
บทบาทของเขตเมอืงตอ่การป้องกนั
ควบคมุโรคในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

และกลไกพชข.

พญ.สุธี สฤษฎิศ์ริิ
นายแพทยเ์ชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการสาธารณสุข 67 ทววีัฒนา
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร



การป้องกนัควบคุมโรค



ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง



สิง่ทีค่าดหวงัสุขภาพเขตเมอืง



เขตเมอืง
• ประชากรอยูก่นัหนาแน่นแออดั หรอืมจี านวนคนมากเมือ่เทยีบกบัพืน้ที่
• ชวีติความเป็นอยูเ่ป็นแบบตวัใครตวัมนั สมัพนัธส์ว่นตวันอ้ย 
• เนน้หาเลีย้งชพี มกีารแขง่ขนัตลอดเวลา
• เคลือ่นยา้ยเพือ่เขา้มาประกอบอาชพีในเมอืง (คนไทยและแรงงานขา้ม

ชาต)ิ และการเดนิทางทอ่งเทีย่วระยะสัน้อยา่งกวา้งขวาง 
• ไดร้บัอทิธพิลจากตะวนัตกเขา้มามากเป็นแหลง่รบัอารยธรรม 

ขนบธรรมเนียมของตา่งประเทศ
• การควบคมุทางสงัคมใชร้ปูแบบทีเ่ป็นทางการ คอืใชเ้จา้หนา้ทีค่วบคมุ และ

ใชก้ฎหมายบงัคบัลงโทษ (ทกุคนปฏบิตัติาม??)
• สิง่ปลกูสรา้งในเขตเมอืงจงึจะสรา้งเป็นตกึหลายช ัน้หรอืขยายในแนวดิง่



เขตเมอืง
ขอ้ดี ขอ้เสยี

• ประชาชนมกีารศกึษา
• เทคโนโลยทีีท่นัสมยั การสือ่สาร

รวดเรว็
• ทรพัยากรจ านวนมาก หลากหลาย
• สถานพยาบาลระดบัปฐมภมู ิทตุยิภูมิ

ตตยิภมู ิภาครฐั-เอกชน
• ทอ้งถิน่มศีกัยภาพสามารถออกเทศ

บญัญตั/ิ ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่
• ภาคเีครอืขา่ยจ านวนมาก
• บคุลากรสาธารณสขุมาก เช ีย่วชาญ

และหลากหลาย
• งบประมาณมาก

• หน่วยงานมคีวามซบัซอ้น
• ประชากรหนาแน่นมากและหลากหลาย 
• แกนน ามหีนา้ทีห่ลายดา้นตา่งคนตา่งอยู่
• ระบบขอ้มูลหลากหลาย
• ระบบบรกิารยงัไม่เช ือ่มโยง
• ผูค้นกระทบกระทัง่กนัง่าย เครยีด 

สขุภาพจติอ่อนแอ
• การเคลือ่นยา้ยประชากรสงู



ปัญหาสุขภาพในเขตเมอืง
โรคตดิตอ่เร ือ้รงั

เอดส ์
วณัโรค

โรคตดิตอ่เฉียบพลนั
Covid-19
ไขเ้ลอืดออก
อบุตัใิหม่

โรคไม่ตดิตอ่
เบาหวาน, ความดนั
สรุา, ยาเสพตดิ
อบุตัเิหตจุราจร
วถิกีารใชช้วีติ อาหาร
สงูวยั

โรคจากการท างาน

โรคจากการท างาน/สิง่แวดลอ้ม



• สงักดั ส านักอนามยั กรงุเทพมหานคร

• รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตทววีฒันา จ านวน 2 แขวง ไดแ้ก ่แขวงทววีฒันา และ     

แขวงศาลาธรรมสพน ์จ านวนประชากร 78,308 คน (ณ ตลุาคม 2564)

• จ านวนหลงัคาเรอืน 33,205 หลงัคาเรอืน  

• จ านวนประชากรแฝง 11,000 คน

• มพีืน้ที ่50.219 ตารางกโิลเมตร

• วดั 4 แห่ง 

• โรงพยาบาล 2 แห่ง ไดแ้ก ่ สถาบนักลัยาราชนครนิทรแ์ละโรงพยาบาลธนบรุ ี 2

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 67 ทววีฒันา

ทศิเหนือ          ตดิตอ่กบั  อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี
ทศิตะวนัออก    ตดิตอ่กบั  เขตตลิง่ชนั
ทศิตะวนัตก      ตดิตอ่กบั  อ.สามพราน และ พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ทศิใต ้             ตดิตอ่กบั  เขตบางแค และ เขตหนองแขม



เขตทววีฒันา



กลไกพชข.

ภาคเีครอืขา่ย 
ภาครฐัและเอกชน 

แกนน า และประชาชนในพืน้ที่

นโยบายภาครฐั
แผนพฒันาคณุภาพชวีติ

ธรรมนูญสขุภาพ

งบประมาณ



ผูสู้งอายุ 



ปัญหา

สมองเสือ่ม

กรุงเทพมหานคร มปีระชากรสูงอายุ รอ้ยละ 20.60
เขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ(Complete Aged Society)

ปัญหาทีม่กัเกดิในผูสู้งอายุ 

ภาวะพลดัตกหกลม้

โรคไม่ตดิตอ่เร ือ้รงัNCDs

การป้องกนั

โครงการ BKK Advance Geriatric Care (BKK AGC Project) 

เตรยีมความพรอ้ม          
กอ่นเขา้สู่วยัผูสู้งอายุ

ผูสู้งอายุสามารถพึง่
ตนเองไดใ้นมติสุิขภาพ

พฒันาสมรรถภาพรา่งกาย 
เพือ่ป้องกนัการดูแลระยะยาว 
(Preventive Long Term Care) 

เพือ่ลดภาวะพึง่พงิในผูสู้งอายุ
น าไปสู่การเจบ็ป่วยของ
ผูสู้งอายุส่งผลใหเ้กดิการ
ตดิเตยีงและมภีาวะพึง่พงิ
ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลระยาว



วตัถุประสงค ์

1. เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนในชมุชนมกีารพฒันาสมรรถภาพรา่งกาย 
เพือ่ป้องกนัการดูแลระยะยาว (Preventive Long-Term Care)

2. เพือ่สง่เสรมิและพฒันาความสามารถในการจ าของผูสู้งอายุในชมุให้
ดขีึน้

3. เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูสู้งอายุในการพฒันาตนเองและ
สงัคม

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คน

- ประชาชนอายุ 40-59 ปี
- ผูสู้งอายุ 60 ปีขึน้ไป

ผลผลติ (Output) 
รอ้ยละ 80 ของกลุ่ม
เป้าหมายเขา้รว่ม
กจิกรรมออกก าลงักาย
เชงิป้องกนัอย่าง
ตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
รอ้ยละ 70 ของผูเ้ขา้รว่มการ
พฒันาสมรรถภาพรา่งกาย 
มสีมรรถภาพรา่งกายดขีึน้



บุคลากรของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข
(Instructors)

ถา่ยทอดความรูใ้หแ้ก ่
อาสาสมคัรในชมุชน 
(Community Trainers)
จ านวนชมุชนละ 5 คน

อบรม

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
(Participants)

จ านวน 30 คน/ 1 ชมุชน

ฉประเมนิผล
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

กระบวนการด าเนินงานในระดบัพืน้ที่

- ส านกังานเขต
- ภาคเีครอืข่าย

การฝึกปฏบิตัเิพือ่พฒันาสมรรถภาพรา่งกาย 
และฝึกความจ า (PLC) ตามกระบวนการ 
ด าเนินกจิกรรมในชมุชน ระยะเวลาไม่น้อยกวา่เดอืน 4 เดอืน

1. ใหค้วามรูใ้นดา้นตา่งๆ
2. ฝึกปฏบิตั ิการยดืกลา้มเนือ้ Locomotion training

กจิกรรม Cognicise เดนิบนัได,นับเลข
3. กจิกรรมนันทนาการ



1. การประเมนิสมรรถภาพทางกาย

2. ประเมนิสมรรถภาพทางสมอง

3. ตรวจระดบัน า้ตาลในเลอืด

4. ประเมนิ ADL

5. ช ัง่น า้หนัก วดัความดนั ประเมนิ BMI

6. ตรวจสขุภาพชอ่งปาก

การประเมนิสุขภาพ



1.Stand up test 2.Two step test 3.one leg stand

4.Time up

and go test 

5.Hand grip

การประเมนิสมรรถภาพทางกาย



การเปลีย่นแปลงใน
ผูส้งูอายแุละอืน่ๆ

อารมณแ์ละ
สขุภาพจติ

การยมืกายอปุกรณ์
และอืน่ๆ

สทิธผูิส้งูอายุ ภาวะสมองเสือ่ม

ความรูเ้ร ือ่งยา 
สมุนไพร และ

ผลติภณัฑส์ขุภาพ

การออกก าลงักาย
การพลดัตกหกลม้

การออมเงนิใน
ผูส้งูอายุ

ปัญหาขอ้เขา่เสือ่ม
และกระดกูสนัหลงั 

โภชนาการ

ความรูเ้ร ือ่งยา 
สมุนไพร และ

ผลติภณัฑส์ขุภาพ

การดแูลสขุภาพชอ่ง
ปาก ในผูส้งูอายุ

การดแูลผูส้งูอายุ
ระยะสดุทา้ย

สภาพแวดลอ้ม              
ในการจดับา้น

การดแูลสขุภาพชอ่ง
ปากในผูส้งูอาย ุ

โรคในผูส้งูอายุ

กจิกรรมการใหค้วามรู ้



กจิกรรมในการด าเนินการ



ผูเ้ขา้รว่มโครงการมสีมรรถภาพรา่งกายทีด่ขีึน้ สามารถทรงตวั ยนืขาเดยีวไดน้านขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 80



โรคตดิตอ่ Covid-19



การระบาด Covid -19 ซ.สุพจน ์อทุศิ



การควบคมุโรค Covid -19





31 หลังคาเรือน



ตารางที่ 1 แสดงจ ำนวนผู้ติดเช้ือจ ำแนกตำมบ้ำนและจ ำนวนสมำชิก N=196 บ้ำน 31 หลังคำเรือน



ตารางที่ 2 แสดงกำรตรวจหำกำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 โดย real-time RT-PCR และทดสอบหำแอนติบอดี 

ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดในบ้ำนผู้ป่วยและในชุมชน 160 รำย CCA Day 14 n=160

CCA วันท่ี 14 Swab 160 รำย 

Real-time RT-PCR พบเชื้อ 2 รำย ในผู้สัมผัสสูงร่วมบ้ำนผป. และมี IgM, Total Ig ข้ึนด้วย รำยอื่นไม่พบเชื้อแต่มี IgM, Total Ig ข้ึน 2 รำย 

ส าหรับบ้านอื่นๆไม่พบการติดเชื้อแต่มี Total Ig ข้ึน 2 รำย (1 รำยได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม 16/4/64)



ตารางที่ 3 แสดงกำรตรวจหำกำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 โดย real-time RT-PCR และทดสอบหำแอนติบอดี 

ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดในบ้ำนผู้ป่วยและในชุมชน 160 รำย CCA Day 21 n=158

CCA วันท่ี 21 Swab 156 รำย (หลังจำกให้คนในชุมชนออกไปท ำงำนนอกพ้ืนท่ีได)้

Real-time RT-PCR ไม่พบเชื้อ ในผู้สัมผัสสูงร่วมบ้ำนผป. แต่มี IgM, Total Ig ข้ึน 2 รำย (เป็นรำยเดิม กับDay 14)

ส าหรับบ้านอื่นๆไม่พบการติดเชื้อแต่มี Total Ig ข้ึน 2 รำย (เป็นรำยเดิม กับDay 14)



คดักรองหาเชือ้ Covid-19



สอนการท า swab



การฉีดวคัซนี






