
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
ครั้งท่ี 10/2563 

วันพฤหัสบดท่ีี 23 กรกฎาคม 2563 
ณ หองประชุมไพลิน ช้ัน 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

 
ผูมาประชุม 
 

1. นายแพทยเกษม  เวชสุทธานนท ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

2. นางสาวกานดาวส ี มาลีวงษ ท่ีปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

3. นายแพทยยงยส  หัถพรสวรรค รองผูอำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

   4. นางเตือนใจ  ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหนากลุมงานบรหิารนโยบายยุทธศาสตรและประเมินผล 

5. นางสาวเกศรา  โชคนำชัยสิร ิ หัวหนากลุมงานพัฒนาองคกรและขับเคลื่อนกำลังคน 

   6. นางกนกลักษณ  ดอนดง หัวหนากลุมบริหารสารบรรณอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

 7. นางชณภา  ศรีหลา หัวหนากลุมงานบริหารการเงินและบัญชี      

8. นางสาวเอ้ือมพร  มวลศิริ หวัหนากลุมงานบริหารงานพัสด ุ       

9 นางศิริพรรณ  บุตรศรี หัวหนากลุมงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครวั   

 10. นางวิไล  รัตนพงษ หัวหนากลุมงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุน และสถานศึกษา 

11. นางดวงหทัย  เกตุทอง หัวหนากลุมงานคลินิกพฒันารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี 

12. นางมณฑาทิพย  เหตานุรักษ หัวหนากลุมงานคลินิกพฒันารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี 

13. นางดวงประทีป  ไตรสุรัตน หัวหนากลุมงานศูนยสงเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแมและบริการเด็กปฐมวัย 

 14. นางจารินี  ยศปญญา หัวหนากลุมงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานท่ีทำงาน 

15. นางพิกุล  ศรีบตุรดี หัวหนากลุมงานคลินิกพัฒนารปูแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ 

16. นางฐิฎา  ไกรวัฒนพงศ หัวหนากลุมงานศูนยอุทธรณคุมครองสิทธิ 
และหัวหนากลุมงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 

17. ทพ.สิทธิเดช  สุขแสง หวัหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 

18. นางสุภัทรา  อนันตนาถรัตน หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมชุมชน 

19. นางณัชชา  หิรโิอตัปปะ หัวหนากลุมงานคลินิกหองปฏิบัติการเวชศาสตรชนัสูตร 

20. นางเพ็ญศรี  สุขสวัสดิ ์ หัวหนากลุมงานสาธิตแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 

21. วาท่ีรอยตรหีญิงโยธกา  แกวคำ นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบตัิการ 

ผูไมมาประชุม 
1. ทพญ.เยาวเรศ  วงศาสุลักษณ หัวหนากลุมงานพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุ      ติดราชการ  

2. นางสาวศิริทร  ดวงสวัสดิ ์ หัวหนากลุมงานกฎหมายและสิง่แวดลอม     ลาปวย 

3. พญ.วิยดา  บุญเลื่อง หัวหนากลุมงานบริหารทางการแพทย     ลากิจ 
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ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวดรุณี เนตรสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   (แทนหัวหนากลุมงานพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุ) 
2. นางสาวทิพยวัลย ปราบคะเซ็น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (แทนหวัหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม) 

เปดประชุม เวลา 09.00 น.  
นายแพทยเกษม เวชสุทธานนท ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประธาน      
กลาวเปดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 รองผูอำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง : แจงใหท่ีประชมุทราบ ดังนี้ 

1. การประชุมกรมอนามัย ครั้งท่ี 10/2563 วันอังคารท่ี 14 กรกฎาคม ๒๕๖3 เวลา 09.0๐ 
- ๑4.0๐ น. ณ หองประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย  

 - พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดน พ.ศ. 2562 และพิธี
มอบรางวัลหนวยงานคุณธรรม ประจำป พ.ศ. 2563 ซ่ึงสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   
  - อธิบดีกลาวถึงกรณีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทหารสัญชาติ
อียิปตและครอบครัวคณะทูต ทำใหมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการระบาดระลอก 2 (Second 
wave) จึงเนนย้ำใหทุกหนวยบริการดำเนินงานดวยความระมัดระวัง และดำเนินงานให
คำแนะนำพ้ืนท่ีอยางใกลชิด 
  - เรื่อง พ.ร.ก. เงินกู ขอใหนวยงานยอยกรมอนามัยเสนอโครงการและงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  - สถานการณการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีจังหวัดระยอง อธิบดีเนน
ย้ำใหศูนยอนามัยท่ี 6 สรางความเชื่อม่ันแกประชาชนใน Setting ตางๆ เชน โรงเรียน 
หางสรรพสินคา สถานประกอบการ เปนตน  
  - สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) งบประมาณโควิดสวนกลางเบิกจายไดรอยละ 97.56 งบประมาณใน
ภาพรวมเปาหมายเดือนมิถุนายน 2563 รอยละ 84 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
เบิกจายไดรอยละ 91.42 งบดำเนินงานเบิกจายไดรอยละ 88.08 งบวิจัยเบิกจายไดรอยละ 
100  
  - รายงานความกาวหนาการดำเนินงานคณะทำงานตอบโตภาวะฉุกเฉิน กรมอนามัย 
(EOC) มีการดำเนินงานรวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย เรื่องการ
ดูแลชุมชนแออัด และรวมกับกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เรื่องมาตรฐาน SHA  
  - อธิบดีมอบหมายใหสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองจัดทำแนวทางการจัดการการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเมือง  
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวทางการสรางเสริมความรอบรู
และทักษะการดูแลสุขภาพชองปาก และการเลือกรับบริการทันตกรรม มาตรการท่ี 1 สราง
เสริมความรอบรูและความตระหนักถึงสุขภาพชองปากท่ีเชื่อมโยงกับสุขภาพโดยรวม 
มาตรการท่ี 2 จัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอ้ือและสนับสนุนการปองกันและสราง
เสริมสุขภาพชองปาก และมาตรการท่ี 3 พัฒนาชองทางการสื่อสารระหวางผูใหบริการทาง 
ทันตกรรมผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง และนักเรียน นักศึกษา อธิบดีมอบหมายให
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ศูนยอนามัยดำเนินการใหขับเคลื่อนเรื่องโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพและโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพเชื่อมโยงงานทันตกรรม โดยใหโรงเรียนมีการจัดสิ่งแวดลอม และสรางแนวคิดความรอบรู
ดานสุขภาพชองปาก  
  - รายงานผลสำรวจสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร กรมอนามัย 
ปงบประมาณ 2563 บุคลากรท้ังสิ้น 3,317 คน ตอบแบบสอบถาม 2,862 คน พบวา 
ผูชายมีเสนรอบเอวเกินเกณฑรอยละ 34.91 ผูหญิงมีเสนรอบเอวเกินเกณฑรอยละ 53.24 
ภาวะอวนลงพุงท้ังหมดรอยละ 61.77 ดัชนีมวลกายปกติอยูท่ีรอยละ 44.1 พบปญหาเรื่อง
โภชนาการ อาหารและพฤติกรรมสุขภาพ อธิบดีมอบหมายใหสำนักสงเสริมสุขภาพลง
รายละเอียดเรื่องของสุขภาพจิตดวย   
ประธาน :  มอบหมายใหกลุมงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม จัดทีมสรุปการถอดบทเรียนการ
ดำเนินงานภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) โดยประสานขอมูลในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครกับหนวยงานกรุงเทพมหานครและกรม
ควบคุมโรค และขอมูลผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองท่ีผานมา เชน 
การคัดกรองท่ีคลินิก การทำโมเดลในเขตพ้ืน ท่ี ลงพ้ืน ท่ี  State Quarantine รวมท้ัง
สถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม เชน การผอนปรนในระยะ
ท่ี 6 ไดแก 1) แรงงานตางดาวท่ีจำเปนในธุรกิจ กอสราง ผลิตอาหารสงออก ผลิตอาหาร 
ในประเทศ 2) งานแสดงสินคา 3) กองถายภาพยนตรจากตางประเทศ 4) นักทองเท่ียวกลุมท่ี
มีการทำความตกลง กลุมเฉพาะ เพ่ือใหไดปจจัยท่ีทำใหเกิดความสำเร็จ ปญหา และอุปสรรค 
และแนวทางแกไขในการดำเนินงานในเขตเมือง ท้ังนี้ การผอนปรนในระยะท่ี 6 ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครแรงงานตางดาวถือวามีความเสี่ยง จึงมอบหมายกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม
ตรวจสอบวาหนวยงานใดเก่ียวของ และตองดำเนินกิจกรรมใดเพ่ือลดความเสี่ยง เชน  กักตัว 
ลดการสัมผัส cohort bubble เปนตน และหาขอมูลเรื่อง organization quarantine โดย
ประสานหนวยงานกรุงเทพมหานครและกรมควบคุมโรค  

 มติท่ีประชุม: รับทราบ ผูเก่ียวของกับไปดำเนินการ  

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
     นางเตือนใจ ชีวาเกียรติ ย่ิงยง หัวหนากลุมงานบริหารนโยบายยุทธศาสตรและ

ประเมินผล ขอให ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันพุธ 
ท่ี  24 มิ ถุนายน 2563 ณ หองประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
ซ่ึงสามารถดาวนโหลดเอกสารไดทางเว็บไซต สสม. หากไมมีผูใดแกไข ขอใหท่ีประชุมรบัรอง
รายงานการประชุมดังกลาว 

 มติท่ีประชุม:  รับทราบ และรับรองรายงานการประชมุ โดยไมมีขอแกไข  

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 
 3.1 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1.1 รายงานตัวช้ีวัดคุณภาพงานบริการ เดือนมิถุนายน 2563  
  นายแพทยยงยส หัถพรสวรรค รองผูอำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

รายงานตัวชี้วัดคุณภาพงานบริการ ดังนี้ ในภาพรวมผูรับบริการเพ่ิมข้ึน สิทธิการรักษา
กรมบัญชีกลางสูงสุด รองลงมาเปนสิทธิบัตรทอง และประกันสังคมตามลำดับ ผูรับบริการท่ี
เปนตางดาวเพ่ิมข้ึน เม่ือจำแนกตามคลินิกพบวาผูรับบริการเพ่ิมข้ึนเกือบทุกคลินิก โดย
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เฉพาะงานบริการแพทยแผนจีน ยกเวนงานสงเสริมสุขภาพความงามท่ีผูรับบริการลดลง 
สำหรับงานสงเสริมสุขภาพเชิงรุกมีการฉีดวัคซีนนอกสถานท่ี 7 ครั้ง และออกหนวยบริการ
นอกสถานท่ี 2 ครั้ง สำหรับยอดผูรับบริการสงตอรักษาท่ีอ่ืน (Refer) มีจำนวน 23 คน  
งบบริการผูปวยนอกจายแบบเหมาจายตอผูมีสิทธิ์ประกันสุขภาพถวนหนา ลงทะเบียน 
9,707 ราย ยืนยันสทิธิ์ 6,893.5 ราย จำนวน 199,016.21 บาท ระบบ OPBKKClaim 
ขอมูลบริการท่ีตองตามจายเดือนมกราคม 2563 จำนวน 21,056 บาท 

  กองแผนงานแจงใหทุกหนวยงาน จัดสงขอมูลรายงานจำนวนผูรับบริการของคลินิก
ตามแบบฟอรมท่ีกองแผนงานกำหนด กลุมงานพัฒนาองคกรและขับเคลื่อนกำลังคน จึงขอ
ความรวมมือใหทุกกลุมงานท่ีทำงานบริการ (คลินิก) จัดสงขอมูลรายงานขอมูลจำนวนการ
ใหบริการ ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562-ปจจุบัน ไปยังกลุมงานพัฒนาองคกรและ
ขับเคลื่อนกำลังคนทุกวันท่ี 5 ของทุกเดือน  

  ประธาน: มอบหมายใหคลินกิกระตุนงานบริการโดยใหบุคลากรชวยกันประชาสมัพันธ
ผานชองทางตางๆ และมอบหมายใหคลัสเตอรและคลินิกเตรียมตัวเรื่อง training HL โดย
ผูอำนวยการฯ วิพากษ และมอบหมายใหกลุมงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมประสานขอมูล 
training HL กับคลัสเตอร เชน ท่ีจังหวัดระยอง และ training HL ท่ีจังหวัดชลบุรี จำนวน 2 
รุน รุนท่ี 1 วันท่ี 19-21 สิงหาคม 2563 (คลัสเตอรแมและเด็กและวัยเรียนวัยรุน) รุนท่ี 2 
วันท่ี 26-28 สิงหาคม 2563 (คลัสเตอรวัยทำงานและผูสูงอายุ) และในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มอบหมายใหท่ีปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองดูแล เรื่อง online 
training จัดทำสื่อ VTR การสอนบรรยาย หลังจากท่ีทำ training HL เรียบรอยแลว  
เพ่ือสอนท้ัง 12 ศูนยอนามัย โดยเริ่มท่ี 5 คลัสเตอรหลักและตามดวยคลินิกบริการ 
สำหรับคลัสเตอรท่ียังไมไดดำเนินการ เชน เรื่อง 10 pakage และเรื่องสุขาภิบาลอาหาร  
ใหเชื่อมโยงขอมูลรวมกับเอกชนดวย และมอบหมายใหกลุมงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 
จัดเวทีนำเสนอ online training หลังจากท่ีไดดำเนินงาน training HL เรียบรอยแลวเพ่ือ
พัฒนากระบวนการสอนและพัฒนาสื่อการสอนออนไลนตอไป 

 3.2 เรื่องติดตาม 
3.2.1 การใชจายงบประมาณ  

 1. งบดำเนินงาน โดยกลุมงานบริหารนโยบายยุทธศาสตรและประเมินผล  
 นางเตือนใจ ชีวาเกียรติย่ิงยง หัวหนากลุมงานบริหารนโยบายยุทธศาสตรและ
ประเมินผล นำเสนองบดำเนินงาน ดังนี้  การใชจายงบประมาณ ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 
2563 เปาหมายการเบิกจายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ รอยละ 94 สถาบันพัฒนาสุขภาวะ
เขตเมืองเบิกจายไดรอยละ 77.02 แบงไดดังนี้ ๑) งบดำเนินงาน เบิกจายไดรอยละ 76.65 
๒) งบรายจายอ่ืน (งบวิจัย) เบิกจายไดรอยละ 100 และ 3) งบกลางรัฐบาล (งบเรงดวน) 
เบิกจายไดรอยละ 100 เม่ือแยกตามกลุมงานมีบางกลุมงานท่ีไดรับโอนงบประมาณจาก 
กรมอนามัยทำใหรอยละการเบิกจายงบประมาณ ไมถึงรอยละ 50 เชน กลุมงานพัฒนาสขุภาวะ 
วัยเรียนวัยรุน และสถานศึกษา กลุมงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานท่ีทำงาน และกลุม
งานอนามัยสิ่งแวดลอม  

 2. งบลงทุน โดยกลุมงานบริหารพัสดุ  
  นางสาวเอ้ือมพร มวลศิริ หัวหนากลุมงานบริการพัสดุ รายงานวางบลงทุนได

ดำเนินการเบิกจายครบทุกรายการแลว 
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 3. เงินบำรุงฯ  โดยกลุมงานบริหารการเงินและบัญชี  
  นางชณภา ศรีหลา หัวหนากลุมงานบริหารการเงินและบัญชี นำเสนอสถานะเงิน

บำรุง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้ รายรับอยูท่ี 1,901,201.86 บาท รายจายอยูท่ี 
2,336,569.57 บาท ยอดคงเหลือสุทธิอยูท่ี 33,750,656.64 บาท (จะตองสงคืนเปน
คารักษาพยาบาลในระบบเบิกจายตรงสวนหนึ่ง) สวนการรับโอนเงินจัดพิมพเบิกจายไป 2 
รายการ คือ คูมือตรวจสุจขภาพนักเรียน และสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก   

3.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป  
2563 จำนวน 10 ตัวช้ีวัด โดยเจาภาพตัวช้ีวัด 

นางศิริพรรณ บุตรศรี หัวหนากลุมงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว 
นำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดท่ี 1.2 รอยละของเด็กอายุ 0- 5 ป ท้ังหมดตามชวงอายุ   
ท่ีกำหนดมีพัฒนาการสมวัย ดังนี้ ไดดำเนินการรายงานขอมูลในระบบ DOC 4.0 เรียบรอย
แลว สวน out put และผลการดำเนินงาน ผานกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 1) การขับเคลื่อนนโยบาย
มหัศจรรย 2,500 วันแรกของชีวิตฯ 2) ตนแบบองคกร HLO คลินิกชุมชนอบอุนและศูนย
เด็กเล็กรอบรูสุขภาพดานอนามัยแมและเด็ก 3) การขับเคลื่อน พ.ร.บ. ควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 4) การขับเคลื่อนมาตรการ มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ไดดำเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยดำเนินกิจกรรมยอย ดังนี้ 
1 ) การรณรงคคัดกรองพัฒนาการและการเปดศูนยเด็กเล็ก 2) การลงพ้ืนท่ีเยี่ยมใน
โรงพยาบาลเอกชน การลงพ้ืนท่ีเยี่ยมลาดกระบังโมเดล ไดมีการ advocate ศูนยเด็กเล็ก   
3) การประชุมพัฒนาหลักสูตร HLC เปนหลักสูตรออนไลน และผลลัพธพัฒนาการเด็กอยูท่ี
รอยละ 83.22 จากเปาหมายรอยละ 85 สวนกิจกรรมท่ีจะดำเนินการตอมีดังนี้ 1) ประชุม
พ่ีเลี้ยงโซนเพ่ือติดตามเยี่ยมเสริมพลังกำกับติดตามคุณภาพการรณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็ก  
2) เยี่ยมเสริมพลัง "ลาดกระบังโมเดล"และติดตามมาตรการปองกันการแพรระบาด โควิด 19 
ในศูนยเด็กเล็ก 3) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ
สนับสนุนกลุมครอบครัวเปราะบางฯ เขตลาดกระบังรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัว 4) 
เยี่ยมเสริมพลังสนับสนุนวิชาการแบบ Zoning สัปดาหรณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ในโรงพยาบาลเอกชน  

นางวิไล รัตนพงษ หัวหนากลุมงานพัฒนสุขภาวะวัยเรียนวัยรุนและสถานศึกษา
นำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดท่ี 1.3 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอ
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ป พันคน ดังนี้ ดำเนินการไดตามข้ันตอนในระบบ DOC 4.0 
เรียบรอยแลว โดยดำเนินการผานกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมท่ี 1 การสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดประชุม  คณะอนุกรรมการปองกันและแก ไขปญหาการตั้ งครรภ ในวัยรุน
กรุงเทพมหานคร เดิมจะจัดวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการจึงเลื่อนไปตนเดือนกันยายน 2563 2) พัฒนาตนแบบสถานศึกษาปองกัน
การตั้งครรภในวัยรุนดวยกระบวนการรอบรูดานสุขภาพได try out หลักสูตรในพ้ืนท่ีเขต
หนองจอก จำนวน 7 โรงเรียน 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานบริการสุขภาพท่ี
เปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน กรุงเทพมหานคร ขณะนี้มีรางการประเมินเกณฑ
มาตรฐาน YFHS สำหรับพ้ืนท่ี กทม. ซ่ึงอยูระหวางการพัฒนารูปแบบการประเมินเปนแบบ 
online 4) จัดทำสื่อ VTR พ.ร.บ.ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 
เรื่อง สิทธิตาม พ.ร.บ. ซ่ึงอยูระหวางการปรับแกไขครั้งท่ี 2 สำหรับผลการดำเนินงานท่ีผานมา 
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ไดดำเนินกิจกรรม 1) รณรงควันดื่มนมโลกในพ้ืนท่ีเขตลาดกระบัง 2) การตรวจเยี่ยมความ
พรอมของสถานศึกษากอนเปดเรียน ณ  โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบั ง แจกสื่ อ
ประชาสัมพันธพรอมใหคำแนะนำในพ้ืนท่ี กทม. 3) ตรวจรับสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ
นักเรียน ป.5-6, ม.1-6 (รอบท่ี 2) 4) ประชุมหารือการพัฒนางานดานสุขภาพนักเรียน
แบบบูรณาการ ป 2563 “เตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนโรงเรียนนานาชาติและ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ รองรับสถานการณ COVID 19 5) โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
ในการแกไขจปญหาสุขภาพและสิ่งแวดลอมในชุมชนแออัดในเขต กทม. รวมกับกระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ซ่ึงสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองไดลงพ้ืนท่ีสำรวจ
สภาพประชาการและปญหาสุขภาพในพ้ืนท่ีเขตหลักสี่ มีการจัดการสิ่งแวดลอม การคัดกรอง 
และคนหาเฝาระวังกลุมเสี่ยงและกลุมปวยท่ีติดเชื้อ การสรางชุมชนปลอดภัย มีการจัดอบรม
ใหความรูโควิด-19 แกคนในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณปองกัน 6) การลงพ้ืนท่ี state 
quarantine 7) ดำเนินโครงการผูพิทักษอนามัยใน 50 เขต  

นางสาวดรุณี เนตรสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นำเสนอตัวชี้วัดท่ี 1.4  
รอยละของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลภายใต care plan ดังนี้ เปาหมายของ
ตัวชี้วัดรอยละ 80 ขอมูล ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ไดรอยละ 100 คิดจากจำนวน
ผูสูงอายุในโครงการ long term care ท่ีไดรับการจัดบริการ care plan รวมท้ังสิ้น 1,580 คน  

นางสาวทิพยวัลย ปราบคะเซ็น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นำเสนอผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดท่ี 1.5 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ 
Green & Clean Hospital เปาหมายรอยละ 70 (ระดับดีมาก) ของโรงพยาบาลผานเกณฑ
การประเมิน Green & Clean Hospital ดังนี้  ผลการดำเนินงานขณะนี้ไดรอยละ 71.43 
เหลือการยืนยันในสวนของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  

นางจารินี ยศปญญา หัวหนากลุมงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานท่ีทำงาน นำเสนอ
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 1.7 ประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ป มีดัชนีมวลกาย
ปกติ ดังนี้ ระดับ 1-3 ไดรายงานขอมูลในระบบ DOC 4.0 เรียบรอยแลว ระดับ 5 รอยละ
ของคาดัชนีมวลกายของประชากรวัยทำงานอายุ 15-59 ป ตามระบบเฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงคขอมูลอยูท่ีรอยละ 44.84 (ผานระดับ 5) เก็บขอมูลครบรอยละ 100 
ท้ังหมด 613 ราย จากเปาหมาย 600 ราย สำหรับผลการดำเนินกิจกรรมมีดังนี้   
1) กิจกรรมกาวทาใจ season 2 ไดมีการประชาสัมพันธในทุกภาคสวน ไดเขารวมกิจกรรม 
2) การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานวิสาหกิจตนแบบโครงการ SHAP ของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองไดรวมจัดบูทนิทรรศการและประชาสัมพันธ
โครงการกาวทาใจ ซ่ึงผูสนใจยังไมไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวจึงขอความรวมมือทุกทาน
ประชาสัมพันธการเขารวมโครงการดวย   

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ หัวหนากลุมงานพัฒนาองคกรและขับเคลื่อนกำลังคน 
นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 2.1 รอยละความสำเร็จของการควบคุมงานบริหาร 
ดังนี้ ไดดำเนินงานถึงข้ันตอนการประเมินระบบตรวจสอบภายใน เหลือข้ันตอนการควบคุม
ภายในโดยแบงเปน 3 ภารกิจ 1) ภารกิจสนับสนุนไดดำเนินการเสรจ็สิ้นแลว 2) ภารกิจบริการ
ดำเนินการตรวจและสงรายงานแลว และวันท่ี 23-25 สิงหาคม 2563 จะตรวจประเมินไขว
ภารกิจวิชาการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
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ตัวชีว้ัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข ดังนี้ 
 มิติท่ี 1 Happy Body ไดดำเนิน 1) กิจกรรม 5 ส. วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

(ทุกกลุมงานทำ one page สงใหกลุมงานพัฒนาองคกรและขับเคลื่อนกำลังคน ภายในวันท่ี 8 
สิงหาคม 2563) 2) กิจกรรมกาวทาใจ หากบุคลากรทานใดไมสะดวกใชแอพพลิเคชั่น สามารถ
ทำกิจกรรมในแอพพลิเคชั่น และถายภาพลง one page ได สวนผูท่ีสามารถใชแอพไดใชภาพผล
การทำกิจกรรมใน one page 3) กิจกรรมการออกกำลังกาย ณ หองฟตเนส (กิจกรรมท่ี 2-3 ทุก
กลุมงานทำ one page สงใหกลุมงานพัฒนาองคกรและขับเคลื่อนกำลังคน ภายในวันท่ี 6 
สิงหาคม 2563 4) กิจกรรม Healthy beake) 5) กิจกรรมตลาดนัดเพ่ือสุขภาพ ขอเรียนเชิญ
บุคลากรทุกทานเขารวมในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30-10.30 น. (กิจกรรมท่ี 4-5 
กลุมงานพัฒนาองคกรและขับเคลื่อนกำลังคนดำเนินการทำ one page ใหทุกกลุมงาน) 

 มิติท่ี 2 การจดัการความรู ดำเนินการโดยกลุมงานพัฒนาวิจยัและนวัตกรรม ซ่ึงกลุม
งานใดยังไมไดสงขอมูลการถอดบทเรียน ในรอบ 6 เดือนหลัง 1 เรื่อง 1 แผน ขอใหสงท่ีกลุมงาน
พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เพ่ือกลุมงานพัฒนาองคกรและ
ขับเคลื่อนกำลังคนเผยแพรขอมูลในเว็บไซตตอไป  

 มิติท่ี 3 employee engagement จะมีการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมประมูลของ 
สสม.รวมใจ ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 ผานทาง LIVE หอง LIne สสม. รวมใจ เวลา 
13.00-15.30 น. โดยนำรายไดไปทำบุญทอดกฐิน ณ วัดปาหลวงตาบัว ญาณสัมปนโน 
จังหวัดกาญจนบุรี  

วาท่ีรอยตรีหญิงโยธกา แกวคำ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ นำเสนอ
ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ ดังนี้ ผลการดำเนินงานมีการสรุปผลการ
เบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) และประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
ประจำปงบประมาณ 2563 ประจำเดือน และอัปโหลดขอมูลลงเว็บไซต สสม. เรียบรอยแลว 
และขอความรวมมือทุกกลุมงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณเพ่ือใหไดตามเปาหมายรอยละ 
94 ในเดือนกรกฎาคม 2563 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยกาวสู
องคกรท่ีมีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0 ดังนี้ ผลการดำเนินงานมี
การดำเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกำหนดไว ไดแก 1. ประชุมคณะกรรมการ PMQA จะมีการ
จัดประชุมอีก 1 ครั้ง โดยจะแจงเวียนใหทราบตอไป 2. ประชุมติดตามความกาวหนาการ
ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 3. พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการปองกันการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 5. สำรวจความพึงพอใจ
ของผูมารับบริการ 6. พัฒนาคลินิกรอบรูดวย HLและ PMQA อยูระหวางการรวบรวมขอมูล 

ตัวชี้วัดท่ี 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
การ ดังนี้ ไดมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และจัดทำแบบฟอรมออนไลน (google drive) 
เพ่ือใหผูรับผิดชอบโครงการลงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือรายงานขอมูลใน
ระบบ DOC 4.0 ตามแผนฯ ซ่ึงกรมอนามัยจะดึงขอมูลเพ่ือเสนอท่ีประชุมกรมทุกๆ สิ้น
เดือน และระบบ DOC 4.0 เปดกรณีพิเศษ วันท่ี 15-30 มิถุนายน 2563 ใหปรับปรุง
แผนปฏิบตัิการป 2563 เพ่ือปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน ซ่ึงไดดำเนินการเรียบรอย 
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 มติท่ีประชุม:  รับทราบ ผูท่ีเก่ียวของรับไปดำเนินการ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

5.1 แนะนำขาราชการและเจาหนาท่ี สสม. มาปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2563  

พนักงานราชการท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งตามมติ ครม. จำนวน 3 ทาน 
  1. นายพงศา โพชัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติงานกลุมงานคลินิกพัฒนา
รูปแบบและบริการสุขภาวะ 
 2. นางสาวกฤษฎี แสนดา นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติงานกลุมงานศูนยอุทธรณ
คุมครองสทิธิ  
 3. นางสาวสุกัญญา หนูศรีแกว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติงานกลุมงานสาธิต
แพทนแผนไทยและแพทยทางเลือก 

พนักงานกระทรวงท่ีปฏบิัติงานใหม จำนวน 1 ทาน 
 1. นางสาวสุพิชญา กระสอบทอง พนักงานชวยเหลือคนไข ปฏิบัติงานกลุมงานทันต
สาธารณสุข 

5.2 ประชุมขับเคล่ือนความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือพัฒนารูปแบบ PP Premium  ภายใต
รูปแบบวิถีชีวิตใหมรอบรับวิกฤตการณการระบาดของโรค COVID-19 ฯ โดย รอง
ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  

 นายแพทยยงยส หัถพรสวรรค รองผูอำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
นำเสนอผลการประชุม ดังนี้ ในการประชุมแบงเปน 2 สวน  
 1. การหารือเรื่องการใหบริการ PP Premium Clinic และการพัฒนางานในคลินิก 
มติ ท่ี ประชุม  แบ งไวดั งนี้  1) Standard –Premium-Model แบ งเป น  1 . Standard 
service ใชเกณฑจากชุดสิทธิประโยชน 3 กองทุน ไดแก สิทธิ์ขาราชการ สิทธิ์หลักประกัน
สุขภาพ และสิทธิ์ประกันสังคม 2. Premium service เปนบริการเสริม สามารถตอบโจทย
การคัดกรอง/วินิจฉัยโรค/ สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคไดเร็ว/ ทันสมัย และมีหลักฐาน
เชิงประจักษ  
 2. มีแอพพลิเคชั่นท่ีเชื่อมโยงขอมูลงานบริการแตละกลุมวัยเขากับ digital platform 
โดยสรุปปญหาสุขภาพแตละกลุมวัย และนำขอมูลไปใสในแอพพลิเคชั่นเพ่ือประเมินความ
เสี่ยงสขุภาพดานตางๆ เชน แมและเด็ก มีปญหาเรื่องมารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอด 
เกิดจากขอเท็จจริงหรือมีหลักฐานเชิงประจักษใดทำใหเกิดปญหา เปนตน สำหรับ digital 
platform จะแบงเปน 3 สวน 1) anamai care card ใหกลุมประชาชนหรือผูใชบริการ 
เขามากรอกขอมูลสวนตัวซ่ึงขอมูลบางสวนเชื่อมโยงมาจากสถานบริการสุขภาพ ประชาชน
จึงสามารถประเมินความเสี่ยงของตนเองได 2) Telehealth ประชาชนท่ีใช anamai care 
card สามารถจอง Telehealth เพ่ือขอคำแนะนำจากแพทยหรือบุคลากรจากคลัสเตอรได 
สวน anamai platform เปนการเชื่อมโยงงานสงเสริมสุขภาพตางๆ กับ anamai care card 
ซ่ึงแอพพลิเคชั่นอยูระหวางการปรับปรงุและพัฒนาเพ่ือรองรับการดำเนินงานตอไป  
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ประธาน: PP Premium มีท้ังงานบริการและงานของกลุมวัย จึงมอบหมายใหทุกกลุมงาน
ตรวจสอบการดำเนินงานของตนเองเชื่อมโยงกับ HL และศึกษาเทคโนโลยีวาสถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมืองสามารถดำเนินการไดหรือไมสวนใด หรือใชเพียงเครื่องมือ Telemedicine 
เปนตน และมอบหมายให 1) นายแพทยยงยส หัถพรสวรรค รองผูอำนวยการสถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง 2) นางวิไล รัตนพงษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 3) นางพิกุล 
บุตรศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และ 4) กลุมงานบริหารนโยบายยุทธศาสตรและ
ประเมินผล เปนกรรมการขับเคลื่อน PP Premium Clinic  

5.3 รายงานสรุปความคิดเห็นของผูรับบริการ เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563 
(ระบบประเมินความพึงพอใจออนไลนและจุดรับฟงความคิดเห็น (กลองแดง))  

 นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ หัวหนากลุมงานพัฒนาองคกรและขับเคลื่อนกำลังคน 
รายงาน ดังนี้ ไดมีการติดความคืบหนาในการแกไขปญหาเรียบรอยแลว และไดสรุปขอมูล
บุคลากรท่ีไดรับการยกยอง ชมเชย ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือผูอำนวยการฯ มอบรางวัล
ตอไป สำหรับสถิติขอมูลการแสดงความคิดเห็นของผูรับบริการเพ่ิมข้ึนในเดือนพฤษภาคม 
2563 และบุคลากรท่ีไดรับการยกยอง ชมเชยเปนผูใหบริการท่ีดี ประจำเดือนพฤษภาคม - 
มิถุนายน 2563 ไดแก 1) แพทยหญิงนิตยา อยูภักดี นายแพทยชำนาญการ 2) นางอัจฉรา 
บุญอดุลยรัตน ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย ส2 ในสวนขอเสนอแนะหรือคำติชมของผูมารับ
บริการ ไดแก คลินิก ANC เชน พนักงานบางคนพูดจาไมคอยเพราะ หองน้ำควรสะอาด
มากกวานี้ ลานจอดรถไมพอ และ คลินิกนมแม เชน เสนอใหมีเตียงสาธิตตรงหอง BBL  
การใหนมแมควรแยกเปนสัดสวน มีฉากก้ัน มิดชิด หองน้ำไมคอยสะอาดและไมเพียงพอ 
เปนตน 

ประธาน: มอบหมายใหแยกประเภทบุคลากรท่ีไดรับการยกยอง ชมเชยเปนผูใหบริการท่ีดี 
เชน หัวหนาทีมในกลุมบริการทางการแพทย และผูปฏิบัติ และมอบหมายใหกลุมงานท่ีไดรับ
ขอเสนอหรือคำติชมปรับปรุงการดำเนินงาน และมอบหมายใหกลุมงานบริหารสารบรรณ 
อาคารสถานท่ีและยานพาหนะตรวจสอบเรื่องหองน้ำ  

5.4 ผลการดำเนินงานของกลุมงานศูนยสงเสริมสาธิตการเล้ียงลูกดวยนมแมและบริการเด็ก
ปฐมวัย โดย กลุมงานศูนยสงเสริมสาธิตการเล้ียงลูกดวยนมแมและบริการเด็กปฐมวัย 

 นางดวงประทีป  ไตรสุรัตน หัวหนากลุมงานศูนยสงเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแมและ
บริการเด็กปฐมวัย นำเสนอดังนี้ มีเด็กพัฒนาการสงสัยลาชาดานภาษา 1 คน ไดรับการดูแล 2 
สัปดาห และสงตอไปยังโรงพยาบาลภูมิพล พบวาพัฒนาการดีข้ึนอยางเห็นไดชัด สวนพัฒนาการ
กาวหนากวาอายุจริงมีประมาณ 4 คน และจากการประเมินของผูรับบริการ ask me 3 
เสนอแนะจากชมรมผูปกครอง อยากใหจัดกิจกรรมวันเสาร วันอาทิตยทิตย ซ่ึงปจจุบันใชการ 
video call สถานท่ีคับแคบ พ่ีเลี้ยงควรมากกวานี้  จุดรับสงมี พ้ืนท่ีจำกัด และวันท่ี  24 
กรกฎาคม 2563 จะมีการจัดประชุมออนไลน ผานระบบ zoom conference เรื่อง ความรอบ
รูดานสุขภาพดานตางๆ  

ประธาน: เปาหมายดานพัฒนาของเด็กควรตั้งใหเกินเกณฑปกติ หากมีเด็กพัฒนาการสงสัย
ลาชาใหดูแลใหเปนปกติ และควรเก็บขอมูลของเด็กในประเด็นตางๆ เชน เรื่องโภชนาการ 
น้ำหนักตัว เปนตน โดยตั้งเปาหมายและระยะเวลาท่ีสามารถดูแลใหเด็กอยูในเกณฑปกติได 
และสงเสริมใหผูปกครองในชมรมผูปกครองดูแลซ่ึงกันและกัน เชน การแนะนำผูปกครอง



-๑๐- 
 

ทานอ่ืนเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็ก เปนตน นอกจากนี้ไดมีการสงบุคลากรไปศึกษาเรื่อง
ภาษาเพ่ือนำมาใชในการปฏิบัติงาน 

5.5 การคืนเงินงบประมาณการดำเนนิงานโครงการฯ โดย กลุมงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร
และประเมินผล 

 นางเตือนใจ ชีวาเกียรติย่ิงยง หัวหนากลุมงานบริหารนโยบายยุทธศาสตรและประเมินผล  
ขอความรวมมือกลุมงานท่ีเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการ หากไมไดใชงบประมาณ ขอใหคืน
งบประมาณภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 โดยทำหนังสือแสดงรายละเอียดสงใหกลุมงาน
บริหารนโยบายยุทธศาสตรและประเมินผล 

มติท่ีประชุม:  รับทราบ ผูเก่ียวของรับไปดำเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

6.1 กำหนดการนิเทศงานสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดย กลุมงานบริหารนโยบาย
ยุทธศาสตรและประเมินผล 

 นางเตือนใจ ชีวาเกียรติย่ิงยง หัวหนากลุมงานบริหารนโยบายยุทธศาสตรและประเมินผล 
แจงกำหนดการเบื้องตน วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563  ดังนี้ ชวงเชาจะมีการลงพ้ืนท่ีชมุชนไทยเท
ยิ่น ชวงบายเปนการนำเสนอผลงานท่ีสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กำหนดการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงตองรอการยืนยันจากกรมอนามัยอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม:  รับทราบ 

 
ปดประชุม เวลา 12.00 น.    
 
 
 

 วาท่ีรอยตรีหญิงโยธกา  แกวคำ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตัิการ 

ผูจดรายงานการประชุม 
  

 
 

 นางเตือนใจ  ชีวาเกียรตยิิ่งยง 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงานบริหารนโยบายยุทธศาสตรและประเมินผล 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


