
 

แนวทางการดําเนินงานดานวณัโรคของโรงพยาบาลในสังกดั 
สํานักการแพทย   กรุงเทพมหานคร 

  

สํานักการแพทย    กรุงเทพมหานคร  เปนหนวยงานหนึง่ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มี 
อํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการใหบริการตรวจรักษาพยาบาล           การสงเสริมสุขภาพ   
การปองกันโรค และการฟนฟูสุขภาพ   การจัดการศึกษา     ฝกอบรมและพัฒนาวิชาการทางการแพทย  
และการพยาบาล  โดยมีโรงพยาบาลในสังกัด 9 แหง เปดใหบริการแกประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
ประกอบดวย 

1. วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
2. โรงพยาบาลกลาง 
3. โรงพยาบาลตากสิน 
4. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
5. โรงพยาบาลหลวงพอทวศีักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
6. โรงพยาบาลหนองจอก 
7. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
8. โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
9. โรงพยาบาลสิรินธร 

  

 วิสัยทัศน 
  สํานักการแพทยเปนองคกรหลักดานบรกิารทางการแพทยและสาธารณสุข ผลิตแพทย
และพยาบาลไดมาตรฐานตามเกณฑ เพื่อใหประชาชนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชวีติที่ดี 
 

ภารกิจดานคุณภาพชีวิตตามแผนปฏิบตัิราชการของสํานักการแพทยกับงานควบคุมโรค 
  

ตามแผนปฏิบัติราชการ 4  ปของสํานักการแพทย (พ.ศ.2548 – 2551)   ดานคณุภาพชวีิต  
ซ่ึงไดมกีลยทุธสวนหนึง่ในการสงเสริมใหเด็ก   เยาวชน  และประชาชนมีภูมิคุมกันตอโรคติดตอ  
รวมทั้งสงเสริม     สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการควบคุม    ปองกันโรค  และไดรับความ
ปลอดภัยจากโรคติดตอ     จึงไดมกีารจัดทาํแผนควบคุมโรคติดตอทีเ่ปนปญหาสาธารณสุข   เชน   การนํา
กลวิธีการรกัษาวณัโรคดวยระบบยาระยะสั้นภายใตการสงัเกตโดยตรง(DOTS) โดยกําหนดตวัช้ีวดัการ
หายจากโรควณัโรคของผูปวยที่ขึ้นทะเบยีนรักษากับโรงพยาบาลในสังกัดเปนเกณฑประเมินผลที่
สําคัญ      ทั้งนี้เพื่อเปนการประเมินประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและนําไปสูเปาหมายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป 



แนวทางการดําเนินงานดานวัณโรคของสํานักการแพทย  
 

  ปญหาการควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานครเปนปญหาที่มีความคลายคลึงกันกับ
เมืองขนาดใหญทั่วโลก    ซ่ึงมีลักษณะเปนชุมชนเขตเมอืงขนาดใหญ  มีประชากรจํานวนมากอาศัยกัน
อยูอยางแออดั     ประกอบกบัมีผูใชแรงงานเคลื่อนยายเขามาประกอบอาชีพจํานวนมาก       จึงสงผลให
มีการแพร  กระจายของเชื้อวณัโรคที่มีในอากาศไดอยางรวดเรว็         ทัง้นี้จากสถานการณปจจุบนั  
พบวามภีาวะเชื้อดื้อยาหลายขนานเพิ่มมากขึ้น   ดังนั้นผูปวยวัณโรคจึงจดัเปนกลุมทีย่ากตอการดแูลให
หายขาดจากโรคไดเนื่องจากตองรับประทานยาเปนเวลานาน       โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
ไดเร่ิมดําเนินการดานวัณโรคตั้งแต พ.ศ.2543    โดยในระยะแรกของการดําเนนิงานนั้น ยังไมมีความ
เขมแข็งในการดําเนินการทั้งนี้  เนื่องจากในขณะนั้นยังไมมีความชัดเจนในพนัธะสญัญาจากผูบริหาร
องคกร      ประกอบกับแพทยผูใหการรักษามีระบบการรักษาวณัโรคทีแ่ตกตางกัน  และใชวิธีการ
วินิจฉยัจากภาพรังสีทรวงอกเปนหลักมกีารจายยาใหผูปวยไปรับประทานครั้งละประมาณ 1 – 2 เดือน   
ไมมีผูประสานงานวณัโรคผูรับผิดชอบโดยตรง   จึงสงผลใหมีอัตราการหายเพยีงประมาณรอยละ 50 
เทานั้น 

  ในระยะ 2 – 3 ปที่ผานมา (ตัง้แตป พ.ศ.2546 เปนตนมา)     สํานักการแพทยเร่ิมมีความ 
ชัดเจนในการดําเนินงานดานวณัโรคอยางจริงจัง                   โดยผูอํานวยการสํานักการแพทยไดมอบ
ใหรองผูอํานวยการสํานักการแพทย ( นายแพทยไกรจักร   แกวนิล ) เปนผูดูแลรับผิดชอบงานดานวณั
โรค จึงเปนที่มาของพันธะสัญญาจากผูบริหารที่จะดําเนินงานวัณโรคอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมวณัโรคของสํานัก
การแพทย            เพื่อใหโรงพยาบาลในสังกัดฯไดรายงานความคืบหนาของผลการดําเนินงาน และให
ทุกโรงพยาบาลดําเนินการดงัตอไปนี ้

1. จัดตั้งคณะกรรมการฯเพื่อดําเนินงานดานวณัโรคในระดับโรงพยาบาลและมีการ 
ประชุมหารือภายในโรงพยาบาล   

2. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงานดานการรักษาผูปวยวณัโรคและการสงผูปวยมา
ขึ้นทะเบยีนการรักษา   พรอมทั้งเวียนแจงใหทุกหนวยงานภายในโรงพยาบาลทราบ   

3. จัดใหมีผูประสานงานวัณโรคทุกโรงพยาบาล    ทั้งนี้ เพือ่ใหมีผูรับผิดชอบการ
ติดตามการสงตอ  และการประเมินผลการรักษาผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ   

4. ใหทุกโรงพยาบาลมีการจดัประชุมรวมกับศูนยบริการสาธารณสุขเครือขายที่
เกี่ยวของ    ทั้งนี้  เพื่อการประสานสงตอและติดตามผลการรักษาผูปวยที่มีประสิทธิภาพ   

สํานักการแพทยดําเนินงานภายใตการดูแลรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนา 
ระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรคของกรุงเทพมหานคร  ดังโครงสรางการดําเนินงาน 
ตอไปนี้ 
 



              โครงสรางการดําเนินงานดานวัณโรคของกรุงเทพมหานคร 
  

- คณะกรรมการการพัฒนาระบบเพื่อ 
            เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรคของ สนอ. 

    -  คณะกรรมการการพัฒนาระบบเพื่อ 
            เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรค  
             ของสํานักการแพทย 

-  
- รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

- รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
- คณะกรรมการการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม 
        วัณโรคของกรุงเทพมหานคร 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองควบคุมโรค 

ฝายวัณโรค 

ศูนยภาค 12  แหง 
 

ศูนยภาค 
 (ศูนยแมขายวัณโรค) 

ศูนยลูกขาย (ศูนยบริการสาธารณสุข)

สํานักการแพทย สํานักอนามัย 

วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร 
และวชิรพยาบาล

รพ.กลาง 

ร.พ.ตากสิน 

ร.พ.เจริญกรงุประชารักษ 

ร.พ.หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

ร.พ.หนองจอก 

ร.พ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

ร.พ.ราชพิพัฒน 

ร.พ.สิรินธร 

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรคของกรุงเทพมหานคร 
1.  กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนนิงานควบคุมวัณโรคของกรงุเทพมหานคร 
2.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินงานการควบคุมวัณโรคของกรุงเทพมหานคร 
3.  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานควบคุมวัณโรคของหนวยงานที่เกี่ยวของของกรุงเทพมหานคร 
4.  ใหคําปรึกษา  แนะนําหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 



โครงสรางเครือขายการดาํเนินงานดานวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัด 
สํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร 

 

ผูที่มีอาการสงสัยวัณโรคและมารับการรักษา  
 
 
 

คลินิกวณัโรค 
ของโรงพยาบาลในสังกัด 
สํานักการแพทย ทั้ง  9  แหง 

ตรวจเสมหะ  ,   X- ray 
เพื่อการวนิิจฉยัโรค 

ขึ้นทะเบยีนการรักษา 
ที่คลินิกวณัโรค 

สงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาล หรือ
ศูนยบริการสาธารณสุขที่อยูใกลบาน 

หรือใกลที่ทํางานของผูปวย 
(ขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูปวย) 

จายยาและใชกลยุทธ DOTS  
โดยผูประสานงานวณัโรค 

 
ติดตามผลการรักษากรณีสงตอ 
ผุปวยเมื่อ รพ.ทําการรักษา 

ไประยะหนึ่งแลว 

(TB  Co-ordinator) หรือ ญาติผูปวย 
พรอมทั้งติดตามประเมินผล 
การรักษาตามแบบรายงาน 

รายงานผลการรักษา 

ศูนยบริการสาธารณสุขแมขาย 
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  บทบาทและหนาที่ของหนวยงานในระดับตางๆ 
 

หนวยงาน / องคกร บทบาท หนาท่ี 

กรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการการพัฒนา 
ระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมวณัโรคของ 

กรุงเทพมหานคร 

 
ผูบริหารโครงการดานการ
ควบคุมและปองกันวณัโรค 

ของกรุงเทพมหานคร 
      (Programme   Manager) 

 
- กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนนิงาน 
  ดานวณัโรคของกรุงเทพมหานคร 

สํานักอนามัย 
กองควบคุมโรค 

(ฝายวณัโรค) 

ผูประสานงานวัณโรค 
ในระดบักรุงเทพมหานคร 
(Bangkok TB Coordinator) 

-  ประสานนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
-  ควบคุม  กํากับ  นเิทศ ตดิตามประเมินผล 
- จัดหาเวชภณัฑ และส่ิงสนบัสนุนที่จําเปน 
- จัดฝกอบรมแกบุคลากรผูเกี่ยวของ 
- ประสานงานดานวณัโรคกบัหนวยงานใน  
  สังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข   
   และหนวยงานที่เกีย่วของทั้งภาครัฐและเอกชน 

สํานักการแพทย 
กองวิชาการ 

(ฝายแผนงาน) 

ผูประสานงานทั่วไป 
ระดับสํานักการแพทย 
 

- ประสานงานทั่วไประหวางฝายวัณโรค 
   กองควบคุมโรค   สํานักอนามัย  และ 
  โรงพยาบาลในสังกัดสํานกัการแพทย 
- รวบรวมรายงานผลการรักษาวณัโรคที่ผานการ 
  รับรองจากฝายวณัโรคสนอ. มานําเสนอรายงาน  
  ผลการรักษาวัณโรคในการประชุม DOTS    
  MEETINGในระดับสํานกัการแพทย    เพื่อ 
 รายงานความคืบหนาตอผูบริหารของ สนพ.   

โรงพยาบาล 
ในสังกัดสํานกัการแพทย 

ทั้ง 9  แหง 

-  แพทยประจาํคลินิกวณัโรค 
-  ผูประสานงานคลินิกวณัโรค 
   (TB Coordinator) 
- เจาหนาที่ชันสูตรโรค 
- เจาหนาที่รังสีการแพทย 
- เภสัชกร 
- นักสังคมสงเคราะห /   
  นักจิตวิทยาหรือผูให    
  คําปรึกษา 

-  คนหาผูปวยวัณโรครายใหมโดยการตรวจ  
   เสมหะและเอกซเรยปอด 
-  วินจิฉัยและกําหนดระยะเวลาในการรักษา 
-  ขึ้นทะเบยีนผูปวยวณัโรค 
-  ใหบริการตรวจรักษาผูปวยทุกรายโดยใช   
    กลวิธี DOTS 
-  ติดตามประเมินผลการรักษาผูปวยวณัโรค 
-  รายงานผลการรักษาวณัโรคตามแบบ Cohort  
    ทุก 3 เดือน 

 


	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรคของกรุงเทพมหานคร 

