
ผูติดเชื้อในไทยรวม

3,942 คน
หายแลว

3,788 คน
ผูเสียชีว�ต

60 คน

เร�่มตนข�้นในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562
เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย
ประเทศจีน
ผูปวย 

85,424 คน
หายแลว

80,601 คน
ผูเสียชีว�ต

4,634 คน

ผูติดเชื้อรวม

61 ลานคน
หายแลว

39.1 ลานคน
ผูเสียชีว�ต

1.43 ลานคน

การปองกัน
ตนเองจากไวรัส

ทั่วโลก
ประเทศไทย

ประเทศจีน



เป็นองค์กรให้บริการ
และดูแลระบบบริการ
ทางการแพทย์ในพื้นที่ กทม.
ด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
V ision

1.  บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ 
 ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ
2.  บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3.  จัดการเรียนการสอน การวิจัย 
 และพัฒนาทางการแพทย์
4.  บูรณาการเครือข่ายการให้บริการ
 ทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
5.  สนับสนุนบริการทางการแพทย์
 และสาธารณสุข
6.  สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 (Health Literacy)

พันธกิจ
Mission
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	 การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	 
เริ่มต้นท่ีประเทศจีน	 ต้ังแต่วันท่ี	 30	 ธันวาคม	 2562	 
ต่อมาได้พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศท่ัวโลก	 วันท่ี	 
11	 มีนาคม	 2563	 องค์การอนามัยโลกประกาศโรค	
COVID-19	ระบาดใหญ่	่(Pandemic)	มีจำานวนผู้ป่วย	และ 
ผู้เสียชีวิตเพิ่มข้้นเป็นจำานวนมากอย่างรวดเร็ว	 อัตรา 
การเสียชีวิตจากโรคประมาณร้อยละ	4.6	กลุ่มผู้ป่วย 
ท่ี มีอาการรุนแรงส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ 	 และผู้ ท่ี มี 
โรคประจำาตัว	เชน่	โรคหัวใจ	โรคเบาหวาน

	 แม้ ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้ อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ในปัจจุบัน
ของกรุงเทพมหานครอยู่ในสถานการณ์ท่ีควบคุมได้ดี	 
แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ระบาด 
ซ้ำำาได้ทุกเวลา	โดยมีตัวอย่างจากหลายๆ	ประเทศท่ัวโลก
ท่ีเกิดเหตุการณ์ระบาดซ้ำำา	 ด้วยเหตุน้ี	สำานักการแพทย์	
กรุงเทพมหานคร	ซ้ำ้่งมีหน้าท่ีดูแลสุขภาพของประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานคร	ได้มีการติดตามเฝ้้าระวังอยา่งใกล้ชดิ 
และมีการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ระบาดรอบสอง	 
โดยมีการนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาสนับสนุนการปฏิิบัติ
งาน	เชน่	การประชุมทางไกล	ระบบบรกิารทางการแพทย์ 
ตามนัดหมายในระบบทางไกลผ่านแอปพลิเคชนั	MorBMA 

อีกท้ังทางสำานักการแพทย	์กรุงเทพมหานคร	ได้มีโครงการ
ลดความแออัดของโรงพยาบาลในสังกัดฯ	 เพื่อลดความ
เสี่ยงท่ีจะติดเชื้อและเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ป่วยในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร	เช่น	โครงการการแพทย์ทางไกล	หรือ
โทรเวชกรรม	(Telemedicine)	บริการเจาะเลือดท่ีบ้าน	
(Mobile	Lab)	รับยาท่ีร้านยาใกล้บ้าน	และการเปิดคลินิก
โรคระบบทางเดินหายใจ	(ARI	Clinic)	เป็นต้น

	 ดังน้ัน	 ส�ำนักกำรแพทย์  กรุงเทพมหำนคร  
จ้งได้พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลให้ตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร	ด้วยการ 
ยกระดับของโรงพยาบาลในสังกัดสำานักการแพทย	์ 
ท้ัง	11	แห่ง	 ท่ีครอบคลุมท่ัวท้ังกรุงเทพมหานคร	ภายใต้ 
นโยบาย	 “คิดถึงสุขภาพ เชื่ อมั่นส�านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร”

(นายสุขสันต์ กิตติศุภกร)
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรแพทย์

สารผู้อำานวยการสารผู้อำานวยการ
สำานักการแพทย์สำานักการแพทย์
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โครงสร้างการบริหารราชการสำานักการแพทย์โครงสร้างการบริหารราชการสำานักการแพทย์
การแบ่งส่วนราชการของสำานักการแพทย์การแบ่งส่วนราชการของสำานักการแพทย์

1.1. โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลกลาง

3.3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

5.5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

2. 2. โรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลตากสิน

4. 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศโรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

6. 6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
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7. 7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

9. 9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

11. 11. สำานักงานเลขานุการ สำานักการแพทย์สำานักงานเลขานุการ สำานักการแพทย์

13. 13. โรงพยาบาลคลองสามวาโรงพยาบาลคลองสามวา

8. 8. โรงพยาบาลสิรินธรโรงพยาบาลสิรินธร

10. 10. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

12. 12. สำานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์สำานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

14. 14. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร



สำ�นักก�รแพทย์ กรุงเทพมห�นคร4

คณะผู้บริหารสำานักการแพทย์ คณะผู้บริหารสำานักการแพทย์ 

นายสุขสันต์  กิตติศุภกร
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รแพทย์

นางสาวสุภาพร  กรลักษณ์
รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รแพทย์

นางเลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง
รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รแพทย์ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รแพทย์
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คณะผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดสำานักการแพทย์คณะผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดสำานักการแพทย์

นายเพชรพงษ์  กำาจรกิจการ
ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล

กล�ง

นางสิรินาถ  เวทยะเวทิน
ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล

ต�กสิน

นายเกรียงไกร  ตั้งจิตรมณีศักดา
ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล
เจริญกรุงประช�รักษ์

นายขจร  อินทรบุหรั่น
ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล

หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

นายสุรชัย  ภูพิพัฒน์ผล
ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล

เวชก�รุณย์รัศมิ์

นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล
ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล

ล�ดกระบังกรุงเทพมห�นคร

นายชัยยศ  เด่นอริยะกูล
ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล

ร�ชพิพัฒน์

นางคัชรินทร์  เจียมศรีพงษ์
ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล

สิรินธร

นายศุภรัช  สุวัฒนพิมพ์
ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล
ผู้สูงอ�ยุบ�งขุนเทียน

นายสุรินทร์  นัมคณิสรณ์
ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล

คลองส�มว�

นางปนัดดา  ลีลาอุดมลิปิ
ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล
บ�งน�กรุงเทพมห�นคร

นางวราภรณ์  สุขสอาด
เลข�นุก�รสำ�นักก�รแพทย์

นายอดิศร  วิตตางกูร
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�ระบบ

บริก�รท�งก�รแพทย์

นายพรเทพ  แซ่เฮ้ง
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์บริก�ร

ก�รแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมห�นคร
(ศูนย์เอร�วัณ)
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1
สารผู้อำานวยการสำานักการแพทย์

2-3
โครงสร้างการบรหิารราชการสำานักการแพทย์

การแบ่งส่วนราชการของสำานักการแพทย์์

4-5
คณะผู้บรหิารสำานักการแพทย์
คณะผู้บรหิารส่วนราชการ
ในสังกัดสำานักการแพทย์

7
จิตอาสา และงานเพื่อมวลชน

8-9
จิตอาสาสำานักการแพทย์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
12 สิงหาคม 2563

10-11
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
สาธิตการใช้เคร ื่อง AED

12-13
กทม. ตรวจสุขภาพ

ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

14-15
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานพระราชพิธี
เสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พุทธศักราช 2562

16-21
จิตอาสา 

“เราทำาความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์”

22-23
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานนวัตกรรม ห้องตรวจหาเชื้อ

24-25
มหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 10
พระราชทานเคร ื่องช่วยหายใจ 

หน้ากากทางการแพทย์
และ หน้ากาก Face–Shield 

สู้วกิฤตโควดิ

26
การแพทย์วถิีใหม่ 

แบบ New Normal

27-29
การแพทย์วถิีใหม่แบบ 

New Normal

30
สถิติ และผลงานความสำาเร็จ 

ปี พ.ศ. 2564

31
การดำาเนินงานกรณีโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

32
สถิติข้อมูลรับ-ส่งต่อผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI/

ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 รายเดือน

33
สถิติการรับแจ้งเหตุและประสานงาน

การแพทย์ฉุกเฉิน/
สายด่วนสุขภาพ สำานักการแพทย์

34
สถิติ 10 โรค ผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใน 

ของโรงพยาบาลสังกัดสำานักการแพทย์

35
สถิติการตอบประเด็นข่าว

36
โครงการฝากครรภ์ทันใจ ฉับไว 

BMA NOW

37
โครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง

38
คลินิกศัลยกรรมโรคอ้วน 

โรงพยาบาลกลาง

39-41
ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบรจิาค

อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรับมือกับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

42
ขอบคุณบุคลากร
ทางการแพทย์

43
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

(Health Literacy)

44-45
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และปฏิบัติตัวอย่างไรลดเสี่ยง COVID-19

46-47
ดาวน์โหลดข้อมูลการป้องกันโรค 

Covid-19

48
มาร์ชสำานักการแพทย์

ส า ร บั ญ ส า ร บั ญ 
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 ศููนย์อำ�ำนวยกำรจิิตอำำสำ
พระรำชทำน กรุงเทพมหำนคร 
กำำ�หนดจััดกิำจักำรรมจิัตอ�ส�เฉลิิม 
พระเกีำยรติสมเด็จัพระน�งเจ้ั�สิริกิำติ� 
พระบรมร�ชิินนี�ถ พระบรมร�ชิชินน ี
พันปีีหลิวง เน่�องในโอกำ�สวันเฉลิิม
พระชินมพรรษ� 12 สิงห�คม 2563 
ปีระกำอบด้วย กิำจักำรรมด้�นกำ�รพัฒน�
คลิอง ด้�นส�ธ�รณสุข ด้�นสิ�งแวดล้ิอม 
ด้�นกำ�รศึึกำษ� ด้�นพัฒน�สังคม แลิะ
ด้�นส�ธ�รณภััย เพ่�อเฉลิิมพระเกีำยรติ
ตลิอดในหว้งเด่อนสงิห�คม 2563 จิตอาสาส�านักการแพทย์ จิตอาสาส�านักการแพทย์ 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 256312 สิงหาคม 2563

 (11 ส.ค. 63) พล.ต.อำ.อัำศูวิน ขวัญเมอืำง ผู้้ว่้�ร�ชิกำ�รกำรุงเทพมห�นคร 
เปีน็ปีระธ�นในพธิเีปีดิกิำจักำรรมจิัตอ�ส� ด้�นกำ�รส�ธ�รณสขุ โดยม ีนพ.พชิญำ 
นำควัชระ รองปีลัิดกำรุงเทพมห�นคร นพ.สขุสนัต์ กิตติศูภุกร ผู้้อ้ำ�นวยกำ�รสำ�นกัำ
กำ�รแพทย์ พญ.เลิศูลักษณ์์ ลีลำเรือำงแสง รองผู้้้อำ�นวยกำ�รสำ�นักำกำ�รแพทย ์
พร้อมผู้้บ้ริห�รแลิะบุคลิ�กำรในสงักัำดฯ แลิะปีระชิ�ชินจิัตอ�ส� รว่มพธิ ีณ อ�ค�ร 
โรงพย�บ�ลิแลิะศึน้ย์เวชิศึ�สตร์ผู้้ส้้งอ�ยุ โรงพย�บ�ลิผู้้ส้้งอ�ยุบ�งขุนเทียน

จิตอาสา และงานเพื่อมวลชน
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 ในว�ระอันเปีน็มห�มงคลิยิ�งของปีวงพสกำนกิำรชิ�วไทยนี� ข�้พระพทุธเจ้ั�
ทั�งหลิ�ยขอน้อมนำ�แนวท�งพระร�ชิท�นที�พระบ�ทสมเด็จัพระเจ้ั�อย้่หัว 
ได้ทรงพระกำรุณ�โปีรดเกำล้ิ�โปีรดกำระหม่อมให้จััดทำ�โครงกำ�รจิัตอ�ส�  
“เรำท�ำควำมดีีเพื�อำ ชำติ ศูำสน์ กษัตรยิ”์ เพ่�อส่งเสริมใหพ้สกำนกิำรทุกำหม้เ่หล่ิ� 
ได้ตระหนักำถึงคุณค่�ของกำ�รเป็ีนผู้้้ให้ ตลิอดจันเสียสลิะเวลิ� กำำ�ลัิงกำ�ย แลิะ
กำำ�ลัิงสติปีัญญ� ในกำ�รบำ�เพ็ญปีระโยชิน์ต่อส�ธ�รณะ เพ่�อกำ�รพัฒน�ตนเอง 
สังคม แลิะปีระเทศึชิ�ติ ม�จััดกิำจักำรรม “จิิตอำำสำเฉลิมพระเกียรติสมเด็ีจิ 
พระนำงเจ้ิำสิรกิิติ� พระบรมรำชินนีำถ พระบรมรำชชนนพีนัปีีหลวง เนื�อำงใน 
โอำกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สงิหำคม 2563” ขึ�น เพ่�อเปีน็กำ�รรว่มกัำน 
แสดงออกำซึ่ึ� งคว�มจังรักำภัักำดีเน่� องในศึุภัว�ระแห่งมห�ชินชิ�วสย�มนี�  
ปีวงข�้พระพุทธเจ้ั�ทั�งหลิ�ยขอพระร�ชิท�นถว�ยพระพรชัิยมงคลิ ขออ�ร�ธน�
คณุพระศึรีรัตนตรัยแลิะพลิ�นุภั�พแหง่สิ�งศึกัำดิ�สทิธิ�ทั�งหลิ�ย โปีรดอภิับ�ลิรักำษ�
ให้สมเด็จัพระน�งเจ้ั�สิริกิำติ� พระบรมร�ชิินีน�ถ พระบรมร�ชิชินนีพันปีีหลิวง  
ทรงพระเจัริญพร้อมด้วยจัตุรพิธพรชัิย ทรงพระเกำษมสำ�ร�ญ พระบ�รม ี
แผู้่ไพศึ�ลิ สถิตเปี็นมิ�งขวัญปีกำเกำล้ิ�ปีวงข้�พระพุทธเจ้ั�แลิะเหล่ิ�พสกำนิกำร 
ตร�บจิัรัฐติิกำ�ลิเทอญ ด้วยเกำล้ิ�ด้วยกำระหมอ่ม ขอเดชิะ

 จั�กำนั�น นพ.สุขสันต์ กิตติศูุภกร ผู้้้อำ�นวยกำ�รสำ�นักำกำ�รแพทย ์ 
พ�เยี�ยมชิมโครงกำ�รกิำจักำรรมบริจั�คโลิหิตเฉลิิมพระเกีำยรติ เน่�องในโอกำ�ส
วันเฉลิิมพระชินมพรรษ�สมเด็จัพระน�งเจ้ั�สิริกิำติ�  พระบรมร�ชิินีน�ถ 
พระบรมร�ชิชินนีพันปีีหลิวง 12 สิงห�คม 2563 แลิะให้กำำ�ลัิงใจัผู้้้ม�ใชิ้บริกำ�ร 
โรงพย�บ�ลิฯ

 นอกำจั�กำนี� โรงพย�บ�ลิสังกัำดทั�ง 11 แห่ง ได้จััดกิำจักำรรมตรวจัคัดกำรองสุขภั�พทั�วไปี คัดกำรองโรคเบ�หว�น  
ไขมนัในเล่ิอด แลิะคว�มดันโลิหติสง้ พร้อมใหค้ำ�ปีรกึำษ�ด้�นสุขภั�พแก่ำปีระชิ�ชินฟร ีทั�งนี� ยงัมกิีำจักำรรมเพิ�มเติม ปีระกำอบด้วย 
โรงพย�บ�ลิกำลิ�ง “กิจิกรรมตรวจิคัดีกรอำงไวรัสตับอัำกเสบ B และ C” โรงพย�บ�ลิสิรินธร “กิจิกรรมให้บริกำร 
ฉดีีวัคซีนีคอำตีบ บำดีทะยกั ฟร ีเนื�อำงในโอำกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็ีจิพระนำงเจ้ิำสริกิิติ� พระบรมรำชนินีำถ 
พระบรมรำชชนนพีนัปีหีลวง” โรงพย�บ�ลิผู้้ส้ง้อ�ยุบ�งขุนเทียน “กิจิกรรมรบับรจิิำคโลหติเฉลิมพระเกียรติ เพื�อำถวำย 
เปี็นพระรำชกุศูลแด่ีสมเด็ีจิพระนำงเจ้ิำสิริกิติ�  พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีีหลวง เนื� อำงใน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ครบรอำบ 88 พรรษำ 12 สงิหำคม 2563”

จิตอาสา และงานเพื่อมวลชน
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 (16 ต.ค. 62) พล.ต.ท.โสภณ์ พิสุทธิวงษ์ รองผู้้้ ว่�ร�ชิกำ�ร
กำรุงเทพมห�นคร ให้เกีำยรติเปี็นปีระธ�นในพิธีมอบสิ�งของพระร�ชิท�น 
ปีระกำอบด้วย หมวกำ ผู้้�พันคอ แลิะบัตรปีระจัำ�ตัว จิัตอ�ส�พระร�ชิท�น 
904 วปีร. กำรุงเทพมห�นคร ให้กัำบข้�ร�ชิกำ�รแลิะบุคลิ�กำรกำรุงเทพมห�นคร 
ซึ่ึ�งได้ลิงทะเบียนสมัครจิัตอ�ส�ร�ยใหม่ ณ อ�ค�รกีำฬ�เวศึน์ 2 ศึ้นย์เย�วชิน
กำรุงเทพมห�นคร (ไทย-ญี�ปุี่น) เขตดินแดง โดยมี พญ.สุภำพร กรลักษณ์์  
รองผู้้้อำ�นวยกำ�รสำ�นักำกำ�รแพทย์ ร่วมเปี็นเกีำยรติในพิธีฯ พร้อมด้วย  
นพ.พรเทพ แซีเ่ฮ้ง ผู้้อ้ำ�นวยกำ�รศึน้ยบ์รกิำ�รกำ�รแพทยฉ์กุำเฉนิกำรุงเทพมห�นคร 
(ศึน้ย์เอร�วัณ) ได้นำ�ทีมส�ธติวิธกีำ�รชิ่วยชิีวิตด้วยเคร่�องกำระตุกำหวัใจั (AED)

พิธีมอบสิพิธีมอบสิ่่งของงของ
พระราชทาน พระราชทาน 
สาธิตการใช้เครืสาธิตการใช้เครื่่อง อง 

AEDAED

จิตอาสา และงานเพื่อมวลชน



หนังสือรายงานประจำาปี 2563 11

	 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	กล่าวว่า ขอให้จิตอาสาฯ ทุกคน
ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน ร่วมกิจกรรมด้วยความมุ่งม่ัน
สามคัค ีและไมน่�าชุดจิตอาสาฯ ไปใสท่�ากิจกรรมทีไ่มเ่หมาะสม และขอให้
พงึระลึกเครื่องแบบจิตอาสาว่าเปน็เครื่องแบบพระราชทานทุกครัง้ทีส่วมใส่

จิตอาสา และงานเพื่อมวลชน
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 (20 กำ.ค. 63) เวลิ� 09.00 น. นำงศูิลปีสวย 
ระวีแสงสูรย์ ปีลัิดกำรุงเทพมห�นคร เปี็นปีระธ�นเปีิด
กิำจักำรรมจิัตอ�ส�พัฒน�คุณภั�พชีิวิตของปีระชิ�ชิน
ในกำรุงเทพมห�นคร เน่�องในวันเฉลิิมพระชินมพรรษ�
พระบ�ทสมเด็จัพระวชิิรเกำล้ิ�เจ้ั�อย้่หัว 28 กำรกำฎ�คม 
2563 จััดโดย สำ�นักำกำ�รแพทย์ กำรุงเทพมห�นคร โดยม ี 
นพ.พิชญำ นำควัชระ  รองปีลิัดกำรุงเทพมห�นคร 
นพ.สุขสันต์ กิตติศูุภกร ผู้้้อำ�นวยกำ�รสำ�นักำกำ�รแพทย์ 
พญ.เลิศูลักษณ์์ ลีลำเรือำงแสง รองผู้้้อำ�นวยกำ�รสำ�นักำ
กำ�รแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้้้บริห�รในสังกัำดฯ เข้�ร่วมพิธ ี 
ณ บรเิวณลิ�นหน�้ศึน้ยผ์ู้�่ตัดผู้�่นกำล้ิอง BMEC ชิั�น 8 อ�ค�ร 
72 พรรษ� มห�ร�ชิิน ีโรงพย�บ�ลิเจัริญกำรุงปีระชิ�รักำษ์

กทม. ตรวจสุขภาพถวายชัยเฉลิมพระชนม์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกทม. ตรวจสุขภาพถวายชัยเฉลิมพระชนม์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ ร.10  ชวนคนไทยตรวจคัดกรองโรค และสุขภาพฟัน ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ ร.10  ชวนคนไทยตรวจคัดกรองโรค และสุขภาพฟัน ฟรีฟร ี 

ระหว่างวันที ่20–24 ก.ค. 63 ใน 11 โรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานครระหว่างวันที ่20–24 ก.ค. 63 ใน 11 โรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา และงานเพื่อมวลชน
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 นพ.สุขสันต์ กิตติศูุภกร  ผู้้้อำ�นวยกำ�รสำ�นักำ 
กำ�รแพทย์ กำล่ิ�วว่� ส�ำนักกำรแพทย์ ให้คว�มสำ�คัญ 
กัำบกำ�รด้แลิ สุขภั�พ เ น่� องจั�กำในช่ิวงหลิ�ยเ ด่อน 
ที�ผู้�่นม� กำ�รแพรร่ะบ�ดของโรค COVID-19 สง่ผู้ลิกำระทบ
ต่อปีระชิ�กำรทั�วโลิกำอย�่งรุนแรงแลิะเปีน็วงกำว้�ง ทำ�ใหโ้ลิกำ
ก้ำ�วส้่ภั�วะถดถอยอย่�งม�กำ แลิะหลัิงจั�กำผู้่�นพ้นวิกำฤต
นี�ไปี จัะทำ�ให้เกิำดสิ�งใหม่ที�เรียกำว่� “New Normal” หร่อ 
“New Norm” ขึ�น ซึ่ึ�งก็ำหม�ยถึง “ควำมปีกติใหม”่ นั�นค่อ 
กำ�รปีรับเปีลีิ�ยนพฤติกำรรมของคนในกำ�รใช้ิชิีวิตปีระจัำ�วัน 
แลิะกำ�รตระหนักำในด้�นกำ�รด้แลิสุขภั�พแลิะสุขอน�มัย 
ทั�งของตนเองแลิะส่วนรวมม�กำขึ�น เน่�องจั�กำกำ�รรักำษ�
สุขภั�พตนเองให้ดีอย่้เสมอ พกำเจัลิแอลิกำอฮอล์ิ สวมใส่
หน้�กำ�กำอน�มัย เว้นระยะห่�งท�งกำ�ยภั�พ ที�ผู้่�นม�

สำ�นักำกำ�รแพทย์ ได้ดำ�เนินนโยบ�ยเพ่�อปี้องกัำนควบคุม
โรค COVID-19 ม�อย่�งต่อเน่�อง โดยมีเปี้�หม�ยเพ่�อลิด 
อัตร�กำ�รติดเช่ิ�อ ลิดกำ�รปี่วยต�ย แลิะลิดจัำ�นวนผู้้้ปี่วย  
ผู้�่นม�ตรกำ�รต่�งๆ อย่�งบ้รณ�กำ�ร

 กำรจัิดีกิจิกรรมจิิตอำำสำพัฒนำคุณ์ภำพชีวิต
ขอำงปีระชำชนในกรุงเทพมหำนคร เนื�อำงในวันเฉลิม
พระชนมพรรษำพระบำทสมเด็ีจิพระวชิรเกล้ำเจ้ิำอำยู่หัว  
28 กรกฎำคม 2563 โดียให้บริกำรตรวจิคัดีกรอำง 
โรคทั�วไปี ตรวจิสุขภำพฟัน พร้อำมให้ค�ำปีรึกษำด้ีำน
สขุภำพใหแ้ก่ปีระชำชน โดียไมเ่สยีค่ำใชจ่้ิำย ระหว่ำงวันที�  
20–24 ก.ค. 63 ณ์ โรงพยำบำลในสังกัดีท้ัง 11 แหง่

จิตอาสา และงานเพื่อมวลชน
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 (12 ธ.ค. 62) เวลิ� 08.30 น. นพ.พิชญำ นำควัชระ รองปีลัิดกำรุงเทพมห�นคร นพ.สุขสันต์ กิตติศูุภกร  
นพ.สุกิจิ ศูรีทิพยวรรณ์ รองผู้้้อำ�นวยกำ�รสำ�นักำกำ�รแพทย์ แลิะ นพ.พรเทพ แซ่ีเฮ้ง ผู้้้อำ�นวยกำ�รศึ้นย์บริกำ�ร 
กำ�รแพทย์ฉุกำเฉินกำรุงเทพมห�นคร (ศึ้นย์เอร�วัณ) เดินท�งออกำตรวจัเยี�ยมแลิะให้กำำ�ลัิงใจัหน่วยแพทย์เคล่ิ�อนที� แลิะ 
ชุิดปีฐมพย�บ�ลิเคล่ิ�อนที� พร้อมทั�งมอบย�ดมไว้เพ่�อแจักำจ่ั�ยแก่ำปีระชิ�ชินที�เข้�ม�ร่วมรอรับเสด็จัแลิะชิ่�นชิมพระบ�รมี
ในง�น “พระรำชพิธีเสด็ีจิพระรำชดี�ำเนินเลียบพระนคร โดียขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื�อำงในพระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก พทุธศูกัรำช 2562” โดยตลิอดเส้นท�งตรวจัเยี�ยมหนว่ยแพทยฯ์ เริ�มจั�กำจุัดวัดกัำลิย�ณมติร จุัดวัดอรุณ
ร�ชิวร�ร�ม จุัดวัดเคร่อวัลิย์วรวิห�ร จุัดวัดร�ชิ�ธวิ�ส จุัดศึ�ลิหลัิกำเม่อง จุัดแยกำ นรด. จุัดท่�เร่อท่�ช้ิ�ง แลิะจุัดสะพ�น 
ชิ้�งโรงสี ซึ่ึ�งมโีรงพย�บ�ลิในสังกัำดสำ�นกัำกำ�รแพทย์ปีระจัำ�จุัดอย่้ในจุัดต่�งๆ พร้อมใหก้ำ�รด้แลิปีระชิ�ชิน

หนว่ยแพทย์เคล่ือนท่ีหนว่ยแพทย์เคล่ือนท่ี  

งานพระราชพิธเีสด็จพระราชด�าเนินเลยีบพระนคร งานพระราชพิธเีสด็จพระราชด�าเนินเลยีบพระนคร 
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 

เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562

จิตอาสา และงานเพื่อมวลชน
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 โครงกำ�รจิัตอ�ส� “เราท�าความดีเพ่ือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็ีนโครงกำรพระรำชทำนจิำกสมเด็ีจิ
พระเจ้ิำอำยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ บดิีนทรเทพยวรำงกูร โดยมีนโยบ�ยให้หน่วยพระร�ชิท�นแลิะปีระชิ�ชินจิัตอ�ส� 
รว่มกัำนบำ�เพญ็ส�ธ�รณปีระโยชิน ์ทำ�คว�มดีเพ่�อสว่นรวมโดยไมเ่หน็แก่ำปีระโยชินส์ว่นตนแลิะสิ�งตอบแทน เพ่�อใหป้ีระชิ�ชิน 
ทุกำหม้เ่หล่ิ�ได้มสี่วนร่วมในกำ�รทำ�ง�นแก้ำไขปีญัห�ขั�นพ่�นฐ�นในชุิมชิน สังคม ตลิอดจันทำ�ใหค้นในชิ�ติอย้่ร่วมกัำนอย่�งม ี
คว�มสุขอย่�งยั�งย่น
 

จิตอาสา และงานเพื่อมวลชน
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 คว�มหม�ยของ “จิตอาสา” ต�มพจัน�นุกำรมฉบับร�ชิบัณฑิตยสถ�น ฉบับ พ.ศึ. 2542 ได้ให้คว�มหม�ย 
ของ “จิตอาสา” ดังนี�
 “จิต” เปีน็คำ�น�ม หม�ยถึง ใจ สิ่งทีม่หีน้าทีรู่ ้คิด และนึก
 “อาสา” เปีน็คำ�กำริย� หม�ยถึง เสนอตัวเขา้รบัท�า

จิตอาสา และงานเพื่อมวลชน



สำ�นักก�รแพทย์ กรุงเทพมห�นคร18

 ดังนั�น “จิิตอำำสำ” จึังหม�ยถึง จิัตแหง่กำ�รใหค้ว�มดีง�มทั�งปีวงแก่ำเพ่�อนมนษุย์โดยเต็มใจั สมคัรใจั อิ�มใจั ซึ่�บซึ่ึ�งใจั 
ปีติีสขุ ที�พร้อมจัะเสียสลิะเวลิ� แรงกำ�ย แรงสติปีญัญ� เพ่�อส�ธ�รณปีระโยชิน์ในกำ�รทำ�กิำจักำรรมหรอ่สิ�งที�เปีน็ปีระโยชิน์แก่ำ
ผู้้อ่้�นโดยไมห่วังผู้ลิตอบแทน แลิะมคีว�มสขุที�ได้ชิว่ยเหล่ิอผู้้อ่้�น เปีน็จิัตที�ไมน่ิ�งดด้�ยเม่�อพบเหน็ปีญัห�หรอ่คว�มทกุำข์ย�กำ
ที�เกิำดขึ�นกัำบผู้้้คน เปีน็จิัตที�มคีว�มสุขเม่�อได้ทำ�คว�มดีแลิะเหน็นำ�ต�เปีลีิ�ยนแปีลิงเปีน็รอยยิ�ม เปีน็จิัตที�เปีี� ยมด้วย “บุญ” 
ค่อ คว�มสงบเยอ่กำเยน็ แลิะพลัิงแหง่คว�มดี อีกำทั�งยงัช่ิวยลิด “อัำตตำ” หรอ่คว�มเปีน็ตัวตนของตนเองลิงได้

จิตอาสา และงานเพื่อมวลชน
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 เน่� องด้วยปีัจัจุับันมีกำ�รแพร่ระบ�ดของโรค
ปีอดอักำเสบ จั�กำเชิ่�อไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ 2019 
กำรุงเทพมห�นครตระหนักำถึงสภั�วกำ�รณ์ที�เกิำดขึ�น จึังเฝ้้�
ระวัง ปี้องกัำน แลิะควบคุมกำ�รระบ�ดของโรคดังกำล่ิ�ว 
สำ�นกัำกำ�รแพทย์ กำรุงเทพมห�นคร จึังได้จััดกิำจักำรรมพฒัน�
ทำ�คว�มสะอ�ดพ่�นที�โรงพย�บ�ลิในสงักัำดสำ�นกัำกำ�รแพทย ์
ทั�ง 11 แหง่ เพ่�อปีอ้งกัำนกำ�รระบ�ดของโรคปีอดอักำเสบ จั�กำ
เชิ่�อไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีคณะผู้้้บริห�ร 
ข้�ร�ชิกำ�ร บุคลิ�กำรโรงพย�บ�ลิในสังกัำดฯ แลิะปีระชิ�ชิน
จิัตอ�ส� ร่วมกิำจักำรรมทำ�คว�มสะอ�ดพ่� นที�ภั�ยใน 
โรงพย�บ�ลิ ที�ซึ่ึ�งมีปีระชิ�ชินผู้้้รับบริกำ�รใช้ิปีระโยชิน์ 
ร่วมกัำน ทั�งนี�  สำ�นักำกำ�รแพทย์ได้เพิ�มม�ตรกำ�รคว�ม 
เข้มงวดในกำ�รตรวจัคัดกำรองบุคคลิที�เดินท�งม�จั�กำพ่�นที�
เสี�ยง หรอ่สมัผู้สักัำบผู้้ติ้ดเชิ่�อที�มคีว�มสุ่มเสี�ยงต่อโรคระบ�ด 

ดำ�เนินกำ�รต�มม�ตรกำ�รของกำระทรวงส�ธ�รณสุขอย่�ง
เคร่งครัด โดยได้กำำ�ชัิบผู้้ม้สี่วนเกีำ�ยวข้องแลิะผู้้้ม�รับบริกำ�ร
ให้สวมหน้�กำ�กำอน�มัยทุกำครั�ง เพ่�อสุขภั�พที�ดีแลิะเปี็น 
กำ�รปี้องกัำนเช่ิ�อดังกำล่ิ�ว เตรียมพร้อมในกำ�รสนับสนุน 
ด้�นกำ�รรักำษ� ห�กำพบผู้้้ม�ใชิ้บริกำ�รที�มีไข้ ไอ เจ็ับคอ 
นำ�ม้กำไหลิ ห�ยใจัเหน่�อย แลิะมีปีระวัติกำ�รเดินท�งจั�กำ
พ่�นที�เสี�ยง รวมถึงติดต�มสถ�นกำ�รณ์ข่�วกำ�รแพร่ระบ�ด
อย่�งต่อเน่�อง นอกำจั�กำนี� ได้มอบหม�ยให้โรงพย�บ�ลิ 
ในสังกัำดกำรุงเทพมห�นครทั�ง 11 แห่ง ตั�งจุัดคัดกำรอง 
ผู้้้ม�รับบริกำ�ร เตรียมแอลิกำอฮอลิ์เจัลิล้ิ�งม่อ หน้�กำ�กำ
อน�มยั ทำ�คว�มสะอ�ดเค�นเ์ตอร์ พ่�นที�ใหบ้ริกำ�ร ร�วจัับ 
ปุีม่กำดลิิฟต์ ตลิอดจันกำ�รทำ�คว�มสะอ�ดพ่�นที�โรงพย�บ�ลิ
ในทุกำบ่�ยวันจัันทร์

จิตอาสา และงานเพื่อมวลชน
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สำ�นักก�รแพทย์ กรุงเทพมห�นคร22

 พระบำทสมเด็ีจิพระเจ้ิำอำยู่หัว และสมเด็ีจิ
พระนำงเจ้ิำฯ พระบรมรำชินี ทรงห่วงใยพสกำนิกำร
พระร�ชิท�นนวัตกำรรม “ห้อำงตรวจิหำเชื้อำ” พัฒน�โดย
เอสซีึ่จีั ใน “โครงกำรเครื�อำงช่วยหำยใจิและเครื�อำงมือำ
แพทย์พระรำชทำน” แก่ำ 20 โรงพย�บ�ลิทั�วปีระเทศึ
เพ่� อปีกำปี้องบุคลิ�กำรท�งกำ�รแพทย์จั�กำกำ�รติดเช่ิ� อ 
โควิด-19 โดยพระร�ชิท�นแก่ำโรงพย�บ�ลิกำลิ�ง สังกัำด
สำ�นกัำกำ�รแพทย์ กำรุงเทพมห�นคร เปีน็แหง่ที� 3

 โดยในวันที� 13 พฤษภั�คม 2563 พระบ�ทสมเด็จั
พระเจ้ั�อย้่หัว แลิะสมเด็จัพระน�งเจ้ั�ฯ พระบรมร�ชิิน ี
ทรงพระกำรุณ�โปีรดเกำล้ิ�ฯ พระร�ชิท�น “ห้อำงตรวจิ 
หำเชื้อำ (Modular Swab Unit)” ซึ่ึ�งเปีน็หนึ�งใน “โครงกำร
เครื�อำงช่วยหำยใจิและเครื�อำงมือำแพทย์พระรำชทำน” 
เพ่�อรับสถ�นกำ�รณ์กำ�รระบ�ดของเชิ่�อโควิด-19 โดย
ได้พระร�ชิท�นพระร�ชิทรัพย์ให้เอสซีึ่จีัดำ�เนินกำ�ร
ก่ำอสร้�งให้โรงพย�บ�ลิต่�งๆ 20 แห่งทั�วปีระเทศึ แลิะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานนวัตกรรมพระราชทานนวัตกรรม

ห้องตรวจหาเชื้อห้องตรวจหาเชื้อ

จิตอาสา และงานเพื่อมวลชน



หนังสือรายงานประจำาปี 2563 23

ได้พระร�ชิท�นให้แก่ำโรงพย�บ�ลิกำลิ�ง สังกัำดสำ�นักำ 
กำ�รแพทย ์กำรุงเทพมห�นคร เปีน็แหง่ที� 3 เพ่�อช่ิวยลิดคว�ม
เสี�ยงจั�กำกำ�รติดเช่ิ�อโควิด-19 ให้บุคลิ�กำรท�งกำ�รแพทย์ 
ในขณะปีฏิิบัติหน้�ที� ด้วยกำ�รแยกำพ่�นที�ระหว่�งทีมแพทย์
แลิะคนไข้ห่�งออกำจั�กำกัำน แลิะใชิ้ระบบควบคุมแรงดัน
แลิะคุณภั�พอ�กำ�ศึที�เหม�ะสม พร้อมกัำบมีระบบฆ่่�เชิ่�อ 
ปี้องกัำนกำ�รแพร่กำระจั�ยของเชิ่�อโรค โดยใช้ิเวลิ�ติดตั�ง
อย�่งรวดเรว็ภั�ยใน 2 วัน เพ่�อใหพ้ร้อมบริกำ�รแก่ำบุคลิ�กำร
ท�งกำ�รแพทย์แลิะปีระชิ�ชินได้ทันที อีกำทั�งยังส�ม�รถ
ปีรับเปี็นห้องตรวจัผู้้้ปี่วยโรคระบบท�งเดินห�ยใจัได้เม่�อ
สถ�นกำ�รณก์ำลัิบส้ภ่ั�วะปีกำติ ยงัคว�มปีล่ิ�มปีติีแก่ำทีมแพทย ์
พย�บ�ลิ บุคลิ�กำรท�งกำ�รแพทย์ ตลิอดจันปีระชิ�ชิน 
ทกุำหม้เ่หล่ิ�ต่�งร้ส้กึำสำ�นกึำในพระมห�กำรุณ�ธคิณุเปีน็ล้ินพน้ 
โดยมี นำยแพทย์สุขสันต์ กิตติศูุภกร ผู้้้อำ�นวยกำ�รสำ�นักำ
กำ�รแพทย ์แพทยห์ญงิสภุำพร กรลักษณ์์ รองผู้้อ้ำ�นวยกำ�ร 
สำ�นักำกำ�รแพทย์ นำยแพทย์เพชรพงษ์ ก�ำจิรกิจิกำร  
ผู้้้อำ�นวยกำ�รโรงพย�บ�ลิกำลิ�ง พร้อมด้วยนำยยุทธนำ 
เจีิยมตระกำร ผู้้ช้ิ่วยผู้้จั้ัดกำ�รใหญ่-กำ�รบริห�รกำลิ�ง เอสซึ่ีจีั  
แลิะนำงวีนัส อัำศูวสิทธิถำวร ผู้้้อำ�นวยกำ�รสำ�นักำง�น  
Enterprise Brand Management เอสซีึ่จีั ร่วมพิธ ี
รบัพระร�ชิท�นหอ้งตรวจัห�เชิ่�อดังกำล่ิ�ว

 นำยแพทย์สุขสันต์ กิตติศูุภกร ผู้้้อำ�นวยกำ�ร
สำ�นักำกำ�รแพทย์ กำล่ิ�วว่� พระบ�ทสมเด็จัพระเจ้ั�อย่้หัว 
แลิะสมเด็จัพระน�งเจ้ั�ฯ พระบรมร�ชิินี ทรงมีพระเมตต�
ต่อโรงพย�บ�ลิกำลิ�ง บุคลิ�กำรท�งกำ�รแพทย์ทุกำคนของ 
โรงพย�บ�ลิกำลิ�งอย่�งห�ที�สุดมไิด้ ทรงพระกำรุณ�โปีรดเกำล้ิ�ฯ 
พระร�ชิท�น “หอ้ำงตรวจิหำเชื้อำ (Modular Swab Unit)”  
ซึ่ึ�งเปี็นหนึ�งในโครงกำ�รเคร่�องชิ่วยห�ยใจั แลิะเคร่�องม่อ
แพทย์พระร�ชิท�น เพ่�อรับสถ�นกำ�รณ์กำ�รแพร่ระบ�ด
ของเชิ่�อโควิด-19 โดยพระร�ชิท�นพระร�ชิทรพัยใ์หเ้อสซึ่จีีั 
ดำ�เนินกำ�รก่ำอสร้�งให้แก่ำโรงพย�บ�ลิต่�งๆ รวม 20 แห่ง 
ทั�วปีระเทศึ โรงพย�บ�ลิกำลิ�ง บุคลิ�กำรท�งกำ�รแพทย์ทกุำคน 
ของโรงพย�บ�ลิกำลิ�ง แลิะปีระชิ�ชินทุกำคน ร้้สึกำซึ่�บซึ่ึ�ง
แลิะสำ�นึกำในพระมห�กำรุณ�ธิคุณของพระบ�ทสมเด็จั
พระเจ้ั�อย่้หัว แลิะสมเด็จัพระน�งเจ้ั�ฯ พระบรมร�ชิิน ี
อย่�งห�ที�สุดมิได้ แลิะจัะนำ�นวัตกำรรมห้องตรวจัห�เช่ิ�อ 
ที�ได้รับพระร�ชิท�นในครั�งนี�ไปีใช้ิในกำ�รด้แลิรักำษ�ผู้้้ปี่วย 
ในสถ�นกำ�รณก์ำ�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 ใหไ้ด้รบักำ�ร
ดแ้ลิรักำษ�อย่�งดีที�สุดเต็มกำำ�ลัิงคว�มส�ม�รถ แลิะเพ่�อเปีน็
เคร่�องมอ่ปีอ้งกัำนใหกั้ำบบุคลิ�กำรท�งกำ�รแพทยที์�ทำ�ง�นเปีน็
แนวหน้� อีกำทั�งเปี็นกำำ�ลัิงหลัิกำในกำ�รรักำษ�ผู้้้ปี่วยให้มีขวัญ 
มกีำำ�ลัิงใจั แลิะมคีว�มปีลิอดภััยในกำ�รปีฏิิบัติง�นต่อไปี 

จิตอาสา และงานเพื่อมวลชน



สำ�นักก�รแพทย์ กรุงเทพมห�นคร24

 พระบ�ทสมเด็จัพระเจ้ั�อย้่หัว ทรงพระกำรุณ� 
โปีรดเกำล้ิ�ฯ พระร�ชิท�นเคร่�องม่อแพทย์พระร�ชิท�น  
เพ่�อรับม่อสถ�นกำ�รณ์โควิด-19 ให้แก่ำโรงพย�บ�ลิกำลิ�ง  
โรงพย�บ�ลิต�กำสนิ โรงพย�บ�ลิเจัรญิกำรุงปีระชิ�รักำษ์ แลิะ
โรงพย�บ�ลิสิรินธร พร้อมกัำนนี�ทรงพระกำรุณ�โปีรดเกำล้ิ� 
โปีรดกำระหม่อมพระร�ชิท�น หน้ำกำกทำงกำรแพทย์ 
จิ�ำนวน 200,000 ชิ้น แลิะ หน้ำกำก Face – Shield 
จิ�ำนวน 5,000 ชิ้น ให้แก่ำโรงพย�บ�ลิในสังกัำดสำ�นักำ 
กำ�รแพทย ์ซึึ่�งมหีน�้ที�ดแ้ลิ แลิะรกัำษ�ผู้้ป้ีว่ยโควิด-19 ในพ่�นที� 
กำรุงเทพมห�นคร โดยมี นำงศูิลปีสวย ระวีแสงสูรย ์
ปีลัิดกำรุงเทพมห�นคร พรอ้มด้วย นพ.สขุสนัต์ กิตติศูภุกร 
ผู้้้ อำ�นวยกำ�รสำ�นั กำกำ�รแพทย์  แลิะคณะผู้้้ บริห�ร 
โรงพย�บ�ลิในสังกัำดสำ�นักำกำ�รแพทย์เปี็นผู้้้แทนรับมอบ
ของพระร�ชิท�น

มหากรุณาธิคุณ รชักาลที ่10มหากรุณาธิคุณ รชักาลที ่10  

พระราชทานเครื่องชว่ยหายใจ หน้ากากทางการแพทย์ พระราชทานเครื่องชว่ยหายใจ หน้ากากทางการแพทย์ 
และ หน้ากาก Face – Shield สู้วิกฤตโควิดและ หน้ากาก Face – Shield สู้วิกฤตโควิด
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 สำ�หรับอุปีกำรณ์กำ�รแพทย์ที�พระร�ชิท�น ปีระกำอบด้วย เครื�อำงช่วยหำยใจิ  
Bennett 840 โรงพย�บ�ลิลิะ 3 เคร่�อง ซีึ�งเครื�อำงชว่ยหำยใจิ Bennett 840 เป็ีนเครื�อำง
ช่วยหำยใจิชนิดี Volume control เหมำะส�ำหรับผูู้้ปี่วยวิกฤติ และผูู้้ปี่วยที�มีควำม
จิ�ำเปี็นเร่งด่ีวนที�ต้อำงรับบริกำร กำ�รได้รับพระร�ชิท�นพระมห�กำรุณ�ธิคุณในครั�งนี� 
ยังคว�มปีล่ิ�มปีีติในพระมห�กำรุณ�ธิคุณเปี็นล้ินพ้นที�พระบ�ทสมเด็จัพระเจ้ั�อย้่หัว 
ทรงมีต่อโรงพย�บ�ลิในสังกัำดสำ�นักำกำ�รแพทย์ กำรุงเทพมห�นคร ตลิอดจันเปี็นกำ�ร 
สร้�งขวัญแลิะกำำ�ลัิงใจัให้แก่ำเจ้ั�หน้�ที� บุคลิ�กำรท�งกำ�รแพทย์ ในกำ�รด้แลิรักำษ�ผู้้้ปี่วย 
อย�่งเต็มกำำ�ลัิงคว�มส�ม�รถ
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การแพทย์วิถีใหม่
แบบ

New Normal
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 กำ�รแพร่ระบ�ดของเชิ่�อไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุใ์หม ่ 
2019 หรอ่โควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) 
นำ�ม�ซึึ่�งกำ�รแพทย์วิถีใหม ่(New Normal of Medical Service) 
เพ่� อสร้�งแนวท�งให้ปีระชิ�ชินปีรับเปีลีิ�ยนพฤติกำรรม 
ให้เหม�ะสม โดยเฉพ�ะพ่�นที�ที�มีกำ�รแพร่ระบ�ดของ 
โควิด-19 ซึ่ึ� งในพ่� นที�กำรุงเทพมห�นครเปี็นพ่� นที� ที�มี
ปีระชิ�กำรหน�แน่น แลิะมีนักำท่องเที�ยวจั�กำต่�งปีระเทศึ
เข้�ม�ท่องเที�ยวเปี็นจัำ�นวนม�กำ ทำ�ให้เกิำดคว�มเสี�ยงส้ง 
แลิะได้รบัผู้ลิกำระทบต่อกำ�รแพร่กำระจั�ยของเชิ่�อไวรสั
 สำ�นักำกำ�รแพทย์ มีกำ�รปีรับร้ปีแบบกำ�รให้บริกำ�ร 
ในส่วนของโรงพย�บ�ลิในสังกัำด ได้แก่ำ กำ�รสำ�รองเตียง 
เปีิดให้บริกำ�รผู้้้ปี่วยทั�วไปีต�มปีกำติ แลิะเตรียมพร้อม
สำ�หรับกำ�รหมุนเวียนกำลัิบไปีใชิ้รองรับผู้้้ปี่วยติดเช่ิ� อ 
กำรณเีกิำดกำ�รแพรร่ะบ�ดรอบใหม่
 กำ�รเฝ้้�ระวังกำ�รแพร่ระบ�ด เปีิดให้ลิงทะเบียน 
Platform ไทยชินะ เพ่�อเฝ้้�ระวังแลิะควบคุมกำ�รแพร่
ระบ�ดตรงจุัดท�งเข้�-ออกำของโรงพย�บ�ลิ
 จััดตั�งคลิินิกำตรวจัโรคระบบท�งเดินห�ยใจั (ARI 
Clinic) ในโรงพย�บ�ลิทุกำแห่ง โดยพัฒน�ร้ปีแบบกำ�รให้
บริกำ�รร้ปีแบบใหม่ที�เหม�ะสมกัำบสถ�นกำ�รณ์กำ�รแพร่
ระบ�ดของ COVID-19 ชิ่วยให้บุคลิ�กำรท�งกำ�รแพทย ์
มีคว�มปีลิอดภััยในกำ�รปีฏิิบัติง�น แลิะใชิ้ทรัพย�กำรอย่�ง
คุ้มค่�
 พัฒน�ระบบกำ�รตรวจัท�งห้องปีฏิิบัติกำ�ร โดย
ส�ม�รถตรวจั SARS-CoV-2 แลิะผู่้�นกำ�รทดสอบคว�ม
ชิำ�น�ญท�งหอ้งปีฏิิบัติกำ�รโดยกำรมวิทย�ศึ�สตรก์ำ�รแพทย์
เรียบร้อยแล้ิว

การแพทย์วิถีใหม่แบบ การแพทย์วิถีใหม่แบบ 
New NormalNew Normal

การแพทย์วถิีใหม่แบบ New Normal
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 นอกำจั�กำนี� ได้มีนโยบ�ยเพิ�มปีระสิทธิภั�พกำ�ร
บริกำ�รผู้้้ปี่วยนอกำโรงพย�บ�ลิในสังกัำดกำรุงเทพมห�นคร 
เพ่�อลิดคว�มแออัดในโรงพย�บ�ลิ ภั�ยใต้แนวคิด “คลินิก
ใกล้บา้น โรงพยาบาลใกล้ใจ คนไข้ในได้รกัษามาตรฐาน
ขั้นสูง” เพ่�ออำ�นวยคว�มสะดวกำให้กัำบปีระชิ�ชิน แลิะ
เพิ�มปีระสิทธิภั�พในกำ�รให้บริกำ�รแลิะกำ�รบริห�รจััดกำ�ร
ทรพัย�กำรในกำ�รดแ้ลิผู้้ป้ีว่ยได้อย�่งทั�วถึง
 เปี�้หม�ยของ “การแพทยวิ์ถใีหม”่ ค่อ “เกิดความ 
ปลอดภััย” ทั�งผู้้้ปี่วยแลิะเจ้ั�หน้�ที� โดยกำ�รจััดโครงสร้�ง
ระบบกำ�รทำ�ง�นแลิะบุคลิ�กำร รวมถึงจััดห�อุปีกำรณ์ปีอ้งกัำน
ลิดคว�มเสี�ยง ถัดม�ค่อ “ลดความแออัด” โดยกำ�รจััดกำลุ่ิม
ผู้้ป้ีว่ยใหช้ิดัเจันแลิะใหบ้รกิำ�รที�เหม�ะสม ได้แก่ำ กำลิุ่มสีเขยีว 
(เสี�ยงนอ้ย) ควบคมุอ�กำ�รโรคได้ดี ส�ม�รถรับบริกำ�รสง่ย� 
ท�งบ้�นได้ กำลิุ่มสีเหล่ิอง (เสี�ยงปี�นกำลิ�ง) ควบคุมได้ 
ปี�นกำลิ�ง ส�ม�รถให้คำ�ปีรึกำษ�ผู้่�นระบบแพทย์ท�ง
ไกำลิ แลิะพย�ย�มปีรับให้อย้่ในกำลิุ่มสีเขียว แลิะกำลิุ่มสีแดง  
(เสี�ยงส้ง) ควบคุมไม่ดี ต้องพบแพทย์ที� รพ. ซึ่ึ�งแพทย ์
จัะส�ม�รถใชิ้ เวลิ�ให้คำ�ปีรึกำษ�ได้ 
ม�กำขึ�น แลิะสุดท้�ย ค่อ “ลดความ
เหล่ือมลำา” เพิ�มกำ�รเข้�ถึงบริกำ�รแก่ำ
ปีระชิ�ชิน
 ท่�มกำลิ�งสถ�นกำ�รณ์กำ�ร
แพร่ระบ�ดของโควิด-19 ที�มีกำ�ร
เปีลีิ�ยนแปีลิงอย่�งรวดเร็ว ปีระกำอบกัำบ
จัำ�นวนผู้้้ติดเชิ่�อที�เพิ�มขึ�นอย่�งม�กำ บุคลิ�กำรท�งแพทย ์
ก็ำ มี ส่ ว น สำ� คั ญ ใ น กำ � ร ร อ ง รั บ ส ถ � น กำ � ร ณ์ ข อ ง โ ร ค 
นพ.สุขสันต์ กิตติศุุภักร ผู้้้อำ�นวยกำ�รสำ�นักำกำ�รแพทย ์ 
จึังได้ว�งทิศึท�งกำ�รดำ�เนินง�นของ New Normal ระบุว่�  
เปี็นกำ�รปีรับเปีลีิ�ยนกำ�รบริกำ�รท�งกำ�รแพทย์จั�กำเดิม 
ที�มุ่งเน้นม�รับกำ�รรักำษ�ที�โรงพย�บ�ลิ ส้่กำ�รบริกำ�รท�ง 
กำ�รแพทย์ที�มุ่งเน้นกำ�รรักำษ�ให้เหม�ะสมเฉพ�ะบุคคลิ  
โดยกำ�รออกำแบบกำ�รบริกำ�รร้ปีแบบใหม่ โดยใช้ิระบบดิจิัทัลิ
เข�้ม�บรหิ�รจััดกำ�ร

 แนวท�งในกำ�รรับย�ในภั�วะวิกำฤติ COVID-19  
ของผู้้้ปี่วยที�มีคว�มจัำ�เปี็นต�มดุลิยพินิจัของแพทย์ผู้้้รักำษ� 
3 แนวท�ง ดังนี�

1. การรับยาที่โรงพยาบาล ให้จ่ั�ยย�ไม่เกิำน  
4 เด่อน แลิะสอบถ�มคว�มยินยอมในกำ�ร 
รับย�ครั� ง ต่อไปีในกำ�รรับย�ที�บ้ �นท�ง
ไปีรษณย์ี (กำรมบญัชีิกำลิ�ง)

2. การรับยาที่ร้านยาคุณภัาพ ต�มโครงกำ�ร
รั บ ย � ที� ร้ � น ย � ร่ ว ม กัำ บ สำ� นั กำ ง � น ห ลัิ กำ
ปีระกัำนสุขภั�พแห่งชิ�ติ (สปีสชิ.) เขต 13 
กำรุงเทพมห�นคร ขอให้โรงพย�บ�ลิดำ�เนนิกำ�ร 
อย่�งเข้มข้น แลิะมีกำ�รต่อยอดพัฒน�ส่้ 
กำ�รรับย�แบบ Drive Thru ของโรงพย�บ�ลิ
หลิวงพ่อทวีศึักำดิ� ชุิตินฺธโร อุทิศึ โดยปีัจัจุับัน
ยังคงดำ�เนินกำ�รได้เพียงโรงพย�บ�ลิเดียว 
เพร�ะต้องใชิ้พ่�นที�ในกำ�รวนจัอดรถเพ่�อรับย�
ต�มจุัดต่�งๆ
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3. การรบัยาทางไปรษณยี์ (กำรมบัญชิีกำลิ�งแลิะ
สทิธอ่ิ�นๆ) ดำ�เนนิกำ�รผู้�่น “ศุนูย์ BFC รบัยา 
ที่บ้าน” ในกำลุ่ิมผู้้้ปี่วยที�เปี็นโรคเบ�หว�น 
คว�มดันโลิหติสง้ หอบหด่ จิัตเวชิ แลิะโรคอ่�นๆ 
ต�มดุลิยพินิจัของแพทย์ผู้้้รักำษ� บริบทของ 
โรงพย�บ�ลิ แลิะคว�มยินยอมของผู้้ป้ีว่ย ทั�งนี� 
ค่�บรกิำ�รจััดสง่ใหด้ำ�เนนิกำ�รจััดเก็ำบปีลิ�ยท�ง

 แนวท�งกำ�รให้บริกำ�รเจั�ะเล่ิอดถึงบ้�น (Mobile 
Lab) นำ�ร่องในกำลิุ่มผู้้้ปี่วยติดเตียงแลิะจัะขย�ยผู้ลิไปียัง
ผู้้้ปี่วยกำลิุ่มอ่�นๆ ให้ครอบคลุิมทุกำโรงพย�บ�ลิในสังกัำด
กำรุงเทพมห�นครต่อไปี เพ่�อลิดคว�มแออัดแลิะลิดระยะ
เวลิ�กำ�รรอคอยของผู้้ป้ีว่ยแลิะญ�ติ แต่ยงัคงได้รบักำ�รดแ้ลิ
ด้�นสขุภั�พต�มม�ตรฐ�น ซึ่ึ�งเปีน็กำ�รแก้ำปีญัห�กำลุ่ิมผู้้ป้ีว่ย
ติดเตียงยอ่มไมส่ะดวกำในกำ�รเดินท�งม�โรงพย�บ�ลิ รวมถึง 
ผู้้้ปี่วยมีโอกำ�สข�ดนัดในกำรณีที�ญ�ติไม่สะดวกำพ�ม� 
โรงพย�บ�ลิ รวมถึงกำ�รส้ญเสียร�ยได้จั�กำกำ�รลิ�หยุด
ทำ�ง�นของญ�ติ เน่�องจั�กำต้องพ�ผู้้้ปี่วยม�โรงพย�บ�ลิ 
ทำ�ให้ปีระสบปีัญห�ภั�วะสุขภั�พแลิะยังมีผู้ลิต่อภั�พ
เศึรษฐกิำจั ปีระกำอบกัำบโรงพย�บ�ลิในสงักัำดสำ�นกัำกำ�รแพทย ์

มผีู้้ป้ีว่ยม�ใช้ิบริกำ�รในกำลิุม่ผู้้ป้ีว่ยนอกำปีระม�ณ 4,000,000 
ครั�งต่อปีี ซึ่ึ�งเปี็นจัำ�นวนที�ส้ง ส่งผู้ลิให้เกิำดคว�มแออัด 
ในพ่�นที�บรกิำ�รหอ้งตรวจัผู้้ป้ีว่ยนอกำ เน่�องจั�กำมกีำ�รรอคอย
ในหน่วยบริกำ�รต่�งๆ จั�กำปีัญห�ดังกำล่ิ�วจึังส่งผู้ลิให้เกิำด
โครงกำ�รแพทย์ท�งไกำลิหร่อโทรเวชิกำรรม (Telemedicine) 
ขึ�นเพ่�อเปี็นกำ�รแก้ำปีัญห�ลิดกำ�รรอคอยผู้ลิกำ�รตรวจัท�ง
ปีฏิิบัติกำ�รปีระม�ณ 1-3 ชิั�วโมงก่ำอนพบแพทย์ โดยเฉพ�ะ 
ผู้้ป้ีว่ยเร่�อรงัในกำลิุม่ติดเตียงที�มคีว�มจัำ�เปีน็ต้องใช้ิเปีลินอน
ในกำ�รเคล่ิ�อนย้�ย กำ�รพักำคอยทำ�ให้มีกำ�รใช้ิพ่�นที�ในกำ�ร 
รอตรวจัม�กำขึ�น

 สิ�งที�ปีระชิ�ชินจัะได้รับค่อ  1. มีม�ตรกำ�รกำ�ร
รักำษ�ที�ดีขึ�นแลิะปีลิอดภััยส้งสุด  2. มีร้ปีแบบบริกำ�รที�
เหม�ะสม ตรงกัำบปีัญห�ของร�ยบุคคลิ ส่งผู้ลิให้ได้รับ
คว�มสะดวกำแลิะคุณภั�พกำ�รรักำษ�ที�ดีขึ�น  3. ยกำระดับ
คุณภั�พชิีวิตทำ�ใหสุ้ขภั�พแข็งแรง ปีระชิ�ชินแข็งแรง แลิะ
ปีระเทศึไทยแข็งแรง “เราจะก้้าวไปข้างหน้าด้วยกั้น 
โดยมุ�งเน้นความสุขของบุคลาก้รส�านัก้ก้ารแพทย ์
และสุขภาพที�ดีของประชาชนก้รุงเทพมหานคร  
#FightCOVID-19 MSD Moving Forward  
Together”

การแพทย์วถิีใหม่แบบ New Normal
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สถิติ
และผลงานความสำเร็จ 

ปี พ.ศ. 2563
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การดำาเนินงานกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครการดำาเนินงานกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

สถิติ และผลงานความสำาเร็จ ปี พ.ศ. 2563สถิติ และผลงานความสำาเร็จ ปี พ.ศ. 2563
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สถิติข้อมูลรับ-ส่งต่อผู้ปว่ยเข้าเกณฑ์์ PUI/สถิติข้อมูลรับ-ส่งต่อผู้ปว่ยเข้าเกณฑ์์ PUI/
ผู้ปว่ยยืนยัน COVID-19 รายเดือนผู้ปว่ยยืนยัน COVID-19 รายเดือน

หมำยเหต:ุ ข้อมูล	ณ	วันท่ี	30	ก.ย.	63
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สถิติ และผลงานความสำาเร็จ ปี พ.ศ. 2563สถิติ และผลงานความสำาเร็จ ปี พ.ศ. 2563



หนังสือรายงานประจำาปี 2563 33

สถิติการรับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน/สถิติการรับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน/
สายด่วนสุขภาพ สำานักการแพทย์สายด่วนสุขภาพ สำานักการแพทย์

สถิติ และผลงานความสำาเร็จ ปี พ.ศ. 2563สถิติ และผลงานความสำาเร็จ ปี พ.ศ. 2563
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สถิติ 10 โรค ผู้ปว่ยนอก - ผู้ปว่ยใน ของโรงพยาบาลสถิติ 10 โรค ผู้ปว่ยนอก - ผู้ปว่ยใน ของโรงพยาบาล
สังกัดสำานักการแพทย์สังกัดสำานักการแพทย์

สถิติ และผลงานความสำาเร็จ ปี พ.ศ. 2563สถิติ และผลงานความสำาเร็จ ปี พ.ศ. 2563
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สถิติการตอบประเด็นข่าวสถิติการตอบประเด็นข่าว
ผู้ลควำมส�ำเรจ็ิขอำงกำรจัิดีส่งและชีแ้จิงปีระเด็ีนส�ำคัญท่ีทันต่อำสถำนกำรณ์์ขอำงกรุงเทพมหำนคร

ผู้ำ่นแอำปีพลิเคชันไลน์ “BMA ตอบประเด็น” ปีระจิ�ำปีีงบปีระมำณ์ 2563

 ไตรมาสที ่2 (1 ม.ค. 63 –  31 ม.ีค. 63)

	 ตอบประเด็น	36 ประเด็น

ภัายใน 
24 ชั่วโมง

หลัง 24 ชั่วโมง ไมไ่ด้ตอบประเด็น

31 1 4

 ไตรมาสที ่3 (1 เม.ย. 63 -  30 มิ.ย. 63)

	 ตอบประเด็น	11 ประเด็น

ภัายใน 
24 ชั่วโมง

หลัง 24 ชั่วโมง ไมไ่ด้ตอบประเด็น

11 0 0

 ไตรมาสที ่4 (1 ก.ค. 63 – 30 ก.ย. 63)

	 ตอบประเด็น	6 ประเด็น

ภัายใน 
24 ชั่วโมง

หลัง 24 ชั่วโมง ไมไ่ด้ตอบประเด็น

4 2 -

 ไตรมาสที ่1 (1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62)

	 ตอบประเด็น	17 ประเด็น

ภัายใน 
24 ชั่วโมง

หลัง 24 ชั่วโมง ไมไ่ด้ตอบประเด็น

17 0 0

สถิติโดีย	ศูนย์ข้อมูลขา่วสารเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
สำานักการแพทย์	(MIL	Center)

สถิติ และผลงานความสำาเร็จ ปี พ.ศ. 2563สถิติ และผลงานความสำาเร็จ ปี พ.ศ. 2563

สรุป สรุป 

ตอบภัายใน 
24 ชั่วโมง

90 %

4.
29

 %

5.71 %

หลัง 24 ชั่วโมง

ไมไ่ด้ตอบ



สำ�นักก�รแพทย์ กรุงเทพมห�นคร36

 ปีัจัจุับันได้เกิำดกำ�รเปีลีิ�ยนแปีลิงขึ�นในสังคม 
อย่�งต่อเน่�องแลิะรวดเร็ว ทั�งท�งด้�นเศึรษฐกิำจั สังคม 
กำ�รเม่อง เทคโนโลิยี กำ�รส่� อส�ร ตลิอดจันกำ�รศึึกำษ� 
ปีระชิ�ชินมีคว�มร้้ด้�นสุขภั�พแลิะร้้จัักำกำ�รรักำษ�สิทธ ิ
ของตนเองม�กำขึ�น องค์กำรต่�งๆ ได้ตระหนกัำถึงคว�มสำ�คัญ
ของกำ�รพัฒน�คุณภั�พ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�งด้�นสุขภั�พ  
ไ ด้มี กำ�รแ ข่ง ขัน เพ่� อ พัฒน�คุณภั�พกำ�รบ ริกำ�ร 
ม�กำขึ�นต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลิแลิะผู้้้ ว่�ร�ชิกำ�ร 
กำรุงเทพมห�นคร “5 นโยบำยทันใจิ NOW”
 สำ�นักำกำ�รแพทย์  กำ รุง เทพมห�นคร 
เห็น ถึงคว�มสำ� คัญของกำ�ร เปีลีิ� ยนแปีลิง 
ดังกำล่ิ�ว ปีระกำอบกัำบนโยบ�ยของผู้้้ว่�ร�ชิกำ�ร
กำรุงเทพมห�นครที�ให้คว�มสำ�คัญต่อคุณภั�พ
ชิีวิตที�ดีของปีระชิ�ชิน แลิะคว�มสะดวกำสบ�ย 
ในกำ�รรับบริกำ�รจั�กำกำ�รวิเคร�ะห์ของหน่วยง�น
พบว่�กำ�รรับบริกำ�รฝ้�กำครรภ์ัของหญิงตั�งครรภ์ั
บ�งร�ยไม่เสร็จัสิ�นภั�ยใน 1 วัน ซึึ่�งกำ�รให้บริกำ�ร
หญิงตั�งครรภ์ัต�มม�ตรฐ�นนั�น หญิงตั�งครรภ์ัต้อง
ได้รับบริกำ�รหลิ�ยขั�นตอน ตั�งแต่เริ�มฝ้�กำครรภ์ั  
ซึ่กัำส้ติบตัร (เอกำส�รกำ�รแจ้ังเกิำด) กำ�รทำ�หตัถกำ�รต่�งๆ 
กำ�รให้คำ�แนะนำ�ด้�นต่�ง ฯลิฯ ซึึ่�งแต่ลิะหน่วยง�นมี 
ที�ตั�งอย้ก่ำระจััดกำระจั�ยต�มพ่�นที�ต่�งๆ ของโรงพย�บ�ลิ 

โครงการโครงการ

หร่อคนลิะชัิ�นกัำบหน่วยฝ้�กำครรภ์ัตั�งอย้่ บ�งครั�งหญิง 
ตั�งครรภ์ัไม่เข้�ใจัขั�นตอนทำ�ให้ไม่กำลัิบม�พบแพทย์หร่อ 
ได้รับบริกำ�รไม่ครบถ้วน ทำ�ให้ส่งผู้ลิต่อกำ�รด้แลิรักำษ� 
หญงิฝ้�กำครรภ์ัร�ยใหมไ่ด้

 สำ�หรับโครงกำ�ร “ฝำกครรภ์ทันใจิ ฉับไว BMA 
NOW” ได้รับร�งวัลิโครงกำ�รให้บริกำ�รที�ดีที�สุดที�มี
คว�มโดดเด่น (Best Service) ปีระจัำ�ปีีงบปีระม�ณ 

พ.ศึ. 2562 จั�กำ พล.ต.อำ.อัำศูวิน ขวัญเมือำง ผู้้้ว่� 
ร�ชิกำ�รกำรุงเทพมห�นคร จััดโดย สำ�นักำง�น 
คณะกำรรมกำ�รข้�ร�ชิกำ�รกำรุงเทพมห�นคร  
ซึ่ึ�งโครงกำ�ร “ฝำกครรภ์ทันใจิ ฉับไว BMA 

NOW” มีคว�มสอดคล้ิองกัำบนโยบ�ยสะดวกำ 
(CONVENIENT : เดินท�งสะดวกำ ใช้ิชิีวิตสะดวกำ 
ข้อม้ลิสะดวกำ) ซึึ่�งเปี็นโครงกำ�รที�มีกำ�รบริกำ�ร 
ที�ทันสมยั คล่ิองตัว รวดเร็ว ตอบสนองคว�มต้องกำ�ร
ของปีระชิ�ชินผู้้้รับบริกำ�ร สร้�งคว�มพึงพอใจัแลิะ
คว�มปีระทับใจัในคุณภั�พกำ�รให้บริกำ�ร ลิดกำ�ร 

รอคอยในหญิงฝ้�กำครรภ์ัร�ยใหม่ ซึึ่�งจัะทำ�ให้ผู้้้ใชิ้
บริกำ�รเกิำดคว�มปีระทับใจั แลิะมีผู้ลิอย่�งยิ�งต่อ 
กำ�รกำลัิบม�ใช้ิบริกำ�รที�มคีณุภั�พต่อไปี

สถิติ และผลงานความสำาเร็จ ปี พ.ศ. 2563
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 สำ�นักำกำ�รแพทย์ ได้จััดทำ�โครงกำ�ร กทม. ใส่ใจิ ผูู้้สูงวัย หัวใจิแกร่ง  
เปีน็โครงกำ�รใหบ้ริกำ�รที�ดีที�สดุ (Best Service) ปีระจัำ�ปีงีบปีระม�ณ พ.ศึ. 2561 แลิะได้รบั 
คัดเล่ิอกำให้เปี็นโครงกำ�รให้บริกำ�รที�ดีที�สุดที�มีคว�มโดดเด่นฯ ปีระจัำ�ปีีงบปีระม�ณ  
พ.ศึ. 2561 โดยได้รับโล่ิเกีำยรติคุณผู้ลิง�นโดดเด่นโครงกำ�รให้บริกำ�รที�ดีที�สุด 2561  
เม่�อวันที� 8 สงิห�คม 2562 ณ หอ้งรัตนโกำสินทร ์ศึ�ลิ�ว่�กำ�รกำรุงเทพมห�นคร 1 รวมถึง
กำ�รจััดแสดงนทิรรศึกำ�รแลิะกำ�รเสวน�ของกำ�รดำ�เนนิง�นโครงกำ�ร กำทม. ใสใ่จั ผู้้ส้ง้วัย 
หวัใจัแกำรง่ กำ�รเสวน�ในหวัขอ้กำ�รดำ�เนนิง�นโครงกำ�ร กำทม. ใส่ใจั ผู้้ส้ง้วัย หวัใจัแกำร่ง 
โดยสำ�นกัำกำ�รแพทยแ์ลิะเชิิญผู้้แ้ทนจั�กำหนว่ยง�นที�รว่มดำ�เนนิกำ�รโครงกำ�รฯ ดังกำล่ิ�ว 
ได้แก่ำ โรงพย�บ�ลิ ศึน้ย์บริกำ�รส�ธ�รณสุข แลิะสำ�นกัำง�นเขต เข�้รว่มเสวน�ด้วย แลิะ 
ในปีี 2563 ได้รับร�งวัลิระดับดีเด่น (ร�ยกำระบวนง�น) ในพิธมีอบร�งวัลิคุณภั�พกำ�ร
ให้บริกำ�รของกำรุงเทพมห�นคร ปีระจัำ�ปีี 2563 เม่�อวันที� 31 สิงห�คม 2563 โดยม ี
พล.ต.อำ.อัำศูวิน ขวัญเมอืำง ผู้้ว่้�ร�ชิกำ�รกำรุงเทพมห�นคร เปีน็ปีระธ�นในกำ�รมอบร�งวัลิ
 

โครงการ กทม.ใส่ใจ 
ผู้สูงวัย

หัวใจแกร่ง
โครงการ กทม.ใส่ใจโครงการ กทม.ใส่ใจ  
ผู้สูงวัยผู้สูงวัย

หัวใจแกร่งหัวใจแกร่ง

 ซึ่ึ�งโครงกำ�รนี�เปีน็โครงกำ�รที�ดแ้ลิผู้้ส้ง้อ�ยุแบบเปีน็องค์รวม 
ครบทุกำมิติ ทั�งมิติสุขภั�พแลิะสังคม โดยได้รับกำ�รด้แลิตั�งแต่เข้�รับ 
กำ�รรักำษ�ที�คลิินิกำผู้้้ส้งอ�ยุคุณภั�พของโรงพย�บ�ลิในสังกัำด 
สำ�นกัำกำ�รแพทย์ ได้รบักำ�รดแ้ลิ คัดกำรองสุขภั�พที�พบบอ่ยในผู้้ส้ง้อ�ยุ  
(Geriatric syndrome) รวมถึงกำ�รรักำษ�แบบองค์รวม โดยทีมสหส�ข� 
วิชิ�ชิีพ แลิะกำ�รบ้รณ�กำ�รกำ�รดำ�เนินง�นร่วมกำันของ 3 หน่วยง�น 
(ไตรภั�คี) ในกำ�รด้แลิผู้้้ส้งอ�ยุต่อเน่�องที�บ้�น ได้แก่ำ โรงพยำบำล
ในสังกัดีส�ำนักกำรแพทย์ ศููนย์บริกำรสำธำรณ์สุขสังกัดีส�ำนัก
อำนำมัย และส�ำนักงำนเขต ในกำ�รลิงพ่�นที�เยี�ยมบ้�นผู้้้ส้งอ�ยุที�ม�
รับบริกำ�รในคลิินิกำผู้้้ส้งอ�ยุคุณภั�พของโรงพย�บ�ลิในสังกัำดสำ�นักำ 
กำ�รแพทย์ โดยเปี็นผู้้้ส้งอ�ยุที�มีภั�วะพึ�งพิงระดับปี�นกำลิ�งถึงภั�วะ 
พึ�งพงิระดับม�กำ (ADL < 11) เพ่�อเปีน็กำ�รดแ้ลิผู้้ส้้งอ�ยุที�ครบทกุำมติิ ทั�งมติิ 
สขุภั�พแลิะสงัคม โดยทีมสหส�ข�วิชิ�ชีิพดแ้ลิต่อเน่�องจันถึงบ�้น

สถิติ และผลงานความสำาเร็จ ปี พ.ศ. 2563
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 ปีัจัจุับันจัำ�นวนผู้้้ปี่วยที�มีภั�วะอ้วนมีจัำ�นวนม�กำขึ�น
ทั�วโลิกำ รวมทั�งปีระเทศึไทย ซึึ่�งนบัเปีน็ปีญัห�ที�สำ�คัญ ส�เหตุ
อ�จัเกิำดจั�กำพันธุกำรรม พฤติกำรรมกำ�รบริโภัค โดยเฉพ�ะ
อ�ห�รปีระเภัท Fast Food ร่วมกัำบกำ�รรับปีระท�นผู้ักำผู้ลิไม ้
น้อยลิง อีกำทั�งกำ�รออกำกำำ�ลัิงกำ�ยน้อย ทำ�ให้กำ�รเผู้�ผู้ลิ�ญ
พลัิงง�นลิดลิง ล้ิวนแต่เปีน็ผู้ลิทำ�ใหเ้กิำด
ภั�วะอ้วนได้ ภั�วะอ้วนมีคว�มสัมพันธ์
กัำบโรคต่�งๆ ม�กำม�ย เช่ิน คว�มดัน
โลิหิตส้ง เบ�หว�น ไขมันในโลิหิตส้ง 
ฯลิฯ ซึึ่� ง โรคทั� งหลิ�ยที� กำ ล่ิ�วม�นี�  
เปี็นโรคเร่� อรังที� ก่ำอให้เกิำดปีัญห�กัำบ 
ผู้้ป้ีว่ย แลิะรบกำวนกำ�รใชิช้ิวิีตปีระจัำ�วัน 
ทำ�ใหม้อี�ยุขัยสั�นลิงเม่�อเทียบกัำบคนทั�วไปี จึังทำ�ใหก้ำ�รผู้�่ตัด 
โรคอ้วนเปีน็วิธรีกัำษ�ที�ได้รบัคว�มนยิม เพร�ะใหผู้้ลิกำ�รรกัำษ�
ที�ดีแลิะฟ้� นตัวได้เร็วกำว่�ปีกำติ
 สำ�หรับแนวท�งกำ�รรักำษ�เดิมนั�น เม่�อผู้้้ปี่วยได้รับ
กำ�รวินิจัฉัยว่�เปี็นโรคอ้วน แลิะรักำษ�ด้วยวิธีกำ�รผู่้�ตัดเพ่�อ
รกัำษ�โรคอ้วน ศึลัิยแพทยต้์องสง่ผู้้ป้ีว่ยปีรกึำษ�ทีมแพทยห์ลิ�ย
ส�ข�เพ่�อรว่มปีระเมนิคว�มพรอ้มของผู้้ป้ีว่ย เชิน่ อ�ยุรแพทย์
ต่อมไรท่้อแลิะเมต�บอลิิสม อ�ยุรแพทยร์ะบบท�งเดินห�ยใจั 
แพทย์เฉพ�ะท�งด้�นห้ คอ จัม้กำ นักำกำำ�หนด
อ�ห�ร เปี็นต้น ซึ่ึ�งกำ�รส่งปีรึกำษ�เพ่�อเตรียม
คว�มพร้อมของผู้้้ปี่วย แพทย์แต่ลิะส�ข� 
ออกำตรวจัไมพ่รอ้มกัำน ทำ�ใหผู้้้ป้ีว่ยต้องสญ้เสยี
เวลิ� แลิะเศึรษฐกิำจั เพ่�อม�พบแพทย์ในแต่ลิะ
ส�ข�

   จั�กำปีัญห�ดังกำล่ิ�ว กำลุ่ิมง�น
ศึัลิยกำรรม โรงพย�บ�ลิกำลิ�ง จึังได้จััด
นวัตกำรรมกำ�รให้บริกำ�ร “จุิดีเดีียวจิบ 
ครบโรคอ้ำวน (One stop service for 
obesity)” ที�คลิินิกำโรคอ้วน เพ่�อเปี็น 
กำ�รตรวจัวินิจัฉัยโรคอ้วน ให้คว�มร้้ 

คำ�แนะนำ� แนวท�งรักำษ�ในผู้้้ปี่วยแต่ลิะร�ย ให้คว�มร้้เร่�อง
อ�ห�ร กำ�รออกำกำำ�ลัิงในผู้้้ปี่วยที�ยังไม่มีข้อบ่งชิี�ในกำ�รผู้่�ตัด 
เตรียมตัวผู้้้ปี่วยโรคอ้วนก่ำอนผู้่�ตัดในผู้้้ปี่วยที�มีข้อบ่งชิี� 
ในกำ�รผู้่�ตัด ตลิอดจันตรวจัติดต�ม ให้คว�มร้้ผู้้้ปี่วยโรคอ้วน 
หลัิงผู้่�ตัด ทำ�กำลิุ่มเพ่�อสร้�งแรงจ้ังใจัในกำ�รปีรับเปีลีิ�ยน
พฤติกำรรม กำ�รควบคุมอ�ห�รแลิะกำ�รออกำกำำ�ลิังกำ�ย โดยทีม
สหส�ข�วิชิ�ชิีพ จันได้รับร�งวัลิคุณภั�พกำ�รให้บริกำ�รของ
กำรุงเทพมห�นคร ปีระจัำ�ปีีงบปีระม�ณ พ.ศึ. 2563 ปีระเภัท 

ร�งวัลินวัตกำรรมกำ�รให้บริกำ�ร ระดับ 
“ชมเชย” เม่�อวันที� 31 สิงห�คม 2563 
โดยมี พล.ต.อำ.อัำศูวิน ขวัญเมือำง ผู้้้ว่�-
ร�ชิกำ�รกำรุงเทพมห�นคร เป็ีนปีระธ�น 
ในกำ�รมอบร�งวัลิ ณ ห้องรัตนโกำสินทร ์
ศึ�ลิ�ว่�กำ�รกำรุงเทพมห�นคร (เส�ชิงิชิ�้)

สถิติ และผลงานความสำาเร็จ ปี พ.ศ. 2563
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ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา  

 ในนำมของคณะผู้บริหำรและบุคลำกรส�ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร ขอขอบคุณในควำมอนุเครำะห์ 
ของทุกท่ำนเป็นอยำ่งยิ่ง และจะน�ำอุปกรณ์และเงินดังกล่ำวไปใช้ในกำรรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19)  
และหวังเป็นอยำ่งยิ่งว่ำจะได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนอีกในโอกำสต่อไป

ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์
ในการรับมือกับโรคติดเชืในการรับมือกับโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบรจิาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบรจิาคอุปกรณ์ทางการแพทย์
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ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบรจิาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบรจิาคอุปกรณ์ทางการแพทย์
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ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบรจิาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบรจิาคอุปกรณ์ทางการแพทย์



สำ�นักก�รแพทย์ กรุงเทพมห�นคร42

ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์
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การสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ

(Health Literacy)



การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)



การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
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ดาวน์โหลดข้อมูลการปอ้งกันโรค Covid-19

4

1

3

2

ดาวน์โหลดข้อมูลการปอ้งกันโรค Covid-19ดาวน์โหลดข้อมูลการปอ้งกันโรค Covid-19

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

8 โรคกลุ่มเสี่ยง 
Covid-19

ปฏิบัติตัวอย่างไร 
ลดเสี่ยง Covid-19

ไอ จาม 
ต้องสวมหน้ากาก

สามารถดาวน์โหลดเพ่ิมเติมได้ที่

สามารถดาวน์โหลดเพ่ิมเติมได้ที่

สามารถดาวน์โหลดเพ่ิมเติมได้ที่

สามารถดาวน์โหลดเพ่ิมเติมได้ที่

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
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QR Code VDO Covid-19QR Code VDO Covid-19QR Code VDO Covid-19

1

3

5

2

4

6

การปอ้งกัน
โคโรนาไวรัส

ถูๆ บิดๆ พิชิตไวรัส (COVID-19) 
cover by สำานักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร
สามารถรับชมเพ่ิมเติมได้ที่ สามารถรับชมเพ่ิมเติมได้ที่

กทม. BFC นัดพบหมอ
ใน 60 นาที

กทม.รับยาไม่ต้องรอ! 
วิถี New Normal

สามารถรับชมเพ่ิมเติมได้ที่

สามารถรับชมเพ่ิมเติมได้ที่

ระบบ 
Telemedicine

โครงการส่งยาถึงรถ 
(Drive Thru)

สามารถรับชมเพ่ิมเติมได้ที่

สามารถรับชมเพ่ิมเติมได้ที่

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
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เพลง มาร์ชสำานักการแพทย์เพลง มาร์ชสำานักการแพทย์

เน้ือร้อง นายสงวน  สันแดง/นายสุขสันต์  กิตติศุภกร

ทำานอง/เรียบเรียง นายสงวน  สันแดง

ขับร้อง ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำานักการแพทย์

เรียบเรียงเสียงประสาน/บันทึกเสียง นายธัญลักษณ์  อภินาคพงษ์

ห้องบันทึกเสียง กองการสังคีต สำานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ว

 (รวม)	 สำ�นักก�รแพทย์	กรุงเทพมห�นคร
	 	 เร�คือองค์กร	เคียงข้�งชีวิตทุกคน
	 	 ก�รแพทย์พย�บ�ล	บริห�รสู่ส�กล
	 	 เพือ่ประช�ชน	คนเมืองหลวง	ย�มเจ็บไข้

 (ญ) 	 ม�ตรฐ�น	ก�รตรวจรักษ�พย�บ�ล
	 	 โรคภัยป้องกัน	สุขภ�พ	เร�ใส่ใจ
	 	 ก�รแพทย์ก�รศึกษ�	พัฒน�	ค้นคว้�วิจัย
	 	 ฉุกเฉิน	ฉับไว	พร้อมบริก�ร	ทุกเวล�

 * (ช)		 ต้นโมก	เปน็ไม้โชค	เปน็สัญลักษณ์
	 	 สีเขียวชัด	ประจำ�สำ�นัก	ร่วมใจศรัทธ�
	 	 ส�มัคคี	คือพลัง	ร่วมแรงอันเปน็ศ�สตร�
	 	 เติมจิตวิญญ�	ให้ใจประช�	ขับข�นจดจำ�

 (รวม) สำ�นักก�รแพทย์	มุ่งสร้�งสรรค์พันธกิจ
	 	 ดูแลชีวิต	คือหน้�ทีภู่มิใจในง�น
	 	 มุ่งพัฒน�	เพือ่ประช�	เข้�ถึงบริก�ร
	 	 ((คือปณิธ�น	สำ�นักก�รแพทย์	กทม.))

  ซ้ำา* 	 (ร้องรวม)	((ท่อนจบ	3	ครัง้))

https://www.youtube.com/watch?v=hXEsogc1qzI
หรอืค้นหา “มาร์ชสำานักการแพทย์”

รับฟังได้ที่น่ี



เน้ือร้อง 
นายสงวน สันแดง/นายสุขสันต์ กิตติศุภกร

ทำ�นอง/เรียบเรียง 
นายสงวน สันแดง

ขับร้อง 
ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำานักการแพทย์

เรียบเรียงเสียงประส�น/บันทึกเสียง 
นายยอด วงษ์สุวรรณ, นายณัฐพล อ่วมอิ่ม, นายธญัลักษณ์ อภินาคพงษ์

ห้องบันทึกเสียง 
กองการสังคีต สำานักวัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว

   สุขใจ สุขใจนะ สุขใจ

   น่ันใคร น่ันใครนะ ใช่ใคร

   เช่นไรไม่สำ�คัญเท่�เร�สุขใจ

   ทำ�เพ่ือใคร ดูแล้วดีบอกกับฉัน

   * เสียสละส�มัคคี เร�มีใจให้กัน

   เตมิใจเตมิพลัง ด้วยกัน เพ่ือนกัน

   จะทุกข์จะสุขเธอฉัน ใจรู้มีสัมพันธ์

   เร�มีใจ แบ่งปัน ไปกันด้วยดี

   ** ประส�นสนุกสู่ ฝัน

   ทำ�ง�นตอ้งใช้คุณธรรม

   อยู่ที่ไว้ใจกัน สร้�งสรรค์ สร้�งเจริญ

   ซ��* / **

เพลง สุขใจ สนพ.เพลง สุขใจ สนพ.

https://www.youtube.com/watch?v=0RYU6rBYJEA
หรอืค้นหา “เพลง สุขใจ สนพ.”

รับฟังได้ที่น่ี
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