
 
สรปุผลงาน 

คณะกรรมการการสาธารณสุข 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
 

สภากรุงเทพมหานครได้ตั ้งคณะกรรมการการสาธารณสุขในคราวประชุมสภา
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครัง้ที่ 2) ประจ าปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 และ 
สมยัประชุมสามญั สมยัที่สี่ (ครัง้ที่ 3) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัพุธที่ 17 ตุลาคม 2561  ประกอบด้วย
สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน  ๕  คน  ดงันี้ 
  ๑. นายพรเทพ   ศริวินารงัสรรค ์  ประธานกรรมการ 

2. นางสุกัญญา   สุวัฒนวงศ์  รองประธานกรรมการ 
3. นายกิตติ   บุศยพลากร    กรรมการ 

  4. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต  กรรมการ 
 5. พลตร ีสุทธชิยั  วงษ์บุบผา   กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูช้่วยเลขานุการ 
1. นางสาวจุฑามาศ พลสงูเนิน  นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวชลดิา  อ่อนน้อม  นักจัดการงานทัว่ไปช านาญ
การ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

   คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ รบัทราบข้อมูลและความ
คบืหน้า รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะดา้นการสาธารณสุข ในประเดน็ดงันี้ 
1. การจดัตัง้ศนูยเ์ดก็อ่อน (Nursery) ในพื้นท่ีกรงุเทพมหานคร  
 เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยเผชญิปัญหาจ านวนประชากรไม่เพยีงพอและไม่มคีุณภาพ โดยใน
ปี พ.ศ. 2558 มอีตัราการเกิดน้อยกว่า 700,000 คน และมอีตัราการเกดิลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมากจากวถิี
ชี วิ ต 



ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ประชากรอยู่เป็นโสดมากขึน้ แต่งงานกนัน้อยลง ไม่ตอ้งการมบีุตร รวมไปถงึสวสัดกิารที่
ไม่เอื้อต่อการมบีุตร ซึง่ปัญหาดงักล่าวรวมถงึขา้ราชการและลูกจา้ง ภายหลงัจากพน้การลาคลอดเพื่อเลี้ยง
ดูบุตรระยะเวลา 3 เดอืน ไม่สามารถดูแลบุตรได้เอง ตอ้งให้ญาตชิ่วยเลี้ยงดูแลหรอืน าเดก็ไปฝากเลี้ยงกบัสถาน
รั บ เ ลี้ ย ง 
ดูบุตรระยะเวลา 3 เดอืน ไม่สามารถดูแลบุตรได้เอง จงึตอ้งให้ญาติช่วยเลี้ยงดู หรอืฝากให้สถานรบัเลี้ยง
เดก็อ่อนของภาครฐัหรอืเอกชนทีเ่ปิดใหบ้รกิาร ซึง่ศูนยเ์ดก็อ่อนในปัจจุบนัมจี านวนไม่เพยีงพอและไม่มกีาร
ควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม รวมทัง้สถานรบัเลี้ยงเด็กอ่อนของภาคเอกชนบางแห่งไม่ได้มาตรฐาน
เท่าทีค่วร ท าให้เดก็ไม่ได้รบัการดูแลที่ดทีี่เหมาะสมกบัช่วงวยั เนื่องจากการเลี้ยงดูเด็กอ่อนมคีวามส าคญั
จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ ลี้ ย ง ดู 
อย่างมคีุณภาพ 
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          จากสภาพปัญหาดงักล่าว คณะกรรมการการสาธารณสุขเหน็ถึงความส าคญัของการดูแลเด็ก
อ่อน ส าหรบัแม่ทีป่ระสบปัญหาการดูแลลูกหลงัการคลอด ซึง่การจดับรกิารศูนยเ์ด็กอ่อนใหม้คีุณภาพและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่จะเป็นแนวทางเลอืกส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการมลีูกแต่ไม่มเีวลามากพอที่จะเลี้ยงดูลูกได้เอง 
และผูท้ีไ่ม่มญีาตชิ่วยเลี้ยงดูลูก เพื่อเป็นการสนับสนุนใหม้สีถานทีส่ าหรบัใหแ้ม่ท างานสามารถเลี้ยงลูกดว้ย
น ม แ ม่ 
ได้มกีารพฒันารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนในสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครฐัอื่น และ
เอกชน สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ทีก่ าหนดใหร้ฐัตอ้งด าเนินการ
ใหเ้ดก็เลก็ไดร้บัการดูแลและพฒันาก่อนเขา้รบัการศกึษา เพื่อพฒันาร่างกาย จติใจ วนิัย อารมณ์ สงัคม และ
ส ติ ปั ญ ญ า 
ให้สมกับวยั โดยส่งเสรมิและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมใน
การด าเนินการดว้ย ประกอบกบักรุงเทพมหานครเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และภาคเอกชนเขา้มามี
ส่ ว น ร่ ว ม 
ในการด าเนินการด้วย ประกอบกบักรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอี านาจและหน้าที่
ด าเนินการในเรื่องการสาธารณสุข การอนามยัครอบครวั การรกัษาพยาบาล และการสงัคมสงเคราะห ์การ
จดัตัง้และพฒันารูปแบบศูนยเ์ดก็อ่อนใหม้มีาตรฐานเป็นการช่วยสนับสนุนใหป้ระชาชนในกรุงเทพมหานครมี
คุณภาพชวีติที่ดไีด้ในทุกช่วงวยั รวมทัง้เป็นสวสัดิการให้กบัขา้ราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครอีก
ทางหนึ่งดว้ย 
          คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวิสามญัศึกษาการ
จดัตัง้และพฒันารูปแบบศูนย์เดก็อ่อนใหม้มีาตรฐาน  ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร ไดต้ัง้คณะกรรมการวสิามญั
พิจารณาญัตติดงักล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามญั  สมยัแรก  (ครัง้ที่ 5) 
ประจ าปีพุทธศกัราช 2562 เมื่อวนัพุธที ่30 มกราคม 2562 
 
2. การจดัตัง้ศนูยพ์ยาบาลผู้สูงอายุ (Nursing home) ในพื้นท่ีกรงุเทพมหานคร  



     ปัจจุบนัสงัคมไทยมจี านวนผูสู้งอายุเพิม่ขึน้เรื่อยๆ และมแีนวโน้มก้าวเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ 
ในอนาคต ดังนั ้นเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวก ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และรับการ
รกัษาพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุ กรุงเทพมหานครจงึได้จดัท าระบบการดูแลผู้สูงอายุตามนโยบายคุณภาพ
ชวีติด ีโดยส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร ได้จดัท าระบบส่งต่อผู้สงูอายุ ดว้ยการจดัตัง้ศูนยส์่งต่อเพื่อการ
พยาบาลต่อเนื่องที่บา้น (BMA Home Ward Referral Center) ตัง้อยู่บรเิวณกองการพยาบาลสาธารณสุข 
ส านักอนามัย ชัน้ 6 อาคารส านักงานเขตห้วยขวาง เป็นศูนย์กลางประสานงานการส่งต่อระหว่าง
โรงพยาบาลในเครอืขา่ยกบัศูนย์บรกิารสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ทัง้ 68 แห่ง เป็นการเพิม่ความ
สะดวกในการรบัการดูแลรกัษา และช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการเดินทางมารบัการรกัษาที่
โรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้บรกิารผูป่้วย 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผู้ป่วยที่รกัษาใหห้ายขาดได้ ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วย
โรคเรือ้รงั ผูป่้วยเรือ้รงัและไรค้วามสามารถเลก็น้อย ผูป่้วยเรือ้รงัทีม่คีวามพกิารรุนแรง ผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
และผูป่้วยเฉพาะ ปัจจุบนัศูนยส์่งต่อฯ มโีรงพยาบาลทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในเครอืขา่ยจ านวน 45 แห่ง 
ทัง้นี้ เมื่อทางศูนยฯ์ ไดร้บัแจง้ขอ้มูลของผูป่้วยสงูอายุหรอืผูป่้วยตดิเตยีงทีต่อ้งการดูแลต่อเนื่องทีบ่า้น ศูนย์
ส่งต่อฯ กจ็ะแจง้ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขในพืน้ทีใ่หจ้ดัส่งเจา้หน้าทีไ่ปตดิตามอาการและดูแลต่อไป 
     นอกจากนี้ ส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ได้จดัตัง้คลนิิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลใน
สั ง กั ด 
ทัง้ 9 โรงพยาบาล โดยคลินิกผู้สูงอายุทุกแห่งมีคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานเดียวกนั มีการตรวจรกัษาด้วยทีม 
สหสาขาวชิาชพี อาท ิแพทย ์นักกายภาพบ าบดั เภสชักร นักสงัคมสงเคราะห์ นักจติวทิยา นักโภชนาการ 
นักวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ ดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบองค์รวม มีการคัดกรองความสามารถในการใช้
ชวีติประจ าวนั และมกีารประเมนิกลุ่มอาการผู้สงูอายุ  เช่น ภาวะสมองเสื่อม ภาวะซมึเศรา้ อาการกลัน้ปัสสาวะ
ไ ม่ อ ยู่  พ ลั ด ต ก ห ก ล้ ม  
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โดยผู้ป่วยสูงอายุที่จะเข้าตรวจในคลินิกต้องมีอายุ 70 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปต้องเป็นผู้ที่มี
อาการสงสยักลุ่มอาการผู้สูงอายุ ได้แก่ ภาวะสมองเสื่อม ภาวะกลัน้ปัสสาวะไม่อยู่ ภาวะหกล้อม เบื่ออาหาร 
ซึ ม เ ศ ร้ า  แ ล ะ 
มอีาการหรอืเจ็บป่วยหลายโรค กินยาหลายขนานมากกว่า 10 ชนิด หรอืเป็นผู้สูงอายุที่เปราะบาง พร้อม
กนันี้ โรงพยาบาลทัง้ 9 แห่ง ได้มีการเปิดช่องทางด่วนส าหรบัผู้สูงอายุ 5 ช่องทาง ซึ่งอยู่ระหว่างการ
พฒันาคุณภาพ ไดแ้ก่ หอ้งเวชระเบยีน หอ้งตรวจ หอ้งจ่ายยา หอ้งเจาะเลอืด และหอ้งเอกซเรย ์อกีทัง้ยงัมี
ก า ร ดู แ ล ต่ อ เ นื่ อ ง 
ที่บ้าน สนับสนุนการดูแลในระยะยาว รวมถึงการรกัษาพยาบาลแบบต่อเนื่อง เชื่อมโยงกบัการดูแล โดย
ระบบครอบครวัและชุมชน โดยใช้หลักการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เช่น การดูแลต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจาก
โ ร ง พ ย า บ า ล  
โดยการเยี่ยมบ้าน ร่วมกบัศูนย์บรกิารสาธารณสุข ส านักอนามยั พฒันาเครอืข่ายระหว่างโรงพยาบาล 
ศูนย์บรกิารสาธารณสุข และจดัให้มกีารประชุมร่วมกนัเพื่อพฒันาศกัยภาพการให้บรกิารและแลกเปลี่ยน
เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพสงูสุด และในอนาคตผูส้งูอายุและประชาชนทัว่ไปในพืน้ทีเ่ขต



บางขุนเทยีนและบรเิวณใกล้เคยีง จะสามารถเขา้ถึงบรกิารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
ขนาด 270 เตยีง ประกอบดว้ย อาคารผูป่้วยใน 238 เตยีง และอาคารหอพกัผูป่้วย 32 เตยีง  
 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครพฒันาศูนย์บรกิารสาธารณสุขสาขาทัง้ 76 แห่ง 
ใหเ้ป็นศูนยพ์ยาบาลผูส้งูอายุ (Nursing home) และศูนยเ์ดก็อ่อน (Nursery)  
 
3. ความคืบหน้าการด าเนินงานตามพระราชบญัญติัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ใน
วั ย รุ่ น  
พ.ศ. 2559 
 พระราชบญัญตัิการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2559 มผีลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที ่29 กรกฎาคม 2559 เป็นตน้มา มาตรา 17 (1) ได้ก าหนดให้มคีณะกรรมการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณา กรมอนามยัและกระทรวงสาธารณสุขในฐานะ
เลขานุการ ไดท้ าหน้าทีป่ระสานหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ในการจดัท ายุทธศาสตรก์ารป้องกนัและแกไ้ข
ปั ญ ห า ก า ร ตั ้ ง ค ร ร ภ์ 
ในวยัรุ่นระดบัชาติ พ.ศ. 2560 – 2569 ตามพระราชบญัญัติการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ใน
วยัรุ่น พ.ศ. 2559 ขึน้ ซึง่แผนยุทธศาสตรฉ์บบันี้ยดึวยัรุ่นเป็นศูนยก์ลาง (Teenage centered) โดยมพี่อแม่ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มสี่วนร่วมและเป็นเจ้าของร่วมกนัในการด าเนินการตาม
แนวทางทีจ่ดัท าขึน้ 
 คณะกรรมการการฯ เหน็ความส าคญัในเรื่องนี้ จงึไดเ้สนอญตัต ิเรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานคร 
ตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการเตรยีมความพร้อมรองรบัภารกิจตามพระราชบญัญัติการป้องกนัและ 
แกไ้ขปัญหาตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2559 ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่อง  
(ครัง้ที่ 5) ประจ าปี 2559 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 2 มถิุนายน 2559 และคณะกรรมการวสิามญัฯ ได้รายงาน 
ผลการพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัฯ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสมยัสามญั  
สมยัแรก (ครัง้ที ่1) ประจ าปี พุทธศกัราช 2562 เมื่อวนัพุธที ่4 มกราคม 2560 
 กรุงเทพมหานครไดร้ายงานความคบืหน้าการด าเนินการในเรื่อง ดงันี้ 
 1 . สน ับ สน ุน ให ้ก ารช ่วย เห ล อืผู ้ป ระสบปัญ ห าการตั ง้ค รรภ ์ใน ว ยั รุ ่น ใน เข ต
ก ร ุง เ ท พ ม ห า น ค ร 
ให้ได้รบัการช่วยเหลือ การสงเคราะห์ การจดัสวสัดิการเบื้องต้น ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตาม
ศกัยภาพและ 
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ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการฟ้ืนฟู พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน ผู้ประสบปัญหาทางสงัคม เพื่อให้
สามารถด ารงชวีติไดอ้ย่างปกติ 
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมในการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหาการ
ตั ้ ง ค ร ร ภ์ 
ในวยัรุ่น ใหเ้ป็นไปตามภารกจิของหน่วยงานและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 
 3. สนับสนุนและส่งเสรมิให้ความคุ้มครองและพทิกัษ์สทิธ ิการช่วยเหลอืวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์
และบุคคลในครอบครวัที่ประสบความเดือดร้อน มีรายได้น้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีภูมิล าเนาใน
กรุงเทพมหานครให้ได้รบัการช่วยเหลอื ให้ค าปรึกษาแนะน าการแก้ไขปัญหา ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินการช่วยเหลอืและแกไ้ขปัญหาของการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น 
 4. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหญิงตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น โดยประสานให้
ส านักงานเขต 50 เขต ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสงัคมในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสงัคมในพื้นที่
รบัผดิชอบ 
 5. เขา้ร่วมประชุมกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ในด้านการขบัเคลื่อนการด าเนินงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น 
 6. ด าเนินงานตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยก าหนดใหม้ารดาตัง้ครรภ์ 
ในวยัรุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งไดร้บัการดูแล 
 7. ด าเนินงานด้านเด็กเร่ร่อน ในศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง โดยมี
นักพฒันาสงัคม (ลูกจ้างชัว่คราว) ในพื้นที่ปฏิบตัิหน้าที่ในด้านการจดัสวสัดกิารในเชงิป้องกนั เช่น การให้
ค า ป รึ ก ษ า แ น ะ น า 
การส่งเสรมิฟ้ืนฟูสุขภาพอนามยั และให้ความรู้ด้านการป้องกนัการติดเชื้อทางเพศสมัพนัธ์แก่เดก็ เยาวชน 
และวยัรุ่น 
 8. ด าเนินการจดัโครงการจดัสวสัดกิารการสงเคราะห์และคุม้ครองสวสัดกิารเด็ก ปี 2562 
โดยจดักิจกรรมสมัมนาให้ความรู้และส่งเสรมิทศันคติเชงิบวกเรื่องเพศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
แก้ไขปัญหาตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพและเพิ่มประสทิธภิาพ
บุ ค ล า ก ร 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานด้านเด็กและเยาวชน และส่งเสรมิสนับสนุนให้เกิดกลไกการพทิกัษ์ปกป้อง
คุม้ครองเดก็และเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผูน้ าชุมชน แกนน าชุมชน และประชาชน
ทัว่ไป จาก 50 ส านักงานเขต เขตละ 2 คน จ านวน 100 คน เจ้าหน้าที่ด าเนินการ จ านวน 17 คน และ
วิทยากร จ านวน 5 คน รวมทัง้สิ้น 122 คน ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ 
โรงแรมทเีค พาเลช เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 
 9. ด าเนินงานตามค าสัง่คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อ านวยการส านักพฒันา
สงัคมเป็นอนุกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานการสงเคราะห์และสวสัดภิาพสงัคม เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ โดยมีค าสัง่คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์กรุงเทพมหานคร ที ่
1/2561 ลงวนัที่ 27 พฤศจกิายน 2561 เรื่อง แต่งตัง้คณะท างานขบัเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และคณะท างาน
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2560 – 2569) ดงันี้  



 คณะท างานขบัเคลื่อนยุทธศาสตรท์ี ่1 พฒันาระบบการศกึษาทีส่่งเสรมิการเรยีนรูด้า้นเพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม รับผิดชอบโดยส านัก
การศกึษา ผูอ้ านวยการส านักการศกึษาเป็นประธานคณะท างาน  
 คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ในการเลี้ยงดู สรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสารดา้นสุขภาวะทางเพศของวยัรุ่น รบัผดิชอบโดยส านักพฒันา
สงัคม ผูอ้ านวยการส านักพฒันาสงัคมเป็นประธานคณะท างาน 
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 คณะท างานขบัเคลื่อนยุทธศาสตรท์ี ่3 พฒันาระบบบรกิารสุขภาพทางเพศและอนามยัการ
เจรญิพนัธ์ที่มคีุณภาพ และเป็นมติร รบัผิดชอบโดยส านักการแพทย์ ผู้อ านวยการส านักการแพทย์เป็นประธาน
คณะท างาน คณะท างานขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอื การคุ้มครองสทิธิ
อนามยัเจรญิพนัธุแ์ละการจดัสวสัดกิารในกลุ่มวยัรุ่น รบัผดิชอบโดยส านักพฒันาสงัคม ผูอ้ านวยการส านัก
พฒันาสงัคมเป็นประธานคณะท างาน 
 คณะท างานขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสรมิบูรณาการการจดัการฐานขอ้มูล งานวจิยั
และการจดัการความรู ้รบัผดิชอบโดยส านักอนามยั ผูอ้ านวยการส านักอนามยัเป็นประธานคณะท างาน  
 โดยก าหนดการประชุมพจิารณาร่างยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์ 
ในวยัรุ่นกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ฯ ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัพฤหัสบดีที่ 31 
มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 อาคารธานีนพรตัน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 
ดิ น แ ด ง  
เพื่อร่วมกนัพจิารณาแผนยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นต่อไป 
 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 คณะกรรมการฯ เสนอแนะใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการในเรื่อง ดงันี้ 
 1. ทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจดัท าแผนการด าเนินงานใหส้อดคล้องกบักฎกระทรวง  
 2. ในกรณีที่เด็กขอยุติการศกึษาสายสามญั ควรจดัทางเลอืกให้นักเรยีนตัง้ครรภ์ได้ฝึก
อาชพีที่โรงเรยีนฝึกอาชพีของกรุงเทพมหานคร  
 
4. การด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานคร 
  โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจติเวชที่เป็นปัญหาสุขภาพจติที่ส าคญั เนื่องจากเป็นความเจ็บป่วย
ท า ง จิ ต 
ทีม่คีวามรุนแรง ส่งผลต่อคุณภาพชวีติและก่อใหเ้กดิความสญูเสยี กล่าวคอืเป็นโรคทีส่ามารถน าไปสู่การท า
ร้ายตนเองและฆ่าตัวตาย จากการส ารวจระดับประเทศพบอัตราความชุกร้อยละ 2.7 ส าหรับพื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
พบอตัราความชุกรอ้ยละ 5 เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นสงัคมเมอืงทีม่คีวามเจรญิอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมี
การปรบัตวัต่อการใชช้วีติมคีวามเสีย่งต่อการเกดิปัญหาสุขภาพ เกิดความวติกกงัวล ความเครยีดน าไปสู่โรค



ซมึเศรา้ได ้หากไม่ไดร้บัการดูแลช่วยเหลอื มแีนวโน้มฆ่าตวัตายไดใ้นทีสุ่ด ทัง้นี้การเขา้ถงึบรกิารของกลุ่ม
เสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้าน้อยมีเพียงร้อยละ 25.35 ท าให้กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยซึมเศร้าไม่ได้รบัการดูแล
ช่วยเหลอื ท าใหน้ าไปสู่การฆ่าตวัตาย 
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรุงเทพมหานคร ได้ส ารวจสุขภาพใจคือความสุขและความเครียดของ
ประชาชนวยัท างานอายุ 15 – 60 ปี ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทุกสาขาอาชพี ในเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม 
2561 ใช้กลุ่มตัวอย่าง 2,261 คน ผลส ารวจปรากฏดงันี้ ในด้านความสุขตามเกณฑ์มาตรฐานกรมสุขภาพจติที่มี
ค ะ แ น น เ ต็ ม  
45 คะแนน พบประชาชนมคีวามสุขในเกณฑ์ปกตเิท่ากบัคนทัว่ไป คอื มคี่าคะแนน 28 - 34 คะแนน ร้อยละ 49.36  
มีคะแนนสูงกว่าคนทัว่ไป 35 - 45 คะแนน ร้อยละ 18.53 สรุปรวมทั ้ง 2 กลุ่มนี้ มีความสุขอยู่ ในระดับด ี 
ร้อยละ 67.89 ที่ เหลือร้อยละ 32.11 มีความสุขอยู่ ในระดับที่ต ่ ากว่าปกติ คือ ต ่ ากว่า 27 คะแนนลงมา  
เมื่อเปรียบเทียบกับผลส ารวจในระดับประเทศในกลุ่มอายุ  15 ปีขัน้ไป เมื่ อ พ.ศ. 2558 พบว่าสัดส่วน 
คนกรุงเทพมหานครมีความสุขน้อยกว่าภาพรวมประเทศที่ได้ร้อยละ 83.6 และสัดส่วนคนกรุงเทพมหานคร 
มคี่าความสุขในระดบัที่ต ่ากว่าปกติมากกว่าภาพรวมประเทศที่ได้ร้อยละ 16.4 หรอืมากกว่าเกือบ 2 เท่าตวั ส่วน 
ดา้นความเครยีด ซึง่มคีะแนนรวม 15 คะแนน ผลพบว่า มคีวามเครยีดระดบัน้อยคอืคะแนนต ่ากว่า 4 คะแนนลงมา 
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ซึ่งจัดว่าเป็นระดับที่พอใจได้ในคนปกติมีร้อยละ 55 ที่ เหลืออีกร้อยละ 45 มีความเครียดผิดปกติ โดยมี
ความเครยีดระดบัปานกลางคะแนน 5 - 7 ร้อยละ 29 เครยีดระดบัมากคะแนน 8 - 9 รอ้ยละ 8 และเครยีดระดบัมาก
ที่ สุ ด  
10 – 15 รอ้ยละ 8 
  ศูนย์สุขภาพจติที่ 13 เร่งบูรณาการการท างานร่วมกบักรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
ภาครฐัอื่นๆ อย่างใกลช้ดิ และพฒันาความรูใ้หอ้าสาสมคัรสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครและขยายผลถึง
ผูน้ าชุมชนต่างๆ ดว้ย รวมทัง้พฒันาเทคโนโลยเีพื่อเพิม่การเขา้ถงึบรกิารขอ้มูลความรู้สุขภาพจติทีง่่ายขึ้น
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
ทุกกลุ่ม ซึง่สภาพทีอ่ยู่อาศยัมหีลายรูปแบบและเหมาะสมกบัสภาพวถิชีวีติ เพื่อดูแลส่งเสรมิป้องกนัปัญหา
สุขภาพจติ 
  ส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร ได้จดับรกิารสุขภาพจิตสู่งานบรกิารของศูนย์บรกิาร
สาธารณสุข 4 มติ ิได้แก่ การสร้างเสรมิ การป้องกนั การบ าบดัรกัษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพ พฒันาระบบ
และจดับรกิารสุขภาพจติเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทัง้เชงิรบัในศูนย์บรกิารสาธารณสุข 68 แห่ง และเชงิรุกใน
ชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ
สุขภาพจติ 
 ปัญหาของการบรกิารและการดูแลผูป่้วยจติเวช 
 1. การดูแลรกัษาผูป่้วยจติเวชเร่ร่อน ไรบ้้าน ไม่มบีตัรประจ าตวัประชาชน (เจ้าหน้าที่น าส่ง) 
ท าให้ไม่สามารถเก็บค่ารกัษาพยาบาลได้และหลังจากอาการดีขึ้นไม่สามารถจ าหน่ายได้ อีกทัง้สถาน
สงเคราะหส์ าหรบัดูแลบุคคลเหล่านี้มนี้อยมาก 



 2. การเขา้ถงึบรกิารของผูป่้วยจติเวชยงัน้อย จ าเป็นตอ้งทบทวนกจิกรรมและพฒันาระบบ 
(ร่วมกนัหลายฝ่าย) ตัง้แต่การคน้หาคดักรอง การวนิิจฉัย รกัษา การตดิตามดูแลต่อเนื่องระยะยาว การเฝ้า
ระวงัการกลบัซ ้า การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การสรา้งอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติ 
 3. การตดิตามดูแลต่อเนื่องในชุมชนส าหรบัผู้ป่วยจติเวชเรือ้รงั เพื่อป้องกนัการขาดยาและ 
กลบัเป็นซ ้ายงัมนี้อยมาก ระบบการติดตามดูแลในกรุงเทพมหานครนัน้ต้องอาศยัหน่วยงานในพืน้ที่ เช่น 
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 
 4. ผู้ป่วยจติเวชเรือ้รงัหลายรายมปัีญหาโรคทางกายร่วมดว้ย แต่โรงพยาบาลจติเวชจะไม่
ม ี
อายุรแพทยห์รอืแพทย์ฝ่ายกายสาขาอื่นๆ ทีผ่่านมาการส่งต่อผูป่้วยไปรกัษาที่โรงพยาบาลฝ่ายกายมคีวามยาก 
ล าบากมาก ไดร้บัการปฏเิสธดว้ยหลากหลายเหตุผล 
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 คณะกรรมการฯ เสนอแนะใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการในเรื่อง ดงันี้ 
 1. เรื่องการรกัษา โรงพยาบาลในสงักดัส านักการแพทย์ทุกแห่ง รวมทัง้โรงพยาบาลวชริพยา
บาล ควรจดัตัง้ Ward จติเวช ใหม้จี านวนเตยีงทีเ่พยีงพอในการดูแลผูป่้วย 
 2. เรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ส านักอนามยัควรจดัท าแผนให้เอกชนด าเนินการ 
Screening ภารกจิทีจ่ะตอ้งถ่ายโอนให้หน่วยบรกิารปฐมภูมดิ าเนินการ เช่น งานส่งเสรมิสุขภาพ การคดักรองผู้
ที่มคีวามเครยีด การคดักรองภาวะซึมเศร้า การตรวจคดักรองคนไขโ้รคจติ เป็นต้น โดยส านักอนามยัมี
ห น้ า ที ่ 
จดัอบรมและพฒันาบุคลากร รวมทัง้ตรวจสอบ ก ากบัตดิตามการด าเนินงาน 
 3. เรื่องการมีส่วนร่วม ส านักอนามยัควรจดักิจกรรมในชุมชน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นต์  
โดยใหชุ้มชนมสี่วนร่วมในการคน้หาผูป่้วย  
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     คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญตัติขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษา 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช   ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร ได้ตัง้
คณะกรรมการวสิามญัพิจารณาญัตติดงักล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั  
สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่7) ประจ าปีพุทธศกัราช 2562 เมื่อวนัพุธที ่15 พฤษภาคม 2562 
 
5. การดแูลปัญหาโรคทางสายตาของคนกรงุเทพฯ 

          จากการส ารวจพบว่าประชากรไทยมคีวามชุกของภาวะตาบอดรอ้ยละ 0.59 สายตาเลอืนราง 
รอ้ยละ 1.57 สาเหตุส าคญัของภาวะตาบอด คอื ต้อกระจก ร้อยละ 51 รองลงมาต้อหนิ ร้อยละ 9.8 ภาวะ
ตาบอดในเดก็ ร้อยละ 5.7 เบาหวานเขา้จอประสาทตา ร้อยละ 2.5 กระจกตาขุ่น ร้อยละ 2.0 ทัง้นี้รอ้ยละ 
80 ของภาวะตาบอดสามารถป้องกนัหรอืรกัษาได้ องค์การอนามยัโลก (WHO) ได้ตัง้เป้าหมายการลด



ความชุกภาวะตาบอดใหต้ ่ากว่ารอ้ยละ 0.50 ภายในปี พ.ศ. 2560 เป้าประสงคข์องการพฒันาระบบบรกิาร
สุขภาพสาขาจกัษุ คอื การลดความชุกภาวะตาบอดให้ต ่ากว่าร้อยละ 0.50 เพิม่คุณภาพและการเขา้ถึง
บรกิารใน 5 โรคหลกั คอื     ตอ้กระจก โรคจอประสาทตา (เน้นเบาหวานและ ROP) ตาบอดในเดก็ ตอ้หนิ
กระจกตาขุน่ ลดระยะเวลารอคอย และลดการส่งต่อออกนอกเขต 
  โดยส่วนมากผู้ที่มาพบแพทย์มกัมาด้วยอาการตามวั เห็นเงาหรอืจุดด าลอยไปมา หรอื
เหน็แสงแวบคลา้ยฟ้าแลบ ซึง่เป็นอาการเตอืนว่าจอประสาทตาอาจมปัีญหา แต่ความจรงิคอืความเสยีหาย
ข อ ง 
จอประสาทตาอาจเกดิขึ้นอย่างเงยีบๆ โดยไม่มอีาการใดๆ เลย ดงันัน้ ค าแนะน าที่ดทีีสุ่ดคอือย่างน้อยควร
ไดร้บัการตรวจตาดว้ยจกัษุแพทยอ์ย่างนอ้ยสกัครัง้ โดยเฉพาะหากคุณเป็นผูท้ีอ่ยู่ในกลุ่มเสีย่ง ซึง่ไดแ้ก่ ผูท้ี่
มปีระวตัิบุคคลในครอบครวัเป็นโรคจอตา ผู้ที่มอีายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ทีม่สีายตาสัน้มากคอื
สัน้ 600 ขึ้นไป รวมถึงผู้ที่เคยท า LASIK มาก่อน ควรได้รบัการตรวจจอประสาทตาอย่างสม ่าเสมอ ไม่
จ าเป็นตอ้งรอใหม้อีาการ 
  สรุปการตรวจสุขภาพนักเรียน การตรวจคดักรองปัญหาสายตาสัน้ ปีการศึกษา 2559 – 
2561 
 ปีการศึกษา 2559 (เฉพาะโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 437 แห่ง) นักเรยีนได้รบัการ
ตรวจสุขภาพทัง้หมด 276,210 คน พบปัญหาสายตาสัน้ 16,014 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.79 
  ปีการศึกษา 2560 (โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 437 แห่ง โรงเรียนสงักัดอื่น 119 
แห่ง) นักเรยีนได้รบัการตรวจสุขภาพทัง้หมด 309,184 คน พบปัญหาสายตาสัน้ 21,576 คน คดิเป็นร้อย
ละ 6.98 
  ปีการศึกษา 2561 (ส่งรายงานมา 86 แห่ง) นักเรยีนไดร้บัการตรวจสุขภาพทัง้หมด 36,778 
คน 
พบปัญหาสายตาสัน้ 3,400 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.24 
 สรุปการตรวจสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีข้ึนทะเบียนรักษา ณ ศูนย์บริการ
ส า ธ า ร ณ สุ ข  
68 แห่ง 
  ปี 2559 จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรกัษา ณ ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 68 
แห่ง 
จ านวน 22,942 คน จ านวนและรอ้ยละของผูป่้วยขึน้ทะเบยีนไดร้บัการตรวจดา้นตา (คดักรอง DR) จ านวน
17,195 คน รอ้ยละ 75 ปกต ิจ านวน 12,284 คน รอ้ยละ 71.44 ผดิปกต ิจ านวน 4,911 คน รอ้ยละ 28.56 
  ปี 2560 จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบยีนรกัษา ณ ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 68 
แห่ง 
จ านวน 21,679 คน จ านวนและรอ้ยละของผูป่้วยขึน้ทะเบยีนไดร้บัการตรวจดา้นตา (คดักรอง DR) จ านวน
16,812 คน ร้อยละ 77.55 ปกติ จ านวน 13,216 คน ร้อยละ 78.61 ผิดปกติ จ านวน 3,596 คน ร้อยละ 
21.39 
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  ปี 2561 จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบยีนรกัษา ณ ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 68 
แห่ง 
จ านวน 21,011 คน จ านวนและรอ้ยละของผูป่้วยขึน้ทะเบยีนไดร้บัการตรวจดา้นตา (คดักรอง DR) จ านวน
16,535 คน รอ้ยละ 79 ปกต ิจ านวน 13,520 คน รอ้ยละ 82 ผดิปกต ิจ านวน 3,015 คน รอ้ยละ 18.23 
  ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบยีนรกัษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ได้รบัการ
ตรวจตา รอ้ยละ 70      
 
   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
    คณะกรรมการฯ เสนอแนะใหส้ านักอนามยัด าเนินการ ดงัน้ี 

 1. จดัซื้อเครื่องวดัความดนัลูกตาประจ าศูนยบ์รกิารสาธารณสุขทุกแห่ง 
   2. จดัซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตา ใหม้คีรบถว้นเพยีงพอต่อการใหบ้รกิารกลุ่มเสีย่ง 
                       3. จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาจักษุ  โดยวางแผนการ 
Screening  
การส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนั และการส่งต่อ ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
   และเสนอแนะใหส้ านักการแพทยด์ าเนินการ ดงันี้ 
            1. จดัซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการตรวจรกัษาโรคตาในโรงพยาบาลทุกแห่ง และควรยกเลิก 
การใชป้้ายตรวจวดัสายตาแบบกระดาษ 
                       2. จดัท าแผนในเรื่องส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค ตรวจคดักรอง ตรวจวดัสายตาประกอบแว่น  
การคดักรองโรคตาทัง้ระบบ และระบบการส่งต่อ รวมทัง้ขอให้น าเรื่องนี้หารอืในที่ประชุมคณะกรรมการ
พฒันาระบบบรกิารสุขภาพ (Service plan) สาขาจกัษุ เขตสุขภาพที ่13 กรุงเทพมหานคร 
   3.  เปิดคลนิิกพเิศษนอกเวลาใหบ้รกิารตรวจรกัษาโรคตา 
   4. จดัท าแผนการจ้างนักทศันมาตรห่วงเวลาหรอืจดัอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏบิัติงานในคลนิิก 
พเิศษนอกเวลา  
   5. จดัใหม้บีรกิารตรวจวดัสายตาประกอบแว่นทุกโรงพยาบาลในสงักดั โดยให้เอกชนเขา้
มาด าเนินการ 
 
6. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในสถานประกอบการตามพระราชบญัญติัควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562 และการลงนามความร่วมมือ 10 
แนวทางฯ 
  ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชพีและโรคที่เกิดจากสิง่แวดล้อม 
แนวโน้มจะมคีวามรุนแรงมากขึ้น และยงัไม่มกีลไกในการเฝ้าระวงัป้องกนั และควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ  
เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชน จึงสมควรมีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรคจากการประกอบ
อ า ชี พ 
และโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยไม่ให้ซ ้าซ้อนกับกฎหมายอื่นและไม่เป็นการเพิ่มภาระแก่ประชาชน โดยก าหนด
ขอบเขต      ในการบงัคบัใช้กฎหมาย ให้ใช้บงัคบักบันายจา้ง ลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ หน่วยบรกิารประชาชนที่



ได้รบัหรอือาจะได้รบัมลพษิ แต่ไม่ใช้บงัคบักบัราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนท้องถิ่น และ
กิ จ ก า ร อื่ น ต า ม ที่ ก า ห น ด 
ในกฎกระทรวง และให้มีคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครท าหน้าที่ด าเนินงาน
ด้ า น เ ท ค นิ ค ที่ เ กี่ ย ว กั บ 
การเฝ้าระวงั การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคที่เกิดจากสิง่แวดล้อม ให้รฐัมนตรี
ประกาศรายชื่อและอาการส าคัญของโรคที่ต้องเฝ้าระวงั ป้องกัน หรือควบคุม และออกกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานการใหบ้รกิารของหน่วยบรกิารอาชวีเวชกรรมและหน่วยบรกิารอาชวีเวชกรรมสิง่แวดลอ้ม ในการเฝ้าระ
หวงัโรคจากการประกอบอาชพี 
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และโรคจากสิง่แวดล้อม ให้นายจ้างจดัให้มกีารตรวจสุขภาพลูกจ้าง รวมถึงแรงงานนอกระบบให้มสีทิธไิด้รบัการ
ตรวจสุขภาพเช่นเดยีวกนั นอกจากนี้ก าหนดให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพษิต้องจดัให้มกีารเฝ้า
ระวงัสุขภาพของประชาชนทีไ่ดร้บัหรอือาจได้รบัมลพษิ และใหน้ายจา้งหรอืผู้รบัผดิชอบในสถานพยาบาลมหีน้าที่
แ จ้ ง ข้ อ มู ล ใ น ก ร ณี 
ที่พบลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ หรอืประชาชนที่ได้รบัหรอือาจได้รบัมลพษิ ซึ่งสงสยัว่าเป็นโรคจากการประกอบ
อาชพีหรอืโรคจากสิง่แวดล้อมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนการป้องกนัและควบคุมโรคจากการประกอบอาชพีและ 
โรคจากสิง่แวดล้อม ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัตัง้หน่วยปฏบิตัิการ เพื่อท าหน้าที่ในการสอบสวนโรค การเฝ้า
ร ะ วั ง  
การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิ่งแวดล้อม และก าหนดโทษส าหรบัผู้ฝ่าฝืน
แ ล ะ 
ไม่ปฏบิตัติามทีก่ฎหมายก าหนด 
  ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 120 วนันับแต่ 
วนัประกาศ ซึ่งครบก าหนดในวนัที่ 19 กนัยายน 2562 เพื่อก าหนดกลไกการเฝ้าระวงั การป้องกนั และการควบคุม
โรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบการแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกบัการเฝ้าระวงั การ
ป้ อ ง กั น  
และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชพีแก่ลูกจา้ง หรอืโรคจากสิง่แวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รบัหรอือาจะได้รบั 
มลพิษให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกันโรค และก าหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมี
ห น้ า ที ่
หรอืรายงานเกี่ยวกบัการพบหรอืมเีหตุสงสยัว่าเกิดโรคจากการประกอบอาชพีหรอืโรคจากสิง่แวดล้อมต่อพนักงาน
เจา้หน้าทีห่รอืกรมควบคุมโรค เพื่อใหส้ามารถด าเนินการกบัสถานการณ์การเกดิโรคดงักล่าวไดท้นัท่วงที 
  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืด้านการส่งเสรมิสุขภาพและ



ป้ อ ง กั น โ ร ค ค น วั ย ท า ง า น ท า ง า น 
ในสถานประกอบการ เมื่อวนัที ่12 กนัยายน 2562 โดยม ีพล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน
พธิลีงนาม โดยความร่วมมอืดงักล่าว เป็นการลดความซ ้าซ้อนในการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ โดยปรบัปรุง
ฐานขอ้มูลสารสนเทศการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคใหม้คีวามเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ส่งเสรมิ
การใช้ข้อมูลร่วมกันในการวางแผนและขับเคลื่อนการด าเนินงาน รวมถึงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
น อ ก จ า ก นี้  ไ ด้ ร่ ว ม กั บ ภ า คี 
ที่เกี่ยวขอ้ง และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) พฒันารูปแบบของการส่งเสรมิสุขภาพ 
คนวยัท างานด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง “ปลอดภยัด ีสุขภาพด ีงานด ีมคีวามสุข ในสถานประกอบการ” เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางสุขภาพในแต่ละมิติและความต้องการของสถานประกอบการ ทัง้นี้  แนวทางด้านสุขภาพ 10 
แนวทาง ประกอบด้วย ชุดที ่1 หุ่นด ีสุขภาพด ีชุดที่ 2 จติสดใส ใจเป็นสุข ชุดที ่3 ครอบครวัสดใส ใส่ใจดูแล ชุดที ่
4  สุ ด ย อ ด 
คุณแม่ ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิตซินโดรม ชุดที่ 7  สถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
จะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชวีีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ ชุดที่ 9  
โรงอาหารปลอดภยัใส่ใจสุขภาพ และชุดที ่10 สถานประกอบการปลอดภยัสิง่แวดลอ้มด ีมสีมดุลชวีติ 
      คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญตัติขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษา 
แนวทางการส่งเสรมิสุขภาพป้องกนัโรคในสถานประกอบการตามพระราชบญัญตัคิวบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และการลงนามความร่วมมือ 10 แนวทางฯ   ซึ่ งสภา
กรุงเทพมหานคร ไดต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาญตัตดิงักล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมยัประชุมสามญั  สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่4) ประจ าปีพุทธศกัราช 2562 เมื่อวนัพุธที ่30 ตุลาคม 2562 
 
 
 
 

- 10 - 
 
7. การพฒันาศกัยภาพและทกัษะความรู้ในระดบัพื้นท่ีผู้ดแูลผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
  ประเทศไทยจะเขา้สู่ “สงัคมสูงอายุระดบัสุดยอด” เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสดัส่วน 
สงูถึงร้อยละ 28 ของประชากรทัง้หมด ซึ่งการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ส่งผลกระทบทัง้ทางด้านสุขภาพ 
เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม การเตรียมการเพื่อรองรบัสภาพปัญหาของผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นส าคญั 
เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพที่เรื้อรงั ซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายสูง ส านักงานวิจยัเพื่อการพัฒนา
ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ไ ท ย  
ได้คาดประมาณงบประมาณที่ต้องใช้ในการดูแลระยะยาวส าหรบัผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง โดยเฉลี่ย
แลว้สงูถงึประมาณ 15,000 ลา้นบาทต่อปีหรอืรอ้ยละ 0.1 ของ GDP ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2565 จงึต้อง
เ น้ น 
ใหค้วามส าคญักบัการสง่เสรมิสขุภาพกอ่นวยัสงูอายแุละเมื่อเขา้สู่วยัสงูอายุ เพื่อลดภาระดา้นเศรษฐกจิของ
ประเทศ ครอบครวัและสงัคม 



  กระทรวงสาธารณสุข จงึไดด้ าเนินงานตามนโยบายของรฐับาลดา้นที ่3 การลดความเหลื่อม
ล า้ของสงัคม และการสร้างโอกาสการเขา้ถงึบรกิารของรฐั ขอ้ 4 เตรยีมความพรอ้มสงัคมผู้สงูอายุ เพื่อยกระดบั
การดูแลดา้นสุขภาพและสงัคมส าหรบัผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิในชุมชนดว้ยนักบรบิาลชุมชน โดยมบีทบาท
ห น้ า ที ่ 
1. ปฏิบตัิงานเต็มเวลาตามแผนการดูแลของผู้สูงอายุที่มกี าหนดไว้เต็มเวลา 2. ปฏบิัติงานด้านการดูแล
สุขภาพและสงัคมส าหรบัผู้สงูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิหรอืพกิาร 3. ปฏบิตัิงานภายใตก้ารบงัคบับญัชาและการ
จ้างงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้าน
สุขภาพ 
  การพฒันาศกัยภาพและทกัษะของผูป้ฏบิตัหิน้าที่บทบาทนักบรบิาลชุมชน ดา้นการดูแล
ผูส้งูอายุ (ครู ก.) ในครัง้นี้ เพื่อใหส้ามารถถ่ายทอดองคค์วามรูไ้ปยงับุคลากรทีดู่แลผูส้งูอายุที่มภีาวะพึง่พงิ 
ในชุมชน หวงัลดค่าใช้จ่ายด้านบรกิารสุขภาพลง ผู้สูงอายุได้รบัการส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนั ควบคุม โรค 
รกัษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน อย่างทัว่ถงึเท่าเทยีม เสรมิสรา้งความเสมอภาคเพื่อรองรบัสงัคม
ผูส้งูอายุ เพื่อคนไทยมสีุขภาวะที่ด ีนักบรบิาลชุมชน (ครู ก.) จงึนับเป็นบุคลากรที่ส าคญั เนื่องจากต้องไป
ปฏบิตัิงานหน้าที่เป็นผู้ปฏบิตัิงาน ควบคุม ก ากบัการท างานของนักบรบิาลชุมชนหรอืนักบรบิาลท้องถิ่นใน
ระดบัเขต ระดบัพืน้ที ่เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้คีวามรูท้ี่เกีย่วกบัการดูแลเฉพาะโรค การดูแลแผล 
ภาวะวกิฤตกบัการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ (CPR/AED) การดูแลทางจติใจ สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนระบบส่งต่อ
ทัง้ทางด้านสุขภาพและทางสงัคม เพื่อสร้างและพฒันานักบรบิาลชุมชน (ครู ก.) ให้มปีระสบการณ์ในการ
ปฏบิตัมิากยิง่ขึน้ 
  แนวทางการขบัเคลื่อนมาตรฐานหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ และหลักสูตร
ส าหรบันักบรบิาลชุมชน ทัง้นี้ เพื่อหารอืแนวทางการขบัเคลื่อนมาตรฐานหลกัสตูรกลางของประเทศสู่การ
ปฏบิตัิที่มแีนวทางด าเนินการที่ชดัเจน โดยมกีลไกระดบันโยบายในรูปคณะกรรมการระดบัชาติเพื่อการ
ควบคุม ก ากบั และพฒันาหลกัสูตรกลางใหม้กีารก ากบัดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และส่วนภูมภิาค เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการการด าเนินงานและเกิด
การบูรณาการงานด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างแท้จรงิ รวมทัง้การพจิารณาความเหมาะสมหลกัสูตรส าหรบันัก
บรบิาล เพื่อไม่ใหท้ าลายระบบจติอาสาทีม่อียู่เดมิ และต่อยอดใหเ้กดิการสรา้งนักบรบิาลชุมชนใหค้รอบคุลม
ทุกพืน้ที ่โดยการต่อยอดจากหลกัสูตรขัน้กลาง 70 ชัว่โมง ผนวกกบังานดา้นสงัคมใหเ้ขา้กบับรบิทของแต่
ละพืน้ที ่และมแีนวทางทีช่ดัเจนและค่าตอบแทนทีห่มาะสมในการปฏบิตังิานเป็นประจ า  
   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

          คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจดัอบรมผู้ดูแล (Care giver) ที่ผ่านการ
อบรม  

หลกัสตูร 70 ชัว่โมง มาอบรมเพิม่อีก 50 ชัว่โมง เป็น 120 ชัว่โมง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรนักบรบิาล
ชุมชน โดยประสานคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาชจดัอบรม ส านักอนามยัมี
ห น้ า ที ่
ในการตรวจ ก ากบัตดิตามการด าเนินงาน 
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8. ความคืบหน้าการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพกรงุเทพมหานคร คณะกรรมการ
พฒันาคณุภาพชีวิตระดบัเขต  
   ความคืบหน้าการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพกรงุเทพมหานคร 
  ตามทีก่รุงเทพมหานครร่วมกบัส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตไิดล้งนามในบนัทกึ
ข้อตกลงสนับสนุนการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 16  
กรกฎาคม 2561 ณ หอ้งประชุมรตันโกสนิทร ์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นัน้ 
   ผู้ว่ าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร และระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพกรุงเทพมหานครต่างๆ ดงันี้ 
  1 . ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั ้ง
อนุกรรมการการเงนิการคลังและทรพัย์สินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มีผลบังคบัใช ้
ตัง้แต่วนัที ่20 มถิุนายน 2562) 
  2. ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่ อง 
คณะอนุกรรมการ 
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเขต พ.ศ. 2562 (มผีลบงัคบัใช ้ตัง้แต่วนัที ่31 กรกฎาคม 2562) 
  3. ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ
คดัเลอืก 
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการหลกัประกนัสุขภาพเขต พ.ศ. 2562 (มผีลบงัคบัใช้ ตัง้แต่วนัที่ 31 กรกฎาคม 
2562) 
   4. ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ
สรรหา 
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเขต พ.ศ. 2562 (มผีลบงัคบัใช้ ตัง้แต่วนัที่ 31 
กรกฎาคม 2562) 
  5. ประกาศคณะกรรมการกองทุ นหลักประกันสุ ขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่ อง 
คณะอนุกรรมการ 
สนับสนุนการจดับริการดูแลระยะยาวส าหรบัผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2562  (มผีลบงัคบัใช ้ตัง้แต่
วนัที ่2 สงิหาคม 2562) 
  6. ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตัง้
อนุกรรมการสนับสนุนการจดับรกิารดูแลระยะยาวส าหรบัผู้สงูอายุที่มภีาวะพึ่งพงิ พ.ศ. 2562 (มผีลบงัคบั
ใช ้ตัง้แต่ 2 สงิหาคม 2562) 
  7. ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
แต่งตัง้ 
อนุกรรมการการด้านกฎหมายกองทุนหลักประกนัสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 (มีผลบงัคบัใช ้
ตัง้แต่วนัที ่2 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป)   
  8. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ 



วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 (มผีลบงัคบัใช ้ตัง้แต่วนัที ่4 กนัยายน 2562) 
  9. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ
ด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 (มผีลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2562) 
  10. ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (มผีลบงัคบัใช้ ตัง้แต่วนัที่ 2 
ธนัวาคม 2562) 
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  11. ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง การคดัเลอืก
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพเขต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (มผีลบงัคบัใช ้
ตัง้แต่วนัที ่2 ธนัวาคม 2562) 

 การคดัเลอืกและสรรหาผู้แทนเพื่อเขา้เป็นคณะอนุกรรมการกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพเขต 

ส านักงานเขต 50 แห่ง และศูนย์บรกิารสาธารณสุข 68 ศูนย์ ได้ด าเนินการคดัเลอืกและ สรรหาเสรจ็สิ้น
แลว้     เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2562 และไดส้่งรายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกและสรรหาเป็นอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพเขตใหส้ านักอนามยั ตามก าหนดภายในวนัที ่2 ตุลาคม 2562 
พบว่า มีบางเขตที่ย ังขาดบางองค์ประกอบจึงต้องมีการคัดเลือกและสรรหาอนุกรรมการกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพเขต (เพิม่เตมิ)   
   เมื่อวนัที่ 28 พฤศจกิายน 2562 ส านักอนามยัในฐานะเลขานุการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร ได้ประสานให้ส านักงานเขตด าเนินการสรรหาอนุกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภ า พ เ ข ต 
ให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที่ 14 มกราคม 2563 และด าเนินการคดัเลอืกอนุกรรมกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
เ ข ต 
ใหแ้ล้วเสรจ็ภายในวนัที ่17 มกราคม 2563 ทัง้นี้คาดว่าจะเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ลงนามใน
ค าสัง่แต่งตัง้อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทนุหลกัประกนัสุขภาพเขต ภายในเดอืน มกราคม 2563  
เพื่อร่วมกนัขบัเคลื่อนการด าเนินงานและบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพกรุงเทพมหานคร ใน
ระดบัพืน้ทีต่่อไป 
  ส านักอนามัยได้ จัดประชุมชี้ แจงการด า เนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร   ในระดบัเขตพื้นที ่ในวนัที่ 6 ธนัวาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 
19 อาคารธานีนพรตัน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดนิแดง ให้กบัผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตและหวัหน้าฝ่ายพฒันา
ชุมชนและสวสัดกิารสงัคม      สงักดัส านักงานเขต ๕๐ แห่ง และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ  มีหนั งสือที่  สปสช.5.42/1715 ลงวันที่  6 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 



ปีงบประมาณ 2563 โดยส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตแิจง้การจดัสรรงบบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพ
แ ล ะ ป้ อ ง กั น โ ร ค ที่ ด า เ นิ น ก า ร 
ในชุมชน ตามกรอบการบรหิารงบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 2563 อัตรา 45 บาทต่อประชากร ส าหรบัประชากรทุกสทิธิของกรุงเทพมหานคร จ านวน 
7,948,158 คน เป็นเงนิ 357,667,110 บาท (สามร้อยห้าสบิเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพนัหนึ่งร้อยสิบ
บาทถ้วน) เพื่ อให้กรุงเทพมหานครด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร  
  กรุงเทพมหานครตอ้งสมทบเงนิเขา้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพกรุงเทพมหานครไม่น้อย
กว่าอตัราร้อยละ 60 ของเงนิที่ได้รบัจดัสรรจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลกัเกณฑ์การด าเนินงานและบรหิารจดัการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจ าปีงบประมาณนัน้ๆ ตามข้อ 5 ในประกาศคณะกรรมการ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร ด าเนินงานและ
บรหิารจดัการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 คดิเป็นเงนิ 214,600,266.00 บาท (สอง
ร้ อ ย สิ บ สี่ ล้ า น ห ก แ ส น 
สองรอ้ยหกสบิหกบาทถว้น)  
 ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิมหีนังสอืที ่สปสช.5.42/1830 ลงวนัที ่27 พฤศจกิายน 
2562 เรื่อง เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานระบบบริการปฐมภูม ิ
ปีงบประมาณ 2563 โดยเชิญผู้แทนและผู ้ร ับผิดชอบงานระบบบริการปฐมภูมิและงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
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กรุงเทพมหานคร ของส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้การด าเนินงานระบบบรกิาร
ปฐมภูม ิปีงบประมาณ 2563 ณ จงัหวดัภูเกต็ ในวนัที ่8 – 10 มกราคม 2563 
 ส านั กอนามัย  เตรียมจัดประชุมคณ ะกรรมการกองทุ นหลักประกัน สุ ขภาพ
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
ครัง้ที ่11/2562 ประมาณเดอืนมกราคม 2563 
  ความคืบหน้าการด าเนินงานคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัเขต (พชข.) 
 ส านักอนามยัได้รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติ
ระดบัเขต (พชข.) ในเรื่องดงันี้ 
 1. เตรยีมความพร้อมคณะกรรมการส่วนที่เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครในการขบัเคลื่อน
ง า น 
ตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดบั
พื้ น ที ่ 
พ.ศ. 2561 



 2. แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ตามระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดบัพื้นที่ พ.ศ. 2561 (ระเบียบส านักนายกฯ 
ประกาศในราชกิจจา-นุเบกษา เมื่อวนัที่ 9 มีนาคม 2561 มีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 10 มีนาคม 2561) 
แต่งตัง้แลว้ จ านวน 50 เขต 
 3. กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานเขตหนองแขมและส านักอนามยั ร่วมกบักระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงสาธารณสุข จดัการจดันิทรรศการการด าเนินงานคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีิตระดบั
พื้ น ที ่
เสนอต่อนายกรฐัมนตร ีเพื่อเป็นช่องทางในการกระจายขอ้มูลขา่วสารการด าเนินงานโดยการบูรณาการร่วมกนั
ระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เสนอต่อนายกรฐัมนตรแีละ
สื่ อ ม ว ล ช น  
ณ ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 
 4. จดัโครงการการพฒันารูปแบบการขบัเคลื่อนคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัเขต 
(พชข.) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้การขบัเคลื่อนงานพฒันาคุณภาพชีวติระดบัพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 
บรรลุตามเจตนารมณ์ของระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัพื้นที่ พ.ศ. 
2561 และเพื่อให้การท างานของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัเขต (พชข.) มีความเข้าใจที่
ตรงกนัถงึหลกัการ แนวคดิและวธิดี าเนินงานของกลไกคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันและพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานทีม่ีประสทิธภิาพ เป้าหมายเป็นการจดัเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ระดมขอ้มูล กระบวนการท างาน 
คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพฒันา
คุณภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัเขต 
(พชข.) และผู้ เกี่ยวข้อง ก าหนดจัดโครงการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ณ 
มหาวทิยาลยัมหดิล กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัเขต ไดค้ดัเลอืกประเดน็การ
พฒันาคุณภาพชีวิตจ าแนกตามประเด็นได้ 8 ประเด็นส าคญั รายละเอียดดังนี้  1. ผู้สูงอายุ (25 เขต) 42 
เป อร์ เซ็ น ต์  2 . สิ่ งแวด ล้ อม  (15  เข ต ) 25  เป อร์ เซ็ น ต์  3 . สุ ข ภ าพ /ไข้ เลื อ ด ออก /ยุ งล าย / 
พษิสุนัขบ้า (8 เขต) 13 เปอรเ์ซ็นต์ 4. ผู้ภาวะพึ่งพงิ ติดบ้าน ตดิเตียง (5 เขต) 8 เปอรเ์ซน็ต์  5. อุบตัเิหตุ
ทางการจราจร (3 เขต) 5 เปอร์เซ็นต์ 6. เยาวชน (2 เขต) 3 เปอร์เซ็นต์ 7. ยาเสพติด (1 เขต) 2 
เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  
8. พระสงค ์(1 เขต) 2 เปอรเ์ซน็ต์ 
         การขบัเคลื่อนการด าเนินงานการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัพืน้ที่ โดยกระทรวงมหาดไทย
ข อ ใ ห ้
ทุกจงัหวดั ยกเวน้กรุงเทพมหานคร รายงานผลการขบัเคลื่อนการด าเนินงานการพฒันาคุณภาพชวีติระดบั
อ าเภอ (พชข.) จ านวน 878 อ าเภอ ในส่วนกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รายงานผลการด า เนินงานการพ ัฒนาคุณภาพชีวิตระด ับพื้นที่ใน เขตกรุง เทพมหานคร ส านัก
อนามัยได้มีหนังสือที่ กท  
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0706/1054 ลงวนัที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัเขต (พชข.)  
ทัง้ 50 เขต รายงานผลการด าเนินงานการพฒันาคุณภาพชวีติ เพื่อส านักอนามยัจะด าเนินการรวบรวมผล
ก า ร 
ด าเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบตามก าหนดเวลา ซึ่งจะมีรายงานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัพืน้ที ่ครัง้ที ่4/2562 ในวนัที ่13 พฤษภาคม 2562  
 ส านักอนามยั ได้มีการหารอืร่วมกบัส านักการคลงั ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
เกีย่วกบัการเบกิค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของคณะกรรมพฒันาคุณภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) โดยมรีอง
ปลดักรุงเทพมหานคร (นางวนัทนีย์ วฒันะ) เป็นประธาน และส านักอนามยัได้มหีนังสอืที่ กท 0706/5272 
ลงวนัที่ 2 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การเบกิค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพ
ชวีติระดบัเขต (พชข.) น าเรยีนปลดักรุงเทพมหานคร  ความคบืหน้าการเบกิค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
การพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัเขต กรณีการสนับสนุนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต
ระดบัเขต (พชข.) ทัง้ 50 เขต โดยคณะกลัน่กรองกฎหมาย ส านักการคลัง ได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม 
ขอ้บัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เบี้ยประชุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ข้อ 4 เกี่ยวกับความหมายค าว่า 
“กรรมการ” ขณะนี้ผ่านการเหน็ชอบของคณะกรรมการวสิามญักฎหมาย เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 และ
เตรียมน าเข้าที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณามีมติเห็นชอบเพื่อน าเรียนผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพจิารณาลงนาม และประกาศใชต้่อไป 
 
   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
            คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ส านักอนามยับรหิาร 3 เรื่อง ได้แก่ โครงการดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ งพิง (Long term care)  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) อ านวยการอยู่ภายใต้ส านักงาน
เดียวกัน และควรด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)  โดยขอให้เร่งรีบ
ด า เ นิ น ก า ร กั น อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง 
 
9. การด าเนินงานธนาคารเวลา 
   สถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุไทยในปี 2560  มีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 
11.8 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 16.9 ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสงัคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 
ทัง้นี้ในปี 2562 จะเป็นครัง้แรกที่ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวยัเด็ก และจะเป็น 
“สงัคมสูงวยัระดบัสุดยอด” (Super Aged Society) ในอีกไม่ถึง 20 ปี ซึ่งโครงสร้างอายุของประชากรที่
เปลี่ยนไปนี้ เท่ากบัเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของสงัคมไทยโดยรวมด้วย  เมื่อจ าแนกประเภทผู้สูงอายุ
พบว่า มผีูส้งูอายุส่วนใหญ่ทีดู่แลตวัเองไดโ้ดยไมต่อ้งพึง่ผูอ้ื่นรอ้ยละ 96.9 โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 60 – 
6 9  ปี  มี ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ต้ อ ง พึ่ ง ผู้ อื่ น 
ในบางกจิกรรมของกจิวตัรประจ าวนัรอ้ยละ 2 และมผีูสู้งอายุทีต่้องพึ่งพาผูอ้ื่นทัง้หมดร้อยละ 1.1 โดยส่วน
ใหญ่อยู่ในวยัมากกว่า 80 ปี จึงน่าจะสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงทัง้ในเชิง
เศรษฐกิจ สงัคม และสุขภาพ รวมทัง้การที่อายุที่ยนืยาวขึ้น กลบัตามมาด้วยการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรงั
ย า ว น า น ขึ้ น  แ ล ะ โ อ ก า ส 



ที่จะอยู่ในภาวะพึ่งพาอนัเนื่องมาจากการทุพพลภาพมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น ในส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพงัมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน  โดยขอ้มูลจากผลส ารวจ พบว่า มีผู้สูงอายุที่อยู่ล าพงัคนเดยีวในครวัเรอืนร้อยละ 
1 0 . 3  แ ล ะ 
รอ้ยละ 23.3 อยู่ล าพงักบัคู่สมรส ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น และจดัเป็นกลุ่มเสีย่งทีม่คีวามเปราะบาง 
ต่อปัญหาต่างๆ  
   ในช่วงที่ผ่านมารฐับาลชุดปัจจุบนัได้ให้ความส าคญักบัการรองรบัสงัคมสูงวยัที่ประเทศ
ไทยก าลงัเผชญิ และการพฒันาคุณภาพชวีติผู้สูงอายุในภาพรวม โดยมีการออกนโยบายและมาตรการ
ร อ ง รั บ 
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ทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาติฉบบัที ่12 แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี โดยเฉพาะการผลกัดนั
ประเด็นสงัคมสูงวยัให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชวีติผู้สงูอายุในประเดน็เร่งด่วนที่ส าคญั โดยหนึ่งในประเดน็เร่งด่วนที่จะด าเนินการขบัเคลื่อนให้
เกดิผลการด าเนินงานทีเ่ป็นรูปธรรม หรอืเกดิการเปลีย่นแปลงในสงัคม คอื ธนาคารเวลาเพื่อดูแลผูส้งูอายุ  
   ทัง้นี้สภาพปัญหาที่ผู้สูงอายุต้องเผชญิจากสถานการณ์ขา้งต้นนัน้ ได้เกิดขึ้นในหลายๆ 
ประเทศ โดยประเทศที่เข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุแล้ว จึงได้เกิดแนวคิดทางการจดัการ ดงัเช่น การน าแนวคิด
ธนาคารเวลา ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีการด าเนินการหลายประเทศทัว่โลก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
สวสิเซอร์แลนด ์และญี่ปุ่ น เป็นต้น มาส่งเสริมให้คนในสงัคมดูแลซึง่กนัและกนั โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มที่
ต้องการความช่วยเหลอื เช่น ผู้สูงอายุ และเด็ก โดยสมาชกิธนาคารเวลาจะได้รบัการดูแลกลบัคนืเมื่อมี
ความตอ้งการและจ าเป็น โดยใชเ้วลาเป็นหน่วยนับ คอื ท างาน 1 ชัว่โมงไดร้บั 1 คะแนนและสามารถสะสม
เ ว ล า ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง บั ญ ชี ส่ ว น บุ ค ค ล  โ ด ย ส า ม า ร ถ 
เบกิถอนเวลามาใชเ้มื่อยามเป็นผูสู้งอายุหรอืเมื่อตอ้งการความช่วยเหลอื รวมทัง้สามารถบรจิาคให้แก่คน
ในชุมชนหรอืสมาชกิในครอบครวัได ้ 
   จากแนวคดิและรูปแบบการด าเนินงานดงักล่าว กรมกิจการผูส้งูอายุ กระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) และภาคี
เ ค รื อ ข่ า ย 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชวีติผู้สูงอายุ จงึเล็งเหน็ความส าคญัของการน าแนวคดิการด าเนินงาน
ธนาคารเวลาทีจ่ะสามารถน ามาปรบัใชก้บับรบิทและวฒันธรรมสงัคมไทย ดว้ยประเทศไทยมทีุนทางสงัคม
และวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็ในเรื่องของความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ การดูแลซึง่กนัและกนั และมจีติอาสาทีเ่ขา้มาเป็น
อาสาสมคัรอยู่เป็นจ านวนมาก ซึง่สอดรบักนัแนวคดิธนาคารเวลา  
 
   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
   คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.)
เชญิส านักอนามยั ส านักวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และส านักพฒันาสงัคม เขา้ร่วมประชุมหารอื
เพื่อด าเนินการโครงการธนาคารเวลาในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  
 



10. การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทกญัชา และพืชกระท่อม 
   เมื่อวนัที่ 27 กันยายน 2561 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
(สนช.) ร่วมกบัสมาชกิ สนช. รวม 44 คน เสนอร่างพระราชบญัญตัิยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ...  
ต่อประธานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ เพื่อแกไ้ขใหย้าเสพตดิใหโ้ทษ ประเภท 5 ตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้
โทษ พ.ศ. 2522 ได้แก่ กญัชาและพชืกระท่อมสามารถน าไปใช้เพื่อการศกึษาวจิยัและเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ ภายใต้การก ากบัดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญัติ
แห่งชาติ ไดม้มีติเหน็ชอบใหป้ระกาศใช้ร่างพระราชบญัญตัิยาเสพตดิใหโ้ทษ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ... ซึง่บดันี้ 
ไ ด้ ล ง ป ร ะ ก า ศ 
ในราชกจิจานุเบกษาแลว้ เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2562 
เป็นต้นไป อยู่ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการออกกฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รองรบัการบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบันี้ โดยเฉพาะกฎกระทรวงที่เกี่ยวกบัการขออนุญาตปลูกกญัชา ซึ่งตาม
กฎหมายฉบบันี้จะท าให้ผูป่้วยที่จ าเป็นต้องใช้กญัชามทีางเลอืกในการใช้เพื่อการรกัษาโรค รวมไปถึงการ
สนับสนุนให้เกิดการวจิยัและนวตักรรมทางการแพทยท์ี่จะน าไปสู่การพฒันาเป็นอุตสาหกรรมยาต่อไปใน
อนาคต 
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   แผนการด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทกัญชา และพชืกระท่อม  
ของส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร 
   ดา้นการป้องกนั 
   1. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้กัญชาทาง
การแพทยเ์พื่อรกัษาโรค ผ่านช่องทางเครอืขา่ยภาคประชาชน ไดแ้ก่ อสส. อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัและยาเสพ
ติ ด  อ า ส า ส มั ค ร 
ในสถานศกึษา สื่อสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร การประชุมศูนยป้์องกนัและปราบปรามยาเสพตดิเขต  
  2. จดัท าสื่อ ชุดความรูท้ีเ่ขา้ใจ เขา้ถงึง่าย เพือ่ส่งเสรมิความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง 
  ดา้นการบ าบดัฟ้ืนฟูฯ 
  1. จดัการประชุมชีแ้จงใหค้วามรู ้แนวทางปฏบิตัติามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ (ฉบบั
ที ่7) พ.ศ. 2562 เพื่อใหบุ้คลากรสาธารณสุขของส านักอนามยั มคีวามรูค้วามเขา้ใจสามารถใหค้ าแนะน า 
แก่ประชาชนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
  2. มีบริการบ าบัดรกัษารองรบัผู้ติดกัญชา กระท่อม ยาบ้าด้วยโปรกรมจิตสงัคมบ าบัด 
(BMA Matrix Model) ในสถานพยาบาล 69 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 68 แห่ง คลนิิกบ าบดัยา
เสพติด 2 ลาดพรา้ว สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ (บา้นพชิติใจ) ส านักอนามยั และศูนย์ซบัน ้าตาโรงพยาบาลตากสนิ 
ส านักการแพทย ์
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 



  คณะกรรมการฯ เสนอแนะใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการ ดงันี้ 
  1. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครควรจดัท าแผนการ
ด าเนินงานและปฏบิตัติามแผน 
  2. ส านักเทศกิจควรประสานเชญิประธานกลุ่มการปฏบิตังิานของส านักงานเขตประชุมใน
เรื่องการเฝ้าระวงัยาเสพตดิในพืน้ที่รบัผดิชอบ 
  3. จดัท ากระบวนการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิอย่างเป็นระบบ 
  4. จดัท ากระบวนการสรา้งชุมชนใหเ้กดิความเขม้แขง็ดว้ยตนเอง   
  5. การสรา้งงาน สรา้งอาชพี สรา้งเศรษฐกจิใหเ้กดิขึน้ พรอ้มท าการตลาด 
  6. จดักิจกรรมรณรงค์เรื่องความพอดีพอเพียง โดยเริ่มจากข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็น
ตน้แบบในเรื่องของความไม่ฟุ่มเฟือย   
 
11. การด าเนินการตามพระราชบญัญติัระบบสุขภาพปฐมภมิู พ.ศ. 2562  
  พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ 
มผีลบงัคบัใช้ เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยมาตรา 47 ก าหนดให้
บุคคลมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรฐัและมาตรา 55 ก าหนดเกี่ยวกับหน้าที่ ของรฐัที่จะต้อง
ด า เ นิ น ก า ร 
ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารสาธารณสุขทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างทัว่ถึงประกอบกบัมาตรา 258 ช. ดา้นอื่นๆ (5)  
ทีก่ าหนดใหด้ าเนินการปฏริูปประเทศโดยใหม้รีะบบการแพทยป์ฐมภูมทิีม่แีพทยเ์วชศาสตร์ครอบครวัดูแล
ประชาชนในสดัส่วนที่เหมาะสม จงึจ าเป็นต้องมกีฎหมายเกี่ยวกบัระบบสุขภาพปฐมภูม ิโดยก าหนดให้มี
คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิท าหน้าที่ก ากับดูแลเชิงนโยบายควบคู่กับก าหนดหลักเกณฑ์การ
ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และก าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบาย 
ยุทธศาสตรแ์ละแผน รวมทัง้พฒันาระบบสารสนเทศส าหรบัเชื่อมโยงขอ้มูลเกีย่วกบัการบรหิารจดัการระบบ
สุขภาพปฐมภูม ิและจดัให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมใินจ านวนที่
เหมาะสม ในการจดัการระบบ 
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สุขภาพปฐมภูมกิ าหนดใหส้ทิธกิบับุคคลทุกคนและบุคคลซึ่งมสีทิธไิด้รบัการรกัษาพยาบาลตามกฎหมาย
ได้รบับริการสุขภาพปฐมภูมิ ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรบักระบวนการการรบับรกิาร
สุขภาพปฐมภูมิ ก าหนดให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ จดัท าบญัชรีายชื่อผู้รบับรกิารในเขตพื้นที่ของหน่วยบรกิาร รวมทัง้อาจจ่ายเงนิเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการจดับรกิารสุขภาพปฐมภูม ิและให้หน่วยบรกิารก าหนดสถานที่ วนั และเวลาในการ
ใหบ้รกิารตามความเหมาะสม อย่างไรกต็าม ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นตอ้งส่งผูร้บับรกิารให้หน่วยบรกิารอื่นๆ 
ก าหนดให้มรีะบบขอ้มูลด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ในการส่งต่อผู้ รบับรกิาร กรณีที่หน่วยบรกิารปฐมภูมิ
หรอืเครอืขา่ยปฐมภูมใิดไมป่ฏบิตัติามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการใหบ้รกิารสขุภาพปฐม
ภูมิ ซึ่งหากกระท าของหน่วยบริการฯ เป็นการกระท าการร้ายแรงหรือเกิดซ ้าหลายครัง้ ก าหนดให้
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข พิ จ า ร ณ า สั ่ ง เ พิ ก ถ อ น ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ข อ ง 



หน่วยบรกิารนัน้ได้ นอกจากนี้ ยงัก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจการตรวจสอบสถานที่หน่วย
บริการ ตลอดจนก าหนดโทษในกรณีไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ โดยให้เป็น
ความผดิทีส่ามารถเปรยีบเทยีบปรบัได้ 
 ประโยชน์ที่ประชาชนจะไดร้บัจากร่างพระราชบญัญตัิฉบบันี้คอื การมกีลไกการจดับรกิาร
สุขภาพปฐมภูมิท าให้ประชาชนได้รบับรกิารสุขภาพปฐมภูมิที่มมีาตรฐานและลดความเหลื่อมล ้าในการ
เขา้ถงึบรกิารสุขภาพปฐมภูม ิอนัเป็นการสรา้งความเป็นธรรมและมัน่คงดา้นสุขภาพใหเ้กดิขึน้ในสงัคมและ
ประเทศ 
  คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญตัติขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษา
รูปแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562ซึ่งสภา
กรุงเทพมหานคร ได้ตัง้คณะกรรมการวสิามญัพิจารณาญตัติดงักล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2562 เมื่อวนัพุธที ่2 ตุลาคม 2562 
 
12. สถานการณ์ รวมทัง้แผนการด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ี
กรงุเทพมหานคร 
  สถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออก ประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม – 24 กรกฎาคม 2562  
พบผู้ป่วย 53,699 ราย เสยีชวีติ 65 ราย อตัราป่วย 81.2 ต่อประชากรแสนคน อตัราป่วยตายรอ้ยละ 0.12 
กรุงเทพมหานคร ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม  - 24 กรกฎาคม 2562 มรีายงานผู้ป่วย 2,634 ราย เสยีชวีติ 2 
ราย อัตราป่วย 46.34 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุที่มอีตัราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10 – 14 ปี (99.73) 
รองลงมาคอื กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (90.14) และกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี (83.10) ตามล าดบั เขตทีม่อีตัราป่วยสงู 3 
อนัดบัแรก คอื เขตหว้ยขวาง (111.64) เขตตลิง่ชนั (108.26) และเขตยานนาวา (71.06) ตามล าดบั  
   แผนการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
  แผนพฒันาระบบ กลไก การป้องกนัควบคุมโรคเขตเมอืง 
  เป้าหมาย 
         - กลุ่มประชากรทุกวยัที่พักอาศัยในอาคารชุด อาคารสูง อพาร์ทเม้น แฟลต 
หอพกั รวมถงึหมู่บา้นจดัสรร 
         - กลุ่มประชากรทุกวัยที่พักอาศัยในชุมชนจัดตัง้และชุมชนไม่จัดตัง้ กลุ่ม
เปราะบาง และกลุ่มชุมชนแออดั 
        - กลุ่มวยัท างานรวมประชากรแฝง ประชากรเคลื่อนย้ายในสถานประกอบการ
ภาครฐั และเอกชน เช่น แคมป์ก่อสรา้ง โรงงาน อาคาร ส านักงาน 
         - กลุ่มวยัรุ่นในสถานศกึษามหาวทิยาลยั วทิยาลยั กลุ่มวยัเรยีน ในโรงเรยีนทุก
สงักดั และกลุ่มวยัเดก็ในศูนย์เดก็เลก็ทุกสงักดั 
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 แผนการด าเนินการ 



         - พฒันาระบบ กลไก เสรมิสรา้งสมรรถนะและการมสี่วนร่วมของเครอืขา่ยทอ้งถิ่น  
ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง ผ่านกลไกการพฒันาคุณภาพชีวติ
ประชาชนในพืน้ที ่(พชพ.) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
         - พัฒนารูปแบบการควบคุมป้องกัน โรคในสถานประกอบการ เรือนจ า 
มหาวทิยาลยั โดยใชก้ลไก Social Enterprise (SE) 
         - สรา้งความร่วมมอืและพฒันาใหเ้อกชนมสี่วนร่วมในการจดัการสุขภาพดา้นการ
ป้องกนัควบคุมโรค 
 มาตรการในการควบคุม ป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก ปี 2562 - 2563 
 การเฝ้าระวงัโรค 
   - เฝ้าระวงัผู้ป่วย การระบาด ประเมินพื้นที่เสี่ยง วิเคราะห์ สถานการณ์ ชี้เป้า 
พืน้ทีร่ะบาด กระจายขอ้มูลขา่วสารและแจง้เตอืน 
   - เฝ้าระวงัดชันีลูกน ้ายุงลายในชุมชน โรงเรยีน ศาสนาสถาน โรงงาน โรงแรม 
สถานทีร่าชการ 
 การป้องกนัโรค 
   - ผลกัดนัให้เกิดการจดัการพาหะแบบผสมผสาน (IVM) ในชุมชนให้ครอบคลุม
พืน้ที ่ 
   - สื่อสารความเสี่ยง การประชาสมัพนัธ์ และจดัทีมสื่อสารเชิงรุก ให้ความรู้แก่
ประชาชนและกลุ่มเสีย่ง การจดักจิกรรมรณรงคใ์นวนัส าคญั กจิกรรมจติอาสา Big Cleaning 
   -ประสานความร่วมมอืของเครอืข่ายสถานพยาบาล สถานที่ราชการ สถานศึกษา เป็น
สถานทีป่ลอดยุงลาย 
   - ส่งเสรมิประชาชนให้ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมและก าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลาย 
โดยการใชม้าตรการ 3 เกบ็ 
 การควบคุมโรค 
   - เปิดศูนย์ปฏบิตักิารป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก (WAR ROOM) ในพืน้ทีท่ี่ม ี
การระบาด จดัสรรทรพัยากร ก าลงัคนควบคุมการระบาด 
   - ด าเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง 28 วนั (Day 0. 3, 7, 14, 21, 28) 
   - ก าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลายต่อเนื่อง ครอบคลุม Big Cleaning ทุกสปัดาห ์
 การดูแลรกัษา 
   - กรณีผูป่้วยนอก : จดัตัง้ Dengue Corner ในสถานพยาบาล ในการใหค้ าแนะน า
ผูป่้วยถงึอาการทีต่อ้งมาโรงพยาบาล และแจกยาทากนัยุงใหผู้ป่้วยและผูป่้วยตอ้งสงสยัไขเ้ลอืดออกทุกราย 
   - จดัท า dead case conference ในผูป่้วยเสยีชวีติทุกราย 
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 คณะกรรมการฯ เสนอแนะใหด้ าเนินการในเรื่อง ดงันี้ 
 1. ส านักอนามยัส่งทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลื่อนทีเ่รว็ (Surveillance and Rapid Response 
Team : SRRT ระดบั Advance และเครื่องพ่น ULV ระดมสรรพก าลงัลงพื้นที่ทุก 7 วนั ในพื้นที่ที่มกีารระบาด
รุนแรง รวมทัง้ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนเปิดบา้นเพื่อใหส้ารเคมลีอยเขา้ไปในบา้น 
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 2. ส านักอนามยัอ านวยการให้เกิดการปราบยุงตวัแก่ในแขวงที่มกีารระบาดรุนแรง โดย
ประสานส านักโรคน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค ขอสนับสนุนทรายอะเบทและปลาหางนกจูงแจกในพืน้ที่ที่
มกีารระบาดรุนแรง 
 3. ส านักอนามยัควรด าเนินการจดัซื้อยาทากนัยุงแจกทุกบ้านที่มเีด็กอายุต ่ากว่า  6 ขวบ 
และจดัซื้อกบัดกัยุงแจกในพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดรุนแรง 
 4. ส านักอนามยัควรศกึษาการน าวคัซนีไขเ้ลอืดออกมาฉีดกลุ่มเสีย่งในพืน้ทีท่ีม่กีารระบาด
รุนแรง  
 5. ส านักงานเขตควรก าจดัขยะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลายและจดัหาอุปกรณ์ให้ 
จติอาสาฯ ยมืใช ้เช่น ไฟฉาย ทีต่กัลูกน ้า เป็นตน้ 
 6. ส านักงานเขตประสานนิติบุคคลของอาคารชุดในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยขอให้นิติ
บุ ค ค ล 
ส่งจดหมายรณรงคป์ระชาสมัพนัธเ์รื่องโรคไขเ้ลอืดออกในทุกหอ้ง ทุกสปัดาห์ 
 7. ส านักการศกึษาควรให้เด็กนักเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครตรวจลูกน ้ายุงลายที่บา้นทุกวนั
ศุกร์ พร้อมทัง้ให้เขียนรายงานและรูปถ่ายประกอบส่งครูในวนัจันทร์ รวมทัง้ประสานทุกโรงเรียนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครด าเนินการ 
 8. สถาบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมอืงส่งทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลื่อนทีเ่รว็ (Surveillance 
and Rapid Response Team : SRRTสนับสนุนการด าเนินงานในพื้นทีท่ีม่กีารระบาดรุนแรง 
  
13. การติดตัง้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ  (Automated External Defibrillator (AED)) 
จ านวน 200 เครื่อง แผนการบ ารงุรกัษาและการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้งานเครื่อง AED 
รวมทัง้แผนการจดัซ้ือและติดตัง้เพ่ิมเติม 
 เนื่องจากปัจจุบันภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ  
ของคนไทย ซึ่งความเสีย่งต่อการเกิดอุบตัิเหตุหวัใจหยุดเต้นกะทนัหนัอาจเกิดได้กบัทุกคน ไม่ว่าเด็กหรอืผู้ใหญ่ 
เ กิ ด ไ ด ้
ในทุกสถานที่ ทุกเวลา และที่พบได้บ่อยในระหว่างการออกก าลงักาย เพยีงเสี่ยววินาททีี่หวัใจหยุดเต้น หรอืเต้น
ผิดจังหวะ สมองและร่างกายจะขาดออกซิเจนจนน าไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด  และหากมีการเกิดหัวใจวาย
เ ฉี ย บ พ ลั น ห รื อ 
หวัใจลม้เหลว เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัจิะช่วยกระตุ้นหวัใจให้กลบัมาเตน้เป็นปกติด้วยไฟฟ้ากระแสตรง 
และสามารถช่วยให้ผู้ป่วยฟ้ืนกลบัมาได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ แต่หากไม่มเีครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้า การฟ้ืนกลบัมา
ข อ ง ผู้ ป่ ว ย 
จะมเีพยีง 50 เปอรเ์ซน็ต์ เท่านัน้  



 คณะกรรมการการฯ เล็ งเห็นถึงความส าคัญในเรื่ องนี้  จึงได้ เสนอญัตติ  เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครติดตัง้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Automated External Defibrillator (AED)) ในสถานที่ที่
เหมาะสม ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัแรก (ครัง้ที ่6) ประจ าปี 2560 เมื่อวนัพุธที ่
22 กุมภาพันธ์ 2560 และเสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรดัการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อตัโนมตั ิ(Automated External Defibrillator (AED)) ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั 
สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2560 เมื่อวนัพุธที ่4 ตุลาคม 2560  
 กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Automated External 
Defibrillator (AED)) จ านวน 200 เครื่อง และติดตัง้ในสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ส านักงาน
เขต ศูนย์กีฬา สวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน โรงเรียน และหน่วยงานระดบัส านักที่ม ีผู ้รบับริการ
มากกว่า 5,000 คนต่อวนั หรือผู้สูงอายุมากว่า 50 คนต่อวนั โดยที่ผ่านมามีเหตุการณ์นักกีฬาเกิด
ภาวะหวัใจวายเฉียบพลันในสนามกีฬา และมีการน าเครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าอัตโนมตัิ (AED) ไป
ช่วยชีวิตไว้ได้ เป็นการ 
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ให้บรกิารทางด้านการแพทย์ในเบื้องต้นให้กบัประชาชนได้อย่างมีประสิทธภิาพ อย่างไรก็ตาม เครื่อง
กระตุกหวัใจไฟฟ้าอัตโนมตัิ (AED) ที่กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการจดัซื้อและติดตัง้ไปแล้วนัน้ยงัไม่
เพ ียงพอและทัว่ถึง เพราะนอกจากการติดตัง้ไว้ในบริเวณสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสถานที่
ราชการแล้ว สถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน เช่น สถานีรถไฟฟ้า ท่าอากาศยาน พื้นที่ห่างไกลจากหน่วย
แพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมีความจ าเป็นเช่นกัน ดงันัน้  จึงขอให้กรุงเทพมหานครจดัหาเครื่องกระตุกหวัใจ
ไฟฟ้าอัตโนมตัิ อตัโนมตั ิ(Automated External Defibrillator (AED)) เพิ่มเติม จ านวน 200 เครื่อง เพื่อ
ติดตัง้ให้ทัว่ถึงที่เหมาะสม 
 คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญตัติขอให้กรุงเทพมหานครด าเนินการจดัหาเครื่องกระตุกหวัใจ
ไฟฟ้าอตัโนมตัิ (Automated External Defibrillator (AED)) เพิ่มเติม จ านวน 200 เครื่อง เพื่อติดตัง้ให้
ทัว่ถึงพื้นที่ที่เหมาะสม ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที่สี่ (ครัง้ที่ 4) 
ประจ าปีพุทธศกัราช 2562 เมื่อวนัพุธที ่30 ตุลาคม 2562 
 
14.  การด าเนินงานด้านอาหารปลอดภยัในพื้นท่ีกรงุเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครมจี านวนสถานประกอบการอาหารประเภท ตลาด ซูเปอรม์ารเ์กต็ มนิิมาร์ท 
รา้นอาหาร และแผงลอยจ าหน่ายอาหารจ านวนมากและหลากหลาย ซึง่เป็นแหล่งศูนยร์วมของวตัถุอาหาร 
แหล่งกระจายสินค้า โดยแหล่งวตัถุดิบอาหาร ส่วนใหญ่มีการน าเข้ามาจากต่างจงัหวดั ซึ่งมีอยู่หลากหลาย
ช่องทาง การผลิตวัตถุดินอาหาร ซึ่งคือต้นน ้ า บางส่วนอยู่นอกเหนือการควบคุม ก ากับดูแลของ
กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้แหล่งจ าหน่ายอาหาร ซึ่งก็คือปลายทางก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ยงัคงพบความเสี่ยงต่อการปนเป้ือนด้านจุลินทรยี์ สารเคมีอนัตรายต่างๆ ในวตัถุดิบ
อาหาร 



 จากการด าเนินการโครงการกรุงเทพฯ เมอืงอาหารปลอดภยัในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (2557 - 
2561) พบว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยสถิติการปนเป้ือนทัง้สารเคมี
อนัตรายและเชือ้โรคทีก่่อใหเ้กดิโรคระบบทางเดนิอาหาร พบรอ้ยละ 1.9 1.9 2.6 2.5 และ 2.1 ตามล าดบั 
 แนวทางการด าเนินงาน 
 1. การแก้ไขปรบัปรุงกฎหมาย ขอ้บญัญตั ิขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ ตามกฎหมายว่าดว้ย 
การสาธารณสุข 
     - ปรบัปรุงขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
      - การปรบัปรุงเกณฑก์ารตรวจประเมนิดา้นสุขลกัษณะ 
 2. ดา้นสุขลกัษณะสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
      ด าเนินการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ แนะน าให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
เกณฑส์ุขลกัษณะของการจดัตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารอย่างสม ่าเสมอ 
 3. ดา้นผูป้ระกอบการ ผูส้มัผสัอาหาร 
     3.1  ส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร โดยด าเนินการควบคุม ก ากับให้
ผู้ประกอบการ ผู้สมัผสัอาหาร เข้ารบัการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 
เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ส ั ม ผั ส อ า ห า ร 
มคีวามรู้ ความเข้าใจในการเตรยีม ประกอบปรุง และจ าหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นไปตาม
ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร 
     ซึ่งกรุงเทพมหานครมีการด าเนินการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการอาหาร ผู้
สมัผสัอาหาร 2 แนวทาง คอื การเขา้รบัการอบรมแบบในหอ้งเรยีน และการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-study) 
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     3.2 ควบคุม ก ากับ ให้ผู้ประกอบการ ผู้สมัผสัอาหารเขา้รบัการตรวจสุขภาพ 9 โรค 
ไดแ้ก่ วณัโรค อหวิาตกโรค ไขร้ากสาดน้อย (ไทฟอยด)์ โรคบดิ ไขสุ้กใส โรคเรือ้น โรคคางทูม โรคผวิหนัง
ทีน่่ารงัเกยีจ โรคตบัอกัเสบทีเ่กดิจากไวรสั และโรคอื่นๆ ตามทีก่ าหนดก าหนด เพื่อป้องกนัการตดิต่อจากผู้
สมัผสัอาหารมาสู่ผูบ้รโิภค ตามขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร 
     3.3 พฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการ ผู้สมัผสัอาหาร เช่น การประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
รวมทัง้ การใหอ้งคค์วามรูใ้หม่ๆ แก่ผูป้ระกอบการ ผูส้มัผสัอาหารในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 4. ตรวจเฝ้าระวงัคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร 
     ด าเนินการสุ่มเก็บตวัอย่างอาหารเพื่อตรวจวเิคราะห์หาสารปนเป้ือนในอาหาร โดยชุด
ทดสอบเบื้องต้นและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งกรุงเทพมหานครมีรถตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที ่
(Mobile Unit for Food Safety) จ านวน 8 คนั โดยประจ าที่กองสุขาภิบาลอาหาร จ านวน 2 คนั และประจ า
กลุ่มเขตๆ ละ 1 คน เพื่อหมุนเวยีนในการลงพืน้ทีสุ่่มตรวจคุณภาพอาหารทีจ่ าหน่ายในพืน้ที่ 
      4.1 ส านักอนามยัจดัสรรงบประมาณและชุดตรวจวเิคราะหค์ุณภาพอาหารใหส้ านักงาน
เขต 



                         4.2 สุ่มเก็บตวัอย่างอาหารเพื่อตรวจวเิคราะห์ โดยชุดทดสอบเบื้องตน้หาสารเคมี
อนัตราย  
ได้แก่ สารบอแรกซ์ ฟอร์มาลนี สารกนัรา สารฟอกขาว สีสงัเคราะห์ในอาหาร กรดแร่อิสระ (น ้าส้มสายชู
ป ล อ ม )  
สารโพลาร ์และไอโอดนี รวมทัง้เชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 
     4.3 สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภค ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อ
ตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นอันตรายในระบบทางเดินอาหาร 4 ชนิด ได้แก่ Salmonella spp., E.coli, Staphylococcus 
oureus และ Vibrio cholera ในกรณีทีต่วัอย่างอาหารไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ต า ม ก ฎ ห ม า ย 
อย่างเคร่งครดั 
 5. ยกระดบัมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร โดยการรบัรองมาตรฐานอาหารปลอดภยัของ
กรุงเทพมหานคร 
     สถานประกอบการที่จะไดร้บัป้ายรบัรองมาตรฐานอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร 
ตอ้งเป็นสถานประกอบการทีไ่ด้รบัใบอนุญาตหรอืหนังสอืรบัรองการแจง้ตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข 
แ ล ะ 
ผลการตรวจประเมนิผ่านเกณฑ์ 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ อาคารสถานที่ ด้านอาหาร และด้านบุคลากรผู้
สมัผสัอาหาร 
 6. ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านอาหารปลอดภัย ด้านกฎหมาย ด้านสทิธปิระโยชน์ 
ของผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ 
 7. สรา้งเครอืขา่ยการด าเนินงานดา้นอาหารปลอดภยั 
     สนับสนุนผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) เข้ามาสนับสนุนการท างานพัฒนาระบบ
กลไกการท างาน เพื่อยกระดบัความร่วมมอื และความเชื่อมโยงของภาครฐั ภาคธุรกจิ และภาคประชาชน 
 8. พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านอาหาร
ปลอดภยัของกุรงเทพมหานคร 
     - การจดัอบรมพฒันาสมรรถนะเจา้หน้าที่เพื่อเสรมิสร้างประสทิธภิาพในการด าเนินงาน
ดา้นอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร เช่น การตรวจวเิคราะหค์ุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร การ
ตรวจวเิคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร การตรวจประเมนิการรบัรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั
ข อ ง 
กุรงเทพมหานคร การบงัคบัใชก้ฎหมายฯ 
     - การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารได้รบัการอบรม ศึกษา 
เพิม่เตมิ 
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 9. พฒันาระบบสารสนเทศงานสุขาภบิาลอาหาร 



     - สร้างเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหารของ
เจา้หน้าที ่
     - สรา้งช่องทางในการเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสาร ดา้นสุขาภบิาลอาหาร 
      - การประมวลผลด้านการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อใช้ในการตดัสนิใจในระดบันโยบายของ
ผูบ้รหิาร 
                          (อยู่ระหว่างพฒันาระบบ Software คาดว่าจะเริม่ใชง้านได ้เดอืนมนีาคม 2563) 

 ขอ้บกพร่องทีพ่บ 
 ส่วนใหญ่พบปัญหาดา้นความสะอาดของภายในตลาด พืน้ ทางระบายน ้า และโครงสรา้งของ 
ตัวตลาดที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ มีการสะสมสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ ความสะอาดของแผนค้า การต่อเติมแผงค้า การ
จดัการขยะและน ้าเสยี และดา้นสุขลกัษณะทีไ่ม่ดขีองผูส้มัผสัอาหารในตลาด 
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 คณะกรรมการฯ เสนอแนะใหด้ าเนินการในเรื่อง ดงันี้ 
 1. กรุงเทพมหานครควรขยายผลในเรื่อง Street food เขตละ 1 แห่ง  เพื่อเป็นการสร้างงาน 
สรา้งรายได้ใหค้นในชุมชน ท าใหก้ารเงนิหมุนเวยีน และสามารถจดัเกบ็ภาษไีดเ้พิม่มากขึน้ รวมทัง้ควรจดั
ใหม้กีจิกรรมใน Street food  เช่น การจดัการแสดงต่างๆ เพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยว อกีทัง้ยงัเป็นสถานทีใ่ห้
ป ร ะ ช า ช น 
ไดผ้่อนคลาย 
 2. ส านักอนามยัควรเชิญส านักงานเขตประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจดัท าแนวทางปฏิบัติ 
ใหส้ านักงานเขตใชเ้ป็นเครื่องมอืในการออกใบอนุญาตหรอืต่ออายุใบอนุญาตของตลาดประเภทที ่1 และ 2  
ให้เหมาะสมกบัเขตเมอืง โดยอ้างอิงพระราชบญัญัตทิี่เกี่ยวขอ้ง เช่น พระราชบญัญัติควบคุมโรคติดต่อฯ 
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารฯ เป็นตน้  
 3. กรมอนามยัควรศกึษาแนวทางการจดัตัง้ตลาดประเภทที่ 2 ในเขตเมืองให้มลีกัษณะ  
ที่เหมาะสม เพราะตลาดประเภทที่ 2 ในเขตเมอืงด าเนินการทุกวนั เพราะฉะนัน้จะต้องท าให้มาตรฐาน
ใกลเ้คยีงกบัตลาดประเภทที ่1 
 4. ส านักอนามยัควรเร่งรดัด าเนินการในเรื่องของการพฒันาระบบ Social Media รวมทัง้
จดัท าระบบการประเมนิ เพื่อขอรบัรางวลัเลศิรฐั ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบาย Thailand 4.0 
 5 ส านักอนามยัควรร่วมกบัส านักงานตลาดกรุงเทพมหานครพฒันาตลาดสดให้เป็นตลาด
ประเภทที ่1 เพื่อเป็นตน้แบบใหผู้ป้ระกอบการน าไปใชป้ระกอบการจดัตัง้ตลาด 
 6. ส านักงานเขตควรตรวจสอบ ควบคุมกจิการตลาดประเภทที ่2 ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
 7. ส านักงานเขตควรด าเนินการในเรื่องการมสี่วนร่วมของชุมชน โดยการตัง้ผูซ้ื้อและผูข้าย
เป็นคณะกรรมการตลาด 
 
15. การรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล Health care accreditation (HA) 
 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลปรบัปรุงหลกัเกณฑ์และวธิใีนการประเมนิ และการ
รบัรองคุณภาพของสถานพยาบาลให้เหมาะสมกบันโยบายการพฒันาคุณภาพสถานพยาบาลและให้การ
รบัรองคุณภาพสถานพยาบาลเกดิประสทิธผิลทีด่ยีิง่ขึน้ 
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 ระเบียบคณะกรรมการบรหิารสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย หลกัเกณฑ์
และวธิกีารในการประเมินการพฒันาการรบัรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2562 ลงนามวนัที่ 26 
กนัยายน 2562 ซึ่งมสีาระส าคญัที่มกีารเปลี่ยนแปลงในระเบยีบการประเมนิรบัรองฉบบัใหม่ โดยจะมผีล
บงัคบัใชใ้นวนัที ่1 เมษายน 2563 มสีาระส าคญั ดงันี้ 
   ก าหนดอายุการรบัรองใหม่ คอื การรบัรองขัน้ทีส่าม ขัน้กา้วหน้า และการรบัรอง
เฉพาะโรค จะให้อายุการรบัรองที่ 3 ปี กระบวนการต่ออายุสถานพยาบาลต้องมีหนังสือแจ้งขอเข้าสู่
กระบวนการต่ออายุรบัรองขัน้ทีส่ามและขัน้กา้วหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ก่อนทีว่นัอายุการรบัรองคุณภาพ
สิ้นสุดลง กรณีไม่มีหนังสือแจ้งขอต่ออายุ ใบรบัรองคุณภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดอายุใบรบัรอง
ประเภทนัน้ๆ 
 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 สถานพยาบาลต้องส่งเอกสารเพื่อขอการต่ออายุ ก่อนวนั
หมดอายุอย่างน้อย 6 เดอืน โดยสถาบนัจะท าจดหมายแจ้งเตอืนล่วงหน้าใหส้่งเอกสารมาก่อนวนัหมดอายุ
อย่างน้อย 6 เดือน กรณีไม่มีหนังสอืแจ้งขอต่ออายุ ใบรบัรองคุณภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดอายุ
ใบรบัรองประเภทนัน้ๆ 
 ตามที่สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลมกีารประกาศใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและ
บรกิารสุขภาพ ฉบบัที่ 4 โดยมผีลบงัคับใช้กบัการเยี่ยมประเมนิสถานพยาบาล และเครื่องมอืการพฒันา
คุณภาพเพื่อให้สถานพยาบาลใช้ประกอบการประเมินตนเองและเตรยีมความพร้อมส าหรบัการประเมิน
รบัรองกระบวนการคุณภาพ ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อความเหมาะสมและเป็น
แนวทางส าหรบัสถานพยาบาลในการพฒันาคุณภาพตามาตรฐานและเตรยีมความพร้อม สถาบนัจงึมกีาร
ปรบัปรุงเครื่องมอืคุณภาพโดยผ่านกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ 
 คณะกรรมการบรหิารสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลไดอ้อกระเบยีบคณะกรรมการ 
บรหิารสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าดว้ย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการประเมนิการพฒันาและ
การรบัรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2562 ซึง่มสีาระส าคญัที่เปลีย่นแปลงไปจากระเบยีบที่เคยใช้
อยู่ เดิมหลายประการ และจะมีผลกระทบต่อสถานพยาบาลทุกแห่ง อาทิเช่น น ายามของค าว่า 
“สถานพยาบาล” เกณฑผ์่านการประเมนิรบัรอง, การก าหนดใหม้มีาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยั, 
ระยะเวลาการรบัรอง และการเพกิถอนการรบัรอง 
 ระเบยีบใหม่จะมผีลใชบ้งัคบั ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 
 แผนปฏิบัติราชการและโครงการของสถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 แผนปฏบิตัริาชการเรื่องการประเมนิรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 
  1. โครงการประเมนิกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 
     โครงการย่อย 
    - โครงการพฒันารูปแบบการประเมนิและรบัรอง 



    - โครงการเยีย่มส ารวจสถานพยาบาล 
    - โครงการสรา้งและพฒันาผูเ้ยีย่มส ารวจ 
  2. โครงการยกระดบัคุณภาพสถานพยาบาลดว้ยขอ้มูลคุณภาพ 
      โครงการย่อย 
    - โครงการพฒันากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภยัของระบบบรกิาร
สุขภาพอย่างมสี่วนร่วม 
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 แผนปฏบิตัิราชการเรื่องการสนับสนุนการขบัเคลื่อนกลไกพฒันาคุณภาพด้วยองคค์วามรู้
และความร่วมมอืกบัเครอืขา่ยในการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพทีม่คีุณภาพและความปลอดภยั 
  1. โครงการส่งเสรมิวฒันธรรมคุณภาพและความปลอดภยั 
     โครงการย่อย 
    - โครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเข้าสู่การรับรองและสร้าง
คุณภาพมาตรฐาน 
    - โครงการพฒันาคุณภาพดว้ยระบบเครอืขา่ย 
  2. โครงการสนับสนุนการพฒันาคุณภาพดว้ยองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 
      โครงการย่อย 
    - โครงการฝึกอบรม 
    - โครงการประชุมวชิาการประจ าปี 
 แผนปฏบิตัริาชการเรื่องการบรหิารองคก์าร 
  1. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองคก์ร 
     โครงการย่อย 
    - โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองค์กร การบรหิารความ
เสีย่งและเสรมิสรา้งจรยิธรรมป้องกนัการทุจรติ 
    - โครงการสนับสนุนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรแ์ละตดิตามประเมนิผล 
    - โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
    - โครงการบรหิารจดัการทัว่ไป 
  2. โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  3. โครงการสื่อสารองคก์ร 
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  คณะกรรมการฯ เสนอแนะใหม้กีารจดัสมัมนาระหว่างกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข 
และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เพื่อจดัท าแผนปฏบิตัิการร่วมกนั รวมทัง้การสรา้งเครอืขา่ย 
  



16. การให้วัคซีนในผู้ใหญ่ ผู้ สูงอายุ และการเตรียมการให้วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม จาก
แบคทีเรีย numococcus 

          ปัจจุบนัวคัซนีในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมคีวามส าคญัมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะประเทศไทย 
ทีก่ าลงักา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุอย่างเต็มตวั ในวยัผู้สงูอายุ หากเกิดโรคติดเชือ้อาจมอีาการรุนแรง และใช้
เ ว ล า 
ในการรกัษานาน การฉีดวคัซนีจงึเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อป้องกนัโรคและลดค่าใชจ้่ายทางดา้นสาธารณสุขลง 
เมื่อเทียบกับที่คนไข้ต้องไปนอนในโรงพยาบาลนานๆ เมื่อป่วยแล้ว จากข้อมูลของสถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย พบว่า การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคในผูใ้หญ่และผูสู้งอายุของประเทศไทยยงัอยู่ในอตัราทีไ่ม่
สงูมากนัก การรณรงคแ์ละใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการฉีดวคัซนีจงึเป็นเรื่องส าคญั  

          ค าแนะน าการให้วคัซีนป้องกันโรคส าหรบัผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในปี พ.ศ.2557 โดยแบ่ง
วคัซนีเป็น 2 กลุ่มคอื 
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                    1. วคัซนีทีผู่ใ้หญ่และผูส้งูอายุควรจะไดร้บัหากไม่มขีอ้หา้ม ไดแ้ก่  
                        1.1 วคัซีนป้องกันไขห้วัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุตัง้แต่ 65 ปีขึ้นไป และ
ผูป่้วยอายุระหว่าง 19 - 64 ปีทีม่ปีระจ าตวั เช่น โรคหวัใจ โรคหอบหดื โรคถุงลมโป่งพอง และผูป่้วยทีต่อ้ง
เ ข้ า รั บ 
การรกัษาในโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้จากโรคเรือ้รงั ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคไต โรคเลอืด รวมถึง
ผูท้ีม่ภีูมคิุม้กนับกพร่อง หรอืไดร้บัยากดภูมคิุม้กนั  
                        1.2 วคัซนีป้องกนัโรคปอดอกัเสบ ในผูท้ีม่อีายุตัง้แต่ 65 ปีขึน้ไป  
                        1.3 วคัซีนป้องกันไวรสัตับอักเสบบี ในผู้ป่วยโรคไตที่ได้รบัการฟอกไต รวมไปถึง
ผู้ ป่ ว ย 
ทีไ่ดร้บัเลอืดบ่อย นอกจากนี้ยงัอาจพจิารณาใหใ้นผูท้ีม่โีรคหวัใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคตบัแขง็ โรคไตวาย
เรือ้รงั ผูป่้วยโรคเบาหวาน รวมถงึผูท้ีม่ภีูมคิุม้กนับกพร่องหรอืไดร้บัยากดภูมคิุม้กนั  
                        1.4 วคัซนีรวมป้องกนัโรคคอตบี บาดทะยกั ไอกรน โดยแนะน าใหฉ้ีดทุก 10 ปี  
                        1.5 วคัซีนป้องกนั Human Papillomavirus (HPV) ซึ่งเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิด
มะเรง็ปากมดลูก โดยแนะน าใหฉ้ีดในสตรอีายุ 9-26 ปี  
                    2. วคัซนีทีอ่าจพจิารณาใหต้ามความเสีย่งหรอืโรคประจ าตวัของผูป่้วย ไดแ้ก่  
                        2.1 วคัซนีป้องกนัโรคปอดอกัเสบ ในผูป่้วยอายุระหว่าง 19-64 ปีทีม่โีรคหวัใจ โรคหอบ
หดื โรคถุงลมโป่งพอง โรคตับแขง็ โรคไตวายเรื้อรงั ผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ า 
และผูเ้ป็นโรคพษิสุราเรือ้รงั  
                        2.2 วคัซนีป้องกนัอสีุกอใีส ในรายที่ไม่มภีูมคิุ้มกนัโรคและมโีอกาสสมัผสัเชื้อ เช่น ครู
ห รื อ 
ผูท้ีเ่ลี้ยงเดก็เป็นจ านวนมาก รวมไปถงึสตรวียัเจรญิพนัธุท์ีย่งัไม่ตอ้งการตัง้ครรภ์ ทัง้นี้ ส าหรบัผู้ทีไ่ม่ทราบ



ห รื อ 
ไม่เคยมปีระวตัเิคยเป็นมาก่อน ควรตรวจหาภูมคิุม้กนัโรคอีสุกอใีสก่อนไดร้บัวคัซนี  
                        2.3 วคัซีนป้องกนัโรคงสูวดั ในผู้ทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีขึ้นไป เพื่อลดอุบตัิการณ์ของการ
เกดิโรคงสูวดั และช่วยลดความรุนแรงของอาการงสูวดัไดห้ากเป็นโรค  
                        2.4 วคัซีนป้องกนั Human Papillomavirus (HPV) ในชายอายุ 19-26 ปี โดยเฉพาะ
กลุ่มชายรกัร่วมเพศ เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ HPV ซึง่เป็นสาเหตุส าคญัของมะเรง็บรเิวณทวารหนักและอวยัวะ
เพศ  
                        2.5 วคัซนีป้องกนัไวรสัตบัอกัเสบเอ โดยเฉพาะในวยัรุ่นและผูใ้หญ่ตอนตน้  
                        2.6 วคัซีนป้องกนัไขเ้ยื่อหุ้มสมองอกัเสบ ส าหรบัผู้ที่จะเดนิทางไปยงัไปพธิฮีจัญ์และ 
อุมเราะห ์ณ ประเทศซาอุดอิาระเบยี หรอืผูท้ีจ่ะเดนิทางไปอยู่อาศยัในพืน้ที่ทีม่เีชื้อเยื่อหุ้มสมองอกัเสบชุก
ชุม 
  โรคติดเชื้อนิวโมคอคคสัส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเด็กและผู้ใหญ่ และยงัเป็น
สาเหตุส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการเจบ็ป่วยและเสยีชวีติ ทัง้นี้ เชือ้แบคทเีรยีนวโิมคอคคสัถูกจดัเป็นกลุ่มเชือ้โรคที่
ท าใหเ้กดิอาการเจบ็ป่วย ซึง่ทัง้หมดมสีาเหตุมาจากเชือ้แบคทเีรยี สเตรปโคคอคคสั นิวโมเนีย (Bacterium 
Streptococcus pneumonia) ที่ มีอ านุภ าพการติ ด เชื้ อ อย่ างรุนแรง เช่ น  bacteremia/sepsis และ 
meningitis รวมถงึเชือ้นิวโมเนีย และโรคหูน ้าหนวกหรอืหูชัน้กลางอกัเสบ 
  วคัซีน Prevenar*13 ประกอบดว้ยซโีรเทป์ของเชือ้นิโมคอคคสั 13 ชนิด (โปรตีนของเชื้อ 
คอตีบ+Diphtheria CRM 197 protein) เพื่อใช้ในทารกและเด็กเล็ก โดยวคัซีนดงักล่าวได้ผ่านการรบัรอง 
ว่ามปีระสทิธภิาพในการเสรา้งภูมคิุม้กนัโรคที่เกิดจากการติดเชือ้นิวโมคอคคสั รวมถึงโรคปอดบวม และ  
หูน ้าหนวก (หูชัน้กลางอกัเสบ) ที่มสีาเหตุจากเชื้อโมคอคคสั ในเด็กที่มอีายุตัง้แต่ 6 สปัดาห์ไปจนถงึ 5 ปี 
ทัง้นี้ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคสัเป็นสาเหตุหลกัที่ท าให้มเีด็กเล็กอายุต ่ากว่า 5 ปี เสยีชวีติปีละประมาณ 1 
ลา้นราย 
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          การป้องกันก่อนเกิดโรคถือเป็นหัวใจส าคัญของการมีสุขภาพที่ดี ทัง้ยังช่วยลด

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ที่มแีนวโน้มจะทวคีวามรุนแรงมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึน้ วคัซีน
ดงัทีก่ล่าวมาเป็นเพยีงบางส่วนของวคัซนีทีส่ามารถฉีดเพื่อช่วยป้องกนัโรคที่อาจเกดิขึน้ในอนาคตได้ แต่
ทัง้นี้ ผูท้ีต่อ้งการฉีดวคัซนีควรพบแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญก่อนเขา้รบัการฉีด เพื่อรบัการสอบถามประวตัสิุขภาพ 
การตรวจร่างกาย และรบัค าแนะน าเกี่ยวกบัขอ้บ่งชี้และขอ้ห้ามของวคัซีนแต่ละตวั เพื่อให้ได้รบัประโยชน์
และความปลอดภยัจากการฉีดวคัซนีอย่างแทจ้รงิ  
 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 



  คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ส านักอนามยัผลักดนัน าวคัซีนป้องกันโรคปอดบวม  
จากแบคทีเรีย  numococcus มาฉีดน า ร ่อ ง ในปีนี ้   ร วม ทั ง้ จ ะ ได ้เส น อญ ัต ต ิให ้ผู ้ว ่า ราชก าร
กรุงเทพมหานครรบัทราบและเห็นความส าคญั เพื่อให้การสนับสนุนต่อไป  
 
17. สถานการณ์ การด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาวณัโรคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร รวมทัง้
ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 
   สถานการณ์ปัญหาวณัโรค  
   วณัโรคปอด สามารถแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้ คนที่ค้นหาไม่พบ แต่มีเชื้อจะแพร่เชื้อ 
ได้ตลอดเวลา เหมอืนระเบดิเชื้อโรคที่เดินได้ เคลื่อนที่ได้ จึงถือว่าวณัโรคเป็นปัญหาที่รุนแรงมาก ต้อง
ด าเนินงานแกไ้ขอย่างเร่งด่วน มฉิะนัน้จะเกดิผลกระทบต่อตัง้แรงงานเศรษฐกจิกจิ สงัคมมากมาย 
   ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีดื้อยารุนแรงประมาณ 1 ล้านบาทต่อราย วธิกีารแก้ปัญหาที่ดี
ที่ สุ ด 
คอืการรกัษาวณัโรคครัง้แรกใหห้ายในครัง้แรกทีเ่ริม่รกัษา เป็นการเพิม่อตัราความส าเรจ็ของการรกัษาและ 
การป้องกนัการดือ้ยา 
   อตัราอุบตักิารณ์วณัโรคของประเทศไทย คอื 1 ต่อ 100,000 ประชากร  
   คาดประมาณจ านวนผูป่้วยวณัโรครายใหม่ 
    - กรุงเทพมหานคร 12,706 รายต่อปี 
                      - ประเทศไทย 101,613 รายต่อปี 
   ผูป่้วยวณัโรคเกิดใหม่ในกรุงเทพมหานครจะเป็น 12.50 เปอรเ์ซน็ต์ของจ านวนผูป่้วยวณั
โรคเกดิใหม่ของประเทศไทย 
   การเขา้ถงึบรกิารตรวจ รกัษาของผูป่้วยในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อยู่ที ่93.40 เปอรเ์ซน็ต์ 
ในขณะที่ภาพเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่  84 เปอร์เซ็นต์ ผลส าเร็จของการรักษา หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  86.59 เปอรเ์ซน็ต์ หน่วยงานนอกสงักดักรุงเทพมหานคร 74.85 เปอรเ์ซน็ต์ 
   ปัญหาการดือ้ยาวณัโรค วณัโรคดือ้ยาหลายขนานในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 66 ราย 
และมผีูป่้วยวณัโรคดือ้ยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 4 คน มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 
   ยุทธวธิทีีใ่ชจ้ดัการกบัปัญหาวณัโรคในกรุงเทพมหานคร 
   แบบตัง้รบั 
   1. เน้นการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเรว็ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ และ การคดั
ก ร อ ง 
ในกลุ่มเสีย่ง เช่น กลุ่มผูป่้วยเบาหวาน ตดิเชือ้เอชไอว ีผูส้งูอายุ เป็นตน้ 
   2. เน้นการรกัษาตามมาตรฐานของแผนงานวณัโรคแห่งชาติ 
   3. เน้นการกนิยาโดยมรีะบบพีเ่ลี้ยง DOT (Directly Observed Treatment) 
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   แบบเชงิรุก 
   1. จดัใหม้รีถเอกซเรยเ์คลื่อนทีเ่พื่อเอกซเรย์ในชุมชนแออดัต่างๆ 



   2. ท างานร่วมมอืกบัภาคประชาสงัคม เช่น มูลนิธศุิภนิมติ เพื่อคน้หาผูป่้วยในชุมชน 
   ปัญหาอุปสรรค 
   1. การเขา้ถึงเทคโนโลยใีหม่ที่ใช้ในการวนิิจฉัยวณัโรค ได้แก่การตรวจทางโมเลกุลอณู
วิ ท ย า  
ซึง่มคีวามไวและจ าเพาะมากกว่าการตรวจดว้ยวธิยี้อมเชื้อหลายเท่า แต่ราคาการตรวจต่อหน่วยค่อนขา้ง
แพง (700 บาท : 60 บาท) ตอ้งการเครื่องมอืและน ้ายาในการตรวจทีเ่พยีงพอ 
  2. การขึ้นทะเบียนรักษาและรายงานผู้ ป่ วยวัณโรคเข้าสู่ โปรแกรม NTIP (national 
Tuberculocsis Information Program) ต้องการความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยั 
  3. การท า DOT (การกนิยาโดยมพีีเ่ลี้ยง) เพื่อใหอ้ตัราส าเรจ็ของการรกัษาสงู และป้องกนั
ปัญหาดื้อยา ต้องการนโยบายที่ชดัเจนในการให้ DOT ที่มีคุณภาพกับผู้ป่วยวณัโรค อย่างน้อยในกลุ่ม
ผูป่้วยเสมหะพบเชือ้ทุกราย 
  4. วณัโรคในประชากรเร่ร่อน จรจดั ยังเป็นปัญหาในการดูแลรกัษาอย่างต่อเนื่องจนครบ
ก าหนดการรกัษา ตอ้งการการท างานในลกัษณะ Multisectoral approach  
  นวตักรรม  
  มกีารจดัตัง้ TB referral center ในกลุ่มงานวณัโรคของ กอพ. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ทัง้ผูป่้วยและโรงพยาบาลในการโอนยา้ยผูป่้วยไปยงัจุดหมายปลายทางใหด้ทีีสุ่ด ซึง่จะเป็นการป้องกนัการ
ขาดยา หรอืรกัษาไม่ต่อเนื่อง ศูนย์นี้ด าเนินการจดัตัง้โดยส านักอนามยั เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2560 ซึง่มี
การใชบ้รกิารผ่านศูนยน์ี้แลว้ ประมาณ 2,036 ราย 
  ขอ้เสนอเชงินโยบาย 
 1. ดา้นการคน้หา จ ากดัการแพร่ (ระเบดิเชือ้โรค) 
    1.1 ต้องคุ้นหากลุ่มแพร่ (TB positive) ให้พบ โดยใช้เป้าหมาย “การค้นหาผู้ป่วยราย
ใหม่ขององค์การอนามัยโลกที่ประมาณการว่าต้องค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 1.53 ต่อ 100,000 
ประชากร กรุงเทพมหานครตอ้งคน้หาใหพ้บประมาณ 13,000 ต่อปี 
     1.2 การค้นหาจากกลุ่ม Positive สู่กลุ่ม Close Contact โดยโรงพยาบาลเอกชนต้อง
เปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อ HIV ที่พบวณัโรค และการออกกฎกระทรวง เพื่อให้เกิดการบังคบัใช้โปรแกรม 
NTIP เพื่อท าใหโ้รงพยาบาลบนัทกึขอ้มูลวณัโรค (ปัจจุบนัยงัไม่มกีารปฏบิตัอิย่างครอบคลุม) 
     1.3 ต้องให้ผู้ป่วยวณัโรคเคลื่อนย้ายหรอือยู่ในที่สาธารณะน้อยที่สุด เช่น ให้รบัยาใกล้
บา้น 
  2. ดา้นการตรวจวนิิจฉัย เพื่อยนืยนัว่าเป็นวณัโรค วณัโรคดือ้ยา 
      2.1 ดา้นการวนิิจฉัย เพื่อใหม้กีารรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยผูส้มัผสัใกลช้ดิ/เสีย่งสงู 
    - ตอ้งมรีะบบช่องทางพเิศษใหเ้ขา้ไป x-ray โดยไม่ตอ้งรอควิ 
    - ตอ้งมกีารปฏบิตักิารเชงิรุกไปคน้หาทีบ่า้น 
    - การตรวจ ทัง้ x-ray และตรวจเสมหะ ในพื้นที่ที่สะดวก (กรณีที่ไม่
ยินยอมมาโรงพยาบาล) Portable x-ray/Screen TB Anywhere โดยไม่เปิดเผย เป็นที่สงัเกตของเพื่อนบ้าน 
เ พื่ อ ป้ อ ง กั น 
การตตีรา 



    - กลุ่มเสี่ยงสูง ที่พบ ผู้ ป่วยหลายรายต่อเนื่ อง ต้องค้นหาเพิ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง 
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  2.2 ตรวจชนัสูตร เพื่อยนืยนัต้องเพิม่การวนิิจฉัย เพื่อการรกัษาที่มปีระสทิธภิาพ ต้องมี
การทดสอบความไวต่อยาที่รวดเร็ว โดยการเพิ่มเครื่องมี Gene X pert กระทรวงสาธารณสุขควรเพิ่ม
เ ค รื่ อ ง 
ทีโ่รงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลภูมพิล โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลป่ินเกล้า โรงพยาบาลวชิ
รพยาบาล 
  2.3 การตรวจทางโมเลกุล molecular test/การทดสอบความไวต่อยา DST ต้อง
ด าเนินการมากขึน้ โดยเฉพาะหน่วยงานในกรุงเทพมหานครที่มกีารให้บรกิารอย่างจ ากดั ไม่สอดคลอ้งกบั
สถานบรกิารปัจจุบนั 
 3. มาตรการการรกัษา ตอ้งรกัษาต่อเนื่อง และมปีระสทิธภิาพไม่เป็นภาระกบัผูป่้วย 
    3.1 ผู้ป่วยต้องได้รบัยาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีอาการดขีึ้นแล้วก็ตาม (การรบัยาบางคน
ทรมานมาก ไม่ต้องการทานยา) จ าเป็นต้องใช้การ DOT คือ การก ากบัติดตามการกินยาอย่างมีพี่เลี้ยง 
ตลอด 6 เดอืน ซึ่งวธินีี้นานาประเทศต่างใชไ้ดผ้ล ในการในประเทศไทยเคยใช้มาตรการนี้เมื่อหลายปีก่อน
แ ล ะ ส า ม า ร ถ 
ใหอุ้บตักิารณ์วณัโรคลดลงชดัเจน แต่ในช่วงหลงัการท า DOT อ่อนแอลง ท าใหแ้นวโน้มปัญหาวณัโรคมาก
ขึน้ 
          การท า DOT มหีลายวธิ ีดงันี้ 
    - Community DOT ซึง่อาจเป็น Home base DOT 
    - Health care worker DOT (Facilities DOT) 
    - VOT (Video Observe Treatment) 
    - Family base DOT 
 นโยบาย DOT ควรมีการท าให้ เข้มแข็งและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทั ้ง
กรุงเทพมหานครและระดบัประเทศ (เนื่องจากมผีูป่้วยจ านวนหนึ่งทีม่ภีูมลิ าเนาอยู่ต่างจงัหวดั แลว้ย้ายมา
ท างานในกรุงเทพมหานคร) 
     3.2 กระทรวงสาธารณสุขตอ้งมนีโยบายที่ชดัเจนให้ผูป่้วยทุกรายสามารถรกัษาวณัโรค
ฟ ร ี
ทัง้ของโรงพยาบาลภาครฐัและเอกชน เพื่อแก้ปัญหา catastrophy (ภาวะล้มละลายทางเศรษฐกิจ) ที่เกิด
จากภาระค่ายาโดยเฉพาะการรกัษาทีโ่รงพยาบาลเอกชน โดยการจดัใหม้กีารจดัตัง้กองทุนสุขภาพดา้นวณั
โรค โดยการรวมสามกองทุนดว้ยกนั ไดแ้ก่ สปสช. กรมบญัชกีลาง ประกนัสงัคม ทัง้นี้ควรค านึงถงึชุดสทิธิ
ป ร ะ โ ย ช น์ 
ทีค่รอบคลุมทัง้การคน้หาการรกัษา และใหย้าป้องกนัวณัโรค 



     3.3 ต้องมีมาตรการจัดสถานที่รกัษาส าหรบัผู้ป่วยวณัโรคดื้อยารุนแรง (XDR) โดย
กระทรวงสาธารณสุขท าการจดัตัง้ Happy farm ขึน้ในพื้นทีบ่างแห่ง เพื่อรองรบัผูป่้วย XDR ที่ผูเ้ชีย่วชาญ
พิจารณาให้ใช้ Palliative care เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อสู่ส ังคมมีการดูแลผู้ป่วยอย่าง
ส ม ศั ก ดิ ์ ศ รี ข อ ง ก า ร 
เป็นมนุษย ์
     3.4 ควรมชี่องทางการส่งต่อผูป่้วยวณัโรคระหว่างไทยและเพื่อนบา้นทีช่ดัเจนปฏบิตัไิด้ 
 
   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
                      คณะกรรมการฯ จะไดเ้สนอญตัต ิ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครด าเนินการป้องกนัและ

ควบคุม 
โรควณัโรคในกรุงเทพมหานคร ในสมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจ าปีพุทธศกัราช 2563 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อรบัทราบความคบืหนา้ 
  การจดัซื้อจดัจา้งในหมวดคา่ครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง ตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                        

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อหารอืเกีย่วกบั 
  การจดัตัง้ศูนยเ์ดก็ออ่น (Nursery) 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเตรยีมการ 
  ด าเนนิงานตามพระราชบญัญตัคิวบคุมโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดลอ้มฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อรบัทราบ 
  สถานการณ์และระบบบรกิารปฐมภูมใินพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อรบัทราบขอ้มูลรายละเอยีด 
  งบประมาณในการปรบัปรุง/ก่อสรา้งศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อหารอื 
  เกีย่วกบัการจดัหาทีด่นิในการกอ่สรา้งมหาวทิยาลยันวมนิทราธริาชแหง่ใหม่ 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อรบัทราบรายการและงบประมาณ 
  ตรุภณัฑท์างการแพทยท์ีส่ านกัการแพทยจ์ าเป็นตอ้งจดัซือ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อรบัทราบ 
  สถานการณ์ รวมทัง้การแกไ้ขปัญหาสขุภาพจติในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 
 

 

 


