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คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์ มาตรการและแนวทางการด�าเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่ และสายด่วน
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สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการสาธารณสุขในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ 

(ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
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ส่วนที่ ๑ เรื่องใหม่
๑. สถานการณ์ มาตรการและแนวทางการด�าเนนิการเพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

(COVID-19) 

ไวรัสโคโรนา เป็นกลุม่ของเชือ้ไวรสัทีส่ามารถก่อให้เกดิโรคทางเดนิหายใจในคน ซ่ึงไวรสัทีอ่ยูใ่นกลุ่มนีม้หีลายสายพนัธุ์  

ส่วนใหญ่ท�าให้เกิดอาการไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ในขณะท่ีบางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงเป็นปอด

อักเสบได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) หรือ โรคซาร์ (SARS) ซึ่งเคยมีการระบาดในอดีต

ที่ผ่านมา

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ไวรัสในกลุ่มโคโรนาที่เพิ่งมีการค้นพบใหม่ (ไม่เคยมีการพบเชื้อนี้ 

ในคนมาก่อน) โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019

การติดต่อและอาการ

คนทีส่ามารถตดิเช้ือได้ จากข้อมลู ณ วนัที ่๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่ามผีูป่้วยโรคปอดอกัเสบจากเช้ือไวรสันี ้จ�านวน 

๑,๓๕๔ ราย เสยีชวีติ ๔๑ ราย เนือ่งจากไวรสัสามารถแพร่กระจายจากคนสูค่นได้ผ่านทางการไอ จาม สมัผสัน�า้มกู น�า้ลาย 

ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจสงสัยติดจากเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

ไปสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แม้ว่าผูป่้วยคนแรกของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) น่าจะเกดิจากการสมัผสัสตัว์ทีติ่ดเชือ้ แต่ผูต้ดิเช้ือ

สามารถแพร่กระจายจากคนสูค่นได้ จากการทีใ่ช้ชวีติ สมัผสั หรอืคลกุคลกีบัคนทีม่เีชือ้ในระยะประชดิ (ภายในประมาณ ๒ เมตร)  

โดยไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้หลายช่องทาง ดังนี้ การหายใจผ่านละอองฝอย (droplets) เมื่อผู้ติดเชื้อ 

ไอหรือจาม ละอองเหล่านี้เข้าสู่ปากหรือจมูกของคนที่อยู่ใกล้เคียง หรือผ่านเข้าไปในปอด อาจเป็นไปได้ว่าสามารถติดเชื้อ 

COVID-19 ได้โดยการสมัผสัพืน้ผวิหรือวตัถทุีม่เีชือ้ COVID-19 แล้วมาสมัผสัปาก จมกูหรอืตา แต่การสมัผสักไ็ม่ใช่ช่องทางหลกั 

ในการแพร่กระจายของไวรัส

คณะกรรมการฯ ได้เชิญหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุเพือ่ตดิตามสถานการณ์ และรบัทราบผลการด�าเนนิงาน  

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ จ�านวน ๒๕ ครั้ง ดังนี้

๑) มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  การด�าเนินงานของภาคส่วนสาธารณสุข (Health sector) และของประเทศไทยในภาพรวม สอดคล้องกับ 

กฎอนามยัระหว่างประเทศ (International Health Regulation 2005 : IHR) ทีป่ระกาศให้การระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นภยัคกุคามระหว่างประเทศ โดยมกีารบรูณาการทกุภาคส่วนทัง้ภาครฐัและเอกชน ภายใต้กลไก 

การขับเคลื่อนของภาครัฐ การด�าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จ�าเป็นต้องมีการจัดท�าแนวทางและแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ 

สอดคล้องรับกับกลไกดังกล่าวข้างต้น ท้ังระดับประเทศ ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด เป็นอย่างน้อย เพ่ือให้มี

การติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยมีการระดมและกระจาย

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงาน จัดการข้อมูลและสื่อสารความเสี่ยงแก่สาธารณะให้ทันต่อการระบาด

ของโรค เพื่อลดความเสียหายและผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ๓ ระดับ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาแนวทาง 

การควบคุมและป้องกันโรคในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ ๑. หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับพื้นที่ (Community  

Responder Unit)  ๒. หน่วยปฏบิติัการควบคมุโรคตดิต่อระดบัเขต (Basic Responder Unit) ๓. หน่วยปฏิบติัการควบคุม

โรคติดต่อระดับสูง (Advance Responder Unit) 
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๒.  เน้นย�้าให้ประชาชนป้องกันดูแลสุขภาพส่วนบุคคลทั้งของตนเองและคนรอบข้าง ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย 

กินร้อน ช้อนกลาง อยู่ห่าง ล้างมือ

๓. จัดหาหรือจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับรู้  

ได้เข้าใจและให้ความร่วมมือ

๔.  ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการตรวจสอบ ควบคุม และให้ค�าแนะน�าแก่

สถานประกอบการตามมาตรการต่างๆ มีความถูกต้อง และไม่เกิดความสับสน เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง ๕๐ เขต 

๕. น�าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ เพ่ือสามารถน�าเข้าข้อมูล และน�าข้อมูลดังกล่าว 

มาใช้ในการจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิการ และตรวจตดิตามผูป้ระกอบกจิการให้ปฏบิตัติามมาตรการต่างๆ อย่างถูกต้อง  

และเพื่อจะท�าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ซ�้าซ้อน และประหยัดเวลา รวมถึงสามารถน�า 

ฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนางานด้านอื่นๆ ของกรุงเทพมหานครได้ต่อไปด้วย ซึ่งจะท�าให้กรุงเทพมหานคร 

ประหยัดงบประมาณ บุคลากร และเวลาในการที่จะใช้ในการส�ารวจข้อมูลดังกล่าวใหม่

๖. มีหน่วยงานกลางรับรายงานผลการด�าเนินการ โดยจัดท�าแบบรายงานให้ครบถ้วน ครอบคลุม ตามประกาศฯ 

และให้ทุกหน่วยงานใช้แบบรายงานเดียวกัน

๒) แผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังต่อไปนี้

  ๑.  การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด (Close contract tracing) 

     ผู้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่มีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ป่วยเข้าข่าย 

     ผู้สัมผัสใกล้ชิด ประกอบด้วย

      •  ผู้ที่อยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ ๑ เมตร เป็นเวลามากกว่า ๕ นาที หรือถูกไอจามรดจาก 

ผู้ป่วยโดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย

      •  ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ป่วย โดยอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน ๑ เมตร 

เป็นเวลานานกว่า ๑๕ นาที โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ในรถปรับอากาศ หรือห้องปรับอากาศ 

  การติดตามผู้สัมผัส (Contact tracing) เมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน จะติดตามเพื่อหาว่ามีผู้สัมผัสซึ่งอาจได้รับเชื้อแล้ว

เกิดโรคหรือไม่

  ๒.  การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding)

    เม่ือพบผู้ป่วยยืนยันท่ีไม่สามารถหาแหล่งโรคที่มาจากพื้นที่ระบาดได้อย่างชัดเจน มีความเป็นไปได้สูงท่ี 

ผูป่้วยจะได้รับเชือ้มาจากภายในชมุชนทีผู่ป่้วยอยูอ่าศยัหรือใช้ชีวติอยู ่ซ่ึงในชุมชนนัน้อาจจะมผู้ีป่วยรายอืน่หรอืมกีารระบาด 

เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมภายในชุมชนนั้นๆ เพื่อค้นหาการระบาดที่อาจเกิดขึ้นอยู่ 

และด�าเนินการแยกผู้ป่วยโดยเร็ว โดยจะค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมขยายวงให้ครอบคลุมชุมชนที่ผู้ป่วยใช้ชีวิตหรืออาศัยอยู่  

โดยไม่จ�ากัดอยู่เพียงผู้ที่มาสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

    โดยขอบเขตการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมจะกว้างเท่าใดนั้น ให้พิจารณาโดยใช้หลักที่ว่าจะค้นหาผู้ป่วยรายอื่นๆ  

ที่มีโอกาสไปสัมผัสแหล่งโรคเดียวกัน (common exposure) กับผู้ป่วยยืนยัน 

  ๓.  การค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน (Asymptomatic infection finding)

    กรณีที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องในระยะเวลาอย่างน้อย ๒๘ วัน ทีมสอบสวนโรคจะต้องด�าเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อ

ไม่มีอาการ (Asymptomatic infection finding) ซ่ึงอาศัยอยู่ในพื้นท่ี (สถานที่/ชุมชน/หมู่บ้าน) โดยขนาดการค้นหา 

ขึ้นอยู่กับความถี่ที่พบผู้ป่วย ความหนาแน่นของประชากร และสถานการณ์ของพื้นที่ ซึ่งจะต้องค�านึงถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ร่วมกับการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ในการควบคุมโรค
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๑.  จัดท�าแผนเพื่อเฝ้าระวังและค้นหาในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) 

๒.  เมื่อพบผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable) หรือผู้ป่วยยืนยัน  (Confirmed) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จะต้องมีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อประเมินอาการและตรวจจับผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้อย่างรวดเร็ว

๓.  การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในพื้นที่ที่มีการรายงานผู้ป่วย เพื่อควบคุมการระบาด

๔.  การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาการติดเชื้อในกลุ่มประชากรเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง เช่น กลุ่มแรงงานต่างด้าว 

ในแคมป์ก่อสร้าง กลุม่แรงงานทีอ่าศยัอยูใ่นหอพกัเดยีวกนัจ�านวนมาก กลุม่อาชีพเสีย่ง เช่น บคุลากรทางการแพทย์ พนกังาน 

ขบัรถหรอืพนกังานประจ�ารถสาธารณะ สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร หรอืสถานทีท่ีม่คีนมารวมตวักนัจ�านวนมาก เช่น ชมุชนแออดั  

ตลาดนัด ศาสนสถาน เป็นต้น

๕.  จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมโรคระดับพื้นที่ ระดับเขต ระดับชุมชน ระดับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

นติบิคุคลคอนโดมเินยีม โดยมพียาบาลเป็นทีป่รกึษา ขอให้ผู้อ�านวยการเขตประสานเชญิประชมุและให้มกีารจดัท�ารายงาน

ทุกสัปดาห์

๖. ออกค�าสั่งตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลคอนโดมิเนียม เพื่อให้มีสภาพบังคับและมีหน้าที่ตามกฎหมาย 

ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม กับทุกคนที่อาศัยในนิติบุคคล

เหล่านั้น 

๓) แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  การเฝ้าระวงัโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพือ่ตรวจจบัการระบาด สอบสวน และควบคมุโรคตดิเชือ้ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อติดตามสถานการณ์ ลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

นิยามผู้ป่วย 

๑.  ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients Under Investigation : PUI) พิจารณาจากอาการ/อาการแสดงร่วม

ปัจจัยเสี่ยง

๒.  ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของ

เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ ๑ แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ

๓.  ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของ

เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ ๒ แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ

๔.  ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ (Asymptomatic infection) ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารสารพันธุกรรมของ

เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ ๒ แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ แต่ไม่มีอาการ

และอาการแสดง

การสอบสวนโรคส�าหรับผู้ที่เข้านิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ให้ทีมสอบสวนโรคด�าเนินการ ได้แก่

• สัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ ในกรณีของผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาด ขอให้เพิ่มการซักประวัติการสัมผัสผู้ป่วย 

และการเข้าโรงพยาบาลในระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ระบาดด้วย ในกรณีของผู้ที่ไม่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ระบาด ให้เพิ่ม

การซกัประวตักิารไปโรงพยาบาล (หรอืท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัโรงพยาบาลหรอืคลนิกิทีเ่กีย่วข้องกบัผูป่้วยโรคระบบทางเดนิ

หายใจ) ในช่วง ๑๔ วนัก่อนป่วย ส่วนประวตัสิมัผัสอืน่ๆ เช่น การคลุกคลีใกล้ชดิกบัผู้ป่วยรายอืน่ๆ ให้บรรยายอย่างละเอยีด 

(ได้แก่ ลักษณะของการมีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย ระยะเวลาของการมีกิจกรรมร่วมกันในแต่ละครั้ง ความถี่ของการพบ/ท�า

กิจกรรมในช่วง ๑๔ วันก่อนป่วย)

• ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย หากมีฟิล์มเอกซเรย์ปอด ให้ถ่ายภาพฟิล์มเอกซเรย์ด้วย
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๑.  จัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) ๖ กลุ่มเขต 

๒.  เตรียมการดูแลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) ทั้งในเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ

๓.  ท�าการตรวจจับให้เร็ว (Early Detection) ตามนิยามผู้สงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) เป็นหลัก

๔.  ควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง โดยเตรียมความพร้อมในการสอบสวนและควบคุมโรค ทั้งทีมสอบสวน

ควบคุมโรคในทุกระดับ ทรัพยากร ระบบการประสานงาน และระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๕.  ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเฝ้าระวังอื่นๆ เพิ่มเติม พิจารณาเป็นระยะตามสถานการณ์

๔) แนวทางการด�าเนนิงานเฝ้าระวงัป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุม่แรงงานต่างด้าว

  จากเหตกุารณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศเมยีนมา ซึง่มรีายงานผูป่้วย 

เพิม่มากขึน้และสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยข้อมลู ณ วนัท่ี ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ของประเทศเมยีนมามรีายงานผู้ตดิเชือ้กว่า  

๖๓,๐๐๐ ราย และเสียชีวิต ๑,๔๖๑ ราย เนื่องจากประเทศไทยมีชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาและมีความเสี่ยง 

ที่อาจจะมีการเดินทางผ่านเข้าออกบริเวณชายแดน จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการระบาดของโรคเกิดข้ึนในประเทศไทยได้  

การเฝ้าระวังในประชากรกลุม่แรงงานต่างด้าวทีพ่บในประเทศไทยจงึมีความส�าคัญ เพือ่ทราบขนาดของปัญหาและตรวจจบั 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประชากรกลุ่มแรงงานต่างด้าว และพื้นที่เสี่ยงได้ทันเวลา 

และเพื่อติดตามแนวโน้มการเกิดโรคในกลุ่มประชากรกลุ่มแรงงานต่างด้าว

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  จัดท�าแผนค้นหา คัดกรองเชื้อโควิด 19 ในแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

๒.  แจ้งมาตรการให้สถานประกอบการ/นายจ้างคดักรองลกูจ้างแรงงานต่างด้าว และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๓.  จัดท�าแผนเฝ้าระวัง โดยการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด 19 แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการและตลาด

๔.  ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคโควิด 19 แก่แรงงานต่างด้าวในเรื่องการดูแลสุขอนามัย

ส่วนบุคคล โดยเน้นการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  

๕) การเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลเพื่อรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

   จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 

จ�านวนมาก และสถานพยาบาลต่างๆ จะต้องเตรียมการเพื่อรองรับผู้ป่วยเหล่านี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมให้กับ 

สถานพยาบาลต่างๆ คณะท�างานวิชาการ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health  

Emergency Operation Center : PHEOC) กรณีโรคปอดอักเสบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

กระทรวงสาธารณสุขได้ทบทวนและจัดท�าเช็คลิสต์ส�าหรับสถานพยาบาลเพื่อการประเมินตนเองและใช้เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อันจะท�าให้การจัดระบบงาน และการปฏิบัติงานให้บริการผู้ติดเช้ือ 

และผู้ป่วยโรคโควิด 19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บุคลากร เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ป่วยทั่วไปและญาติที่เข้ารับบริการ  

ณ สถานพยาบาลมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

  การเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาล ได้แก่ หลักการบริหารจัดการสถานพยาบาลทางระบาดวิทยา และ

ประเด็นของการเตรียมความพร้อม ๗ ด้าน บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาล 

ประเมินความพร้อมของสถานพยาบาลด้วยตนเองในหัวข้อต่างๆ และเสนอแนวทางในการพัฒนา พร้อมทั้งก�าหนด 

ผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงานปรับปรุงและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามแนวทางพัฒนาในเรื่องน้ันๆ อย่างต่อเน่ือง  
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เพื่อจัดบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคโควิด 19 ต่อไป

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  แบ่งพ้ืนทีชั่ดเจนระหว่างผู้ป่วยทีม่ไีข้วัดอณุหภูมร่ิางกายมากกว่าหรอืเท่ากบั ๓๘ องศาเซลเซยีส ร่วมกบัมอีาการ

ไอ (Influenza Like Illness : ILI) และ Non-ILI เพื่อลดการปนเปื้อนระหว่างผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและผู้ป่วยทั่วไป 

๒.  เตรียมแผนกผู้ป่วยหนัก (Intensive Care Unit หรือ ICU) ห้องแยกโรค (Isolation room), หอผู้ป่วยรวม 

แยกโรค (Cohort Ward) เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๓.  จดัการขยะตดิเช้ือด้วยความระมดัระวงัตามมาตรฐาน เน้นย�า้พนกังานท�าความสะอาดเรือ่งความปลอดภยัและ

มาตรการควบคุมโรค 

๔.  ตรวจสอบระบบการถ่ายเทอากาศ ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบน�้าเสีย 

๖) การจัดเตรียมพื้นที่กรณีมีการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :  

โรงพยาบาลสนาม

  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คาดการณ์ว่าจะมี 

แนวโน้มของจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันส้ัน ขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการรับดูแลรักษา 

ผู ้ป่วยอาจไม่เพียงพอ แนวคิดในการจัดตั้งสถานท่ีรักษาพยาบาลและการเตรียมระบบบริการในการดูแลผู้ป่วย 

จ�านวนมากเป็นสิ่งส�าคัญ เช่น การจัดท�า camp quarantine หรือการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นอีกแนวทางหนึ่ง 

ในการดูแลผู ้ป่วย ซึ่งอาจจัดตั้งขึ้นในบริเวณที่เป็นโรงพยาบาลหรือสถานที่ท่ีไม่ได้เป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุข 

มาก่อน เช่น วดั โรงเรยีน โรงยมิ หรอื หอประชมุขนาดใหญ่ เป็นต้น ขึน้อยูกั่บวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ และความต้องการ

ของชุมชน รวมถึงทรัพยากรทางสาธารณสุขที่มีอยู่ โดยจะมุ่งเน้นเรื่องของการดูแลและประคับประคองผู้ป่วยโควิด 19  

ในสภาวการณ์ที่มีการระบาด

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  สถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ควรเป็นสถานที่ที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่ควรอยู่ในที่ชุมชนแออัด 

เช่น ตลาดสด

๒.  ควรส�ารวจ และเตรียมส�ารองอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ให้พร้อมและเพียงพอ

๗) แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ 

  สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความรุนแรงในต่างประเทศ  

ประกอบกับจะมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถ 

ในการจัดการคัดกรองของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโรค และเพื่อการ

ควบคุมและป้องกันมิให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ส�านกังานเลขาธิการศนูย์บรหิารสถานการณ์โควดิ 19 (ศบค.) แจ้งประกาศศูนย์ปฏิบตักิารฉกุเฉนิด้านการแพทย์

และสาธารณสขุ กรณโีรคตดิเชื้อโควิด 19 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์นวทางก�าหนดสถานที่กกักนัทีร่ัฐก�าหนด พ.ศ. ๒๕๖๓ ก�าหนด

สถานที่กักกันที่รัฐก�าหนด แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

  ๑.  สถานกักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) หมายความว่า การกักกันผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

โดยใช้สถานประกอบธุรกิจโรงแรม หรือสถานท่ีรัฐก�าหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม 

โรคโควิด 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐก�าหนด

  ๒.  สถานกักกันโรคท้องที่ (Local Quarantine) หมายความว่า การกักกันผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ปกครอง

ระดับจังหวัด โดยใช้สถานท่ีท่ีรัฐก�าหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐก�าหนด
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  ๓.  สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine) หมายความว่า การกักกันผู้เดินทาง 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่ที่รัฐก�าหนดให้
เป็นสถานที่กักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ตามหลักเกณฑ์
แนวทางที่รัฐก�าหนด โดยยินยอมช�าระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างกักกันตนโดยสมัครใจ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  จดัให้มสีถานทีก่กักนักลุม่เขตละ ๑ แห่ง  ด�าเนนิการภายใต้การควบคมุ ก�ากบัของส�านกัอนามยัและส�านกังานเขต 

ที่สถานกักกันตั้งอยู่ 
๒.  แยกพื้นที่รองรับผู้เข้าพักที่ต้องกักกันตนเองออกจากบุคคลอื่นๆ โดยก�าหนดตึกหรือชั้นที่พักให้ชัดเจน รวมถึง

ไม่ให้ผู้เข้าพักใช้พื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ
๓. สถานที่รองรับผู้เข้าพักต้องมีลักษณะทางกายภาพ เช่น มีห้องน�้าในตัว มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ 

แบบแยกห้อง ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม อาทิเช่น กล้องวงจรปิด
๔.  จัดเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยก�าหนดให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและรายงานอาการ

ทุกวันผ่านช่องทางที่ก�าหนด
๕. ท�าความสะอาดพื้นที่อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง โดยเน้นเช็ดถูพื้นผิวที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ 

พื้นทางเดินต่างๆ ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ควรท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ 
๖. เจ้าของสถานประกอบการต้องรายงานข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในสถานกกักนัซึง่ทางราชการก�าหนด มายงัเจ้าพนกังาน

โรคติดต่อประจ�าสถานกักกันฯ
๗.  มีระบบบ�าบัดน�้าเสียที่ได้มาตรฐาน
๘.  มีระบบจัดการขยะติดเชื้อ
๙. จดัเตรียมหน้ากากอนามยั และแอลกอฮอล์เจลล้างมอืไว้ในบรเิวณพ้ืนทีส่่วนกลาง เช่น ประตทูางเข้าออก หน้าลิฟต์  

เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าพัก และพนักงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
๘) แนวทางการด�าเนินการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ท่ีมีความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

มีจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและพบการแพร่ระบาดขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งทางด้าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด�าเนินการเฝ้าระวังและค้นหา 
ผูม้คีวามเสีย่งโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพือ่ให้การแพร่ระบาดของโรคอยูใ่นวงทีจ่�ากดัและลดความเสียหาย  
ตลอดจนเกิดผลกระทบกับประชาชนในชุมชนให้น้อยที่สุด “อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร” หรือ อสส.”  
จึงเป็นกลไกส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินการเฝ้าระวังและค้นหาผู้มีความเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน 

   สิ่งส�าคัญที่สุดในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้มีความเสี่ยงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อสส.  
ในเบ้ืองต้น คือ การป้องกันตนเองของ อสส. และประสานการด�าเนินงานกับภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังและค้นหาผู้มี 
ความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน

  บทบาท อสส. ในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขด้วยวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing ผ่านทาง Google Forms  
โดยให้ความรู้และแนะน�าประชาชน ไม่ให้ตืน่ตระหนก และเจ้าหน้าท่ีศนูย์บรกิารสาธารณสขุสามารถตดิตามผลการด�าเนนิการ 
เฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน โดย อสส. ผ่านทาง Google Forms 

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ต่อไป
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๑.  ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับอาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร (อสส.)

๒.  สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ป้องกนัการตดิเชือ้ส�าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสขุกรงุเทพมหานครเพือ่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

อย่างทั่วถึง เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล ถุงมือ เป็นต้น

๓.  อาสาสมคัรสาธารณสขุกรงุเทพมหานครเคาะประตทูกุบ้านเพือ่ตรวจวดัอณุหภูมร่ิางกาย ร่วมกบัสงัเกตอาการ

ทางระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก

๙) มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดทั่วโลก  

รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ตลอดจนการด�ารงชีวิตของ 

ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) เป็นการระบาดใหญ่ และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร ต้ังแต่วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

  ปัจจบุนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทย อยูใ่นระดบัท่ี 

สามารถควบคมุไว้ได้ในระดบัหนึง่ ซึง่แสดงถงึขดีความสามารถของระบบสาธารณสุขไทย และทีส่�าคัญคือความร่วมมอืจาก 

ภาคประชาชนและหน่วยงานทกุภาคส่วน ศนูย์บรหิารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จึงก�าหนดมาตรการผ่อนปรนให้เป็นมาตรฐานกลางแต่ละกิจการและกิจกรรม ให้ทุกพื้นที่ยึดถือปฏิบัติโดยค�านึงถึงปัจจัย 

ทางด้านสาธารณสุขเป็นหลัก และน�าปัจจัยด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจมาใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ได้แบ่งกิจการ 

และกจิกรรมออกเป็น ๔ กลุม่ ซึง่จะมกีารทยอยผ่อนปรนเป็นระยะ และมกีารก�ากบั ตดิตาม และประเมินผลโดยหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น

ประเภทกิจการและกิจกรรม แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เช้ือ 

ในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ต�่า และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์สูง

กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เช้ือ 

ในสถานทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง และมคีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสังคมอยูใ่นเกณฑ์สงู

กลุ่มที่ ๓ ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เช้ือ 

ในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู ่

ในเกณฑ์ปานกลาง

กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เช้ือ 

ในสถานที่อยู่ในเกณฑ์สูง และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ต�่า

มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ส�าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๑ 

ศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกระทรวงสาธารณสขุได้ 

บรูณาการความร่วมมอืหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ
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ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวง

การต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

กรงุเทพมหานคร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ประชมุหารือและจดัท�า

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส�าหรับประเภท

กิจการและกิจกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการได้ใช้เป็นแนวทางและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัด

กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อการด�ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง

และให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และเป็นโอกาสให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ ได้ปรับตัวในการด�ารงชีวิตและด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ 

นวัตวิถีใหม่ (New Normal) ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะสิ้นสุดลงไปแล้วก็ตาม

มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

๑.  กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด�าเนินชีวิต

  ก. ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้างสรรพสินค้า) ร้านอาหารริมทาง/รถเข็น/ 

หาบเร่/ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อในบริเวณพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร (ไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์)

  ข. ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน แผงลอย รถเร่หรือรถคล้ายคลึงกัน 

วิ่งจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค กิจการส่งอาหารและสินค้า

  ค. ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน�้า ตลาดชุมชน

  ง. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส�าหรับบุรุษหรือสตรี  

๒. กิจกรรมด้านการออกก�าลังกายหรือการดูแลสุขภาพ

  สวนสาธารณะ ลาน พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกก�าลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา (เฉพาะกิจกรรม 

ในพื้นที่โล่งแจ้ง)

๓. อื่นๆ

  สถานที่ให้บริการดูและรักษาสัตว์ สปา อาบน�้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างทางเดิน

๒.  จัดให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ กรณีร้านอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องระบาย

อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ

๓.  ให้ทุกเขตเฝ้าระวังร้านค้าขนาดเล็ก โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง และ

จดัอบรมผูป้ระกอบการร้านอาหาร ผูส้มัผสัอาหาร รถจกัรยานยนต์ขนส่งอาหาร รวมทัง้รถจกัรยานยนต์รบัจ้างอย่างจรงิจงั

๔.  ล้างท�าความสะอาดตลาดเป็นประจ�าทกุวนั เพือ่ก�าจดัส่ิงสกปรกออกจากตลาด ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค

ต่างๆ ตามหลกัการสขุาภิบาล เป็นประจ�าอย่างน้อยเดอืนละครัง้ กรณเีกิดโรคระบาดต้องล้างตลาดตามหลกัการสขุาภบิาล

อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

๕.  จัดแผงค้าให้มีระยะห่างระหว่างผู้ค้าในแต่ละแผงอย่างน้อย ๒ เมตร

๖.  มีการจัดการขยะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

๗.  จ�ากัดทางเข้าออกตลาด เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้ค้าและผู้ที่เข้ามาซื้อของในตลาดทุกราย

๘.  ร้านค้า ร้านอาหาร ให้มมีาตรการป้องกนัการแพร่เชือ้ เช่น การท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสั ห้องสขุา การคดักรอง 

อณุหภมูก่ิอนเข้าร้าน การดแูลสขุภาพและการป้องกนัการตดิเชือ้ของพนกังาน เช่น ใส่หน้ากากอนามยั จดัแอลกอฮอล์ล้างมอื 

ให้พนักงานอย่างพอเพียง ก�าหนดการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
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๙. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค�าแนะน�าส�าหรับการให้บริการแบบ Delivery โดยน�าไปแจกจ่ายให้ผู้บริโภคและ 

ผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการ Platform Food Delivery เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง และสามารถ 

ร้องเรียนไปยังผู้ประกอบการได้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนว่าก่อนรับประทานอาหารจะต้องอุ่นให้ร้อน 

๔๐ องศาเซลเซียส ๔๕ นาที เพื่อฆ่าเชื้อก่อนรับประทาน

๑๐. จัดท�าทะเบียนคนขนส่งอาหารและให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่คนขนส่งอาหารทุกราย  

ทุกวัน ก่อนออกปฏิบัติงาน 

๑๑.  จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และรายงานทดแทน เช่น  

แบบลงทะเบียนก่อนเข้าออกสถานที่ กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน

๑๒.  เพิ่มช่องทางการช�าระค่าบริการเป็นแบบ E-Payment เพื่อลดการสัมผัสธนบัตร

๑๓.  ควรเปิดสวนสาธารณะขนาดเลก็ทีอ่ยูใ่กล้ชมุชนหรอืในชมุชน อาทเิช่น สวนสาธารณะหน้าชมุชนเคหะร่มเกล้า 

โดยให้ชุมชนดูแลกันเองเพื่อที่ประชาชนจะได้ออกก�าลังกาย เดิน วิ่ง วันละ ๒ - ๓ ชั่วโมง ก�าหนดทางเข้า - ออกทางเดียว  

เพือ่เป็นการผ่อนคลาย เป็นการรกัษาสขุภาพทัง้ร่างกายและจติใจ ห้ามนัง่รบัประทานอาหารร่วมกนั หรอืท�ากจิกรรมเป็นกลุ่ม  

งดเว้นการออกก�าลังกายแบบรวมกลุ่ม เช่น เต้นแอโรบิค ร�ามวยจีน ไทเก๊ก ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งมาตรการ 

แนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างใช้บริการภายในสวนให้ทราบเป็นระยะ ด�าเนินการท�าความสะอาดพื้นที่สวนทุกแห่ง

ก่อนและหลังเปิดให้บริการ และท�าความสะอาดห้องน�้าตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการ และมีการติดตามประเมินผล

๑๔. พิจารณาเปิดให้บริการศูนย์กีฬาฯ ศูนย์เยาวชนฯ เพียงบางศูนย์ฯ ที่สามารถควบคุมได้ โดยจัดท�ามาตรการ

ก�าหนดกิจกรรมที่สามารถออกก�าลังกายได้ให้ชัดเจน เปิดให้บริการเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor) หรือถ้าจะ 

เปิดบริการในพื้นที่ปิดก็ไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ และเว้นระยะห่างของอุปกรณ์ ซึ่งจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้น

มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ส�าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๒ 

เพื่อให้การด�าเนินการตามมาตรการผ่อนปรนแต่ละระยะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด�ารงไว้ซึ่งมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 อย่างต่อเนือ่ง และประชาชนสามารถด�ารงชวิีตได้อย่างปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  ได้บรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ประชาสงัคม และหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง จัดท�า 

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส�าหรับประเภท 

กิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ ๒ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่ และมีการแพร่เชื้อใน

สถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางและมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์สูง 

จ�าเป็นต้องมีมาตรการส�าคัญเพิ่มข้ึน เช่น ผู้ประกอบการจะต้องมีการเตรียมการตามมาตรการที่ก�าหนด ท�าการประเมิน

ความพร้อมด้วยตนเองก่อนเปิดกิจการและกิจกรรม หรืออาจจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานในพื้นท่ีก่อน เพื่อท�าการ

ตรวจประเมินก่อนอนุญาตให้เปิด เป็นต้น

มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

๑. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด�าเนินชีวิต

  ก. การจ�าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือ 

เครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งไม่รวมสถานบริการ ผับ บาร์

  ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์

  ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่

  ง. สถานที่บริการดูแล สถานที่พ�านักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือ

ผู้มีภาวะพึ่งพิง
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  จ. การถ่ายท�ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

  ฉ. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม

๒. กิจกรรมด้านการออกก�าลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

  ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านท�าเล็บ ทั้งที่อยู่ในและนอกห้างสรรพสินค้า 

ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์

  ข. สถานออกก�าลังกายฟิตเนส ที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์

  ค. สถานที่หรือสนามออกก�าลังกายในร่ม

  ง. สระว่ายน�้าสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม

  จ. สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน ห้องสมุด

สาธารณะ หอศิลป์

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. จัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และการใช้บริการบริเวณต่างๆ รอบร้าน เพ่ือติดตาม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

๒. ลงทะเบียนเข้าใช้บริการจากการสแกน QR Code บริเวณหน้าร้านหรือสถานที่จ�าหน่ายอาหาร รวมทั้งสแกน 

QR Code ก่อนออกจากร้านอาหารด้วย

๓. จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนะน�าแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ 

ทางสาธารณสุข ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน

๔. ให้ท�าความสะอาดพืน้ผวิสัมผสัของสถานทีแ่ละพืน้ทีจ่ดุสมัผสัร่วม เช่น ทีจ่บัหรอืลกูบดิประต ูราวจบั ราวบนัได 

ลิฟต์ พื้น โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ รถเข็น ตะกร้า ถาดรับเงิน ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด อย่างน้อยทุก ๑ ชั่วโมง

๕. จัดให้มีการช�าระค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (E-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน

๖. จัดท�าป้ายแนะน�าสัญลักษณ์เตือน เพื่อให้ผู้ใช้บริการออกก�าลังกายอย่างปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรการ 

ป้องกันโรค

๗.  ควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ของสระว่ายน�้า โดยคิดเกณฑ์ ๑๕๐ ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ ๑ คน 

รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพน�้าในสระว่ายน�้า

๘.  จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มา

ใช้บริการ

๙.  ท�าสญัลกัษณ์ระยะห่างระหว่างการเดนิอย่างน้อย ๑ เมตร ในบรเิวณทีม่ทีีน่ัง่หรอืการต่อคิว เช่น จดุรอเข้าห้องน�า้ 

รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง

๑๐. จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ หรือ

ใช้พัดลมระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ

๑๑. จัดให้มีค�าแนะน�าผู้ใช้บริการ ตรวจตราก�ากับการให้บริการและการใช้บริการ โดยให้เป็นไปตามมาตรการ

ควบคุมหลัก

มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ส�าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๓ 

เพื่อให้การด�าเนินการตามมาตรการผ่อนปรนแต่ละระยะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด�ารงไว้ซึ่งมาตรการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 อย่างต่อเนือ่ง และประชาชนสามารถด�ารงชวิีตได้อย่างปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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(COVID-19) ได้บรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย ส�านกังานสภา 

ความมัน่คงแห่งชาติส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดล้อม กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงการคลงั กรงุเทพมหานคร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

ประชาสงัคมและหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง จดัท�าคูม่อืการปฏบิตัติามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกจิกรรม เพือ่ป้องกนั

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส�าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๓ ซึ่งจ�าเป็นต้องมีมาตรการส�าคัญเพิ่มขึ้น 

เช่น การคัดกรองอุณหภูมิร่างกายและอาการของระบบทางเดินหายใจของพนักงานและผู้ใช้บริการ และรายงานหน่วย 

รบัผดิชอบ กรณพีบผูท้ีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางทีก่�าหนด รวมทัง้การเตรยีมความพร้อมขอบสถานประกอบการ  

การลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด  

ตลอดจนการพฒันานวตักรรม เช่น การลงทะเบยีนเข้าและออกสถานทีแ่ละการจองคิวแบบออนไลน์ เพือ่ให้บรกิารรปูแบบ

ใหม่ในระยะยาว เป็นต้น น�าไปสู่การป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพต่อไป

มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

๑. การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา

๒.  กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด�าเนินชีวิต

  ก. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

  ข. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ

  ค. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง

  ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ส�าหรับบุรุษและสตรี

๓. กิจกรรมด้านการออกก�าลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

  ก. คลนิกิเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสรมิความงาม สถานทีส่กัหรอืเจาะผวิหนงัหรอืสดัส่วนใดส่วนหนึง่ของ

ร่างกาย

  ข.  สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า

  ค.  สถานที่ออกก�าลังกายฟิตเนส

  ง.  สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย

  จ.  สนามกฬีาเพือ่การออกก�าลงักายหรอืการฝึกซ้อมในประเภทกฬีา ได้แก่ ฟตุบอล ฟตุซอล บาสเกตบอล และ

วอลเลย์บอล

  ฉ.  สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลต หรือการละเล่นอื่นๆ ในท�านองเดียวกัน

  ช.  สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ

  ซ.  สระน�้าเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน�้าในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ต

  ฌ. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ

  ญ. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ให้มกีารควบคมุทางเข้าออก และจดัให้มจีดุตรวจคดักรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ย เป็นหวดั ก่อนเข้าอาคารเรยีน  

หรือการรับและส่งนักเรียน

๒. ก�าหนดจ�านวนผู้เรียนต่อห้องเรียน โดยใช้ขนาดพื้นที่ อย่างน้อย ๕ ตารางเมตรต่อ ๑ คน

๓. จัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารท่ีเหมาะสม กรณีใช้เครื่องปรับอากาศอาจพิจารณาให้มีช่องระบาย

อากาศหรือพัดลมระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ
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๔. จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนะน�าแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 

ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๕. กรณมีรีถรบั-ส่ง ก�าหนดจดุรบัและส่ง จดัทีน่ัง่เว้นระยะห่างระหว่างบคุคล อย่างน้อย ๑ เมตร สวมหน้ากากอนามยั 

ตลอดเวลาที่ท�าการโดยสาร ท�าความสะอาดภายในและภายนอก ก่อนและหลังใช้งานทุกวัน

๖. ให้ผู ้ปกครองสังเกตอาการไข้ หรือตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนทุกครั้งก่อนออกจากบ้านมาที่โรงเรียน  

หากตรวจพบอุณหภูมิร่างกายมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ให้นักเรียนหยุดพักอยู่บ้าน 

๗. ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับหรือลูกปิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ ราวจับ 

ราวบันได โต๊ะอาหาร สื่อการเรียนการสอน ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด 

๘. ท�าความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น กลอนประตู ที่จับสายช�าระ โถปัสสาวะ ลูกบิด 

ก๊อกน�้า อ่างล้างมือ ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด

มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ส�าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๔ และ ๕

เพื่อให้การด�าเนินการตามมาตรการผ่อนคลายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้บรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม  

ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง จัดท�าคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนกลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส�าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๔ และ ๕ 

ซึง่เป็นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคในหลายพืน้ที ่และมกีารแพร่เชือ้ในสถานท่ีอยูใ่นเกณฑ์สงู และ

มคีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมอยูใ่นเกณฑ์ต�า่ ดงันัน้ ประเดน็ทีค่วรให้ความส�าคญั 

คือ สถานประกอบการต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม

มาตรการที่ก�าหนด โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ” ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อน�าไปสู่การ

ป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน    

มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

๑. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ

๒.  ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต

๓.  สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน�้าชา

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 

๒. มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดให้มีจุดคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด พร้อมเตรียมอุปกรณ ์

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ส�าหรับพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่

๓. จัดให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอภายในสถานบริการ รวมทั้งบริเวณห้องสุขา

๔. ควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด 

๕.  ท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสัร่วมของสถานทีแ่ละอปุกรณ์ เช่น ท่ีจบัหรอืลกูบดิประต ูปุม่กดลิฟต์ ราวจบั  ราวบนัได 

โต๊ะ เก้าอี ้เคาน์เตอร์ และไมโครโฟน ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด รวมทัง้ให้มกีารเปลีย่นปลอกหุม้ไมโครโฟน และท�าความสะอาด 

ทุกครั้งก่อนใช้บริการ

๖. ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�าหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านช่องทางต่างๆ เพือ่ให้ประชาชนซึง่เป็นผู้ประกอบกจิการ ผูรั้บบรกิาร สามารถเข้าถงึได้ง่าย 
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และมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้น

๗.  จัดให้มีสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�าแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

ควบคุมโรค เช่น แนะน�าให้ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์  

เสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๘.  จัดให้มีไมโครโฟนส่วนบุคคล หรือเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟน และท�าความสะอาดด้วยน�้ายาท�าความสะอาด

ทุกครั้งก่อนเปลี่ยนผู้ใช้งาน

๙.  จัดให้มีระบบตรวจตรา ควบคุม ก�ากับการให้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

อย่างเคร่งครัด

๑๐) การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

   แนวคิดในการปฏิบัติเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่

    ๑. เฝ้าระวังท่ีมีประสิทธิภาพในระดับชุมชน เฝ้าระวังคนแปลกหน้าที่เข้ามาในพ้ืนที่และผู้เข้าข่ายจะติดเชื้อ 

โดยแจ้งผ่านระบบศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสอบสวนโรค

    ๒. การตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพื่อสุ่มหาผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการอย่างต่อเนื่อง

    ๓. การตรวจประเมินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการผ่อนปรนอย่างจริงจัง

    ๔. การบรรเทาผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

    ขั้นปฏิบัติการ ด�าเนินการใน ๒ รูปแบบ คือ 

    ๑. การใช้มาตรการฉับพลัน เพื่อยับยั้งความรุนแรงและควบคุมสถานการณ์ในขั้นต้น

    ๒. การใช้มาตรการแก้ไข เพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนสถานการณ์บรรเทาลง

    ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

    ๑. สถานประกอบการ/ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการก�าหนด เรื่องการเว้นระยะห่าง

    ๒. ประชาชนมีความตระหนักน้อยลงจึงไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการก�าหนด

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. ขอให้ส�านกัอนามยัประสานสถาบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมอืงน�ารถพระราชทานชวีนริภัยออกหน่วยเคล่ือนที่

ซักซ้อมกรณีเกิดการระบาดที่โรงเรียน  สถานประกอบการ ชุมชนแออัด และตลาดที่มีกลุ่มแรงงานต่างด้าว

๒. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรมอบอ�านาจให ้

ส�านักเทศกิจจัดหน่วยตรวจพิเศษในสถานประกอบการและสถานบันเทิง

๒. การเตรียมการเพื่อให้วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี  (Invasive Pneumococcal Disease : IPD) 

โรคไอพีด ี(Invasive Pneumococcal Disease : IPD) คือ โรคตดิเช้ือท่ีเกดิจากแบคทีเรยี ทีม่เีช่ือว่า “นวิโมคอคคัส”  

(Streptococcal Pneumoniae) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถพบได้ภายในช่องปากของคนและไม่ก่อให้เกิดอาการผิดปกติ

ในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่เชื้อจะก่อให้เกิดโรครุนแรงในผู้ที่มีความเสี่ยง โดยติดต่อกันผ่านคนสู่คน ทางละอองเสมหะ 

น�้ามูก น�้าลาย

เชือ้นวิโมคอคคสั พบว่าเป็นเชือ้แบคทเีรยีท่ีสามารถตรวจพบได้สามอันดบัแรกของการตดิเช้ือแบบรนุแรงดงัทีก่ล่าวมา 

โดยเฉพาะในเดก็ทีอ่ายนุ้อยกว่า ๕ ปี คนทัว่ไปสามารถตดิเชือ้นวิโมคอคคัส โดยไม่มอีาการรนุแรง แต่หากเกดิการตดิเช้ือในคนที่ 

มคีวามเสีย่งจะก่อให้เกดิการตดิเชือ้ชนดิลกุลามหรอืรนุแรงได้ คนทีม่คีวามเสีย่ง ได้แก่ เดก็เลก็ทีม่อีายนุ้อยกว่า ๒ ปี ผูใ้หญ่ทีม่ ี

อายุมากกว่า ๖๕ ปี ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว (โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยที่ถูกผ่าตัดเอาม้ามออกหรือ 

มม้ีามท�างานผดิปกต ิผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั โรคตบัเรือ้รงั) ผูป่้วยทีม่นี�า้ไขสันหลังรัว่ ผู้ป่วยทีม่กีารใส่อปุกรณ์ฝัง (Cochlear Implant)
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อาการของโรคไอพีดี โดยส่วนใหญ่การติดเชื้อที่พบเป็นหลักในเด็ก คือ เชื้อไวรัส ซึ่งมักหายได้เอง อย่างไรก็ตาม 

ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะหากเกิดจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรง แย่ลงอย่างรวดเร็ว 

อาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อนิวโมคอคคัส คือ มีไข้สูงคล้ายโรคติดเชื้อทั่วไป ๒-๓ วัน ความรุนแรงจะขึ้นกับอวัยวะที่ติดเชื้อ

หรือลุกลาม ได้แก่ ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ คอหอยอักเสบ ทอนซิล

การป้องกัน

• การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส ซึ่งนับเป็นวิธีที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง

สามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ดื้อยาได้ดี

• ปลูกฝังเด็กเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังท�ากิจกรรมต่างๆ ปิดปาก ปิดจมูก

ทุกครั้งเวลาไอหรือจาม

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

• การกินนมแม่ในทารก เนื่องจากทารกจะได้รับภูมิต้านทางที่มีในน�้านมแม่

ปัจจุบันโรคไอพีดี มีวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรให้ในผู้ที่มี 

ความเสีย่งต่อโรคชนดิลกุลามหรอืรนุแรง หรอืสามารถให้ในเดก็ทีม่อีายนุ้อยกว่า ๕ ปี ทีต้่องการป้องกนัโรค ในประเทศไทย

มีวัคซีนไอพีดี ๒ ชนิด ได้แก่

๑. PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine) เป็นวคัซีนป้องกนัโรค IPD ใช้ในเดก็เลก็กว่า ๒ ปี ทีม่ใีช้ในปัจจบุนั 

มี ๒ แบบ คือ วัคซีนชนิด ๑๐ สายพันธุ์ (PCV10) และ ๑๓ สายพันธุ์ (PCV13) 

  • หากเริม่ฉดีต้ังแต่อาย ุ๒ เดอืน ฉดีวคัซนี PCV (๑๐ หรอื ๑๓ สายพันธุ)์ เมือ่อาย ุ๒, ๔, ๖ เดือน และฉีดกระตุน้ 

อีก ๑ ครั้ง ที่อายุ ๑๒ – ๑๕ เดือน โดยห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย ๒ เดือน (รวมฉีดทั้งหมด ๔ ครั้ง)

  • หากเริม่ฉดีหลงัอาย ุ๖ เดือน แต่น้อยกว่า ๑ ปี ให้ฉีด ๓ เขม็ โดยสองเขม็แรกฉีดห่างกัน ๒ เดอืน และฉดีกระตุน้ 

อีก ๑ ครั้ง เมื่ออายุ ๑๒ – ๑๕ เดือน

  • หากเริ่มฉีดหลังอายุ ๑ ขวบ ฉีด ๒ เข็มห่างกันสองเดือน

๒. PPSV (Pneumococcal Polysaccharide Vaccine) ทีม่ใีนปัจจบุนั คอื วคัซนีชนดิ ๒๓ สายพนัธุ ์(PPSV23) เป็น 

วคัซีนป้องกันโรค IPD ใช้ในเด็กทีม่อีายมุากกว่า ๒ ปี ทีมี่ความเส่ียงต่อการตดิเชือ้ หรอืผูใ้หญ่ทีม่โีรคประจ�าตวัท่ีมคีวามเสีย่ง

  คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครน�าเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร มาจัดหา

วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี ส�าหรับประชาชนใน ๒ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กเล็กและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการป้องกันโรคและ 

ลดการสูญเสียชีวิต รวมทั้งเป็นการน�าร่องให้ต่างจังหวัด

๓. การพัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่และสายด่วนเลิกบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติและระบบการร่วมบ�าบัดผู้เสพยาสูบ เริ่มให้บริการเม่ือเดือนมกราคม 

๒๕๕๒ เป็นศูนย์ “แห่งชาติ” ตามมติของสถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)  

ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕๕๔ สายโทรเข้าจากโทรศัพท์มือถือให้บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

การบริการเลิกบุหรี่ ของ ๑๖๐๐ เชิงรับ (รับสายโทรเข้า) เชิงรุก (โทรออกตามนัด) การให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์  

ส่งข้อความสั้น (SMS) แบบมีการตอบกลับ (mCessation) แก่ผู้ตั้งใจเลิก และมี Quit date เป็นเวลา ๓ เดือน  

ส่งเอกสารทางไปรษณย์ี และบรกิารผ่าน Facebook และ www.thailandquitline.or.th และบรกิารข้อมลูผ่านส่ือท�างาน 

หนุนเสริมภาคีเครือข่ายต่างๆ พัฒนางานร่วมกับเครือข่ายนานาชาติ

ประชาชนขอใช้บริการได้ ดังนี้

๑. โทรเข้า หมายเลข ๑๖๐๐ (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
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๒. ส่งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ให้ ๑๖๐๐ โทรกลับ ได้ในช่องทาง ดังนี้

  ๒.๑ ฝากข้อความสั้น ไปที่หมายเลข ๐๘๙-๘๑๔-๑๖๐๐ 

  ๒.๒ ผ่านช่องทาง U-Refer หรือ U-Quit บน www.thailandquitline.or.th

  ๒.๓ ผ่าน Line ID : thailandquitline

  ๒.๔ ทาง Facebook : ๑๖๐๐ ไม่บอกรักแต่บอกเลิก

๓. ลงทะเบียนขอใช้บริการจาก line@OR code

๔. ลงทะเบียนเป็นเครือข่ายร่วมบ�าบัด ในระบบ U-Refer

การด�าเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์

โรงพยาบาลที่ให้บริการค�าปรึกษาเลิกบุหร่ี มีดังนี้ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุง 

ประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิ ์ชติุนธโร อทุศิ โรงพยาบาลเวชการณุย์รศัมิ ์โรงพยาบาลลาดกระบงักรงุเทพมหานคร 

และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ปัญหาอุปสรรค

๑. ผู้ป่วยท�างานประจ�าไม่สามารถรับการบ�าบัดตามนัดได้

๒. ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล

๓. ผู้ป่วยไม่อยากเลิก แต่ถูกส่งตัวมาเลิกบุหรี่เพราะจะต้องรักษาโรคประจ�าตัว เช่น ผ่าตัด ฟอกไต เป็นต้น

๔. ผู้ป่วยเคยลองเลิกแต่เลิกไม่ได้และกลับมาใช้ในปริมาณมากขึ้น

๕. ผู้ป่วยเคยเลิกสูบแต่มีปัญหาเครียดจากการท�างานเลยกลับไปสูบอีก

๖. ผู้ป่วยไม่อยากบ�าบัดเลิกบุหรี่แต่จ�าเป็นต้องท�าเส้นล้างไต

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. จดัประชมุเชิงปฏบิตักิาร ให้ความรูเ้จ้าหน้าทีศ่นูย์บรกิารสาธารณสขุและอาสาสมคัรสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร 

(อสส.) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน

๒. น�าเรื่องนี้หารือในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน โดยให้พยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข เชิญชวนชุมชน 

จัดกิจกรรมเลิกบุหรี่ และลงพื้นที่ร่วมกับประธานชุมชน 

๔. แผนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถติอิบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ช่วง ๗ วนัของการรณรงค์ “ขบัรถมนี�า้ใจ รกัษาวนิยัจราจร” 

ระหว่างวนัที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๒ – ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เกดิอบุตัเิหตรุวม ๓,๔๒๑ ครัง้ ผูเ้สยีชวิีตรวม ๓๗๓ ราย ผูบ้าดเจบ็  

รวม ๓,๔๙๙ ราย ข้อมูลจ�านวนผู้บาดเจ็บ จ�านวน Admit และจ�านวนผู้เสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสียชีวิต ๑๙ ราย  

Admit ๔๙๓ ราย บาดเจ็บ ๒,๐๗๑ ราย วันที่เกิดเหตุสูงสุด ได้แก่ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 

เพศชาย ๖๙ เปอร์เซ็นต์ เพศหญิง ๓๑ เปอร์เซ็นต์ สถานะผู้บาดเจ็บ ได้แก่ ผู้ขับขี่ ๗๓.๗๔ เปอร์เซ็นต์ ผู้โดยสาร ๒๑.๙๙ 

เปอร์เซ็นต์ คนเดินเท้า ๔.๒๗ เปอร์เซ็นต์ ดื่มแล้วขับ ๑๗.๐๕ เปอร์เซ็นต์ ไม่ดื่ม ๖๙.๐๙ เปอร์เซ็นต์ ไม่ทราบสาเหตุ ๑๓.๘๘ 

เปอร์เซน็ต์ พาหนะผูบ้าดเจบ็ จกัรยานยนต์ ๘๕.๖๓ เปอร์เซน็ต์ จกัรยาน ๔.๙๙ เปอร์เซน็ต์ รถเก๋ง/แทก็ซ่ี ๕.๗๖ เปอร์เซน็ต์ 

อื่นๆ ๓.๖๒ เปอร์เซ็นต์ พฤติกรรมเสี่ยงท่ีท�าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ ๓๔.๗๙  

ดื่มแล้วขับ ร้อยละ ๑๗.๐๓ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๘๕.๖๓ รถปิกอัพ ร้อยละ 

๕.๗๖ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา ๑๘.๐๐ - ๑๘.๕๙ น. 

ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) เสนอแผนบรูณาการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาล

ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพือ่เป็นกรอบแนวทางการด�าเนนิงาน โดยมุง่เน้นการบรหิารจดัการในลักษณะยดึพืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ควบคู่
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กับการด�าเนินการตามมาตรการและแนวทางการด�าเนินการเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาสังคม

ในการด�าเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง รวมทั้งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ  

และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึงก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในการด�าเนินการป้องกันและ 

ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และส่ิงแวดล้อม  

ให้เหลอืน้อยทีส่ดุ และเพือ่ดแูลความปลอดภยัในการเดนิทางของประชาชนให้ครอบคลมุทกุมติ ิโดยให้ความส�าคญัในการ 

ด�าเนินงานเชงิรกุและการบังคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั เคร่งครดัและต่อเนือ่ง ควบคูก่บัการสร้างจติส�านกึและความตระหนกั 

ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

“ชวีติวถิใีหม่ ขบัข่ีอย่างปลอดภยั ไร้อบุติัเหต”ุ เป้าหมาย การด�าเนนิการเพือ่ให้ประชาชนเดนิทางอย่างสุขใจกับชวีติ 

วิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

ช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ช่วงด�าเนินงาน ได้แก่ ช่วงก่อนควบคมุเข้มข้น ระหว่างวนัที ่๒๒ – ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ช่วงควบคมุเข้มข้น ระหว่าง

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. จดัตัง้กองอ�านวยการร่วมระหว่างเขตและส่วนกลาง แบ่งพืน้ทีร่บัผดิชอบให้ชดัเจน ออกค�าสัง่แต่งตัง้มอบหมาย

หน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนทั้ง ๑๑ จุด ให้ทุกจุดมีเจ้าภาพหลัก 

๒. จัดให้มสีายด่วนพากลบับ้าน ซึง่อาจจะใช้เบอร์โทร ๑๖๖๙ หรอื ๑๖๔๖ นอกจากใช้แจ้งเหตแุล้ว ยงัเป็นสายด่วน 

พากลับบ้าน 

๓. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะต้องบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั เช่น พกัใช้หรอืเพกิถอนใบอนญุาตขบัขี่  

เป็นต้น

๔. อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) มีหน้าที่แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ช้ีบริการ ประสานงาน

สาธารณสขุ ในการท่ีจะให้ อสส. ท�าหน้าทีค่ดักรอง เพือ่แยกผูท้ีด่ืม่แอลกอฮอล์ในชมุชนและร่วมตัง้ด่านชมุชน ควรด�าเนนิการ 

ในลักษณะของจิตอาสา 

๕. เสริมสร้างวินัยการจราจร เช่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทางรถพยาบาลฉุกเฉิน ดื่มไม่ขับ สร้างค่านิยมไม่ให้ 

ขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศร ส�านักการจราจรและขนส่งควรให้เขตส�ารวจพื้นที่เพื่อตัดฟุตบาท ตีเส้นจราจรส�าหรับให ้

รถจักรยานยนต์ใช้วิ่งสวนทางได้ 

๕. การด�าเนินงานชมรมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจบุนัประเทศไทยเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุหมายถงึ ผูส้งูอายเุกนิ ๖๐ ปีขึน้ไป มร้ีอยละ ๑๐ ของประชากร และคาดว่า

แนวโน้มจ�านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี ๒๕๖๕ จะมีจ�านวนประชากรสูงอายุมากถึงร้อยละ ๒๐ จากสถานการณ์

ดงักล่าว ท�าให้ประเทศไทยต้องหันมาให้ความส�าคญัประเดน็ปัญหาทีม่าพร้อมกบัการเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุเช่น ปัญหาสขุภาพ 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมและผู้สูงอายุทั้งมวล ดังนั้น  

การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุจึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการขับเคลื่อนและจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยผู้สูงอายุเอง

การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับชุมชนและเป็นรูปแบบหน่ึงของการจัดการปัญหาในสังคม 

ผูส้งูอาย ุเพราะชมรมผูส้งูอายถุอืเป็นองค์กรชมุชนทีบ่รหิารจดัการโดยผู้สูงอาย ุเพือ่ผู้สูงอาย ุสมาชิกในชมรมมคีวามเอือ้อาทร 

ต่อกันในระหว่างเพื่อนสมาชิก มีการท�ากิจกรรมร่วมกัน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างศักดิ์ศรีในตัวผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชน ดังน้ัน หากชมรมผู้สูงอายุประสบ 
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ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิการจะส่งผลต่อคุณภาพชีวติผูส้งูอายแุละเป็นการเตรยีมความพร้อมในการรองรบัการเข้าสูส่งัคม

ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทย ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ตลอดจนคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุควรให้

ความส�าคัญกับปัจจัยที่ท�าให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความส�าเร็จ ได้แก่ ๑) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ๒) ปัจจัยด้านการ

จัดกิจกรรม ๓) ปัจจัยด้านคณะกรรมการ และ ๔) ปัจจัยด้านสมาชิก ตลอดจนการส่งเสริมปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของ 

แต่ละด้าน กล่าวได้ว่าหากชมรมผู้สูงอายุมีการบริหารจัดการโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซ่ึงอาจ 

จะเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชมรมผู้สูงอายุแต่ละแห่ง การศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุที่ประสบความส�าเร็จ 

การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการชมรม เป็นต้น ก็จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุและส่งผลต่อการ 

ด�าเนนิกจิกรรมได้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื ซึง่ชมรมผูส้งูอายทุีป่ระสบความส�าเรจ็อาจมตีวัช้ีวดัหรอืการประเมนิการบรหิาร

ชมรมที่แตกต่างกันไป

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. กระตุ้นให้เกิดชมรมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยเริ่มจากการสร้างชุมชนเข้มแข็ง สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  

ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมจัดการ ร่วมใช้ประโยชน์ จัดกิจกรรมที่ท�าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสุขกาย 

สุขใจ สุขอารมณ์ สุขสังคม ท�าให้มีการจัดตั้งชมรมและจัดกิจกรรมในชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

๒. พัฒนารูปแบบมาตรฐานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ โดยการแบ่งระดับชมรมผู้สูงอายุเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ชมรม 

ผู้สูงอายุระดับ ๑ ประกอบด้วย ๑๐ กิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุระดับ ๒ ประกอบด้วย ๗ กิจกรรม และชมรมผู้สูงอายุระดับ 

๓ ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม 

๖. แนวทางการขบัเคลือ่นตามพระราชบญัญตัคิวบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ค�าแนะน�าว่า “เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ เดือนควรได้กินนมแม่อย่างเดียว และ 

กินนมแม่ควบคู่อาหารตามวัยจนถึงอายุ ๒ ปี หรือนานกว่าน้ัน” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก 

อย่างมีคุณภาพ จึงตั้งเป้าหมายในปี ๒๕๖๘ ให้มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 

โดยมีผลการส�ารวจในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน  

น้อยทีส่ดุ คอื ประเทศไทย ซึง่อตัราไม่ถงึร้อยละ ๒๕ เนือ่งจากวถิชีีวติของมารดาในเขตเมอืงกรงุเทพมหานครไม่เอือ้อ�านวย

ให้มารดาหลังคลอดสามารถเลี้ยงดูบุตรได้นาน ๖ เดือน จากสถิติอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือนย้อนหลัง 

๓ ปี ในโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ พบว่า ปี ๒๕๖๑, ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ มีจ�านวนร้อยละ ๒๔.๑๒, ๒๕.๕๒ และ 

๒๖.๙๐ ตามล�าดบั (คดิอตัราส่วนจากจ�านวนเดก็ทีม่ารบับรกิารคลนิกิสขุภาพเดก็ด)ี อกีทัง้สถานประกอบการ สถานทีท่�างาน 

ทีม่บีคุลากรเป็นหญงิหลงัคลอดมกีารจดัสวสัดิการน้อย เรือ่งของการจดับรกิารมมุนมแม่ รวมไปถงึสือ่โฆษณาและการตลาด 

ของอาหารส�าหรับเด็กทารกและเด็กเล็กท่ีท�าการตลาดโน้มน้าวชักชวนด้วยการส่งเสริมการตลาด แจกของ ลดราคา  

ให้กลุ่มมารดาหลังคลอดที่มีอุปสรรคในการให้นมแม่หลังคลอดมาใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยขัดขวางการส่งเสริม

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึง ๖ เดือน

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้บังคับเพื่อ

ให้ประเทศไทยมมีาตรการในการควบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ทีเ่หมาะสมและสอดคล้อง

กับมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน โดยกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้ความส�าคัญและมีการด�าเนินงานปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีนโยบายและมาตรการส�าคัญที่ใช้ในการด�าเนินงาน คือ

๑. การปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร

ส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อปกป้องสิทธิและสุขภาพของเด็กทุกคนไม่ให้เสียโอกาสในการกินนมแม่  
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ผ่านการควบคุมวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสม

๒. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการสื่อสารสร้างความรอบรู้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสการ 

เข้าถึงข้อมลูของผูรั้บให้กว้างขวางขึน้ อกีทัง้ การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพให้ได้ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายสมัพนัธ์แม่ลูก  

การพฒันาศกัยภาพพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ และการพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสุขกรงุเทพมหานคร 

สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก เพื่อการดูแลให้ค�าปรึกษา และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส�าเร็จ

๓. การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ และ 

การขนส่งน�้านมแม่ เพื่อให้แม่ท่ีต้องกลับไปท�างานหรือมีความจ�าเป็นต้องอยู่ห่างไกลลูกยังคงสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีสภาพปัญหาในประเด็น การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้

เกิดกระแสที่เป็นวงกว้างในเรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดฯ แก่ประชาชน ซึ่งจะท�าให้เกิด 

ความตระหนักและรอบรู้เท่าทันสื่อโฆษณาส่งเสริมการตลาดของบริษัทนมผง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

เฝ้าระวังและการแจ้งเร่ืองร้องเรียนการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปัญหาการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูก 

ด้วยนมแม่ในเขตเมือง เช่น การส่งเสริมให้มีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ให้บริการสุขภาพแม่และเด็กปฏิบัติตาม 

บันได ๑๐ ขั้น สู่ความส�าเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การจัดให้มีมุมนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน 

คณะกรรมการฯ จะได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคล่ือน

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง
๑. ความคบืหน้าการด�าเนนิโครงการ ๑ โรงพยาบาล ๒ ระบบ และการจดับรกิารคลนิกินอกเวลาราชการของศนูย์บรกิาร 

สาธารณสุข 

ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้รายงานความคืบหน้าการด�าเนินโครงการ ๑ โรงพยาบาล ๒ ระบบ ในส่วน

ของการแก้ไขกฎหมาย ดังนี้

๑. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑

  • ร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ

และหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. ....

   ผลการด�าเนินงาน ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์  

การศกึษา และการท่องเทีย่วเรยีบร้อยแล้ว แต่เนือ่งจากส�านกัการแพทย์ตรวจสอบแล้วพบว่าอตัราค่าบรกิารทางการแพทย์

ในส่วนของเทคนคิการแพทย์ไม่สอดคล้องกบัระเบยีบของกรมบญัชกีลาง จึงน�ากลบัมาพจิารณาปรบัอตัราค่าบรกิารดงักล่าว 

ขณะนี้ด�าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในระเบียบฯ

๒.  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ปฏิบัติงานการบริการทางการแพทย์รูปแบบ

พิเศษของสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  • ร่างระเบยีบกรงุเทพมหานครว่าด้วยการจดับรกิารทางการแพทย์รปูแบบพเิศษและอตัราค่าตอบแทนบคุลากร 

พ.ศ. ....
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   ผลการด�าเนินงาน อยู่ระหว่างการพิจารณายกร่างระเบียบฯ และก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา 

การจ่ายค่าตอบแทนแก่บคุลากรทีป่ฏิบตังิานการบรกิารทางการแพทย์รปูแบบพเิศษแนบท้ายระเบยีบฯ โดยส�านกัการแพทย์ 

ได้ตั้งคณะท�างานพิจารณาบัญชีค่าธรรมเนียมแพทย์และทันตแพทย์ (Doctor Fee) เพื่อพิจารณาอัตราค่าตอบแทน 

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบัญชีอัตราค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษต่อไป

ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนินการเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทาง (Super Clinics) ณ ศูนย์บริการ

สาธารณสขุ ๔ แห่ง คอื ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ๑๕ ลาดพร้าว ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๔๑ คลองเตย ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๔๘  

นาควัชระอุทิศ และศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๖ ทับเจริญ โดยได้เริ่มเปิดให้บริการเม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๙  

เป็นต้นมา โดยศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ๔๑ และ ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ๕๖ มคีลนิกิเฉพาะทางทีใ่ห้บรกิาร ๔ คลนิกิ ได้แก่

๑. คลินิกตา ให้บริการตรวจรักษาโรคตา ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ต้อกระจก และให้ค�าปรึกษาโดยจักษุแพทย์

๒. คลินิกเด็ก ให้บริการด้านการตรวจรักษาโรค การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคัดกรองพัฒนาการ

๓. คลินิกกายภาพบ�าบัด ให้บริการปรึกษาด้านกายภาพบ�าบัดในทุกกลุ่มวัย

๔. คลินิกการแพทย์ทางเลือก แบ่งเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค 

รวมถึงหัตถการ นวด ประคบ การกดจุด โดยแพทย์แผนไทย บริการตรวจวินิจฉัยตามแผนจีน บริการฝังเข็มโดยผู้มีคุณวุฒิ

แพทย์แผนจีน

  ส�าหรับศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๕ และศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ มีคลินิกเฉพาะทางให้บริการเช่นกัน  

แต่จะเพิ่มบริการคลินิกหู คอ จมูก ซ่ึงให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวกับหู คอ จมูก ภูมิแพ้ และประเมินการได้ยิน 

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิก ทั้งนี้ จะให้บริการประชาชนทุกสิทธิการรักษา ในกรณีสิทธิบัตรทองไม่ตรงบัตร 

ต้องมใีบส่งตวัจากหน่วยบรกิารด้วย จงึขอเชญิประชาชนท่ัวไป และผู้สูงอายรุบับรกิารได้ทีศู่นย์บรกิารสาธารณสุขท้ัง ๔ แห่ง  

ในวัน เวลาราชการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

เสนอแนะให้ส�านักการแพทย์ด�าเนินการในเรื่อง ดังนี้

๑. จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางทุกโรงพยาบาลในสังกัด เช่น โรงพยาบาลกลาง จัดบริการคลินิกจักษุวิทยา  

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดบริการคลินิกโรคหัวใจ เป็นต้น

๒. ประเมินอัตราก�าลังและจัดท�าแผนหลังกระจายคนไข้ไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit:  PCU) 

เช่น เช่าพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าเปิดคลินิกบริการพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก

และเสนอแนะให้ส�านกัอนามยัจดัท�าแผนเปิดคลินกินอกเวลาหรอืนอกสถานที ่เช่น เปิดคลนิกิฟัน ให้บรกิารเฉพาะวนัเสาร์

และวันอาทิตย์ เป็นต้น

๒. ความคืบหน้าการด�าเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

เขตสุขภาพที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือเรียกว่าโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดจากสมองขาดเลือดไปเล้ียง เนื่องจาก 

หลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกท�าลาย ส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ ขึ้น 

ความผิดปกติของโรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกได้เป็นชนิดต่างๆ ดังนี้ คือ 

๑. โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) เป็นชนิดของหลอดเลือดสมองที่พบได้กว่า  

๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของโรคหลอดเลือดสมองท้ังหมด เกิดจากอุดตันของหลอดเลือดจนท�าให้เลือดไปเลี้ยงสมองไปเพียงพอ  

ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดร่วมกับภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดจนท�าให้เกิด

เส้นเลือดตีบแข็ง โรคหลอดเลือดสมองชนิดนี้ยังแบ่งออกได้อีก ๒ ชนิดย่อย ได้แก่ 
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  • โรคหลอดเลือดขาดเลือดจากภาวะหลอดเลือดสมองตีบ (Thrombotic Stroke) เป็นผลมาจากหลอดเลือด

แดงแข็ง (Atherosclerosis) เกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ท�าให้เลือดไม่สามารถไหลเวียน

ไปยังสมองได้ 

  • โรคหลอดเลือดขาดเลือดจากการอุดตนั (Embolic Stroke) เกดิจากการอุดตนัของหลอดเลอืดจนท�าให้เลอืด

ไม่สามารถไหลเวียนไปที่สมองได้อย่างเพียงพอ 

๒.  โรคหลอดเลอืดสมองชนดิเลอืดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke) เกดิจากภาวะหลอดเลือดสมองแตก หรอื

ฉีกขาด ท�าให้เลือดรั่วไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อสมอง พบได้น้อยกว่าชนิดแรก คือประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถแบ่งได้อีก 

๒ ชนิดย่อย ๆ ได้แก่ 

  • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Aneurysm) เกิดจากความอ่อนแอของหลอดเลือด 

  • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ (Arteriovenous Malformation) ที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด

สมองตั้งแต่ก�าเนิด 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดหลัก

๑.  ร้อยละอัตราของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (๑๖๐–๑๖๙) (เป้าหมาย <๗)

ตัวชี้วัดรอง

๑. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (๑๖๐–๑๖๒) (เป้าหมาย <๒๕)

๒. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (๑๖๓) (เป้าหมาย <๕)

๓. ร้อยละผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบี/อดุตนัระยะเฉยีบพลนั (๑๖๓) ทีม่อีาการไม่เกนิ ๔.๕ ชัว่โมง ได้รบัการรกัษา 

ด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด�าภายใน ๖๐ นาที (door to needle time) (เป้าหมาย ≥๖๐)

๔. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (๑๖๐-๑๖๙) ที่มีอาการไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

(เป้าหมาย ≥๕๐)

เป้าหมาย ลดอัตราการตาย (๑๖๐-๑๖๙ เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ ๗) เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ลดภาวะ

แทรกซ้อน การกลับเป็นซ�้า ลดการพิการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ๘ เครือข่าย (ลูกข่าย ๗๙ โรงพยาบาล) โซนกรุงธนเหนือ 

ได้แก่ โรงพยาบาลศริิราช ลกูข่าย ๙ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลตากสิน ลกูข่าย ๑๕ โรงพยาบาล โซนกรงุเทพเหนอื ได้แก่ 

โรงพยาบาลภูมิพลฯ ลูกข่าย ๑๑ โรงพยาบาล โซนกรุงเทพกลาง ได้แก่ สถาบันประสาทวิทยา ลูกข่าย ๑๔ โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ลูกข่าย ๖ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ลูกข่าย ๒ โรงพยาบาล โซนกรุงเทพใต้ 

ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ลูกข่าย ๑๘ โรงพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน ลูกข่าย ๔ โรงพยาบาล

• พัฒนาศักยภาพ แนวทางการรักษา/ส่งต่อภายในเครือข่าย

• น�าร่องระบบ Telestroke (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

• พัฒนา web application register/refer

• ส�ารวจศักยภาพโรงพยาบาล

เครือข่าย Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เขตสุขภาพที่ ๑๓

เครือข่ายที่ ๑ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เครือข่ายที่ ๒ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เครือข่ายที่ ๓ โรงพยาบาล 

เลดิสนิ เครอืข่ายที ่๔ สถาบนัประสาทวทิยา เครอืข่ายที ่๕ โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช เครอืข่ายที ่๖ โรงพยาบาลตากสนิ 

เครือข่ายที่ ๗ โรงพยาบาลศิริราช เครือข่ายที่ ๘ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ภาพรวมเครือข่ายวิชาการสถาบันประสาทวิทยาในเขตสุขภาพที่ ๑๓

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สถาบันประสาทวิทยา จ�านวนโรงพยาบาล ๒๐ แห่ง
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• Certified Stroke Unit จ�านวนโรงพยาบาล ๑๓ แห่ง

• Standard Stroke Center Certification จ�านวนโรงพยาบาล ๕ แห่ง

ปัญหาอุปสรรค

• ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลการติดตามผลการด�าเนินงาน

• มีโรงพยาบาลจ�านวนมากและต่างสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย กลาโหม กรุงเทพมหานคร 

ต�ารวจ เอกชน ฯลฯ

• ระบบฐานข้อมูลต่างกัน

• การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อตระหนักถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และเพื่อให้

คนไข้เข้ารับการรักษาเร็วที่สุด 

๒. ในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ควรเชิญพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้ความรู้และข้อมูล

เพิ่มเติม

๓. ความคบืหน้าการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมส�าหรบัการด�าเนินงานสขุาภิบาลอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประเภทตลาดสด) 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมส�าหรับการด�าเนินกิจการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๙๗ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของ 

สภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้

เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การออกใบอนุญาตด�าเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้าให้สอดคล้องกับกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสขุภาพตามข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีแ่ก้ไขและปรับปรงุรายชือ่

กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพใหม่ และเพือ่ปรบัปรงุอตัราค่าธรรมเนยีมส�าหรับการด�าเนนิกจิการตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสขุให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาต หนงัสอืรบัรองการแจ้งและการให้บรกิาร 

ในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกบัมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

จึงจ�าเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

การออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

๑.  ตลาดประเภทที่ ๑ ตลาดที่จัดตั้งในอาคาร

    (ก) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ที่มีจ�านวนแผงค้าในตลาดไม่กิน ๕๐ แผง ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาทต่อปี

    (ข) ใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด ทีมี่จ�านวนแผงค้าในตลาดเกิน ๕๐ แผง แต่ไม่เกนิ ๑๐๐ แผง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาทต่อปี

    (ค) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ที่มีจ�านวนแผงค้าในตลาดเกินกว่า ๑๐๐ แผง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๒. ตลาดประเภทที่ ๒ ตลาดที่จัดตั้งในพื้นที่

    (ก) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ที่มีจ�านวนแผงค้าในตลาดไม่กิน ๕๐ แผง ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาทต่อปี
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    (ข) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ที่มีจ�านวนแผงค้าในตลาดเกิน ๕๐ แผง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แผง ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท 

     ต่อปี

    (ค) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ที่มีจ�านวนแผงค้าในตลาดเกินกว่า ๑๐๐ แผง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี

การออกใบอนญุาตจดัตัง้สถานทีจ่�าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรอืพืน้ที ่ทีมี่พืน้ทีเ่กนิสอง

ร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด

(ก) พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ฉบับละ ๒,๘๐๐ บาท

(ข) พืน้ทีป่ระกอบการเกนิ ๓๐๐ ตารางเมตร คดิเพิม่ตารางเมตรละ ๑๐ บาท โดยให้คิดพืน้ทีเ่ป็นจ�านวนเตม็ปัดเศษทิง้ 

แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาท ฉบับละไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาทต่อปี

การออกใบอนุญาตจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

(ก) การจ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ โดยลกัษณะวธิกีารจดัวางสินค้าในทีห่นึง่ทีใ่ดเป็นปกต ิฉบบัละ ๕๐๐ 

บาทต่อปี

(ข) การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะการเร่ขาย ฉบับละ ๑๐๐ บาทต่อปี

การออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ 

พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด

(ก) พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร ฉบับละ ๒๐๐ บาทต่อปี

(ข) พืน้ทีป่ระกอบการเกนิ ๑๐ ตารางเมตร คดิเพิม่ตารางเมตรละ ๑๐ บาท โดยให้คิดพืน้ทีเ่ป็นจ�านวนเตม็ปัดเศษทิง้ 

แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ฉบับละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อปี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. ส�านกัอนามยัจดัท�าแนวทาง (Guideline) การตรวจตลาดประเภทที ่๒ เพือ่ให้ทกุส�านกังานเขตน�าไปใช้ด�าเนนิการ

๒. ส�านักอนามัยออกใบอนุญาตรถเร่ขาย เช่น รถเข็น Food Truck เป็นต้น

๓. ส�านักอนามัยจัดท�าคู่มือ แนวทางการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อให้ส�านักงานเขตใช้ในการประกอบการออก

และต่อใบอนุญาต รวมทั้งเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกันทั้ง ๕๐ เขต

๔. ส�านักงานเขตตรวจให้ได้คุณภาพถึงแหล่งผลิต แหล่งกระจาย โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ รวมทั้งรายงานผลการตรวจ

ตลาดประเภทที่ ๒ มาที่ส�านักอนามัย

๕. โครงการถนนคนเดิน ขอให้ด�าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่เรื่องการอบรมผู้ค้า ผู้สัมผัสอาหาร จัดท�า 

บัตรประจ�าตัวผู้ค้า เครื่องแต่งกาย สุขาภิบาล ภาชนะต่างๆ 

๔. ความคืบหน้าในการยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. .... 

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�าหนดมาตรการ

ในการจัดการสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหารเพ่ือให้สถานที่จ�าหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยง 

ต่อการเกดิโรค ซึง่มผีลให้การก�าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสขุลกัษณะของสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร สขุลักษณะของกรรมวธิกีาร

จ�าหน่าย ท�า ประกอบ ปรุง เก็บรักษาอาหาร สุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ์ น�้าใช้และของใช้อื่น สุขลักษณะส่วนบุคคล 

ของผูจ้�าหน่ายอาหาร ผูป้รุงอาหาร และผูใ้ห้บรกิาร รวมทัง้การป้องกนัเหตรุ�าคาญและการป้องกนัโรคตดิต่อ ตามข้อบญัญตัิ 

กรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวง 

ดังกล่าว สมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหารที่ต้องมีการควบคุม

ก�ากับดแูลภายในเขตกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกบักฎกระทรวงดงักล่าว จึงจ�าเป็นต้องตราข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครนี้
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โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา 

๕๖ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรงุเทพมหานครโดยความเหน็ชอบของสภากรงุเทพมหานคร จงึตราข้อบญัญตัิ 

กรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มีอ�านาจออก

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งอื่นใด เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

หมวด ๑ การจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

หมวด ๒ สุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

     ส่วนที่ ๑ สถานที่จ�าหน่ายอาหาร

     ส่วนที่ ๒ สถานที่สะสมอาหาร

หมวด ๓ สขุลักษณะของอาหาร กรรมวธิกีารท�า ประกอบ หรอืปรงุ การเกบ็รกัษา การสะสมและการจ�าหน่ายอาหาร

     ส่วนที่ ๑ สถานที่จ�าหน่ายอาหาร

        ส่วนที่ ๒ สถานที่สะสมอาหาร

หมวด ๔ สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่นๆ

หมวด ๕ สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

หมวด ๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งการขอและการออก

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

       ส่วนที่ ๑ การแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

        ส่วนที่ ๒ การขอและการออกใบอนุญาต

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. ส�านักงานกฎหมายและคดีเร่งรัดการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ โดยไม่ให้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

๒. ควบคมุอณุหภมูริะหว่างการขนส่งเนือ้สัตว์ เพราะระยะทางอาจจะมผีลกบัคณุภาพของเนือ้สัตว์ ซึง่เป็นอนัตราย

กับผู้บริโภค

ส่วนที่ ๓ การด�าเนินงานด้านนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข
๓.๑ การเสนอญัตติ

๑. การเตรียมการรองรับเพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมจี�านวนผูติ้ดเชือ้เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ  

และมแีนวโน้มเพิม่มากถึง ๕๐๐ คน ในเวลาอนัใกล้นี ้จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารเตรยีมการรองรบั หากมคีวามจ�าเป็น 

ต้องปิดกรุงเทพฯ และให้ประชาชนอยู่บ้าน ซึ่งจะท�าให้มีความล�าบากในการยังชีพ ทั้งเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค  

โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีรายได้ นอกจากนี้ ในการดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล จิตวิทยาทางสังคม  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความปลอดภัยด้านอื่นๆ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครจะต้องวางแผน 

แก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต ปัจจัย ๔ ซ่ึงเป็นปัจจัยพื้นฐานของคน เพราะหากไม่มี 

การด�าเนินการจะท�าให้เกิดปัญหาในการด�ารงชีวิตและปัญหาสังคมเป็นอย่างมาก จึงขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมการ 

รองรับเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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 คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมการรองรับ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ ์

การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมัยทีส่อง  

(ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

๒. เร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

  กรุงเทพมหานครร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการ

ด�าเนินงานและบริหารจดัการระบบหลกัประกันสขุภาพกรงุเทพมหานคร โดยส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตจิดัสรร

งบประมาณบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีด�าเนินการในชุมชนตามกรอบการบริหารงบกองทุนสร้างเสริม 

สุขภาพและป้องกันโรคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในอัตรา ๔๕ บาทต่อประชากร ส�าหรับประชากรทุกสิทธิของ

กรงุเทพมหานคร เพือ่ให้กรงุเทพมหานครด�าเนนิงานและบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพกรงุเทพมหานคร และ

กรุงเทพมหานครต้องสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ ๖๐ ของเงินที่ได้

รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การด�าเนนิงานและบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตปิระจ�าปีงบประมาณนัน้ๆ ทัง้นี ้ต้ังแต่ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ กรงุเทพมหานครได้รบัการจดัสรรงบประมาณกองทนุหลักประกนัสุขภาพกรงุเทพมหานคร

รวมกับเงินที่กรุงเทพมหานครสมทบ เป็นจ�านวนทั้งสิ้น ๑,๗๑๙,๔๑๐,๑๘๔ บาท แต่ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังไม่มีการ 

ใช้จ่ายเงนิกองทนุหลกัประกันสขุภาพกรงุเทพมหานครให้เกิดประสิทธภิาพ ท�าให้ชุมชนขาดโอกาสในการพฒันาคุณภาพชีวติ 

ทีด่ใีห้กบัประชาชนในชมุชน ดงันัน้ เพือ่เป็นการสร้างเสรมิสขุภาพของประชาชนในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครให้มคีณุภาพชวีติทีด่ี  

ชุมชนมีความเข้มแข็ง จึงขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ ได้ยืน่ญตัตขิอให้กรงุเทพมหานครเร่งรดัการใช้จ่ายเงนิกองทนุหลักประกนัสุขภาพกรงุเทพมหานคร 

ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๕) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ 

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓.๒ การตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ

๑. ศึกษาแนวทางเพื่อก�าหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร 

  เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ ๖ ปี ท่ีมีพัฒนาการไม่สมวัยเป็นจ�านวนมาก 

ซึ่งในสภาพสังคมที่บิดามารดาและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความจ�าเป็นต้องพาเด็กปฐมวัยไปรับบริการการดูแลและพัฒนา

ในรูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพแตกต่างเหลื่อมล�้ากันระหว่างกลุ่มมีโอกาสกับกลุ่มด้อยโอกาส การพัฒนาคุณภาพของสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กจึงเป็นความจ�าเป็นเร่งด่วน ทั้งจากมุมมองของการพัฒนาคุณภาพ

มนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และเอกชนจัดบริการดูแล พัฒนาและจัดการ

ศกึษาเดก็ปฐมวยัหลากหลายรปูแบบ แต่ละหน่วยมมีาตรฐานและเกณฑ์การประเมนิแตกต่างกนัตามภารกจิของหน่วยงาน 

รวมถงึข้อจ�ากดัของการใช้มาตรฐานทีไ่ม่ครอบคลมุเดก็ปฐมวยัตัง้แต่แรกเกดิถงึก่อนเข้าประถมศึกษา ตลอดจนรฐัธรรมนญู

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและให้การศึกษาที่เหมาะสมแก่เด็กปฐมวัย คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จึงได้ 

จดัท�ามาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาตขิึน้เป็นมาตรฐานกลาง โดยคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบเมือ่วนัที ่๒ มกราคม 

๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกันในการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาส�าหรับ

เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา

 กรุงเทพมหานครมีการด�าเนินงานในด้านการให้บริการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย

รูปแบบ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มีจ�านวน ๒๙๒ ศูนย์ แบ่งเป็นศูนย์ท่ีอยู่ในชุมชน ๒๖๑ ศูนย์ ใน ๔๕ เขต  
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ศูนย์ที่อยู่ในวัด ๑๙ ศูนย์ ซึ่งได้รับโอนมาจากกรมการศาสนา ใน ๑๔๕ เขต ศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ ชุมชน  

แหล่งก่อสร้าง ๑๐ ศูนย์ ใน ๑๐ เขต และศูนย์ที่รับโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ๒ ศูนย์ ใน ๒ เขต ดูแลเด็กอายุ ๒ - ๓ ขวบ และอายุ ๔ - ๖ ขวบ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวัน  

มีจ�านวน ๑๐ แห่ง ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ดูแลเด็กอายุ ๒ ขวบ ๖ เดือน - ๕ ขวบ และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่  

มีจ�านวน ๕ แห่ง ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ดูแลเด็กอายุ ๒ - ๙ เดือน โรงเรียนที่มีชั้นอนุบาล จ�านวน ๔๒๙ โรงเรียน 

จาก ๔๓๗ โรงเรียน และศูนย์ในโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ ดูแลเด็กอายุ ๓ เดือน - ๒ ขวบ ๖ เดือน นอกจากนี้  

ยงัมสีถานรบัเลีย้งเดก็ปฐมวยัของภาคเอกชนหลายแห่งในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ท�าให้การดแูล พฒันา และจดัการศึกษาเดก็

ปฐมวยัในกรุงเทพมหานครมีหลายมาตรฐาน การท�างานมคีวามซ�า้ซ้อนกนั และยงัไม่ได้น�าผลการประเมนิไปพัฒนาเท่าทีค่วร

คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครต้ังคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อก�าหนด

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ญัตติดังกล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๕) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. การแก้ไขปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุขและการเร่งรัด

การใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

  จากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุขและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กรุงเทพมหานคร จากกรณีที่ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ประกาศยกเลิกสัญญาหน่วยบริการ 

ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครทีต่รวจสอบพบการทจุริต โดยได้มปีระกาศยกเลกิสัญญา

การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ของคลินิกชุมชนอบอุ่น

และโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร รวมจ�านวน ๑๘๘ แห่ง ซ่ึงปัญหาน้ีส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตร

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง จ�านวนมากกว่า ๒ ล้านคน ที่จะต้องย้ายสิทธิการรักษาไปยังสถานพยาบาล 

คู่สัญญาแห่งอื่น ประชาชนเกิดความสับสนในการใช้บริการด้านการป้องกันรักษาโรคกับหน่วยบริการปฐมภูมิ เนื่องจาก

ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีชัดเจน รวมท้ังจะก่อให้เกิดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐเพิ่มมากขึ้น  

การให้บริการดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าไปรับบริการจากสถานพยาบาล

  อนึ่ง การท่ีกรุงเทพมหานครร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กรงุเทพมหานคร และได้งบประมาณมารวมแล้วมากกว่า ๑,๖๐๐ ล้านบาท หลงัจาก ๓ ปี แล้วยงัใช้งบประมาณไม่ถงึร้อยละ 

๑๐ เท่านัน้ ซึง่มแีนวโน้มท่ีจะระงับการจัดสรรให้กองทนุและอาจมกีารเรยีกเงินคนืกลบัด้วย ดงันัน้ เพือ่ให้กรงุเทพมหานคร 

มีมาตรการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการยกเลิกสัญญาการขึ้นทะเบียนคลินิกชุมชนอบอุ่นและ 

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยบริการสาธารณสุข และเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบบริการปฐมภูมิ 

ที่สามารถดูแลผู้ป่วยบัตรทองได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้

มีการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ

  คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา 

ประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุข และการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว ในคราวประชุม 

สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
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ส่วนที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานครได้มีมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ มอบให้คณะกรรมการการสาธารณสุข พิจารณาเสนอความเห็นต่อสภากรุงเทพมหานคร กรณ ี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอกนัเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบกิเหลือ่มปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้รบัมอบหมายให้พจิารณาค�าของบประมาณของส�านกัอนามยั ส�านกัการแพทย์ และมหาวิทยาลยั

นวมินทราธิราช โดยได้พิจารณารายละเอียดจากเอกสาร และได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ของบประมาณแล้ว  

ได้มีมติในที่ประชุมและน�าเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้

การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ส�านักอนามัย ๒ รายการ จ�านวนเงินที่ขอขยายเวลา ๑๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท

  มติที่ประชุม  พิจารณาผ่านทุกรายการ

๒.  ส�านักการแพทย์ ๓ รายการ จ�านวนเงินที่ขอขยายเวลา ๒๒,๗๗๐,๐๐๐ บาท

  มติที่ประชุม  พิจารณาผ่านทุกรายการ

การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔

๑. ส�านักอนามัย ๒ รายการ จ�านวนเงินที่ขอกันเงิน ๗,๐๔๑,๔๐๐ บาท

        ตัด/ปรับลด ๑ รายการ    ๘๖๑,๔๐๐ บาท

        คงเหลือ ๑ รายการ ๖,๑๘๐,๐๐๐ บาท

  มติที่ประชุม  พิจารณาตัด ๑ รายการ

        เนื่องจาก หน่วยงานแจ้งว่าสามารถก่อหนี้ได้

        ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

๒.  ส�านักการแพทย์ ๔๗ รายการ จ�านวนเงินที่ขอกันเงิน     ๑๓๑,๙๒๘,๗๓๖ บาท

        ตัด/ปรับลด ๑๗ รายการ     ๑๑,๐๒๖,๖๑๕ บาท

        คงเหลือ ๓๐ รายการ      ๑๒๐,๙๐๒,๑๒๑ บาท

  มติที่ประชุม  พิจารณาตัด ๑๗ รายการ

        เนื่องจาก ทั้ง ๑๗ รายการ หน่วยงานแจ้งว่า

        ได้ตัวผู้ขายแล้ว

๓. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ๑ รายการ จ�านวนเงินที่ขอกันเงิน       ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  มติที่ประชุม  พิจารณาผ่าน


