
 
 

สรุปผลงาน 
คณะกรรมการการสาธารณสุข 

ระหวา่งเดือนตลุาคม – ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
___________________ 

 
  สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการสาธารณสุขในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร  
สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่๑) ประจ าปีพทุธศกัราช 255๗ เมือ่วนัพุธที ่๘ ตุลาคม 255๗ 
ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  จ านวน  ๕  คน  ดงันี้ 
   ๑. นายพรเทพ    ศิริวนารังสรรค ์  ประธานกรรมการ 

2. นายธวชัชยั  ฟักองักูร     รองประธานกรรมการ 
  3. พลตร ีสุทธิชัย  วงษ์บุบผา   กรรมการ 
  4. นายพรชยั  เทพปัญญา  กรรมการ 

๕. นางวรรณวไิล  พรหมลกัขโณ  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูช้่วยเลขานุการ 
   ๑. นางสาวมณีรัตน์ ศรีกำเหนิด  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

๒. นางสาวจุฑามาศ พลสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิาร 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานกุารสภากรุงเทพมหานคร 

   
คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนุกรรมการ จ านวน ๔ คณะ ประกอบดว้ย 
   1. คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณาเรือ่งการปรบัเพิม่อตัราก าลงัและคา่ตอบแทนของบุคลากร 
ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ  โดยม ีนายธวชัชยั ฟักองักูร  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
   2. คณะอนุกรรมการพฒันาประสทิธภิาพระบบการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ โดยม ีพลตรี 
สุทธิชัย 
วงษ์บุบผา  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
   3. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารสุขภาพในชุมชน  โดยม ีนางวรรณวไิล  
พรหมลกัขโณ  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
   ๔. คณะอนุกรรมการพฒันาประสทิธภิาพระบบการจดับรกิารสาธารณสขุ  โดยม ีนายพรเทพ   



ศิริวนารังสรรค ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ   
   
สรปุผลงานของคณะกรรมการฯ  
   ๑. ประชุมรว่มกบัหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครเพือ่ขอรบัทราบขอ้มลู ดงันี้ 
           ๑.๑ ระบบบรกิารทางการแพทยร์ะดบัทุตยิภมูแิละตตยิภมูขิองส านกัการแพทยแ์ละ
โรงพยาบาลในสงักดักรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย    
       - ๒ - 
 
    การจดัระบบบรกิารทางการแพทย ์ 
    1. Pre Hospital Care (EMS) หรอืระบบบรกิารก่อนน าสง่โรงพยาบาล : 
ศนูยบ์รกิารการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ศนูยเ์อราวณั) 
    2. Hospital Care ศนูยค์วามเป็นเลศิทางการแพทยข์องส านกัการแพทย ์ไดแ้ก ่ 
                - ศนูยจ์กัษุวทิยา : โรงพยาบาลกลาง 
             - ศนูยผ์า่ตดักระดกูและขอ้ : โรงพยาบาลกลาง 
            - ศนูยเ์วชศาสตรม์ารดาและเดก็ : โรงพยาบาลตากสนิ 
           - ศนูยเ์บาหวาน : โรงพยาบาลตากสนิ 
           - ศนูยโ์รคหลอดเลอืดสมองและสมองเสือ่ม : โรงพยาบาลตากสนิ 
            - ศนูยต์รวจรกัษาและผา่ตดัผ่านกลอ้ง : โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารกัษ์ 
                               - ศนูยเ์วชศาสตรก์ารกฬีาและเวชศาสตรฟ้ื์นฟู : โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารกัษ์ 
                  3. Referral System การจดัระบบบรกิารในลกัษณะเครอืขา่ยและการสง่ต่อ 
ไดแ้ก่ 
            - เครอืขา่ยระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (Bangkok EMS 
Network)   
            - การจดัระบบบรกิารเครอืขา่ยโรงพยาบาลพี/่โรงพยาบาลน้อง และการสง่
ต่อผูป่้วยระหวา่งโรงพยาบาลในสงักดัส านกัการแพทย ์(5 กลุ่มโรค : โรคหวัใจและหลอดเลอืด  อุบตัเิหตุ 
ศลัยกรรม-ประสาท  มารดาและทารก  และกระดกูและขอ้)  
             - การจดัเครอืขา่ยระบบบรกิารระหวา่งโรงพยาบาลและศนูยบ์รกิาร
สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 
    แผนงานในอนาคต 
    1. โครงการเพิม่ศกัยภาพโรงพยาบาลจากระดบัตตยิภมูไิปสูร่ะดบัตตยิภมูชิัน้สงู  
(500 เตยีง) ไดแ้ก่ การเพิม่จ านวนเตยีงของโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสนิ และโรงพยาบาลเจรญิ
กรุง-ประชารกัษ ์
    2. โครงการเพิม่ศกัยภาพโรงพยาบาลจากระดบัทุตยิภมูไิปสูร่ะดบัตตยิภมู ิ
ไดแ้ก่ การเพิม่จ านวนเตยีงของโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ และโรงพยาบาลสรินิธร 



    3. โครงการ 1 โรงพยาบาล 2 ระบบ (ระบบราชการ/ระบบเอกชน) เพือ่เป็นการ 
เพิม่ทางเลอืกในการเขา้ถงึบรกิารทางการแพทยท์ีม่มีาตรฐาน และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
ในเขตเมอืง รวมทัง้สนบัสนุนนโยบายการกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีนของกรุงเทพมหานครในปี 2558 
    4. โครงการโรงพยาบาล 4 มุมเมอืง ตามนโยบายผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
ทีจ่ะขยายการบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุใหค้รอบคลุมพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยการสรา้ง
โรงพยาบาลในสงักดักรุงเทพมหานครเพิม่เตมิอกี 4 แหง่ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลผูส้งูอายุบางขนุเทยีน (เขต
บาง- 
ขนุเทยีน) โรงพยาบาล 84 พรรษามหาราช (เขตคลองสามวา) โรงพยาบาลหลวงพอ่วดัปากน ้า (เขตดอน
เมอืง) และโรงพยาบาลบางนา (เขตบางนา)  
    5. โครงการพฒันาระบบบรกิารผูส้งูอายขุองโรงพยาบาลในสงักดั
กรุงเทพมหานคร 
ทุกแห่ง รวมทัง้คลนิิกผูส้งูอายุ เพือ่เป็นประกนัแก่ผูส้งูอายใุหไ้ดร้บับรกิารดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
ทีม่คีุณภาพครอบคลุมทุกมติขิองระบบบรกิารสุขภาพ 
 
      - ๓ - 
 
    6. โครงการไม่ป่วย เราดแูล จากแนวคดิ “การสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีขุภาพทีด่ี
ยอ่มดกีวา่การรกัษาพยาบาลเมือ่เกดิการเจบ็ป่วย” จงึเกดินโยบาย “มหานครแหง่ความสขุ” “ไมป่่วยทัง้ปี  
รบัฟร ี1,000 บาท แถมตรวจสุขภาพฟร”ี ซึง่เป็น 1 ใน 6 นโยบายรว่มสรา้งกรุงเทพฯ ของหม่อมราชวงศ์
สขุมุพนัธุ ์บรพิตัร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
    7. โครงการความร่วมมอืผลติบณัฑติแพทยร์ว่มกบัมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
  
      ๑.๒ การสง่เสรมิป้องกนัโรคและจดับรกิารปฐมภมูขิองส านกัอนามยัและศนูยบ์รกิาร
สาธารณสุข ประกอบดว้ย 
         - การสง่เสรมิ สนบัสนุน การจดับรกิารดา้นสง่เสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรค และ 
การพฒันาศกัยภาพของประชาชนทางดา้นพฤตกิรรมและส านึกทางสขุภาพ การใหบ้รกิารในระดบั
ศนูยบ์รกิาร-สาธารณสขุ การด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสขุและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง การ
วจิยั พฒันาความรู ้และรปูแบบการจดัระบบบรกิารสาธารณสขุ การสุขาภบิาลอาหาร การอาชวีอนามยั 
และการสขุาภบิาล-สิง่แวดลอ้ม การเผยแพร่ความรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยทีางดา้นสง่เสรมิสุขภาพ การ
ป้องกนัโรค การควบคุมสิง่แวดลอ้มภายในอาคารสถานทีชุ่มชนและพฤตกิรรมการดแูลรกัษาสขุภาพ 
         - การด าเนินการตามมาตรการเรง่ด่วน/นโยบายของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  
“ดา้นมหานครแห่งความสุข” ไดแ้ก่ การดแูลผูส้งูอายคุรบวงจรดา้นสุขภาพอนามยัและดา้นเศรษฐกจิ
สงัคม การจดัใหม้ศีนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง/คลนิิกพเิศษเพยีงพอ การสง่เสรมิสุขภาพและการป้องกนั
โรคคนเมอืง (โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู) การป้องกนัและรกัษาโรคตดิต่อ (โรคไขเ้ลอืดออก โรค
พษิสนุขับา้ (ในคนและสตัว)์ โรคเอดส/์โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์และโครงการอาหารสะอาดปลอดภยั 



      ๑.๓ การดแูลสขุภาพและใหบ้รกิารทางการแพทยใ์นกลุ่มผูส้งูอายขุองศนูยบ์รกิาร
สาธารณสขุ 4  
ดนิแดง  
                              การดแูลสขุภาพผูส้งูอายจุะใชแ้บบคดักรองประกอบกจิวตัรประจ าวนั ALD 
(Activities  of Daily  Living) เพือ่แบ่งผูส้งูอายตุามกลุ่มศกัยภาพความสามารถ โดยจดัระบบบรกิารการ
ดแูลผูส้งูอายเุป็น  
3 กลุ่ม ไดแ้ก ่
                           ๑) กลุ่มปกต ิ(ตดิสงัคม) : จดับรกิารเยีย่มบา้น ตรวจสุขภาพประจ าปีผูส้งูอายุ 
สง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ส้งูอายมุกีารรวมกลุ่มเพือ่ท ากจิกรรมรว่มกนัผา่นชมรมผูส้งูอายุ สง่เสรมิและ
สนบัสนุนกจิกรรมนนัทนาการ 
                            ๒) กลุ่มผูส้งูอายตุดิบา้น หมายถงึ ผูส้งูอายทุีม่โีรคประจ าตวัหลายโรค โรคเรือ้รงั 
ทีค่วบคุมไม่ไดห้รอืมภีาวะแทรกซอ้น และมปัีญหาการเคลื่อนที ่มกีารชว่ยเหลอืตนเองไดแ้ต่มขีอ้จ ากดัใน
การด าเนินชวีติในสงัคม และการท ากจิวตัรประจ าวนัพืน้ฐานบางประการ 
                ๓) กลุ่มผูส้งูอายตุดิเตยีง หมายถงึ ผูส้งูอายทุีไ่ม่สามารถชว่ยตนเองได ้ตอ้งการ
ความ-ชว่ยเหลอืจากผูด้แูลในการเคลื่อนยา้ยและท ากจิวตัรประจ าวนัพืน้ฐาน มกีารเจบ็ป่วยเรือ้รงัมา
ยาวนาน และ 
มภีาวะแทรกซอ้นจากโรคทีเ่ป็นอยู ่ 
         ซึง่ไดม้กีารพฒันาระบบการดแูลสขุภาพผูส้งูอายทุีบ่า้น (ตดิบา้นและตดิเตยีง)  โดย
พยาบาลผูจ้ดัการสุขภาพ Care Manager และ Care Giver  
       ๑.๔ การด าเนินกจิกรรมเพือ่พฒันาเขตภาษเีจรญิใหเ้ป็นพืน้ทีส่รา้งสรรคเ์พือ่สขุภาวะ 
(Healthy Space) ของส านกังานเขตภาษเีจรญิรว่มกบัศนูยว์จิยัเพือ่พฒันาชุมชน มหาวทิยาลยัสยาม 
(ศวพช.)  
 
      - ๔ - 
 
                        การจดัการพืน้ทีส่ขุภาวะ คอื การท าใหเ้กดิพืน้ทีค่วามสขุของคนในชุมชน โดยปรบั
พืน้ทีร่องรบักจิกรรมทางกายดว้ยวถิขีองชุมชน เชน่ เพิม่พืน้ทีป่ลกูผกั ปรบัภูมทิศัน์ใหห้น้าบา้นหน้ามอง 
เพิม่การ-จดัการขยะ โดยการด าเนินงานพฒันาพืน้ทีส่ขุภาวะในชว่งทีผ่า่นมาไดร้ะดมความร่วมมอืจาก
ชุมชนทีต่ระหนกัถงึปัญหาและขอ้จ ากดัในเชงิพืน้ที ่ซึง่เป็นลกัษณะปัญหาของคนเมอืงทีต่อ้งเผชญิกบั
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้พรอ้มๆ กบัความเจรญิเชงิโครงสรา้งในแบบทีไ่ม่สามารถปฏเิสธได ้เชน่ การน า
นวตักรรมจกัรยานปัน่น ้ามาใชใ้นพืน้ทีช่มุชนเลศิสุขสม โดยการออกแบบพืน้ทีป่ลกูผกัทีใ่ชว้ธิรีดน ้าผกั
ดว้ยการปัน่จกัรยาน แรงปัน่จะไปชว่ยผลกัดนัน ้าใหร้ดน ้าผกั จงึไดป้ลกูผกัและไดอ้อกก าลงักายไปในตวั 
ซึง่เป็นการคดิคน้นวตักรรมมาเป็นตวัชว่ยในการแสวงหาการออกก าลงักายภายใตพ้ืน้ทีจ่ ากดั พืน้ทีส่ขุ
ภาวะจงึเป็นอกีหนึ่งนวตักรรมเพือ่สขุภาวะของชุมชน 



ทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งมพีืน้ทีก่วา้งขวางแต่สามารถสรา้งไดแ้ละจะชว่ยเปลีย่นแปลงชวีติความเป็นอยูข่องคนใน
ชุมชนใหด้ยีิง่ขึน้ 
       ๑.๕ การผลติ การอบรม และพฒันาบุคลากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุของ
มหาวทิยาลยั- 
นวมนิทราธริาช ประกอบดว้ย  
                  ๑) คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล : มภีารกจิดงันี้ 
        - ผลตินกัศกึษาแพทยปี์ละ 80 คน 
        - ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ ศลัยศาสตร ์
อายุรศาสตร ์กุมาร สตูนิรเีวช ออรโ์ธปิดกิส ์ฯลฯ 
      - ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นหลกัสตูรต่อยอดสาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ โรคไต ทางเดนิ
อาหาร หวัใจ ประสาทศลัยศาสตร ์ศลัยศาสตรต์กแต่ง ฯลฯ 
      - อบรมพยาบาลเฉพาะทาง ไดแ้ก่ ไตเทยีม เวชบ าบดัวกิฤต ฯลฯ 
      โครงการปรบัปรุงและเปิดสอนหลกัสตูรในอนาคต มดีงันี้ 
        - การเปิดหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเฉพาะทาง สาขาจกัษุวทิยา 
รงัสวีนิิจฉยั ประสาทศลัยศาสตร ์วสิญัญวีทิยา 
      - การเปิดหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางต่อยอดสาขาเวชบ าบดัวกิฤต 
              - การเปิดช่องทางการศกึษาของแพทยป์ระจ าบา้นเพิม่เตมิ ทัง้การฝึกอบรมและ
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ควบคูก่บัการฝึกอบรม 
      - หลกัสตูรวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาปฏบิตักิารฉุกเฉินการแพทย ์
      - หลกัสตูรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวจิยัทางการแพทย ์ซึง่มุ่งเน้นการวจิยั 
ดา้นเขตเมอืงโดยตรง 
                 ๒) คณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย ์: มพีนัธกจิในการผลติพยาบาลเพือ่ตอบสนอง
ความ-ตอ้งการของโรงพยาบาลในสงักดักรุงเทพมหานครและศูนยบ์รกิารสาธารณสุขราวปีละ 120 คน  
                ๓) วทิยาลยัพฒันามหานคร : มกีารจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูร
ปรญิญาโท  
การพฒันาและจดัการเมอืง จดัท าคลงัความรูก้รุงเทพมหานครและเมอืง รวมทัง้มกีารจดัฝึกอบรมเพือ่
เพิม่พนูศกัยภาพทรพัยากรบุคคลในหลกัสตูรต่าง ๆ 
                 ๔) วทิยาลยัชุมชนเมอืงแห่งกรุงเทพมหานคร : มกีารจดัการศกึษาระดบัต ่ากวา่
ปรญิญา รวมทัง้การฝึกอบรมเพือ่พฒันาทกัษะและเพิม่คุณภาพชวีติคนเมอืงในหลกัสตูรต่าง ๆ เพือ่ให้
เป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติของประชาคมเมอืง 
 
      - ๕ - 
 
                 ๕) การรว่มมอืกบัสถาบนัอื่น ๆ เพือ่การพฒันามหานครและพฒันาคุณภาพชวีติคน
เมอืง เชน่ การด าเนินการโครงการพฒันาคุณภาพชวีติคนเมอืง  โครงการฝึกอบรม FR (First 
Response) เกีย่วกบัภยัพบิตั ิการจดัตัง้ส่วนงานเพื่อจดัการเรยีนการสอนหมวดวชิาการศกึษาทัว่ไป 



(General Education) วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานและพืน้ฐานวชิาชพี โครงการ Family Doctor เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
   ๑. โครงการพฒันาระบบการพยาบาลทีบ่า้น ซึง่กรุงเทพมหานครจดัท าอยูแ่ลว้ใหม้าก
ขึน้ 
โดยควรจดัพยาบาลผูจ้ดัการสุขภาพ Care Giver เป็นระยะเวลา ๗๐ ชัว่โมง และ Care Manager  
เป็นระยะเวลา ๘๔ ชัว่โมง เพือ่เป็นการพฒันาระบบการดแูลสขุภาพผูส้งูอายทุีบ่า้น (ตดิบา้นและตดิ
เตยีง)  
รวมทัง้การจดัใหม้ทีมีหมอครอบครวัเพือ่ดแูลชว่ยเหลอืและใหค้ าปรกึษาแก่ประชาชนทุกครอบครวัในทุก
มติแิบบองคร์วม 
   ๒. โครงการของขวญัปีใหมส่ าหรบัผูส้งูอายุ ไดแ้ก ่การจดัท าสมุดประจ าตวัผูส้งูอายุ  

การใส-่ฟันปลอมทัง้ปากใหแ้ก่ผูส้งูอายเุกนิ 60 ปี และการใสร่ากฟันเทยีมใหแ้ก่ผูส้งูอายุ 

   ๓. โครงการน าซมิเูลเตอรม์าใชใ้นศนูยจ์กัษุวทิยาของโรงพยาบาลสงักดักรุงเทพมหานคร  

เพือ่แกไ้ขปัญหาสายตาสัน้ของเดก็ 

   ๔. การเพิม่พืน้ทีส่ขุภาวะในกรุงเทพมหานคร (Healthy Space)  

  ๕. การผลกัดนัใหโ้รงพยาบาลในสงักดักรงุเทพมหานครเปิดเป็น Training Residency 

(โดยเฉพาะแพทยส์าขาสตูศิาสตร ์ศลัยศาสตร ์อายรุศาสตร ์กุมารเวชศาสตร ์และจกัษุวทิยา) 

   ๖. การจดัซือ้เครือ่ง AED (Automatic Emergency Defibrillator) ตดิตัง้ไว ้ณ ศนูยบ์รกิาร-

สาธารณสุขใหค้รบทุกแหง่ เพือ่ส าหรบัไวช้ว่ยชวีติผูป่้วย  

   ๗. การจดัใหม้ถีงัเกบ็น ้าประปาส ารองพรอ้มเครือ่งปัม๊น ้า และสระวา่ยน ้าพลาสตกิ ณ 

ศนูย-์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนทุกแห่ง  รวมทัง้ควรมกีารอบรมครพูีเ่ลีย้งเกีย่วกบัการสอนเรื่องการลอยตวัใน

น ้าของเดก็  

   ๘. การจดัตัง้คณะกรรมการประสานการด าเนินงานดา้นสาธารณสขุในกรุงเทพมหานคร 

โดยมรีองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุและรองปลดั

กรุงเทพมหานครเป็นรองประธาน  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูอ้ านวยการส านกัอนามยัและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รบัทราบขอ้มลู
เกีย่วกบัสถานการณ์และปัญหาของส านกัอนามยัและศนูยบ์รกิารสาธารณสุข ในการสง่เสรมิป้องกนัโรค                     

และจดับรกิารปฐมภมู ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัรองผูอ้ านวยการส านกัการแพทย ์(นางกติตยิา ศรเีลศิฟ้า) และ
เจา้หน้าที ่

ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัโครงสรา้งของส านกัการแพทย ์ระบบบรกิารทางการแพทย ์           
ระดบัทุตยิภมู ิและตตยิภมู ิรวมทัง้ปัญหาในการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

             



คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูอ้ านวยการส านกัอนามยั ผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 4 ดนิ
แดง  

เพือ่รบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพและใหบ้รกิารทางการแพทยใ์นกลุ่มผูส้งูอายุ 
ของศนูยบ์รกิารการสาธารณสุข 4 ดนิแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



      
คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัรองผูอ้ านวยการส านกัการแพทย ์(นายประพาศน์ รชัตะสมัฤทธ)์ และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งเพือ่รบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการจดับรกิารการแพทยฉุ์กเฉินของส านกัการแพทยแ์ละตวัอยา่ง

ศนูยค์วามเป็นเลศิ  ทางการแพทย ์
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูอ้ านวยการเขตภาษเีจรญิเพือ่รบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินงาน          
ตามภารกจิดา้นสาธารณสุขและการพฒันาพืน้ทีส่ขุภาวะ เขตภาษเีจรญิ 

 
 


