
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
ครั้งที ่7/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 
ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ได้โดยใช้โปรแกรม Zoom Conference 

 
ผู้มาประชุม 
 

1. นายแพทย์เกษม  เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

2. นางสาวกานดาวสี  มาลีวงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
3. นายแพทย์ยงยส  หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

   4. นางเตือนใจ  ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุม่งานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 
5. นางสาวเกศรา  โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 
6. นางสาวสุพิชชา  วงค์จันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 

   7. นางกนกลักษณ์  ดอนดง หัวหน้ากลุ่มบริหารสารบรรณอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
8. นางชณภา  ศรีหล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 
9. นางสาวเอ้ือมพร  มวลศิริ หัวหนา้กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ 

10. นางศิริพรรณ  บุตรศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เดก็ปฐมวัยและครอบครัว 
 11.  นางวิไล  รัตนพงษ์ หัวหน้ากลุม่งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา 
12. นางดวงหทัย  เกตุทอง หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพฒันารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตร ี
13. นางมณฑาทิพย์  เหตานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพฒันารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี 

14. นางดวงประทีป  ไตรสุรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย 
 15. นางจารินี  ยศปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน 
 16. ทพญ.เยาวเรศ  วงศาสุลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ 
17. นางพิกุล  ศรีบุตรดี หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพัฒนารปูแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ 
18 นางฐิฎา  ไกรวัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ 
19. นางสาวศิริทร  ดวงสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและสิ่งแวดล้อม 
20. พญ.วิยดา  บุญเลื่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทางการแพทย์ 
21. ทพ.สิทธิเดช  สุขแสง หวัหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
22. นางสุภัทรา  อนันตนาถรัตน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน 
23. นางณชัชา  หิริโอตัปปะ หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตรช์ันสูตร 
24. นางเพ็ญศรี  สุขสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
25. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา  แก้วคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1. นางสาวนงนุช  เดชอุปการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                                    ลาคลอด 
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เปิดประชุม เวลา 13.00 น.  
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประธาน      
กล่าวเปิดการประชุม ด้วยระบบ Zoom Conference และดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที ่1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน: แจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ ดังนี้ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง 
กรมอนามัยจึงให้มีการเตรียมพร้อมเรื่องการจัดการเมื่อมีการเปิดพ้ืนที่ต่างๆ เช่น การ
สื่อสารความรอบรู้และคำแนะนำภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้มีลงพื้นทีเ่ทศบาลนนทบุรีเพ่ือดำเนินการเรื่องดังกล่าว 

2. การปรับแผนปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้มีการปรับแผนเพ่ือดำเนิน
โครงการที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัย
กำหนดแล้ว  

3. ศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตฯ มอบหมายให้กรมอนามัยดำเนินงานเรื่อง 
Health Literacy ภายใต้สภานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

4. รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งสถาบันพัฒนา     
สุขภาวะเขตเมืองได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดหาและกระจายอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ซ่ึงสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้ดำเนินการในส่วนนี้แล้ว 

5. คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ กรมอนามัยได้จัดทำมาตรฐานเพ่ือรับมือความเสี่ยง
เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น มาตรการ แนวทาง คำแนะนำ 
เพ่ือให้ศูนย์อนามัยนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

6. เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก   
ในภาพรวมสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองยังเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัย
กำหนด เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ดำเนินการได้ตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดกรมอนามัย  

7. เรื่องอ่ืนๆ สามารถศึกษาได้จากเอกสารรายงานการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 7/2563 
วันที่อังคารที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งส่งในไลน์กลุ่ม กบส.  

 มติทีป่ระชุม: รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที ่2    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ  

     นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่ งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 
มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ สสม. หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว 

 มติทีป่ระชุม:  รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3…/3 
 



-๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 
 3.1 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1.1 รายงานตัวช้ีวัดคุณภาพงานบริการ เดือนมีนาคม - วันที่ 14 เมษายน 2563  
  นายแพทย์ยงยส หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

รายงานตัวชี้วัดคุณภาพงานบริการ ดังนี้ ในภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จำนวน
ผู้รับบริการลดลงอย่างต่อเนื่อง ในเดือนเมษายน 2563 ผู้รับบริการทุกคลินิกลดลง มีผู้ใช้
สิทธิกรมบัญชีการมากที่สุด รองลงมาเป็นสิทธิบัตรทอง และประกันสังคมตามลำดับ เดือน
มีนาคม 2563 ผู้มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าลงทะเบียน 9,699 ราย ยืนยันสิทธิ์ 7,013 
ราย อัตราเหมาจ่ายรายหัว 753.80 บาท รวมจำนวน 239,614.88 บาท และระบบ 
OPBKKClaim ข้อมูลบริการที่ต้องตามจ่ายในเดือนนี้จำนวน 19,296 บาท   

  ประธาน: มอบหมายให้ทุกคลินิกและทุกคลัสเตอร์ปรับแผนการดำเนินงานเพ่ือ
ทดแทนปริมาณงานและผู้รับบริการที่ลดลง 

 3.2 เรื่องติดตาม 
3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณ  

 1. งบดำเนินงาน โดยกลุม่งานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล นำเสนองบดำเนินงาน ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 งบประมาณที่ได้รับในรอบ 6 
เดือนหลัง 6,315,489 บาท งบดำเนินงานเบิกจ่ายอยู่ที่ 14.24 งบวิจัยเบิกจ่ายอยู่ที่ 35.82 
ภาพรวมเบิกจ่ายอยู่ที่ 1,050,487.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.63 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ 84 ขณะนี้ได้ปรับแผนการเบิกจ่ายโดยแบ่งเป็นงบประมาณที่เกี่ยวกับ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คิดเป็นร้อยละ 62 งบประมาณที่ตอบตัวชี้วัด HL และรายจ่ายอ่ืน 
(การดำเนินงานเครือข่าย) คิดเป็นร้อยละ 4 งบบริหารจัดการคิดเป็นร้อยละ 33 สำหรับการใช้
จา่ยงบประมาณแต่ละโครงการจะนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  

 2. งบลงทุน โดยกลุ่มงานบริหารพัสด ุ 
  นางสาวเอ้ือมพร มวลศิริ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 รอบ 6 เดือนหลัง มีทั้งหมด 23 รายการขณะนี้เบิกจ่ายได้ทั้งหมด 15 รายการ เหลือ 8 
รายการ ได้แก่ 1) ชุดปีนป่าย ชนิดตาข่าย อยู่ระหว่างรอเปลี่ยนแปลงรายการ 2) ชุดปีนป่าย
นุ่มนิ่ม คาดว่าได้รับเดือนพฤษภาคม 2563 3) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ คาดว่าได้รับสัปดาห์หน้า 4) เครื่องออกกำหลังกายเสริมกล้ามเนื้อ อีก 4 รายการ  
คาดว่าจะได้รับไม่เกินเดือนมิถุนายน 2563 สำหรับการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลจะ
ดำเนินการไม่เกินเดือนมิถุนายน 2563 และได้งบลงทุนเหลือจ่าย 2 รายการ ซึ่งได้ดำเนินการ
วาง OP เรียบร้อยแล้ว   

  ประธาน: มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารพัสดุเร่งรัดติดตามรายการงบลงทุนทีย่ังไม่ได้
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 

 3. เงินบำรุง โดยกลุ่มงานบรหิารการเงินและบัญชี 
  นางชณาภา ศรีหล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี นำเสนอสถานะเงิน

บำรุง รายรับ ณ 31 มีนาคม 2563 รายรับอยู่ที่  1,910,530.76 บาท รายจ่ายอยู่ที่   
1,331,093.84 บาท ยอดคงเหลือสุทธิอยู่ที่  31,883,993.75 บาท และเมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2563 ได้รับโอนดังนี้ 1) เงินจัดพิมพ์คู่มือตรวจสุขภาพนักเรียนงวดที่ 1 ยอดเต็ม 
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8,800,000 บาท รับโอนมา 7,440,000 บาท 2) เงินจัดพิมพ์คู่มือเฝ้าระวัง DSPM งวดที่ 1 
ยอดเต็ม 20,000,000 บาท รับโอนมา 16,000,000 บาท 3) เงินจัดพิมพ์สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก งวดที ่1 ยอดเต็ม 12,800,000 บาท รบัโอนมา 10,640,000 บาท  

3.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี  
2563 จำนวน 10 ตัวชีวั้ด โดยเจ้าภาพตัวช้ีวัด 

นางศิริพรรณ  บุตรศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เดก็ปฐมวัยและครอบครัว 
นำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุ 
ที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย และร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ดังนี้ ในรอบ 6 
เดือนแรกได้รายงานข้อมูลในระบบ DOC 4.0 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด สำหรับการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง ต้องยกเลิกการประชุมรณรงค์ 
คัดกรองพัฒนาการเด็กในเดือนกรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และได้ลงพ้ืนที่ในเขตลาดกระบัง พบปัญหาด้านโภชนาการในเด็ก จึงจะ
ดำเนินการสนับสนุนด้านวิชาการโดยเฉพาะเรื่องอาหารและโภชนาการ พร้อมติดตามเฝ้า
ระวังเรื่อง พ.ร.บ. นมผง และผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในแม่และเด็กต่อไป  

ประธาน: มอบหมายให้เตรียมข้อมูลและแผนการดำเนินงานในการลงพ้ืนที่เขต
ลาดกระบัง (ลาดกระบังโมเดล) ในเรื่องผลการทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ต่อชุมชน เพ่ือประสานส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนลงพ้ืนที่ต่อไป 

นางวิไล รัตนพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนสุขภาวะวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา
นำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน ผลลัพธ์ในรอบ 6 เดือนแรกได้ร้อยละ 24.3 (ข้อมูล
อย่างไม่เป็นทางการจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563) ผลการ
ดำเนินงาน ได้แก่ 1) สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) พัฒนาต้นแบบสถานศึกษาป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
นักเรียนในโรงเรียนจำนวน 7 แห่ง (เขตหนองจอก) ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล 
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทามาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำมาตรฐาน YFHS สาหรับพ้ืนที่กรุงเทพมหานครแล้ว 1 ชุด       
4) รณรงค์การส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัย
เรียนวัยรุ่น เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ดำเนินการในโรงเรียน 3 แห่ง  

ในรอบ 6 เดือนหลัง ได้มีการปรับแผนเพ่ือรอบรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 ได้แก่ 1) พัฒนาต้นแบบสถานศึกษาป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วย
กระบวนการรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือให้ได้สถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในโรงเรียน 7 แห่ง (เขตหนองจอก) รวมทั้ง เก็บข้อมูลความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ด้วยกระบวนการรอบรู้ด้านสุขภาพ 2) จัดทาสื่อ VTR พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 อยู่ระหว่างการออกแบบ  
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ประธาน: มอบหมายให้นำเสนอโดยการสรุปว่าสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดหรือไม่ เท่าใด และเรื่องการสำรวจข้อมูลต้องทำเป็นแบบสรุปผลการดำเนินงานส่ง
ข้อมูลให้กรมอนามัยเพ่ือสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสื่อสารในสถาบันพัฒนาสุขภาวะ
เขตเมืองด้วย  

ทพญ.เยาวเรศ วงศาสุลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผ้สูงอายุ นำเสนอ
ตัวชี้วัดที่  1.4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลภายใต้  care plan 
เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 70 ผลลัพธ์สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 จากข้อมูล ณ วันที 
28 กุมภาพันธ์ 2563 ซ่ึงมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลภายใต้ care plan 
ทั้งหมด 1,549 คน สำหรับตัวชี้วัด PP&P และตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่ 13 เรื่องร้อยละของ
ตำบลที่มีการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป้าหมายร้อยละ 80 ผลลัพธ์สามารถดำเนินการ
ได้ร้อยละ 100 จากข้อมูล ณ วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2563   

นางสาวศิริทร ดวงสวัสด์ิ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นำเสนอผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
Green & Clean Hospital ให้อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 75 ดังนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงาน
ในระบบ DOC 4.0 เรียบร้อยแล้ว สำหรับการยกระดับโรงพยาบาลให้ได้ตามเกณฑ์ Green & 
Clean Hospital ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามรวบรวมผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาล
ขณะนี้ ได้จำนวน 3 แห่ง ยังขาดอีก 3 แห่ง หากได้รับข้อมูลแล้วจะมีการวางแผนการ
ดำเนินงานโดยพิจารณาจากผลการประเมินเพ่ือให้คำปรึกษา แนะนำ เยี่ยมติดตามต่อไป  

ประชาสัมพันธ์เรื่องกรมอนามัยขยายเวลาการรับสมัครนวัตกรรม Green & Clean ถึง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีการเพ่ิมรางวัลนวัตกรรม Green & Clean เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อีก 1 ประเภท  

ประธาน: มอบหมายให้ นายแพทย์ยงยส  หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา 
สุขภาวะเขตเมือง และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการยกระดับสถาบันพัฒนาสุขภาวะ
เขตเมืองให้ได้ตามเกณฑ ์Green & Clean Hospital  

นางจารินี ยศปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน นำเสนอ
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.7 ประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกาย
ปกติ ในพื้นที่ กทม. เมื่อวัดจากข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่านระบบ 
H4U มีการบันทึกข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 335 คน ค่าดัชนีมวล
กายปกติ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 43 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมในรอบ 6 หลัง และแนวทางการประเมินผลได้ส่งข้อมูลไปยัง
ผู้รับผิดชอบในระดับกรมเรียบร้อยแล้ว  

สำหรับเรื่องการปรับกิจกรรมโครงการรอบ 6 เดือนหลัง เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
ต้านโควิด 19 ผู้อำนวยการฯ มอบหมายเรื่องการจัด เตรียม พ้ืนที่ เพ่ือเป็น State 
Quarantine ซ่ึงทางกลุ่มงานได้ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง      

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 
นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมงานบริหาร ซ่ึง
ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนทุกกลุ่มงานในการดำเนินงานควบคมุภายในและตรวจสอบภายใน 
เป็นอย่างดี ผลลัพธ์การดำเนินงาน 1) ได้มีการประชุมติดตามตามข้อกำหนดของตัวชี้วัด     
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ทุกเดือน 2) มีการจัดส่งรายงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของไตรมาส 2 เมื่อวันที่ 9 
เมษายน 2563 3) จัดทำรายงานรายงานกรประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.4) 4) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 5) จัดทำผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chat) คาดว่าตัวขี้วัดนี้จะได้ 5 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข ดำเนินการโดยกลุ่ม
งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม และกลุ่มงานคลินิก
พัฒนารูปแบบและบริการสุขภาวะ ตัวชี้วัดแบ่งเป็น 5 คะแนน 3 มิติ มิติที่ 1 Happy Body 
1.5 คะแนน เป้าหมายดัชนีมวลกายภาพรวมของหน่วยงานลงลดร้อยละ 5 จากบุคลากร 204 
คน ผลค่าดัชนีมวลการไม่ลดลงแต่ค่าน้ำหนักเฉลี่ยลดลง คาดว่าจะได้ 1.2 คะแนน มิติที่ 2 การ
จัดการความรู้ 1.5 คะแนน วัดจากขั้นตอนที่ 5 การเผยแพร่ข้อมูลเป้าหมายร้อยละ 50 
สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 81.12 คาดว่าจะได้ 1.5 คะแนน  มิติที่  3 employee 
engagement 2 คะแนน วัดจากขั้นตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม จาก 
10 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมครบทั้ง 10 กิจกรรม อยู่ที่ร้อยละ 100 และการเข้าประเมินความ
ผูกพัน เป้าหมายร้อยละ 90 ขึ้นไป จาก 194 คน มีผู้เข้าประเมิน 193 คน (ลาคลอด 1
คน) ได้ร้อยละ 99.48 คาดว่าจะได้ 2 คะแนน รวมคาดว่าน่าจะได้ 4.7 จาก 5 คะแนน  

นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล นำเสนอตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานใน
รอบ 6 เดือนแรก 1) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เป้าหมายร้อย
ละ 96 สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 97.24 2) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน 
เป้าหมายร้อยละ 96 สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 3) งบลงทุน ร้อยละของจำนวนรายการ
ที่ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เป้าหมายร้อยละ 100 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100  4) ร้อยละ
ของการเบิกจ่ายเงินงบรายจ่าย (เฉพาะงบวิจัย) เป้าหมายร้อยละ 56 สามารถเบิกจ่ายได้ร้อย
ละ 60.65  

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0 ผลการดำเนินงานในรอบ 
6 เดือนแรก ระดับ 1-3 ได้รายงานข้อมูลลงระบบ DOC 4.0 เรียบร้อยแล้ว ระดับ 4 และ
ระดับ 5 ได้ดำเนินการตามแผนครบถ้วนทุกกิจกรรม และรายงานไปครบถ้วนตามระยะเวลาที่
กำหนดแล้ว  

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
การ หน่วยงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ระดับ 
1-3 ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ระดับ 4 ในเดือนมีนาคม 2563 มีบันทึกการปรับแผนปฏิบัติ
การในระบบ DOC 4.0 เรียบร้อยแล้ว ระดับ 5 ได้รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ใน
ระบบ DOC 4.0  

 มติทีป่ระชุม:  รบัทราบ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งรับไปดำเนินการ  

 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อพิจารณา  
 4.1 รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยด้าน

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
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 4.1.1 เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง (Public information officer) 
 นางสาวเกศรา  โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 
ได้นำ key message 6 เรื่อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ดังนี้ 1) การจัดการสุขาภิบาลน้ำบริโภคสำหรับประชาชน 2) อนามัยสิ่งแวดล้อม
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและทารกแรก
เกิด 4) การจัดระบบบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี 5) การจัดระบบบริการฝากครรภ์ ตรวจ
หลังคลอด 6) การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ข้อมูลมาจากทีม STAG กรมอนามัย ให้เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมกันผลิตสื่อ infographic ซึ่งจะสามารถเผยแพร่ภายใน 1 อาทิตย์และ
จะนำเสนอสื่อมเีดยีของกรมพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในศูนย์สื่อโควิดกรมอนามัยต่อไป  

 การจัดทำ Onepage ภาพกิจกรรม ทีม Operation สามารถส่งภาพการดำเนินงาน
มาในไลน์กลุ่ม สสม. รวมใจ พร้อมข้อความ ทางทีมสื่อจะจัดทำ Onepage และนำภาพไป
เผยแพร่ในเฟสบุ๊ค สสม. กรมอนามัย และส่งให้คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ของกรม
อนามัยเพ่ือเผยแพร่ต่อไป  

 เจ้าหน้าที่ Work From Home รายงานตัว 09.00 และ 15.00 น. ได้ครบถ้วนทุก
ท่าน และได้ส่งรายชื่อให้กองการเจ้าหน้าที่กรมอนามัยแล้ว 10 คน แต่เนื่องจากกองการ
เจ้าหน้าที่ต้องการให้ลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่หน่วยงานจึงขอให้ส่งรายชื่อเพ่ิม ดังนั้น ขอ
ความร่วมมือทุกกลุ่มงานส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด แบบฟอร์มที่ 
1-3 ส่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แบบฟอร์มที ่4 ส่งวันที่ 30 เมษายน 2563 เพ่ือเสนอ
กองคลังพิจารณาเบิกจ่ายค่า P4P ต่อไป  

 ประธาน: มอบหมายให้รับข้อมูลจากหลายช่องทาง นอกจากข้อมูล key message ที่
ได้จากกรมอนามัยแล้ว key message ที่ ได้จากการลงพ้ืนที่  ก็สามารถให้ เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ฯ ดำเนินการได้ เช่น ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย คำแนะนำด้านอาหาร การ
ออกกำลังกาย การทำความสะอาดโรงแรม หรือทีม STAG อาจกำหนดประเด็นข้อค้นพบ
จากการสำรวจเพ่ือนำมาผลิตสื่อในบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบของสถาบันพัฒนาสุขภาวะ
เขตเมือง  

 การ Work From Home ให้หัวหน้าทุกกลุ่มงานพิจารณาถึงความเหมาะสม และ
หากมีเหตุจำเป็นก็สามารถใหเ้จ้าหน้าที่กลับมาทำงานได้  

4.4.2 เจ้าหน้าที่ประสานงานและเลขานุการ (Liaison cofficer) 
 นายแพทย์ยงยส  หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
การประสานงานที่ผ่านมาได้ประสานภายใน ทีม Operation ได้ทำกลุ่มไลน์ และทีมขนส่ง 
เรื่องการส่งขอสนับสนุนให้แก่ทางโรงแรม ส่วนการประสานงานภายนอกมีการประสานงาน
เพ่ือเข้าพ้ืนที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อม เพ่ือขอรับการสนับสนุนถังขยะ เพ่ือทิ้งขยะติดเชื้อ 
ประสานงานไปยังกรุงเทพธนาคม ในการจัดการขยะติดเชื้อ ประสานงานทีมเทศบาล
นนทบุรีเพ่ือขอเข้าพ้ืนที่ คาดว่า จะเข้าพ้ืนที่โรงแรมไอคอนิกดอนเมือง โรงแรมรัตนโกสินทร์ 
โรมแรมชินามอนโฮเทล หากประสานงานว่าอย่างไรจะแจ้งใหท้ีมทราบ  

 ประธาน: มอบหมายให้จัดทำเป็นมาตรการ ว่าดำเนินการอะไรไปบ้าง ประสานใครไว้
บ้าง และจะต้องแบ่งทีม และเพ่ิมจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้เข้าร่วม เพราะจะมีโรงแรม
เกิดข้ึนอีก และจะมีคนจากต่างประเทศ เข้ามาเพ่ิมข้ึนอีก เพ่ือเพ่ิมประสบการณก์ารทำงาน  
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4.1.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (safety officer) 
 พญ.วิยดา  บุญเลื่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทางการแพทย์  นำเสนอผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 1) มีการสอนการสวมชุด PPE 2) การเตรียมบุคลากรในสถานการณ์ที่มี
ผู้ป่วยฉุกเฉินมาเข้ารับการรับษา และแผนการดำเนินงานต่อไปคือจัดทำแนวทางการป้องกัน
การติดเชื้อของแต่ละแผนกซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างกัน โดยช่องทางการ
นำเสนอคือ กลุ่มไลน์ สสม. รวมใจ เว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เฟสบุ๊ค สสม. 
กรมอนามัย 

 ประธาน: มอบหมายให้ดำเนินงาน state quarantine นอกจากในสถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมืองแล้ว ให้ลงพ้ืนที่พร้อมกับทีม Operation โดยเร่งดำเนินการในสถาบันฯ 
ให้แล้วเสร็จ และออกหน่วยเชิงรุก และให้ความรู้ในพ้ืนที่เกี่ยวกับชุด PPE และให้การ
สนับสนุนหรือประยุกต์อุปกรณเ์พ่ือให้พ้ืนที่นำไปใช้ได ้  

4.1.4 คณะทำงานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and Technical  
         Advisory Group : STAG) 
  นางสาวกานดาวสี  มาลีวงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง นำเสนอผล
การดำเนิ น งาน  ดั งนี้  จากสถานการณ์ โรคติด เชื้ อ ไวรัส โค โรนา 2019  ใน พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มลดลง ทางคณะทำงานได้หา
แนวทางการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายเพ่ือลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 มีกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ยกระดับการสื่อสารและสร้าง HL ในประชาชน 2) ยกระดับ
สถานบริการ (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) ให้มีความปลอดภัย ปลอดโรค 3) ยกระดับ
ความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่าย ในการเฝ้าระวังและจัดการสุขภาพ 4) ยกระดับ
การปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีมาตรการ ได้แก่ 1) สร้างความรอบรู้ พัฒนาสื่อ
เฝ้าระวัง และตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง 2) จัดมาตรการและแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3) ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานประกอบการผ่าน 
platform Thai Stop Covid และกำกับติดตามให้ชุมชน/ภาคีเครือข่ายดำเนินการตามมาต
การและมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคใน State and Local 
Quarantine และ 4) เตรียมการเพ่ือรองรับผู้ป่วย สำหรับการปรับงบประมาณในการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้
ขณะนี้ได้ร้อยละ 62.08 โดยเน้นการดำเนินงานใน 4 คลัสเตอร์หลัก  
 จากการสำรวจการสร้างความรอบรู้เรื่อง COVID-19 ของผู้รับบริการ 1,319 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานซึ่งทำงานในหน่วยงานภาครัฐ มีข้อคำถามดังนี้ 
1) การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนใหญ่ใช้หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่ แต่
เรื่องเว้นระยะห่างถือว่าน้อยอยู่ 2) การรับประทานอาหาร ส่วนใหญ่ปรุงอาหารรับประทาน
เองภายในบ้าน แต่มีการสั่งอาหารออนไลน์และซื้อตามร้านค้าการสื่อสารเรื่องนี้ยังสำคัญ   
3) การล้างมือ ยังคงมีการล้างมือด้วยน้ำเปล่า 4) ล้างมือในช่วงใดบ้าง ส่วนใหญ่ล้างก่อน
และหลังรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ แต่ที่ยังน้อยอยู่คือก่อนและหลังสัมผัส
สิ่งของและก่อนและหลังขับรถยนต์ 5) Social Distancing การเว้นระยะห่างบนรถ
สาธารณะถือว่ายังน้อยอยู่ 6) การทำความสะอาดที่อยู่อาศัย ที่ยังน้อยอยู่คือการทำความ
สะอาดที่นอนปลอกหมอนทุกสัปดาห์ 7) การใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์มากที่สุด
อาจเพราะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทำงานในหน่วยงานรัฐหรือทำงานด้านสาธารณสุข 
8) การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ส่วนใหญ่ทิ้ งในถัง
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ขยะทั่วไปที่มีฝาปิด 9) การได้รับข้อมูลการดูแลสุขภาพ กรมอนามัยมากที่สุดรองลงมาเป็น
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 10) ความต้องการสิ่งสนับสนุนจากภาครัฐ หลักๆ จะมี
หนา้กากอนามัย เจลล้างมือ  
 ประธาน: มอบหมายให้เพ่ิมข้อมูล 1) flow chat ทุกคณะย่อยในคณะทำงานตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินฯ เพ่ือเห็นการทำงาน เช่น คณะทำงาน STAG เป็นผู้รวบรวมข้อมูลการ
สำรวจ และมีข้อเสนอจากข้อค้นพบสรุปข้อมูลส่งให้กรมอนามัย และสรุปแผนการ
ดำเนินงานต่อไป มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง คณะทำงาน HL และคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากร 2) เน้นประเด็น Social Distancing ที่ต่ำ 3) ข้อมูลของโรงแรมต้องระบุ
ให้ชัดเจน เนื่องจากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ไม่ได้ไปดูแลผู้ป่วยโดยตรงแต่ดูแลเรื่อง
การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ โรงครัว อาหาร ออกกำลังกาย น้ำ หรือผู้ที่เข้ามากักกัน 
4) เทศบาลนนทบุรี สิ่งที่ทำเป็นต้นแบบชุมชน การลดความเสี่ยงโควิด 19 และเรื่อง 
setting มอบหมายให้ศูนย์อนามัยที่ 4 ดำเนินการ เช่น สถานประกอบการที่มีความเสี่ยง 
ส่วนสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองดูแลชุมชน เพ่ือสร้างความรอบรู้ และต้องสรุปจำนวนที่
สำรวจ 5) กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ควรแยกข้อคำถามออกมาเป็น 3 ข้อ 6 ) 
แบบสอบถามสามารถปรับแก้เพ่ือความเหมาะสม และสรุปประเด็นสำคัญในการนำเสนอ  
และหากคณะทำงาน STAG เห็นว่ามีข้อมูลใดที่น่าสนใจให้ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ฯ ผลิตสื่อ เพื่อดำเนินงานเชื่อมโยงกัน  
4.1.5 คณะทำงานกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) 
 ชุดที่ 1 นางจารินี ยศปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่
ทำงาน นำเสนอดังนี้ การลงพ้ืนที่โรงแรม เดอะ ภัทรา พระราม 9 เริ่มรับผู้กักกันตั้งแต่วนัที่ 
4 เมษายน 2563 ห้องพัก 205 ห้อง ผู้เข้าพัก 245 คน ได้ซึ่งลงพ้ืนที่ 3 ครั้ง วันที่ 8, 
13, 15 เมษายน 2563 1) มีการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร การแนะนำเรื่องการ
เตรียมและปรุงอาหารเพ่ือสุขภาพ จัดทำข้อแนะนำ 2) การออกกำลังกาย มีการฉายคลิป 
คีตะมวยไทยให้ผู้เข้าพัก 3) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น 2 ส่วน คนรับส่งอาหาร มีการ
สาธิตการคัดกรอง การเตรียมตัว การขนส่งขยะติดเชื้อ และเน้นย้ำการทำความสะอาด
ร่างกายที่ถูกต้อง จัดทำกระบวนการจัดส่งอาการตามหลักสุขภิบาลอาหาร การรับส่งอาหาร 
การจัดการขยะติดเชื้อ เส้นทางการขนย้ายไปยังครัว การจัดการน้ำเสียในสถานที่กักกัน มี
การสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม และวางแผนการดำเนินงานโดยมีการลงพ้ืนที่อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อ
สัปดาห์  
 ชุดที่ 2 นางดวงหทัย  เกตุทอง หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรม
บริการสุขภาพสตรี นำเสนอดังนี้  ชุดที่  2 ได้ลงพ้ืนที่ เมื่อวันที่  13 เมษายน 2563          
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซ่ึงรับผู้กักกันตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ทั้งหมด 320 ห้อง 
มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองดูแลเรื่องการ
จัดเตรียมอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปัญหาของทางโรมแรม 
คือ 1) การจัดเตรียมอาหาร จึงให้ความรู้เรื่องโภชนาการส่งเสริมสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม 
อาหารสุกปรุงใหม่ 2) การซักฟอกเสื้อผ้า แม่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจ จึงลงพ้ืนที่วันที่ 
15 เมษายน 2563 เพ่ือแนะนำเรื่องการดูแลซักฟอกหลังจากที่ผู้กักกันออกจากสถานที่
กักกัน มีการถ่าย VTR ตามหลักของกรมควบคุมโรคในเรื่องดังกล่าว ปัญหาเรื่องอุปกรณ์
เครื่องนอนที่ไม่สามารถซักและไปอบนึ่งได้ ได้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้ความรู้แล้ว เรื่อง
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การทำความสะอาดผ้าม่านอาจต้องศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม และจะลงพ้ืนที่อีกครั้ง วันที่ 20 
เมษายน 2563  
 ประธาน: มอบหมายให้แนะนำเรื่องที่ พ้ืนที่สนใจจากการศึกษาและเป็นเรื่องที่
สามารถดำเนินการได้จริง พร้อมบันทึกข้อมูลการได้ดำเนินการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว   

 ชุดที่ 3 นางดวงประทีป  ไตรสุรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูก 
นมแม่และบริการเด็กปฐมวัย นำเสนอการลงพ้ืนที่ ดินแดง แอร์พอร์ต โฮเต็ล วันที่ 14 
เมษายน 2563 ผู้เข้าพักทั้งหมด 135 คน พระสงฆ์ 2 รูป ได้ดำเนินการแนะนำเรื่องการ
กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ การทำที่พักขยะมูลฝอยจากตู้คอนเทนเนอร์หรือบ้านมีป้ายระบุ
ชัดเจน การทำความสะอาดร่างกาย การแต่งกาย โภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม ทางกำจัด
ทำเสียโดยการเติมคลอรีน ซึ่งทางโรงแรมได้รับการสนับสนุนสบู่ล้างมือจากสถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง และชุดสวมใส่เพ่ือปรุงอาหารจากกรมควบคุมโรค  
 ประธาน : มอบหมายให้ทีม Operation ลงพ้ืนที่ ส่ งเสริม เรื่องเรื่องสุขนิ สั ย 
personal Hyginge การใช้หน้ากากอนามัย การล้างมือ อาหารส่งเสริมสุขภาพกระตุ้น
ภูมิคุ้มกัน เน้นเรื่องผักผลไม้ ลดความเสี่ยง ลดหวาน มัน เค็ม การซื้ออาหาร การดูแลผู้ป่วย
ช่วงกักกัน เปิดห้องเพ่ือให้แสงแดดส่อง สิ่งที่แนะนำต้องระบุเป็นมาตรการและนำมา
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การฝึกสมาธิ สติ ฝากให้ทีมสติลงพ้ืนที่หรือทำคลิปเพ่ือสื่อสาร 
การออกกำลังกายในห้องที่มีพ้ืนที่แคบ การพักผ่อนการนอนที่เพียงพอ สิ่งแวดล้อม การ
จัดการขยะติดเชื้อ น้ำเสียต้องเติมคอลีนก่อนทิ้ง ให้สรุปสถานการณ์ท่ีลงพ้ืนที่แต่ละวัน แผน
รายสัปดาห์และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางระบบให้พ้ืนที่ดำเนินการ ติดตามผลการ
ดำเนินการของพ้ืนที่ และเตรียมการในระยะต่อไป 
 นางฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ นำเสนอการลง
พ้ืนที่เทศบาลนนทบุรี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 วันที่ 15 เมษายน 2563 ซึ่งทางเทศบาล
นนทบุรีมีการดำเนินงานไปแล้วหลายส่วน เช่น ศูนย์ป้องกันโควิด การกักตัวประชาชนอยู่
บ้าน ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การติดตามผู้ติดเชื้อในชุมชน 5 
ตำบล ใช้ประธานชุมชนและ อสม. ร่วมเป็นกรรมการ ศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยที่โรงแรมนนทบุรี 
พาเลซ การให้ความรู้การเฝ้าระวังโรค และการปิดสถานประกอบการ 38 แห่ง เช่น ร้าน
เสริมสวย ร้านเกม เป็นต้น การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ในตลาด การล้างมือ การสวม
หน้ากากอนามัย การสร้างครู ก. เพ่ือสอนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใน 13 ชุมชน การ
จัดการขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลกักกันที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อส่งไปยังเตาเผา อบจ. นนทบุรี 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การตั้งถังแดงเพ่ือให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัย social distancing 
เป็นต้น ศูนย์อนามัยที่ 4 จะดำเนินการเรื่องของมาตรฐาน ส่วนสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต
เมือง จะดำเนินการลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือป้องกันโควิด 19 ที่วัดลานนาบุญ และบิ๊กซีติวานนท์
เพ่ือประเมินสถานการณ์ ซึ่งพ้ืนที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับการฉีดพ่นยา จะดำเนินการให้
ความรู้และดำเนินการด้านอื่นๆ ต่อไป 
 ประธาน: มอบหมายให้ดำเนินงานเรื่องความรอบรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ชุมชนก่อนลงพ้ืนที ่
4.1.6  คณะทำงานกลุ่มภารกิจการเงินและบรหิารจัดการ (Finance and 

Administration)  
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 นางชณาภา ศรีหล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี ชี้แจงเรื่องกรมบัญชีกลาง
แจ้งเรื่องค่าตอบแทน (การเข้าเวรดูแลผู้ป่วย) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ไมอ่ยู่ในสถานะสอบสวนโรค 

4.1.7 คณะทำงานจัดส่งกำลังบำรุง วัสดุทางการแพทย์ และการขนส่ง  
 นางสุภัทรา  อนันตนาถรัตน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน: นำเสนอผลการ
ดำเนินงานสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้รับการสนับสนุนสบู่เหลว จากบริษัทดู เดย์ 
ดรีม 5,000 ชิ้น ได้ดำเนินการแจกจ่ายเจ้าหน้าที่ 200 ชิ้น ให้ cluster สูงอายุเพื่อลงพ้ืนที่
บ้านบางแค โรงแรมแอมบาสเดอร์แล้วบางส่วน และบริษัทแอลพีให้การสนับสุนนหน้ากาก
ผ้าและน้ำยาทำความสะอาด ได้รับการสนับสนุนชุด PPE 50 ชุด คงเหลือ 45 ชุด ได้รับ
การสนับสนุนหน้ากากผ้าจากกรมอนามัย 1,000 ชิ้น ยังไม่ได้แจกจ่าย นำยาล้างจาน 
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โฟมล้างมือ แอลกอล์ฮอล์ รายการที่กรมอนามัยจะให้การ
สนับสนุนมาเป็นระยะ  

 ประธาน: มอบหมายให้ทำข้อมูลเป็นตาราง สิ่งที่ได้รับการสนับสนุน และแจกจ่าย
ไปทุกรายการ ซึ่งรายการที่รับการสนับสนุนจากกรมอนามัยได้นำไปมอบให้แก่ชุมชน
ใกล้เคียงแล้วบางส่วน และมอบหมายให้นายแพทย์ยงยส  หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตรวจสอบการรับการสนับสนับสนุน การเก็บเพ่ือใช้ใน
สถาบันฯ และการแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยคำนึงถึงความเหมาะสม  

 ทพญ.เยาวเรศ วงศาสุลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ  นำเสนอ
การลงพ้ืนที่ วัดลาดปลาเค้า ได้ดำเนินการจัดการโรงทาน และมอบป้ายสื่อเฝ้าระวังโควิด 
19 ส่วนในชมรมผู้สูงอายุต้องงดการดำเนินงานไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  

มติทีป่ระชุม:  รบัทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 
     

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 กำหนดการประชุมพิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองสัดส่วนปริมาณงานทีท่ำเกิน

กว่าค่าประกันขั้นต่ำการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาสุข
ภาวะเขตเมือง สำหรับเบิกจ่ายค่าตอบแทน P4P เดือนกุมภาพันธ์ 2563  

 นางสาวเกศรา โชคนิชัยสิริ หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน นำเสนอ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน P4P เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 215,657 บาท         
แกบุ่คลากร จำนวน 95 ท่าน   

มติทีป่ระชุม:  รบัทราบ  
 

ระเบียบวาระที ่6    เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

6.1 การขอรับกรมธรรม ์covid-19  
นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล ชี้แจงว่าสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองขอทำกรมธรรม์ ทั้งหมด 82 ท่าน จะ
ส่งรายชื่อไปยังหัวหน้ากลุ่มงาน และนำเรียนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ต่อไป  
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6.2 ผลการดำเนินงานกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ประจำเดือนเมษายน 2563  
ทพ.สิทธิเดช  สุขแสง หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข นำเสนอผลการดำเนินงาน

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ดังนี้ 1) งานคลินิก นโยบายของกรมการแพทย์และกรมอนามัยให้
หลีกเลี่ยงการทำฟัน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน และการตรวจสุขภาพช่องปากใน ANC และ GP  
3) งานวิจัย ได้สำรวจข้อมูลทัศนคติและวิธีการปฎิบัติตัวของประชาชนเกี่ยวกับทันตสุขภาพ
ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ทางคลินิกมีการทำความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัส 
ทุกต้นชั่วโมง 3) งานประกันสุขภาพ ได้เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการ 
ทันตกรรมรักษา OPBKKCLAIM และค่าตอบแทนบริการทันตกรรมป้องกัน BPPDS ของ
เดือนมีนาคม 2563 และบันทึกข้อมูลของเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
ที่ยังไม่เรียบร้อย และเตรียมความพร้อมการประเมินการประกันคุณภาพคลินิกทันตกรรม 
ในเดือนกรกฎาคม 2563 4) สื่อ จะผลิตสื่อเรื่องการป้องกัน Office Syndrome ร่วมกับ
งานกายภาพบำบัด แต่เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์จึงจะผลิตเรื่อง COVID-19 กับการรักษา
ทางทันตกรรม 5) การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
ดำเนินการร่วมกับ 1. cluster แม่และเด็ก เรื่องการให้คำแนะนำการทำฟันในเด็ก รวมถึง
ข้อควรระวังการใช้แอลกอล์ฮอล์เจลในเด็ก 2. ทีม Safety เน้นเรื่องแนวทาง IC ในฝ่ายทัน
ตกรรมและแผนฝึกใส่และถอดชุด PPE 3. ทีม Operation ได้เพ่ิมข้อมูลการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของผู้กักกัน 4. ทันตแพทยสภา ได้ร่วมเป็นทันตแพทย์จิตอาสาตอบปัญหาสุขภาพ
ฟันและช่องปากประชาชนโดยทั่วไปทำร่วมกับทีมทันตแพทย์ใน กทม. และต่างจังหวัด 

ประธาน : มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ลงพ้ืนที่ร่วมกับทีม 
Operation ไปศึกษาปัญหาต่างๆ  และแนะนำหรือทำสื่อสำหรับผู้ที่กักกันอยู่ใน state 
quarantine หรือเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเรื่องทันตสุขภาพและปัญหาสุขาพช่องปากที่
สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง  

 มติที่ประชุม:  รบัทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 
 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น.    
 

 
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา  แกว้คำ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

  
 
 

 นางเตือนใจ  ชีวาเกยีรติยิ่งยง 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

หัวหนา้กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


