก่อนวยัเรยีนในชุมชน และขอรบัการสนับสนุนเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผู้อ านวยการเขต โดย
ผูอ้ านวยการเขตเป็น        ผูพ้จิารณาตามความเหมาะสม 



      4. ผู้อ านวยการเขตพจิารณาจดัตัง้ศูนย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชนและแต่งตัง้
อาสาสมคัรผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์ โดยกรุงเทพมหานครสนับสนุนค่าตอบแทนอาสาสมคัรผู้ดูแลเด็ก 
อาหาร-กลางวนั อาหารเสรมิ (นม) และวสัดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสม 
      5. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ก าหนดให้อยู่ในการ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการชุมชน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ส นั บ ส นุ น 
การพฒันาชุมชน พ.ศ. 2536 ขอ้ 4 โดยคณะกรรมการชุมชนแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารศูนยเ์ดก็ก่อนวยั
เรยีนในชุมชนและเมื่อได้มกีารเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุมชน ให้คณะกรรมการชุมชนพจิารณาการ
ปรบัเปลี่ยน คณะกรรมการบรหิารศูนย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนได้ตามความเหมาะสม โดยให้ผ่านความ
เหน็ชอบของผูอ้ านวยการเขต 
      จ านวนศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรยีน (ขอ้มูล ณ เดอืนพฤษภาคม 2560) มทีัง้หมด 312 
แห่ง มเีดก็รวม 25,975 คน และมอีาสาสมคัรผูด้แูลเดก็ จ านวน 2,095 คน โดยแบ่งออกเป็น  
       1. ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชน จ านวน 277 ศนูย ์กระจายอยูใ่น 46 เขต 
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      2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั จ านวน 22 ศูนย์ (ถ่ายโอนมาจากกรมการศาสนา) 
กระจายอยูใ่น 16 เขต 
      3. ศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรยีน จ านวน  3 ศูนย์ (ถ่ายโอนมาจากกรมพฒันาสงัคมและ
สวสัดกิาร) กระจายอยูใ่น 3 เขต 

     ปัญหาและอุปสรรค 
     1. อาสาสมคัรผูดู้แลมวีุฒกิารศกึษาทีห่ลากหลาย ไม่ไดจ้บการศกึษาด้านเดก็ปฐมวยั

โดยตรง จงึมขีอ้จ ากดัทีจ่ะพฒันาศูนยฯ์ ใหเ้ขา้สูเ่กณฑม์าตรฐานในระดบัชาต ิ
     2. มีข้อจ ากัดในการปรับปรุงศูนย์ฯ ด้านกายภาพ เนื่ องจากที่ดินไม่ได้เป็นของ

กรุงเทพมหานครและเอกชนทีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิไม่ยนิยอมใหใ้ชส้อยทรพัยส์นิหมดทุกศนูยฯ์ 
  

  10. การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและส่ิงแวดล้อมส าหรบัสถานท่ีจ าหน่าย
อาหาร (ตลาดสด) ในกรงุเทพมหานคร 
  ส านักอนามยัได้มกีารบูรณาการการท างานร่วมกบัส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
เสรมิ-สุขภาพ (สสส.) โดยการสง่เสรมิใหต้ลาดมกีารจดัการขยะ คดัแยกขยะ และน าไปจดัการอย่างครบวงจร
จนออกมาเป็นแก๊สส าหรบัน าไปประกอบอาหาร  เช่น ตลาดใหม่ทุ่งครุ ตลาดถนอมมติร ตลาด อ.ต.ก. 
ตลาดสามย่าน ฯลฯ โดยมกีรมพลงังานเขา้มาร่วมบูรณาการท างานและสนับสนุนเรื่องการจดัการขยะและ
การสรา้งพลงังานทดแทน ซึ่งในปี 2560 ไดจ้ดัรณรงค ์Campaign ตลาดในทัง้ 50 เขต ใหม้กีารลา้งตลาด
ตามหลกัสขุาภบิาล มกีารฆา่เชือ้ท าใหห้นูลดปรมิาณลงไปแลว้จ านวนหนึ่ง ทัง้นี้ส านกัอนามยัไดล้งไปตรวจ
ประเมนิตดิตามเพือ่รายงานให ้      ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครทราบวา่ ตลาดในกรุงเทพมหานครมกีาร



ดูแลความสะอาดและมกีารพฒันาที่ดขีึน้ รวมทัง้ในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2560 จะจดัการประชุมใหญ่เพื่อ
เชิญชวนให้เจ้าของตลาดในทัง้ 50 เขต มาร่วมกนัท างานกบักรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ ร่วมกบั
เ จ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ฯ  ส า นั ก ง า น เ ข ต  แ ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง 
ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมขีอ้ก าหนดพืน้ฐานเพื่อความปลอดภยัของผูบ้รโิภคที่รา้นอาหารตอ้งจดัการปรบัปรุงและ
ดแูลรา้นอาหารใหถู้กตอ้งตามหลกัสขุาภบิาลอาหาร ดงัต่อไปนี้ 
      1. สถานที่รบัประทาน สถานที่เตรยีมปรุง - ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบยีบ 
และจดัเป็นสดัสว่น 
      2. ไม่เตรยีมปรุงอาหารบนพืน้และบรเิวณหน้าหรอืในหอ้งน ้า หอ้งสว้ม และตอ้งเตรยีม   
ปรุงอาหารบนโต๊ะทีส่งูจากพืน้อย่างน้อย 60 เซนตเิมตร 
      3. ใชส้ารปรุงแต่งอาหารทีม่คีวามปลอดภยั มเีครื่องหมายรบัรองของทางราชการ เช่น   
เลขสารบบอาหาร (อย.) เครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 
      4. อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน ามาปรุงหรอืเก็บ การเกบ็อาหารประเภทต่างๆ      
ตอ้งแยกเกบ็เป็นสดัสว่น อาหารประเภทเนื้อสตัวด์บิเกบ็ในอุณหภูมทิีต่ ่ากวา่ 5 องศาเซลเซยีส 
      5. อาหารที่ปรุงส าเรจ็แล้วเกบ็ในภาชนะที่สะอาดมกีารปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย      
60 เซนตเิมตร 
      6. น ้าแขง็ที่ใช้บรโิภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาดมฝีาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มดี้าม
ส าหรบัคบีหรอืตกั โดยเฉพาะวางสงูจากพืน้อย่างน้อย 60 เซนตเิมตร 
      7. ล้างภาชนะด้วยน ้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน ้าสะอาด 2 ครัง้ หรอืล้างด้วยน ้าไหล 
และ  ทีล่า้งภาชนะตอ้งวางสงูจากพืน้อย่างน้อย 60 เซนตเิมตร 
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      8. เขยีงและมดีต้องมสีภาพด ีแยกใชร้ะหว่างเนื้อสตัว์สุก เนื้อสตัว์ดบิ และผกั ผลไม้
       9. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตัง้เอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรอืวางเป็น
ระเบยีบในภาชนะโปร่งสะอาดและมกีารปกปิด เกบ็สงูจากพืน้อย่างน้อย 60 เซนตเิมตร 
      10. มลูฝอยและน ้าเสยีทุกชนิดไดร้บัการก าจดัดว้ยวธิทีีถู่กหลกัสขุาภบิาล 
      11. หอ้งสว้มส าหรบัผูบ้รโิภคและผูส้มัผสัอาหารต้องสะอาด มอี่างลา้งมอืทีใ่ชก้ารไดด้ ี
และมสีบู่ใชต้ลอดเวลา 
      12. ผูส้มัผสัอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสือ้มแีขน ผูป้รุงต้องผูกผา้กนัเป้ือนที่สะอาด     
สวมหมวกหรอืเน็ตคลุมผม 
      13. ผูส้มัผสัอาหารตอ้งลา้งมอืใหส้ะอาดก่อนเตรยีมปรุง - ประกอบจ าหน่ายอาหารทุกครัง้     
ใชอุ้ปกรณ์ในการหยบิจบัอาหารทีป่รุงส าเรจ็แลว้ทุกชนิด 
      14. ผูส้มัผสัอาหารทีม่บีาดแผลทีม่อืตอ้งปกปิดแผลใหม้ดิชดิ หลกีเลีย่งการปฏบิตังิาน      
ทีม่โีอกาสสมัผสัอาหาร 
      15. ผู้สมัผสัอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยงัผู้บรโิภคโดยมีน ้ าและ
อาหาร  เป็นสือ่ ใหห้ยุดปฏบิตังิานจนกวา่จะรกัษาใหห้ายขาด  
      ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ  



       1. กรุงเทพมหานครควรจดัท าเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด โดยต้องมกีระบวนการในการ
ลงไปตรวจสอบ รวมทัง้จดัท าแผนทีใ่นการ Upgrade ตลาดนดัในทุกพืน้ทีอ่ยา่งเป็นรปูธรรม เพือ่ใหส้ านกังานเขต
ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ 
การพิจารณาออกใบอนุญาตจดัตัง้ตลาดนัด ซึ่งจะท าให้สามารถควบคุมและตรวจสอบตลาดนัดตาม
กระบวนการไดเ้ชน่เดยีวกบัตลาดสด 
       2. กรุงเทพมหานครควรจา้งเหมาบรกิารทัง้กระบวนการและการจดัซื้อวสัดุก าจดัหนู        
ในลกัษณะเดยีวกบัการจา้งเหมาบรกิารก าจดัปลวก เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งมภีาระในการจดัเกบ็วสัดุเหยื่อก าจดั
หนูไวเ้ป็นจ านวนมาก 
        3. ส านกัอนามยัควรจดัท า Project Campaign ร่วมกบัส านักงานเขต และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
เช่น ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้า ส านักอนามยัสิง่แวดล้อม กรมอนามยั ฯลฯ ด้วยการไปรณรงค์ตาม
กลุ่มเขต ซึง่จะสามารถน าไปเผยแพรท่างสือ่ต่างๆ ไดด้ว้ยเพือ่เปลีย่นพฤตกิรรมของประชาชน  
       4. การต่อใบอนุญาตจดัตัง้ตลาดทุกตลาดจะต้องม ีDeclare การด าเนินการเพื่อก าจดั
หนูเช่น การซื้อยาหรอืการจา้งก าจดัหนู ฯลฯ เพราะการก าจดัหนูใหห้มดไปจะประสบความส าเร็จไดเ้มื่อตลาด
เอกชนด าเนินการเอง รวมทัง้กรุงเทพมหานครตอ้งมมีาตรการในการจดัเกบ็ค่าขยะเพิม่จากตลาด เพื่อให้
ตลาด          ลดจ านวนขยะลงและมกีารคดัแยกขยะตามแนวทางของกรมอนามยั 
 

11. การเตรียมการเพ่ือให้วคัซีนแก่คนกรงุเทพฯ ในทุกกลุ่มวยั            
     แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ตาม
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย 
และวคัซนีทีไ่ดร้บั) 
      - เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี : วคัซนีวณัโรค (BCG), วคัซนีตบัอกัเสบบ ี(HB1), วคัซนีรวมคอ
ตบี - บาดทะยกั - ไอกรน - ตบัอกัเสบบ ี(DTP-HB3), วคัซนีโปลโิอชนิดกนิ (CPV3), วคัซนีโปลโิอชนิดฉีด 
(IPV1) และวคัซนีรวมหดั - หดัเยอมนั - คางทมู (MMR1) 
      - เดก็อายุ 1 ปี : วคัซนีไขส้มองอกัเสบเจอ ี(LAJE1) 
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      - เด็กอายุ 1 ปีครึ่ง : วคัซีนรวมคอตีบ - บาดทะยกั - ไอกรน (DTP4) และวคัซีนโปลโิอชนิดกิน 
(OPV4) 
      - เด็กอายุ 2 ปีครึ่ง : วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (LAJE2) และวคัซีนรวมหัด - หัด
เยอรมนั -คางทมู (MMR2) 
      - เด็กอายุ 4 ปี : วคัซีนรวมคอตีบ - บาดทะยกั - ไอกรน (DTP5) และวคัซีนโปลโิอชนิดกิน 
(OPV5)      - นักเรยีนชัน้ ป. 1 : วคัซนีวณัโรค (BCG) เฉพาะเดก็ทีไ่ม่มหีลกัฐานว่าเคยได้รบัวคัซนี
วณัโรค มาก่อนและตรวจร่างกายเดก็ไม่พบรอยแผลเป็นปรากฏ วคัซนีตบัอกัเสบบ ี(HB) วคัซนีรวมคอตบี - 
บาดทะยกั (dT), วคัซีนโปลโิอชนิดกิน (CPV3) วคัซีนโปลโิอชนิดฉีด (IPV) วคัซีนรวมหดั - หดัเยอรมนั 
(MR) วคัซนีไขส้มองอกัเสบเจอ ี(LAJE) เฉพาะในรายทีไ่ดร้บัไมค่รบ 



      - นกัเรยีนหญงิชัน้ ป.5 : วคัซนีเอชพวี ี(HPV2) 
      - นกัเรยีนชัน้ ป.6 : วคัซนีรวมคอตบี - บาดทะยกั (dT) 1 ครัง้ทุกราย 
          - หญงิมคีรรภ ์: วคัซนีรวมคอตบี - บาดทะยกั (dT) ครบชุดตามเกณฑ ์

    - หญงิมคีรรภ ์4 เดอืนขึน้ไป : วคัซนีไขห้วดัใหญ่ตามฤดกูาล (Seasonal Influenza) 
    - บุคคลอายุ 15 - 40 ปี : วคัซนีรวมหดั - หดัเยอรมนั (MR) 

      - บุคคลอายุ 20 - 50 ปี : วคัซนีรวมคอตบี - บาดทะยกั (dT) 
      - ผูส้งูอาย ุ65 ปีขึน้ไป 
                        - ผู้ป่วยเรื้อรงัทุกกลุ่มอายุ (ปอดอุดกัน้เรื้อรงั หืด หลอดเลือดสมอง หัวใจ ไตวาย 
ม ะ เ ร็ ง 
ทีไ่ดร้บัเคมบี าบดั เบาหวาน) 
                        - ประชาชนทุกคนในกรุงเทพมหานคร : วคัซนีป้องกนัพษิสุนัขบ้า (Rabies), อมิมูโนโกลบู
ลนิ (RIG)  
  
  12. การเตรียมการเพ่ือให้วคัซีนป้องกนัโรคท้องเสียในเด็กเลก็จากการติดเช้ือไวรสั
โ ร ต้ า  
     สบืเนื่องจากกรมควบคุมโรคได้จดัท าโครงการน าร่องการให้บรกิารวคัซีนไวรสัโรต้า           
ในแผนงานสรา้งภูมคิุม้กนัโรคมาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2554 ซึง่เจา้หน้าทีส่าธารณสุขสามารถบรูณาการใหว้คัซนี   
ไวรสัโรตา้ร่วมกบัวคัซนีอื่นๆ ในแผนงานสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรคไดด้ ีรวมทัง้ประชาชนใหก้ารยอมรบัและ       
พาบุตรหลานมารบัวคัซนี จนมคีวามครอบคลุมของวคัซนีมากกวา่รอ้ยละ 90 และมอีุบตักิารณ์ของการเกดิ     
โรคอุจจาระร่วงลดลงเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่า วคัซีนโรต้ามปีระสทิธภิาพในการป้องกนัการ ป่วย          
ดว้ยโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรสัโรต้าไดเ้ป็นอย่างดี โดยปัจจุบนัวคัซนีโรตา้ทีข่ ึน้ทะเบยีนและมจี าหน่าย           
ในประเทศไทยมีอยู่  2 ชนิด ได้แก่  วัคซีนโรต้าชนิดหยอดสองครัง้ (RotarixR) และวัคซีนโรต้า                   
ชนิดหยอดสามครัง้ (RotateqR) ดงันัน้จงึมกีลุ่มเป้าหมายในการใหบ้รกิารวคัซีนโรต้า ประกอบด้วย เดก็
อายุ 2, 4 เดือน ส าหรบัวคัซีนชนิดหยอดสองครัง้  (RotarixR) และเด็กอายุ 2, 4, 6 เดือน ส าหรบั
วคัซ ีนโรต้า          ชนิดหยอดสามครัง้ (RotateqR) ซึ่งมีก าหนดการให้วคัซีนพร้อมกับวคัซีนคอตีบ 
บาดทะยกั ไอกรน ตบัอกัเสบบ ีและโปลโิอ 
  แผนการด าเนินโครงการใหบ้รกิารวคัซนีไวรสัโรตา้ในสถานพยาบาลสงักดักรุงเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ 2561 
     1. ศกึษาขอ้มลูและจดัท าโครงการในชว่งเดอืนตุลาคม - พฤศจกิายน 2560 
     2. ขอความเหน็ชอบหลกัการด าเนินโครงการในเดอืนธนัวาคม 2560 
     3. เสนอขออนุมตัโิครงการและงบประมาณในเดอืนมกราคม 2561 
     4. จดัซือ้วคัซนีตามขัน้ตอนพสัดุในชว่งเดอืนมกราคม - มนีาคม 2561 
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     5. จดัประชุมวชิาการเพื่อใหค้วามรูแ้ละชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการแก่บุคลากร        
ทีเ่กีย่วขอ้งในชว่งเดอืนมกราคม - มนีาคม 2561 โดยแบ่งเป็น 
         - ครัง้ที่ 1 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการด าเนิน โครงการแก่ผู้บริหารของ
โรงพยาบาลสงักดัส านกัการแพทย ์ผูบ้รหิารของศนูยบ์รกิารสาธารณสุขและผูเ้กีย่วขอ้ง 
         - ครัง้ที่  2 เพื่อให้ความรู้และชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการแก่พยาบาล 
ทีร่บัผดิชอบงานหอ้งปฏบิตักิารพยาบาล หรอืคลนิิกสุขภาพเดก็ดแีละผูเ้กีย่วขอ้ง 
      6. จดัท าป้ายไวนิลเพื่อประชาสมัพนัธ์โครงการในระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ - เมษายน 
2561 
 
     7. จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อแนะน าผู้ปกครองในรูปแบบแผ่นปลิว ในระหว่างเดือน
กุมภาพนัธ ์-   
เมษายน 2561 
      8. เบกิจ่ายวคัซนีในเดอืนเมษายน 2561 

   9. ด าเนินการใหบ้รกิารวคัซนีในระหวา่งเดอืนเมษายน - กนัยายน 2561 
   10. สรุปผลการด าเนินงานในเดอืนกนัยายน 2561 

     คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่าควรจดัซื้อวคัซนีไวรสัโรตา้ชนิดหยอดสองครัง้ ทัง้นี้เพื่อ     
การบรหิารจดัการทีง่า่ยกวา่และเพือ่ความสะดวกของทัง้เจา้หน้าทีร่วมทัง้ผูท้ีจ่ะพาเดก็มารบัวคัซนี  
      
  13. ความคืบหน้าในการออกข้อบญัญติัฯ ท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านการสาธารณสุขและ             
ด้านการรกัษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม 
    13.1 การออกขอ้บญัญตัฯิ ทีเ่กี่ยวขอ้งก ับการควบคุมกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ  ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มขี ัน้ตอนดงันี้ 
                     1. กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็น
อนัตรายต่อสขุภาพ พ.ศ. 2558 
            2. ส านกัอนามยัยกรา่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
จ านวน 3 ฉบบั ประกอบดว้ย 
        1) ร่างขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. .... 
        2) ร่างข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมส าหรบัการด าเนิน
กจิการ         ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข พ.ศ. .... 

     3) ร่างระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เ กี่ ย ว กั บ 
การขอและการออกใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 
              3. จดัประชุมหารอืร่วมกบัผูแ้ทนกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต และเจา้หน้าทีส่ านกัอนามยั 



          4. ส่งร่างกฎหมายให้กลุ่มงานนิติการ ส านักอนามยั ตรวจสอบความถูกต้องตาม
กฎหมาย 
          5. น าเสนอร่างกฎหมายทัง้ 3 ฉบบั ใหท้ีป่ระชุมผูบ้รหิารส านกัอนามยัทราบ 
          6. น าเรยีนปลดักรุงเทพมหานครเพือ่ขอเสนอรา่งกฎหมายทัง้ 3 ฉบบั เขา้สูว่าระ   
การประชุมของคณะกรรมการพฒันากฎหมายตามกลุ่มภารกจิดา้นยทุธศาสตรแ์ละการสาธารณสขุ 
          7. ส่งร่างกฎหมายฯ ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการพฒันากฎหมายฯ เพื่อขอเสนอ     
รา่งขอ้บญัญตัฯิ เขา้สูว่าระการประชุมคณะกรรมการฯ 
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            โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และการ
สาธารณสุข ได้พจิารณาร่างขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 
มาแลว้ จ านวน 4 ครัง้ และขณะนี้ยงัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการฯ 
 13.2 การออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยตลาด ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
            กรุงเทพมหานครได้มีค าสัง่ที่ 2333/2559 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง 
แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาปรบัปรุงขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครที่เกี่ยวขอ้งกบังานสุขาภบิาลอาหาร 
โดยใหค้ณะกรรมการฯ มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
   1. ปรบัปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศกรุงเทพมหานครให้
สอดคล้องกบัพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการสุขาภบิาล
อาหารและ    ความปลอดภยัของอาหาร 
   2. จดัท าแนวทางปฏบิตัใินการบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้ป็นแนวเดยีวกนัทัง้ 50 เขต 
   3. จดัท ามาตรฐานงานวิชาการทางด้านการสุขาภิบาลอาหารให้สอดคล้องกบั
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมก ากบัสุขลกัษณะของสถานประกอบการอาหารและความ
ปลอดภยัในอาหาร 
   ความคบืหน้าในการออกขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ตลาด พ.ศ. .... 
   1. ส านักอนามยัโดยกองสุขาภบิาลอาหารในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พจิารณาปรบัปรุงขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวขอ้งกบังานสุขาภิบาลอาหาร ได้ยกร่างขอ้บญัญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. .... เพื่อปรบัปรุงขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครว่าดว้ยตลาดใหส้อดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑว์ธิกีารและมาตรการในการควบคุมหรอืก ากบัดแูลการด าเนินกจิการตลาดตามกฎกระทรวงฯ 
และเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั โดยน าเสนอร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครดงักล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาปรบัปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอาหารเพื่อ
พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการน าไป
ปรบัปรุงแก้ไขตามล าดบั จนกระทัง่      ในการประชุมครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัที่ 14 มถิุนายน 2560 คณะ
กรรมการฯ ไดพ้จิารณาเนื้อหาของ        ร่างขอ้บญัญตัฯิ เสรจ็สิน้ทัง้ฉบบั และมมีตเิหน็ชอบร่างขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. .... โดยมอบให้กองสุขาภิบาลอาหารในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ น า



ขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมการฯ ไปปรบัแกไ้ขเพิม่เตมิเฉพาะ   ในหมวดใบอนุญาตและบนัทกึหลกัการและ
เหตุผลประกอบร่างขอ้บญัญตัฯิ และเมื่อด าเนินการเสรจ็สิน้แลว้     ใหน้ าเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุม
ของคณะกรรมการพฒันากฎหมายของกลุ่มภารกจิดา้นยทุธศาสตรแ์ละคุณภาพชวีติต่อไป 
        2. ส านกัอนามยัไดส้ง่รา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ตลาด พ.ศ. .... พรอ้ม
ทัง้บนัทึกหลกัการและเหตุผลประกอบร่างขอ้บญัญัติฯ (ฉบบัปรบัปรุง) เพื่อขอรบัฟังความคดิเห็นจาก
คณะกรรมการพจิารณาปรบัปรุงขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครที่เกี่ยวขอ้งกบังานสุขาภบิาลอาหารอกีครัง้  
ก่อนน าเสนอเรือ่งเขา้สูว่าระการประชุมของคณะกรรมการพฒันากฎหมายของกลุ่มภารกจิดา้นยุทธศาสตร์
และคุณภาพชีวิต ทัง้นี้     คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ บันทึก
หลกัการและเหตุผลประกอบ          ร่างขอ้บญัญตัฯิ ซึง่กองสุขาภบิาลอาหารไดด้ าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข
เพิม่เตมิตามขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ แลว้ 
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        3. ส านกัอนามยัไดม้หีนงัสอืที ่กท 0714/6525 ลงวนัที ่25 สงิหาคม 2560      น า
เรยีนปลดักรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการน าเสนอร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. .... เข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มภารกิจด้าน
ยทุธศาสตรแ์ละคุณภาพชวีติ หากเหน็ชอบจะไดป้ระสานส านกังานกฎหมายและคดใีนฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ พจิารณาด าเนินการ ซึ่งนางวนัทนีย์ วฒันะ รองปลดักรุงเทพมหานคร ปฏิบตัริาชการ
แทนปลดักรุงเทพมหานคร เหน็ชอบใหด้ าเนินการตามเสนอ 
     13.3 การออกขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครทีเ่กีย่วกบัการจดัการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย 
   กรุงเทพมหานครได้แต่ งตั ้งคณ ะกรรมการพิจารณ ายกร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกบัค่าธรรมเนียมการจดัการสิง่ปฏกิูลและมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการรกัษา
ความสะอาดและ       ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง และกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ ตาม
ค าสัง่กรุงเทพมหานครที่ 464/2560 ลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2560 ส าหรบัการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาต          ด าเนินกจิการเกบ็ ขน และการก าจดัสิง่ปฏกิูล มลูฝอยทัว่ไปและมลูฝอยตดิเชือ้ 
ส านักอนามยัรบัผิดชอบด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติฯ โดยส านักสิ่งแวดล้อมให้ความเห็น แยกตาม
ประเภทใบอนุญาต ดงันี้ 
   - รบัเกบ็และขนสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยทัว่ไป 
     กฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 จ านวน   5,000 บาท 
     ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 จ านวน  5,000 บาท 
     ส านกัสิง่แวดลอ้มเสนอ   จ านวน  5,000 บาท 
   - รบัก าจดัสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยทัว่ไป 
     กฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 จ านวน   7,500 บาท 
     ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 จ านวน  5,000 บาท 
     ส านกัสิง่แวดลอ้มเสนอ   จ านวน  5,000 บาท 



   - รบัท าการเกบ็และขนมลูฝอยตดิเชือ้ 
     กฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 จ านวน          10,000 บาท 
     ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 จ านวน         10,000 บาท 
     ส านกัสิง่แวดลอ้มเสนอ   จ านวน         10,000 บาท 
   - รบัท าการก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ 
     กฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 จ านวน          15,000 บาท 
     ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 จ านวน         10,000 บาท 
     ส านกัสิง่แวดลอ้มเสนอ   จ านวน         15,000 บาท 
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และ
คุณภาพชวีติ 
       โดยคณะกรรมการฯ ไดย้ื่นญตัตขิอใหก้รุงเทพมหานครเร่งด าเนินการตราขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานครและออกประกาศกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกบัการสาธารณสุขและขอให้บงัคบัใช้อย่าง
จ ริ ง จั ง 
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที่ 4  (ครัง้ที่ 3) ประจ าปีพุทธศกัราช 
2 5 6 0  
เมือ่วนัพุธที ่1 พฤศจกิายน 2560 
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    14. ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 
                        14.1 คณะอนุกรรมการการสาธารณสุข ชุดท่ี 1  
      คณะอนุกรรมการการสาธารณสุข ชุดที่ 1 โดยมนีายพรเทพ  ศิรวินารงัสรรค์  เป็น
ป ร ะ ธ า น 
อนุกรรมการฯ มหีน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบังานด้านการสาธารณสุข ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก กลุ่มกรุงธน
เ ห นื อ  
และกลุ่มกรุงธนใต ้แลว้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ซึง่จากการประชุมร่วมกบัหน่วยงาน
ทีอ่ยู ่ในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ สรุปไดด้งันี้ 
      ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานดา้นการสาธารณสขุ  
      1. ปัญหาดา้นสถานที ่วสัดุ อุปกรณ์ เชน่ 
          - สถานทีค่บัแคบทัง้ภายในและภายนอก 
          - สถานทีเ่ก่า ช ารุดทรุดโทรม บางแห่งพืน้ทีท่รุด 
          - ทีจ่อดรถไม่เพยีงพอกบัปรมิาณผูป่้วยทีเ่พิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่อง 



          - ขาดแคลนงบประมาณส าหรบัการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร รวมทัง้ระบบ
สาธารณูปโภค เชน่ ระบบไฟ ระบบแอร ์ระบบบ าบดัน ้าเสยี ฯลฯ 
      2. ปัญหาดา้นการบรกิาร 
          - บุคลากรมไีม่ครบตามกรอบอตัราก าลงัและไมเ่หมาะสมกบัภาระงาน 
          - มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเฝ้าระวังและคัดกรองเกี่ยวกับเรื่อง
สุขาภบิาล  ในพื้นที่ที่มแีรงงานต่างด้าวอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก รวมทัง้เรื่องการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ดา้นสาธารณสขุต่างๆ ใหห้มดไปอย่างเดด็ขาดในพืน้ทีร่อยต่อ 
          - ระบบสง่ต่อยงัไม่เชือ่มโยง 
          - Caregiver/อาสาสมคัรสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ไม่ครอบคลุมพื้นที่
และการดแูลไมส่ม ่าเสมอ 
          - บุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทยส์ าหรบัการเยีย่มผูป่้วยเรือ้รงัยงัมไีม่
ครอบคลุม 
      3. ปัจจยัภายนอก 
          - มคีวามแตกต่างทัง้ทางสภาพพืน้ทีแ่ละวถิชีวีติของประชาชน 
          - การเขา้ถงึชุมชนค่อนขา้งยากล าบากเนื่องจากลกัษณะบา้นเป็นชุมชนชานเมอืง
และชุมชนเกษตรกรรมทีส่รา้งแบบกระจายตวั 
           - การคมนาคม/ถนนยงัเขา้ไม่ทัว่ถงึ 
           - บางชุมชนระบบสาธารณูปโภคยงัเขา้ไม่ถงึ 
           - โรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อทีเ่พิม่มากขึน้ 
            - ประชาชนยงัเน้นพึง่การรกัษามากกวา่การสง่เสรมิสุขภาพ/การดแูลตวัเอง 
      นวตักรรม 
      1. ภาพถ่ายเพื่อการให้ความรู้ทันตสุขภาพข้างเก้าอี้ทันตกรรม (ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 57     บุญเรอืง ล ้าเลศิ) 
      2. Baby Bag (กระเป๋าชัง่น ้าหนักเดก็) : เพื่อเพิม่ความปลอดภยัในการชัง่น ้าหนักเดก็
ทีบ่า้น   ด้วยเครื่องชัง่มอืถือ (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 64 คลองสามวา) 
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     3. วงลอ้อจัฉรยิะ (Genius Wheels) : เครื่องมอืเพื่อลดการท างานที่ผดิพลาด ลดการส่ง
ตรวจทีซ่ ้าซอ้นและลดปัญหาผูป่้วยมาไม่ตรงนดั (โรงพยาบาลสรินิธร) 
      4. รอกเหล็กจอมพลงั : เพิ่มคุณค่าและคุณภาพชีว ิตให้ผู้สูงอายุที่ม ีภาวะพึ่งพิง
สูง (โรงพยาบาลสรินิธร) 
      5. ยางยดืและลกูบอล : ยางยดืออกก าลงักายและลกูบอลยางเพือ่ใหผู้ส้งูอายไุดอ้อกก าลงั
กาย (โรงพยาบาลสรินิธร) 
      6. เครื่องกระตุ ้นการเคลื่อนไหวขอ้เข่า : ช่วยท ากายภาพบ าบดัผู้ป่วยหลงัผ่าตดั
เปลี่ยน    ขอ้เขา่เทยีม เพือ่ใหผู้ป่้วยฟ้ืนสภาพไดด้แีละรวดเรว็ขึน้ (โรงพยาบาลเวชการุณยร์ศัมิ)์ 



      7. เครื่องตดั Pell Push อตัโนมตัิ : น าระบบอตัโนมตัิมาท างานในการตดัซอง Peel 
Push แทนเจา้หน้าที ่(โรงพยาบาลเวชการุณยร์ศัมิ)์ 
 
 14.2 คณะอนุกรรมการการสาธารณสุข ชุดท่ี 2  

คณะอนุกรรมการการสาธารณสุข ชุดที่ 2 โดยมนีางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ เป็นประธาน
อนุกรรมการ มีหน้าที่พิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบังานด้านการสาธารณสุข ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือและกลุ่ม
ก รุ ง เ ท พ ก ล า ง  แ ล้ ว ร า ย ง า น 
ผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ซึง่จากการประชุมรว่มกบัหน่วยงานในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ สรุปไดด้งันี้ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงานของศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 
      1. ปัญหาดา้นอาคารสถานที ่   
           - ทีจ่อดรถมไีม่เพยีงพอ  
          - อาคารที่ท าการศูนย์บรกิารสาธารณสุขก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานท าให้มี
สภาพเก่า ทรุดโทรม มีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าและน ้าประปารัว่ซึม ระบบระบายอากาศ (Ventilation 
system)  ยั ง ไ ม่ ด ี 
ท าใหก้ารก าจดั Droplet Airborne และเชือ้โรคทีม่ากบัอากาศท าไดไ้ม่ด ีไม่มบี่อบ าบดัน ้าเสยี 
      2. ปัญหาดา้นบุคลากร  
          - มบีุคลากรไมค่รบตามกรอบอตัราก าลงัและไม่เพยีงพอกบัภาระงานและจ านวน
ประชากรทีเ่พิม่มากขึน้ รวมทัง้บุคลากรทดแทนไม่มคีวามช านาญเฉพาะดา้น เชน่ พยาบาลวชิาชพี ฯลฯ 
          - กรอบอัตราก าลังมีความตายตัว ไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ท างานอย่างมี
ประสทิธภิาพเตม็ทีไ่ดแ้มม้คีวามจ าเป็น เชน่ ต าแหน่งนกักายภาพบ าบดั นกัจติวทิยา ฯลฯ 
          - บุคลากรต าแหน่งเฉพาะดา้นส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งชัว่คราวและลูกจา้งรายวนั เช่น 
นักจติวทิยา ฯลฯ จงึไม่มแีรงจูงใจในการท างานท าใหม้กีารเปลีย่นงานบ่อยครัง้และการท างานไม่มคีวาม
ต่อเนื่อง 
          - นักรงัสีเทคนิคของงานบรกิาร X-ray เป็นงานที่ต้องมีใบอนุญาต แต่ไม่มีต าแหน่ง
ขา้ราชการจงึตอ้งจา้งบุคลากร Part time ท าใหไ้ม่สามารถท างานและใหบ้รกิารประชาชนไดอ้ย่างคล่องตวั
และต่อเนื่อง 
          - ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขบางแห่งได้รบันโยบายใหเ้ปิดเป็น Rehab Center ขนาด
ใหญ่ แต่นักกายภาพบ าบดัเป็นลูกจ้างรายวนัไม่มตี าแหน่งขา้ราชการและไม่มแีพทย์ Rehab ประจ า 
จงึส่งผลให้เครือ่งมอืไม่มกีารใชง้านอยา่งคุม้ค่า  
          - ไม่มบีุคลากรต าแหน่งเจ้าหน้าที่พสัดุประจ าศูนย์บรกิารสาธารณสุขท าให้แพทย์
และพยาบาลตอ้งด าเนินการเรื่องการจดัซื้อจดัจา้งเอง ซึ่งมคีวามเสีย่งค่อนขา้งมาก รวมทัง้ไม่สามารถขอ
เพิม่กรอบอตัราก าลงัทีจ่ าเป็นตอ้งมไีด ้ 
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      ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านกังานเขต 
               1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมของเกือบทุกส านักงานเขตจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการ
แต่งตัง้ เป็นเจ้าหน้าที่ ใหม่ จึงมีความช านาญเรื่องเครื่องมือวิทยาศาสตร์และผ่านการเรียนรู้ด้าน
ประสบการณ์มาไม่มากพอ 
      2. เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานและตรวจเหตุ
ร้องเรยีน   มจี านวนไม่เพียงพอ เช่น เครื่องตรวจวดักลิ่น ชุดทดสอบความปลอดภัยของอาหาร ฯลฯ 
รวมทัง้ขาดแคลนงบประมาณในการน าขอ้มลูไปสอบเทยีบเพือ่รบัรองมาตรฐานในการตรวจวดั 
      3. การแก้ไขปัญหาเรื่องสุนัข/แมว และการเลี้ยงสตัว์อื่นๆ ของส านักงานเขตมคีวาม
ล่าชา้ ในการด าเนินการ เนื่องจากมหีน่วยงานสนบัสนุนไม่เพยีงพอ 
      4. ส านักงานเขตที่เป็นพื้นที่เขตชัน้ใน เช่น ส านักงานเขตดินแดง ฯลฯ จะมปัีญหา
การจราจรติดขัดหนาแน่น ท าให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางออกไปปฏิบัติงานค่อนข้างมาก และ
ยานพาหนะ       มไีม่เพยีงพอต่อการออกไปปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่
      5. บางเขตเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามหนาแน่นของประชากรและมคีวามแออดัของทีพ่กัอาศยั 
เชน่ เขตดนิแดง ฯลฯ ท าใหก้ารเขา้ถงึประชาชนและการเขา้ไปปฏบิตังิานเป็นไปดว้ยความยากล าบาก  
      6 . เนื่องจากประชาชนสว่นใหญต่อ้งออกไปท างานนอกบา้น เจา้หน้าทีจ่งึไม่สามารถ
พบปะกบัประชาชนในเวลาทีอ่อกไปปฏบิตังิานได ้สง่ผลใหไ้ม่ไดร้บัความรว่มมอืจากประชาชน 
      7. ประชาชนขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นสาธารณสุข 
จงึตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการอธบิายและท าความเขา้ใจ สง่ผลใหไ้ม่สามารถปฏบิตัติามขัน้ตอน
กระบวนการทีก่ฎหมายก าหนดไวไ้ด ้
      8. ประชาชนในพืน้ทีเ่ขตทีเ่ป็นย่านธุรกจิ เช่น เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ฯลฯ ส่วนใหญ่    
ขาดความตระหนกัและไม่เหน็ความส าคญัของการมสีว่นรว่มในการเฝ้าระวงัและควบคุมโรค จงึสง่ผลใหย้งั
พบ    การเกดิโรครายใหมข่ึน้ 
      9. ประชาชนขาดความรูค้วามเขา้ใจและไม่ตระหนักถงึสทิธขิองผูบ้รโิภคในการเลอืก
ซือ้และการบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยั รวมทัง้การควบคุมผูค้า้อาหารแผงลอยท าไดค้่อนขา้งล าบากเนื่องจากมี
การยา้ยสถานทีข่ายอยูโ่ดยตลอด 
      นวตักรรม 
      1. วงล้ออาหารพลังงานพอเพียง  : เพื่ อ ให้กลุ่ม  Care Giver และอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครน าไปใชใ้นการใหค้ าแนะน าและดแูลผูป่้วยและประชาชนในเรือ่งโภชนาการดว้ย
การตรวจสขุภาพ หาค่า BMI (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 15 ลาดพรา้ว) 
      2. การใช้โปรแกรม QGIS จดัท าแผนที่ชุมชน โดยเริม่จากกลุ่มผูป่้วย Home Health 
Care ทีพ่ยาบาลเป็น Care Manager (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 15 ลาดพรา้ว) 
      3. แบบบนัทกึผูป่้วยฝากครรภ์ : เพื่อให้สามารถคน้หาขอ้มูลได้อย่างรวดเรว็ รวมทัง้
แพทยส์ามารถทราบไดถ้งึโรคประจ าตวัและประวตักิารฝากครรภ์ของผูป่้วย (ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 15 
ลาดพรา้ว) 
      4. โปรแกรม Database จดัเก็บขอ้มูลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสูง ซึ่ง
สามารถเปิดดขูอ้มลูจาก App ทีอ่ยูใ่นเวบ็ไซตไ์ด ้(ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 15 ลาดพรา้ว) 



      5. การให้ผู้ป่วย TB ทานยาต่อหน้าพยาบาล โดยผ่านโปรแกรม VDO Call ทางไลน์ 
ส าหรบัผูป่้วย TB ทีด่ือ้ยา (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 15 ลาดพรา้ว) 
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      6. น ้ามนันวดสมุนไพร : เพือ่ชว่ยบรรเทาปัญหาปวดขอ้ เขา่ และกลา้มเนื้อของผูป่้วย
สงูอายใุนชุมชนทีเ่ป็นโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 15 ลาดพรา้ว) 
  
      7. HHC (ปฏทินิเตอืนใจการดูแลผูท้ีไ่ดร้บัอาหารทางสายยาง ดว้ยหลกั 3ท 1ค : เพื่อให้
ญาติสามารถปฏิบตัิการให้อาหารทางสายยางได้อย่างถูกต้อง และผู้ป่วยใส่สายยางให้อาหารทางจมูก
ปลอดภยัจากภาวะตดิเชือ้ทีป่อดจากการส าลกั (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 55 เตชะสมัพนัธ)์ 
      8. เครือ่งดกัยงุ (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 20 บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย) 
      9. วงลอ้รกัษ์ พทิกัษ์แขน : เพือ่ใหผู้ส้งูอายุและผูป่้วยเรือ้รงัทีม่อีาการไหล่ตดิมกีารเคลื่อนไหว
ไหล่ไดด้ขีึน้ (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 19 วงศส์วา่ง) 
      10. มนีาคม กจิกรรมเดอืนแห่งรอยยิม้ : เพื่อใหผู้ร้่วมโครงการไดร้บัการตรวจและฝึก
ปฏบิตัใิชอุ้ปกรณ์ท าความสะอาดซอกฟันอย่างถูกตอ้ง (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 25 หว้ยขวาง) 
      11. ท าความเขา้ใจก่อนถอนฟัน : เพื่อสื่อสารเรื่องความเสีย่งในการถอนฟันใหค้นไข้
ทราบอย่างครบถว้นก่อนเซน็ยนิยอมรกัษา” (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 25 หว้ยขวาง)  
      12. เอีย๊มช่วยรณรงคไ์ขเ้ลอืดออก (ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 25 หว้ยขวาง) 
      13. การพฒันางาน r2r จดัอุปกรณ์ท าแผล เพือ่ใชก้บัผูร้บับรกิาร (ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 
52) 
      ขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
      1.  กรุงเทพมหานครควรมีการจัดท าแผนทบทวนกรอบอัตราก าลังทุก 4 ปี/ครัง้ 
เช่นเดียวกบัหน่วยงานราชการอื่น โดยพจิารณาจากภารกิจที่รบัผดิชอบเปรยีบเทียบกบัอตัราก าลงัใน
ปัจจุบนั 
       2. กรุงเทพมหานครต้องมีแผนในการบูรณาการข้อมูล รวมทัง้แต่ละส านักฯ และ
ส านกังานเขตจะตอ้งก าหนด ใหม้กีาร Update ขอ้มลูอยา่งน้อยปีละครัง้อยูใ่นแผนการปฏบิตังิาน  
       3. เนื่องจากการป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกโดยใชก้ลยทุธก์ารเคาะประตบูา้นเชน่ทีผ่า่นมา
นัน้ ไม่ท าใหป้ระชาชนเปลี่ยนพฤตกิรรมในการดูแลตวัเอง ดงันัน้ศูนย์บรกิารสาธารณสุขต้องหาวธิกีาร/
เทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในการดูแลตวัเองมากขึ้น รวมทัง้
ได้ผลในการลดจ านวนผู้ป่วยไขเ้ลอืดออก ตลอดจนควรประสานกองประชาสมัพนัธ์กรุงเทพมหานครใน
การใช้สื่อวทิยุและโทรทศัน์      ที่มกีารซื้อเวลาไว้อยู่แล้วสื่อสารในเรื่องไขเ้ลอืดออก เพื่อให้ประชาชน
ตระหนกัและดแูลตวัเองมากขึน้ 
      4. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในปัจจุบนัท าเป็นงานประจ า (Routine Work)  
จงึไม่มวีธิแีละผลที่เหน็ชดัเจน ดงันัน้ควรท าในเชงิแผนยุทธศาสตร์โดยน าแผนยุทธศาสตร์ระดบัชาตมิา
แปลงสู่การปฏิบตัิ รวมทัง้พยายามใช้ระบบของการค้นหาแทนการตรวจปัสสาวะ การตรวจจบั และน ามาสู่



กระบวนการดูแล   ในมาตรการทีเ่หมาะสม ตามนโยบายของรฐับาลทีเ่ปลีย่นจากสงัคมปลอดยาเสพตดิมา
เป็นสงัคมปลอดภยัจาก         ยาเสพตดิ นอกจากนี้ควรมกีารน าเสนอขอ้มลูทีม่อียู่และประเดน็ทีน่่าสนใจ
เกีย่วกบัปัญหายาเสพตดิทีเ่พิม่ขึน้    ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
      5. เมื่อส านักอนามยัได้รบังบประมาณในการก่อสรา้ง ปรบัปรุง และซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์บรกิารสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความรวดเรว็ควรให้ส านักงานเขตด าเนินการ ส าหรบัการก่อสร้าง
อาคารใหม่โดยเฉพาะหน่วยบรกิารจะต้องมสีิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผู้พกิารและผู้สูงอายุ 5 ด้าน 
ไดแ้ก่ ทางลาด หอ้งน ้า ทีจ่อดรถ ป้าย และสญัลกัษณ์ กรณีมพีืน้ทีจ่ ากดัควรพจิารณาใชป้ระโยชน์พืน้ทีใ่หม้าก
ทีส่ดุ เชน่ สรา้งทีจ่อดรถ 2 - 3 ชัน้ แบบใชเ้ครือ่งอตัโนมตั ิฯลฯ 
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      6. เนื่ องจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย แต่การ
ปฏิบตัิงานต้องเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายหลายฉบบั ดงันัน้จงึขอเสนอให้มฝ่ีายกฎหมายสิง่แวดล้อมอยู่ใน
ส านกัอนามยัเพือ่ใหค้ าปรกึษาส านกังานเขตในเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
      7. กรุงเทพมหานครควรมีการสร้างระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการ
เชื่อมโยงอย่างเป็นเอกภาพ และทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสบืคน้ขอ้มลูทีจ่ าเป็นมาใชง้าน เพื่อการ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็ 
      8. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดกวดขนั 
โดยเฉพาะชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาใชบ้รกิารดา้นสาธารณสุขของไทยและสรา้งเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ/มลพษิ                                                                          
      9. เสนอใหจ้ดัตัง้ศนูยน์วตักรรมกรุงเทพมหานคร เพือ่ต่อยอดและขยายผลในพืน้ทีอ่ื่นๆ 
 
 14.3 คณะอนุกรรมการการสาธารณสุข ชุดท่ี 3  

             คณะอนุกรรมการการสาธารณสุข ชุดที่ 3  โดยมีนายพรชัย เทพปัญญา เป็นประธานอนุ
ก ร ร ม ก า ร ฯ  
มหีน้าที่พจิารณา ศกึษา และให้ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ใน
ส่ ว น 
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสาธารณสุขในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการฯ ซึง่จากการประชุมรว่มกบัหน่วยงานในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ สรุปไดด้งันี้ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงานของศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 
      1. ปัญหาดา้นอาคารสถานที ่   
           - ศูนย์บรกิารสาธารณสุขบางแห่งตัง้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่รบัผดิชอบดูแล เช่น 
ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 17 ฯลฯ สง่ผลใหป้ระชาชนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไปใชบ้รกิารของสถานพยาบาล
อื่น 



          - ทางเข้าออกศูนย์บริการสาธารณสุขบางแห่งคับแคบและมีสถานที่จอดรถไม่
เพียงพอ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 ฯลฯ รวมทัง้บางแห่งมีระดับต ่ ากว่าถนนภายนอก เช่น 
ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 8 บุญรอด รุง่เรอืง ฯลฯ ท าใหเ้กดิปัญหาน ้าท่วมขงัในเวลาฝนตกสง่ผลใหผู้ท้ีม่ารบั
บรกิารไม่ได้รบัความสะดวก นอกจากนี้บางแห่งประชาชนมกีารน ารถมาจอดไวใ้นสถานที่จอดรถจนกดี
กวางทางเขา้ออกท าใหก้ารเขา้ออก   ไม่สะดวก เชน่ ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 41 คลองเตย ฯลฯ 
          - มีการย้ายสถานที่ท าการศูนย์บริการสาธารณสุขบ่อยครัง้ เช่น ศูนย์บริการ
สาธารณสขุ 5 จุฬาลงกรณ์ ฯลฯ       
           - สภาพทางกายภาพของสถานที่ท าการศูนย์บรกิารสาธารณสุขบางแห่งมคีวาม
ช ารุดทรุดโทรม (ทัง้ตวัอาคารภายนอก/ภายใน ระบบประปา ระบบบ าบดัน ้าเสยี แอร์) ต้องได้รบัการ
ซ่อมแซมปรบัปรุง เช่น ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 37 ประสงค์ - สุดสาคร ตู้จนิดา ฯลฯ นอกจากนี้แสงสว่างใน
คลนิิกผูป่้วยนอกของศูนยบ์รกิารสาธารณสุขบางแห่ง เช่น ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ 23 สีพ่ระยา ฯลฯ ยงัไม่
ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
           - รถพยาบาลและรถยนต์ของศูนย์บริการสาธารณสุขมีสภาพทรุดโทรม เช่น 
ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 23 สีพ่ระยา ฯลฯ 
      2. ปัญหาดา้นบุคลากร  

        - อ ัต ราก าล ัง ม ีไม ่เพ ีย งพอก ับภ าระงานที ่ม ี โดย เฉพาะแพทย ์ป ระจ า 
(ต าแหน่งผูอ้ านวยการศูนยฯ์) เช่น ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 63 สมาคมแตจ้ิว๋แห่งประเทศไทย ฯลฯ และ
พยาบาลวชิาชพี เช่น ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 18 มงคล - วอน วงัตาล ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 37 ประสงค์ - 
สดุสาคร ตูจ้นิดา ฯลฯ 
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       3. ปัจจยัภายนอก 
           - สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ไม่มีความมัน่คง มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็และบอ่ยครัง้ 
          - ระเบยีบการจดัซื้อจดัจ้างมคีวามซบัซ้อนท าให้เป็นอุปสรรคและยากต่อการจ้าง
เหมาซ่อมแซมปรบัปรุงอาคารสถานที ่รวมทัง้การประมาณราคากลางมคีวามล่าชา้สง่ผลใหก้ารด าเนินการ
ตามขัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งมคีวามล่าชา้ เช่น การปรบัปรุงและก่อสรา้งต่อเตมิอาคารคลนิิกยาเสพตดิ 3 
ชัน้ อาคาร      ศูนย์ผู้สูงอายุ 2 ชัน้ และงานก่อสร้างอาคารที่จอดรถฯ ของศูนย์บรกิารสาธารณสุข 41 
คลองเตย ฯลฯ 
          - ปัญหาดา้นผงัเมอืง ชุมชนแออดั และปัญหาขยะ 
          - ประชาชนมตี้นทุนชวีติน้อย เช่น ผูท้ี่พกิารแต่ก าเนิด/พนัธุกรรม ผูท้ีพ่กิารจากการ
ท างาน ผูท้ีพ่กิารจากโรคเรือ้รงั ท าใหข้าดรายไดแ้ละสง่ผลใหเ้กดิปัญหาความยากจนในสงัคมเมอืง 
          - ปัญหาเด็กถูกละเลย ทอดทิ้ง ขาดการดูแลที่เหมาะสม ทัง้ด้านโภชนาการและ
ปัจจยั 4 ขัน้พืน้ฐาน ซึง่จะสง่ผลใหเ้ตบิโตไปเป็นเยาวชนและวยัแรงงานทีม่สีุขภาพจติวญิญาณอ่อนแอ จงึ
มคีวามเสีย่งจากภยัยาเสพตดิ 



          - ประชากรมีความตระหนักเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครวั และชุมชนน้อย 
          - ปัญหาแนวโน้มประชากรสงูวยัทีม่จี านวนเพิม่สงูขึน้ 
            - ปัญหาคุกคามจากโรคอุบตัิใหม่ การเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อนบ้าน เดก็ต่างด้าว เด็ก
ดอ้ยโอกาสทีถู่กละเลย และทีไ่ม่ไดร้บัวคัซนีแน่นอน 
          - ระบบการติดตามผู้ป่วยเยี่ยมบ้านมคีวามซ ้าซ้อนท าให้ยากต่อการลงข้อมูลใน
ระบบฯรวมทัง้ทีอ่ยู่ของผูป่้วยตามระบบการสง่ต่อในการตดิตามเยีย่มผูป่้วยทีบ่า้นไม่เป็นปัจจุบนัท าใหย้าก
ต่อการตดิต่อ 
          - มกีารระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกและมโีรคอุบตัใิหม่ เช่น MERS ฯลฯ ในขณะที ่     
การควบคุมโรคทีม่ยีุงเป็นพาหะด าเนินการไดค้่อนขา้งล าบาก เนื่องจากรูปแบบที่อยู่อาศยัของประชาชน    
เปลีย่นจากบา้นในแนวราบเป็นอาคารสงู 
          - ชุมชนในพื้นที่ที่รบัผดิชอบของศูนย์บรกิารสาธารณสุขบางแห่งเป็นชุมชนแออดั
และเป็นพืน้ทีเ่ช่าประชาชนทีอ่าศยัอยู่จงึมกีารโยกยา้ยอยูต่ลอดเวลา สง่ผลใหไ้ม่สามารถตดิตามช่วยเหลอื
ให้ผู้รบับรกิารได้รบัสทิธสิวสัดกิารตามที่ควรได้รบัได้ครบทุกคน เช่น ศูนย์บรกิารสาธารณสุข  55 เตชะ
สมัพนัธ ์ฯลฯ 
          - สถานที่ที่ตัง้ของศูนย์บรกิารสาธารณสุขบางแห่งตัง้อยู่บนที่ดนิของเอกชนและ
ตอ้งมกีารต่อสญัญาตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้เช่น ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 63 สมาคมแตจ้ิว๋แห่งประเทศ
ไทย ฯลฯ 
      นวตักรรม 
      1. โปรแกรมหวงห่วงเท้า : แผ่นนวดเท้า ท าจากแผ่นยางกันลื่นรูปเท้าขนาดใหญ่ 
(ศนูยบ์รกิาร-สาธารณสุข 10 สุขมุวทิ) 
      2. แผ่นคัน่สง่ต่อ (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 14 แกว้ สบีุญเรอืง) 
      3. แผ่นตรวจกนัลมื (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 14 แกว้ สบีุญเรอืง) 
      4. ภาพถ่ายปลอดภยั (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 14 แกว้ สบีุญเรอืง) 
      5. ตุ๊กตาเพิม่การรบัรู ้(ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 14 แกว้ สบีุญเรอืง) 
      6. Empower เพิม่พลงั (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 14 แกว้ สบีุญเรอืง) 
      7. กล่องยาไม่คลาดเคลือ่น (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 14 แกว้ สบีุญเรอืง) 
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       8. ปฏทินิชว่ยจ า (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 14 แกว้ สบีุญเรอืง) 
                         9. ชุมชนห่วงใย ดูแลใจ ไม่ทิ้งกัน (ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 12 จนัทร์เที่ยง เนตร
วเิศษ) 
      10. ปฏิทนิเตือนใจ ป้องกนัการตดิเชื้อระบบทางเดนิปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใส่คาสายสวน
ปัสสาวะทีไ่ดร้บัการดแูลต่อเนื่องทีบ่า้น (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์) 
                          11. ทีน่อนโฟม (ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์) 
                          12. หนงัสอืรูก้นั รูแ้ก ้พชิติเบาหวาน (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์) 



                          13. ตะเตือนใจ ใส่ใจเวชระเบียน : พฒันาระบบการยมื/คนืเวชระเบียน แก้ปัญหาเวช
ระเบยีนสญูหาย (ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์) 
                          14. กระตกิวคัซนีมอืถอื (ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 5 จุฬาลงกรณ์) 
                          15. กระตกิวคัซนี Well Baby (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์) 
                          16. น ้าหยด ติง่ ติง่ (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์) 
                          17. ตระกรา้อุ่นใจ : แกปั้ญหาการจดัเตรยีมอุปกรณ์ไม่ครบถว้นก่อนออกปฏบิตังิานใน
ชุมชน 
                          18. สือ่ตวัอยา่งยา (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 8 บุญรอด รุง่เรอืง) 
                          19. การจดัการยาเหลอืใชข้องผูป่้วยโรคเรือ้รงั (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 63 สมาคม
แตจ้ิว๋แหง่ประเทศไทย) 
                          20. จดัท าแฟ้มของผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูเป็นพเิศษเพื่อใหผู้ป่้วย
ไดร้บัการตรวจรกัษาอย่างครอบคลุม    
                          21. STROKE MODEL : เป็นสือ่การสอนเพือ่ใหผู้ป่้วยตระหนกัถงึอนัตรายจากภาวะความดนั
โลหติสงู 
                          22. ผูช้ว่ยอจัฉรยิะ ประจ าศนูยส์ขุภาพชุมชน : การพฒันารปูแบบขอ้มลูยาส าหรบัการ
จ่ายยาในศนูยส์ขุภาพชุมชน 
                          23. Rotating Tip Uterine Manipulator : ส าหรบัมดลกูขนาดใหญ่ โดยมดีา้มจบัทีถ่นดั
มอืท าใหส้ามารถงดัโยกมดลกูไดง้า่ย (โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารกัษ์) 
                          24. รถสระผมผูป่้วย : เพือ่ใหอ้าสาสมคัร Yellow Bird เดนิเขน็ไปบรกิารผูป่้วยตาม
เตยีงได ้(โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารกัษ์) 
                          25. ตุ๊กตาบรหิารมอื : เป็นตุ๊กตาทีบ่รรจุลกูแกว้ใชบ้บีบรหิารมอืแกปั้ญหามอืชา 
(ศนูยบ์รกิาร-สาธารณสุข 41 คลองเตย) 
                          26. ยางยดืหด ลดปวดเขา่ : ใชย้างยดืในการบรหิารขอ้เขา่ (ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 41 
คลองเตย) 
                          27. Monofilament : อุปกรณ์วดัความรูส้กึของเทา้ในผูป่้วยเบาหวาน เพือ่ป้องกนั
ภาวะ- แทรกซอ้น เพือ่ใชแ้ทน Monofilament ทีต่อ้งจดัซือ้จากต่างประเทศซึง่มรีาคาแพง (ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 
41 คลองเตย) 
                          28. เตยีงตรวจและหอ้งตรวจมะเรง็ปากมดลกูเคลื่อนที ่: เป็นการดดัแปลงเตยีงตรวจ
ภายในมาเป็นเตยีงแบบถอดประกอบได้เพื่อใหเ้กดิความสะดวกต่อการขนยา้ยไปใชใ้นการออกหน่วย
เชงิรุกในชุมชน (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 41 คลองเตย)  
                          29. พุงเทยีม : อุปกรณ์สอนและฝึกการฉีดอนิซูลนิหน้าทอ้งดว้ยตวัเอง (ศนูยบ์รกิาร
สาธารณสขุ 41 คลองเตย)  
                          30. เครอืข่ายต้นชวีติ : การดูแลนักเรยีนทีใ่ชย้าในทางทีผ่ดิ การป้องกนัและแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนพฒันากลไกเฝ้าระวงัป้องกนั ช่วยเหลอืนักเรยีนให้ปลอดภยัจากยาและสารเสพตดิ ใน
โรงเรยีน (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 41 คลองเตย) 
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                         31. ชุดความรู้การพฒันาการเดก็วยั 3 - 12 ปี ตามหลกัการพฒันาสมอง 
(ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 34 โพธิศ์ร)ี 
                          32. ปฏทินิการเฝ้าระวงัยาใกลห้มดอายุ (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 34 โพธิศ์ร)ี 
                          33. สวนสมุนไพรเคลื่อนที ่(ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 34 โพธิศ์ร)ี                                               
                          34. ถุงมอืกนัยงุ (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 34 โพธศ์ร)ี 
                          35. Prosri needle box : กล่องทิง้เขม็ฉีดยาใชแ้ลว้ (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 34 โพธิ ์
ศร)ี 
                          36. สติก๊เกอร ์5 ส ีตดิซองยา เปลีย่นชวีติเบาหวาน (ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 34 โพธิ ์
ศร)ี 
                         การด าเนินงานดา้นสขุาภบิาลอาหารและสิง่แวดลอ้ม ส าหรบัสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร (ตลาด
สด)  
                         1. ตลาดทีไ่ดร้บัอนุญาตในพืน้ที่กลุ่มกรุงเทพใต ้จ านวน 48 แห่ง ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
37 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 77.08 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิ 10 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 20.83 และปิดปรบัปรุง   
1 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 2.08 ประกอบดว้ย 
                             1) ตลาดประเภทที ่1 จ านวน 25 แห่ง 
                                 - ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 18 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 72 แบ่งเป็น ไดร้บัป้าย
รบัรองตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภยั ระดบัเพชร จ านวน 11 แห่ง และระดบัทอง จ านวน 7 
แห่ง  
                                  - ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 7 แหง่ คดิเป็นรอ้ยละ 28 
                              2) ตลาดประเภทที ่2 จ านวน 23 แห่ง 
                                  - ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 19 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 82.61 แบ่งเป็น ไดร้บัป้าย
รบัรองฯ ระดบัเงนิ จ านวน 13 แห่ง และระดบัทองแดง จ านวน 6 แห่ง  
                                  - ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 3 แหง่ คดิเป็นรอ้ยละ 13 
                                  - ปิดปรบัปรุง 1 แหง่ คดิเป็นรอ้ยละ 4.35 
                          2. ตลาดภายใตก้ารดูแลของส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 แห่ง (เป็น
ตลาดประเภทที ่1) ประกอบดว้ย ตลาดประชานิเวศน์ เขตจตุจกัร ตลาดเทวราช เขตดุสติ ตลาดธนบุร ี
(สนามหลวง 2) เขตทววีฒันา ตลาดรชัดาภเิษก เขตธนบุร ีตลาดบางกะปิ 1 - 2 (สดบางกะปิ) เขตบาง
กะปิ ตลาดอรณุอมรนิทร ์เขตบางกอกน้อย และตลาดหนองจอก เขตหนองจอก 
                                  - ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 5 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 71.43 แบ่งเป็น ไดร้บัป้าย
รบัรองฯ ระดบัเพชร จ านวน 3 แห่ง และระดบัทอง จ านวน 2 แห่ง  
                                  - ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 2 แหง่ คดิเป็นรอ้ยละ 28.57 
                          3. แนวทางด าเนินการในการพฒันาตลาดทีย่งัไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิป้ายรบัรองตลาด
สะอาดไดม้าตรฐานอาหารปลอดภยั 
                              1) เจา้ของตลาดตอ้งด าเนินการปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งทีม่อียูโ่ดยแบ่งเป็น 
                                  ตลาดประเภทที ่1 



                                  1. การปรบัปรงุดา้นโครงสรา้ง ไดแ้ก่ การปรบัปรุงหอ้งสว้ม การจดัทีจ่อด
ยานพาหนะอย่างเหมาะสม และการปรบัปรุงแผงคา้ 
                                  2. การบรหิารจดัการ ไดแ้ก่ การจดัตัง้คณะกรรมการตลาด การจดัใหม้เีจา้หน้าที่
ตลาดทีผ่า่นการฝึกอบรมวธิกีารใชชุ้ดทดสอบสารปนเป้ือนในอาหาร 
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                                  3. การปรบัปรุงพฤตกิรรมและสขุวทิยาสว่นบุคคลของผูข้ายของและผูช้ว่ยขาย
ของในตลาด ไดแ้ก่ ตอ้งรณรงคก์ารตรวจคดักรองสุขภาพและตรวจสขุภาพ 11 โรคพืน้ฐาน ตามที่
กฎหมายก าหนด การไม่ต่อเตมิแผงและไมว่างสนิคา้ล ้าแผง การเกบ็อาหารสดในอุณหภูมทิีเ่หมาะสม และ
การไม่น าสตัวเ์ลีย้ง เชน่ สนุขั แมว ฯลฯ เขา้ไปในตลาด  
                                  ตลาดประเภทที ่2 
                                  1. การปรบัปรุงด้านโครงสร้าง ได้แก่ การจดัให้มสีถานที่ให้ความรู้แก่
ผู้บรโิภคภายในตลาด ท าความสะอาดหอ้งสว้ม ทีปั่สสาวะและอ่างลา้งมอืใหอ้ยู่ในสภาพทีส่ะอาดใชก้าร
ไดด้ ีปรบัปรุง 
ทางระบายน ้าไม่ใหม้นี ้าขงั จดัทางเดนิภายในตลาดใหม้คีวามกวา้ง 2 เมตร 
                                 2. การบรหิารจดัการ ไดแ้ก่ การตรวจสอบสารปนเป้ือนในอาหารทีเ่ป็นอนัตราย
ต่อสขุภาพ การจดัใหม้เีจา้หน้าทีต่ลาดทีผ่า่นการฝึกอบรมวธิกีารใชชุ้ดทดสอบสารปนเป้ือนในอาหาร 
                                 3. การปรบัปรุงพฤตกิรรมและสขุวทิยาสว่นบุคคลของผูข้ายของและผูช้ว่ยขาย
ของในตลาด ไดแ้ก่ ตอ้งรณรงคก์ารตรวจคดักรองสุขภาพและตรวจสขุภาพ 11 โรคพืน้ฐาน ตามที่
กฎหมายก าหนด จดับรเิวณแผงจ าหน่ายอาหารทีม่กีารปรุง ประกอบใหเ้ป็นสดัสว่น 
                              2) เจา้หน้าทีต่อ้งควบคุมก ากบัใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาต ผูข้ายของและผูช้ว่ยขายของใน
ตลาดด าเนินการพฒันาสุขลกัษณะของตลาดประเภทที ่1 และตลาดประเภทที ่2 ในสว่นทีต่อ้งปรบัปรุงให้
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยพจิารณาจากขอ้บกพร่องตามทีป่รากฏทางดา้นผูร้บัใบอนุญาต 
และในขณะเดยีวกนัตอ้งรกัษาสภาพของตลาดในสว่นทีถู่กสุขลกัษณะอยู่แลว้ใหม้คีวามต่อเนื่อง เช่น 
การจดัการลา้งตลาดประจ าวนั และการลา้งตลาดตามหลกัสขุาภบิาล ฯลฯ 
                                  ส าหรบัตลาดทีส่ามารถรกัษามาตรฐานดา้นสขุาภบิาลได ้อาจด าเนินการพฒันา
ต่อเนื่อง โดยการสรา้งเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การสรา้งความยัง่ยนืในการพฒันา และตอ่ยอดสู่
ตลาดทีม่ศีกัยภาพพรอ้มในทุกดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกจิ การทอ่งเทีย่ว วฒันธรรม แหล่งเรยีนรู ้ 
                              3) ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิ  ให้ค าแนะน าและด าเนินการตามกฎหมาย หากพบเห็นความบกพร่องด้านสุขลกัษณะหรอื
ความไมป่ลอดภยั     ในอาหาร  
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หารอืเกีย่วกบั  
  การด าเนินงานพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที ่13 กรุงเทพมหานคร 

ในสาขาโรคหวัใจ สาขาโรคมะเรง็ และสาขาโรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke) 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หารอืเกีย่วกบัการตดิตัง้ 

เครือ่งกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(Automated External Defibrillator : AED) ในสถานทีท่ีเ่หมาะสม 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หารอืเกีย่วกบั  

  แนวทางการลดและควบคุมการบรโิภคยาสบู 
 

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หารอืเกีย่วกบัแนวทางการด าเนินงานตาม 10 องคป์ระกอบ 
โรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ โดยเน้นเรือ่งการออกก าลงักาย กฬีาและนนัทนาการ รวมทัง้เรือ่งโภชนาการและอาหารที่

ปลอดภยั 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หารอืเกีย่วกบั  
  การดแูลแรงงานขา้มชาตใินพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทัง้ในกลุ่มทีเ่ขา้มาอยา่งถูกกฎหมาย 

และผดิกฎหมาย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หารอืเกีย่วกบั  
  การด าเนินงานดา้นสขุาภบิาลอาหารและสิง่แวดลอ้มส าหรบัสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร (ตลาดสด) ในกรุงเทพมหานคร 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หารอืเกีย่วกบั  
  การเตรยีมการเพือ่ใหว้คัซนีแก่คนกรุงเทพฯ ในทุกกลุ่มวยั โดยเน้นการใหว้คัซนีป้องกนัไขเ้ลอืดออก 

และวคัซนีป้องกนัมะเรง็ปากมดลูกในกลุ่มเดก็นักเรยีน 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รบัทราบความคบืหน้า 

 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หารอืเกีย่วกบั  
  การเตรยีมการเพือ่ใหว้คัซนีป้องกนัโรคทอ้งเสยีในเดก็เลก็จากการตดิเชือ้ไวรสัโรตา้ 

                               

                                                                                                                                                                                                                                                 


