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แพทย์หญิงป่านฤดี  มโนมัยพิบูลย์
(ด้านบริหาร)

ตำาแหน่งปัจจุบัน ผู้อำานวยการสำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๑
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. ๒๕๕๑

เกียรติประวัติและรางวัลที่เคยได้รับ
- ได้รับรางวัลเกียรติคุณในฐานะบุคคลที่มีผลงานระดับดีเด่น ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำาปี ๒๕๖๔ จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- ได้รับโล่ไทยร่วมใจ “กรุงเทพฯปลอดภัย” หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ในเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จากพล.ต.อ.อัศวิน  
ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

- ได้รับประกาศเกียรติจารึกบุญคุณ ในการปฎิบัติงานจิตอาสาป้องกันโรคโควิด ๑๙ ส่งเสริมไมตรีจิต
มิตรภาพ และความร่วมมือท่ีดี ระหว่างสองประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนา 
ความสัมพันธ์ทางการทูต สปป.ลาว-ไทย จากนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำาประเทศไทย วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

- ได้รับรางวัล Grand Prize community- based initiatives ในโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
เชิงป้องกัน (Preventive Long-Term Care : PLC) ดำาเนินการร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศ 
ญี่ปุ ่น จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำาหรับอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research  
Institute for ASEAN and East Asia- ERIA) ศูนย์แลกเปล่ียนระหว่างประเทศ ประเทศญ่ีปุ่น  
(Japan Center for International Exchange –JCIE) ภายใต้การอุปถัมภ์ของรัฐบาลญี่ปุ่น  
ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีในเอเชีย (Asia Health and Wellbeing Initiative – AHWIN)  
มอบโดย ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งญี่ปุ ่นประจำา
ประเทศไทย วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ Save 608 by booster dose ที่ร่วมดำาเนินการฉีดวัคซีน โควิด ๑๙  
เข็มกระตุ้นให้กับผู้สูงอายุ จากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
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ผลงาน (ด้านบริหาร) 

 พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ได้กำาหนดนโยบายการบริหารราชการในสังกัดสำานักอนามัย ดังนี้ 

 ๑. พัฒนางานของสำานักอนามัยด้วยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ

 ๒. บูรณาการการทำางานระหว่างสำานักงาน กอง และศูนย์บริการสาธารณสุข อย่างไร้รอยต่อ 

ตั้งเป้าหมายให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็งเป็นที่พึ่งของประชาชน

 ๓. สร้างเครือข่ายการทำางานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร

 ๔. น้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ นำาหลักการบริหารจัดการ  

ภาครฐัทีด่ ีและ TQA มาใช้ในการพฒันาระบบงานของทกุส่วนราชการ และทกุส่วนราชการให้การบรกิาร

ดุจญาติ   

การบริหารงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

- บริหารจัดการการดำาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙

- บริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตลอดจนดูแลการจัดการศพผู้ติดเชื้อ

- บริหารจดัการตรวจหาเชือ้โควดิ ๑๙ ในชมุชนด้วยรถตรวจพระราชทานเคลือ่นที ่และการตรวจเชงิรุก 

(Active case finding) ในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งประสานจัดจุดตรวจคัดกรองโควิด ๑๙ เชิงรุก ในพื้นที่ ๖ 

เขต จัดทีม Bangkok CCRT สำารวจชุมชนทั้ง ๕๐ เขต และร่วมกับทีมแพทย์ชนบทจัดบริการตรวจ 

เชิงรุกในชุมชน

-  เป็นกรรมการและเลขานกุาร คณะอนกุรรมการการบริหารจัดการการให้วคัซีน ป้องกนัโรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้แก่สถานพยาบาล

ต่างๆ รวมไปถึงสนับสนุนให้มีการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ ทั้งในและนอกสถานพยาบาล 

การบริหารงานช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ คลี่คลาย 

- ดูแล การกำากับติดตาม การประชุมช้ีแจงการปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA/SHA+ มาตรการปลอดภัย

สำาหรับองค์กร (Covid Free Setting) และมาตรการ Bubble and Seal ในสถานประกอบการต่างๆ 

สถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย 

- ดูแล การกำากับติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด ๑๙ ในตลาด โดยตรวจหาเชื้อโควิด ๑๙ ในตัวอย่าง

นำ้าเสียและตัวอย่างป้าย (Swab) การจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ Thai Stop Covid Plus และ  

BKK Foodsafety App รวมทั้งการฉีดวัคซีน ในกลุ่มผู้ค้าและแรงงานในตลาด 
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ผลงานด้านอื่นๆ

-  จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ริเริ่มมาตรการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบการ โรงงาน และชมุชน ตลอดจนจดัทำาระบบตรวจ

ติดตาม ประเมินผลการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำานักงานเขต 

-  เป็นหัวหน้าทีมศึกษาวิจัยนำาร่องโครงการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่าง ยั่งยืน (บางพลัด

โมเดล) และได้รับรางวัลชมเชย คุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

-  ดำาเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิของสำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร การดำาเนินงานคลินิกหมอ

ครอบครัว มีการแบ่งเขตพื้นท่ีท่ีชัดเจน โดยใช้แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว (Family medicine) 

สนับสนุนให้มีการดำาเนินโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข ตลอดจน 

การดำาเนินงานรูปแบบเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิรูปแบบใหม่ (Model 5) เพื่อรองรับประชาชน 

ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ หน่วยบริการ ๑๙๐ แห่ง 

-  ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอเชิงนโยบาย  

เพือ่การปฏริปูระบบบรกิารปฐมภมูใินกรงุเทพมหานคร ภายใต้โปรแกรมยติุโรคระบาดด้วยนวตักรรม 

(Ending Pandemics through Innovation : EPI)


