
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
ครั้งที ่1 / 2563 

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 
ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

 
ผู้มาประชุม 
 

1. นายแพทย์เกษม  เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

2. นางสาวกานดาวสี  มาลีวงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
3. นายแพทย์ยงยส  หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

4. นางเตือนใจ  ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 
5. นางสาวเกศรา  โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 
6. นางสาวสุพิชชา  วงค์จันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 
7. นางกนกลักษณ์  ดอนดง หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
8. นางชณภา  ศรีหล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 
9. นางสาวเอ้ือมพร  มวลศิริ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานพัสดุ 

10. นางศิริพรรณ  บุตรศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว 
11. นางวิไล  รัตนพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา 
12. นางดวงหทัย  เกตุทอง หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพฒันารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตร ี

13. นางมณฑาทิพย์  เหตานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพฒันารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี 

14. นางจารินี  ยศปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน 
15. นางพิกุล  ศรีบุตรดี หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ 

16. นางสาวศิริทร  ดวงสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและสิ่งแวดล้อม 
17. พญ.วิยดา  บุญเลื่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทางการแพทย์ 
18. ทพ.สิทธิเดช  สุขแสง หวัหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
19. นางสุภัทรา  อนันตนาถรัตน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน 
20. นางณัชชา  หิริโอตัปปะ หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 
21. นางสาวจันทิมา  เมฆลอย หัวหน้ากลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
22. นางสาวนงนุช  เดชอุปการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
23. นางสาวโยธกา  แก้วคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นางสาวเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ      ติดราชการ 
  2. นางดวงประทีป  ไตรสุรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูก ลาพักผ่อน 
     นมแม่และบริการเด็กปฐมวัย   
  3. นางฐิฎา  ไกรวัฒนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ   ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วม…/2 
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CPR…/3 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1. นางนิพล  ชยุพงค์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ         (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ 
  2. นางชนัญญา  รัตนยงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิต

การเลี้ยงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย  
  3. นางสาวกฤษฎี  แสนดา  นักวิชาการสาธารณสุข     (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.  
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยกรสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประธาน      
กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที ่1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิของกรมอนามัยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการประสานงานแต่ละ 
cluster ให้ตรวจสอบผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบ cluster นั้นๆ ด้วย  

2. Health Modle ให้ทุกกลุ่มงานเขียนแผน โดยกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล กำหนดรูปแบบการเขียนแผน โดยแปลงจาก rode map และโครงการ ซึ่ง
ดำเนินการไปแล้ว 4 cluster  

3. กรมอนามัยประชุมชี้ แจงให้  สสจ. สสอ. อปท. ดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกัน หาก
กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่ง สสม. ยังไม่ได้บูรณาการในส่วนนี้มากนัก 

4. การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 
14.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่แอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม กบส. และผู้บริหาร         
กรมอนามัย ใหม่ และการเขียน Health Modle โดยอ้างอิงจาก rode map ของ cluster    
กรมอนามัย 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
นางสาวนงนุช เดชอุปการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม
ไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว 

 มติที่ประชุม:  รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 
 3.1 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1.1 รายงานตัวชี้วัดคุณภาพงานบริการ เดือนตุลาคม 2562  

   นายแพทย์ยงยส หัสถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
นำเสนองานบริการของคลินิกสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พบว่ามีผู้มารับบริการเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้สิทธิประกันสังคม เมื่อแยก
ตามคลินิกต่างๆ พบว่า คลินิก ANC ผู้รับบริการลดลง คลินิกให้คำปรึกษา ผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น 
คลินิกเด็กดี คลินิกนมแม่และ day care ผู้มารับบริการลดลง คลินิกบริการเชิงรุก มีการอบรม  
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CPR การออกใบรับรองแพทย์ การตรวจสุขภาพ คลินิกฝังเข็ม ยังไม่เปิดให้บริการ คลินิก
กายภาพ ผู้รับบริการมีแนวโน้วเพ่ิมขึ้น ในอนาคตจะรับบุคลากรเพิ่มให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ 
คลินิก 3 อ. ผู้รับบริการเพ่ิมขึ้นจากการเปิดคลินิกนอกเวลา คลินิกทันตกรรม ผู้รับบริการ
ยังคงที่ คลินิกเภสัชกรรม ต้องงดการเยี่ยมบ้านเนื่องจากแพทย์ไม่เพียงพอ สปาและแพทย์
แผนไทย ผู้รับบริการเพ่ิมข้ึน แต่รายได้ยังไม่เพียงพอต่อการจ้างบุคลากร ห้อง Lap ยังไม่มีการ
ออกหน่วยเพ่ือเจาะเลือด 

 ประธาน มอบหมายให้แต่ละคลินิก ดังนี้ คลินิกให้คำปรึกษา การที่ผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น ควรมี
มาตรการในการป้องกัน โดยประสานสำนักงานควบคุมโรคเขตเมือง เริ่มตั้งแต่การตรวจ
ร่างกายเพ่ือคัดกรอง มีระบบเฝ้าระวังเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุ ติดตามและประเมินผล คลินิกนม
แม่และ day care การรับเด็กเล็กต้องใช้บุคลากรดูแลเพ่ิมขึ้น เกิดปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 
จึงควรรับเด็กหลายช่วงวัย และเน้นเรื่องพัฒนาการโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองให้มากข้ึน 
คลินิกบริการเชิงรุก ควรแยกข้อมูลระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการให้บริการ เช่น 
การตรวจสุขภาพ การออกใบรับรองแพทย์ เป็นต้น คลินิกเภสัชกรรม ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านโดยไม่
ต้องรอแพทย์ และส่งข้อมูลให้แพทย์ประเมินภายหลัง 

 มติที่ประชุม:  รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 

 3.2 เรื่องติดตาม 
3.2.1 การวิเคราะห์งานบริการและ Premium HL Clinic โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบ
และนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี  
 นางมณฑาทิพย์ เหตานุรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการ
สุขภาพเด็กดีนำเสนอการวิเคราะห์งานบริการ และ Premium HL Clinic พบว่า ผู้รับบริการ
ลดลง จึงมีการปรับการทำงานของแพทย์ และเปิดให้บริการในช่วงบ่าย เพ่ือรอบรับผู้มารับบริการ  
และมีการติดตามผู้รับบริการฝากครรภ์หลังคลอดเพ่ือฉีดวัคซีนเพ่ิมขึ้น และพบว่ามีผู้ป่วยด้วย
โรคภูมิแพ้เพ่ิมข้ึน   

- คลินิกวัยรุ่น วัยใส ทำงานโดยบูรณาการร่วมกับ cluster วัยเรียนวัยรุ่น และสำนักงาน
 เขตบางเขน  

 - การฝากครรภ์ ANC Premuim และประเมิน HL ของคลินิก  
- การออกหน่วยเชิงรุกตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ที่การไฟฟ้า

 ร่วมกับ cluster วัยทำงาน ในการขับเคลื่อน 10 package   

 ประธาน ให้วิเคราะห์สาเหตุที่ผู้รับบริการลดลง โดยใช้ปัจจัยภายใน และกรณีผู้ป่วยโรค
ภูมิแพ้เพิ่มขึ้น ให้หาแนวทางการป้องกันโดยการทำเป็นเครื่องมือ V1–V6 พร้อมทั้งประเมิน HL  

 3.2.2 ผลการดำเนนิงาน กลุ่มงานศูนย์ส่งเสรมิสาธิตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และบริการเด็ก 
 ปฐมวัย  

  นางชนัญญา รัตนยงค ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่มงาน  
 คลินิกศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

- มีการจัดชมรมผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองดูแลร่วมกัน ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมิน 
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

- ตารางการพัฒนาและมีการประเมินโดยการสุ่มเพ่ือประเมนิความรอบรู้ของผู้ปกครอง  
 - ทำงานร่วมกับกลุ่มงานทันตสาธารณสุขในการตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ในเด็กทุกๆ  
  3 เดือน 

ประธาน…/4 
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  ประธาน มอบหมายให้คลินิก ดังนี้ (1) สื่อสารแก่ชมรมผู้ปกครองให้ชัดเจนถึงการกระตุ้น
 พัฒนาการเด็กร่วมกัน และให้มีการนัดประชุมผู้ปกครองในชมรมอย่างสม่ำเสมอ (2) ตาราง
 การพัฒนา เพ่ิมการประเมิน 2 เรื่อง คือ เรื่องสูงดีสมส่วน และเรื่องฟันผุ พร้อมระบุในตาราง
 หากผ่านเกณฑ์การประเมิน (3) การทำงานโดยบูรณาการร่วมกับคลินิก ANC เพ่ือให้ได้ข้อมูล
 ต้องแต่เริ่มฝากครรภ์ 

 3.2.3 ผลการดำเนินงาน กลุม่งานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว 
  นางศิริพรรณ บุตรศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว
 นำเสนอผลการดำเนินงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว ดังนี้ 

- ประชุม PP&P Excellence โดยที่ประชุมเสนอให้ทำ rode map จึงจัดประชุมหารือ
 เพ่ือจัดทำ rode map ต่อไป 
- ประชุม service plan สติกรรมฐาน ครั้งที่ 4/2562 เพ่ือหารือรายละเอียดกับ

 โรงพยาบาล ในเรื่องต่างๆ เช่น คุณภาพแม่ตาย ห้องคลอด เป็นต้น  
- ประชุมสรุปแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือดำเนินงานใน

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องพัฒนาการเด็กเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยเริ่มตั้งแต่
 ANC โรงเรียนพ่อแม่ ซึ่งพบว่า พ่อแม่ยังไม่มีความรู้เรื่อง DSPM จึงเน้นการประเมิน
 DSPM หลังคลอด  
 - เรื่องอ่ืนๆ เช่น ระบบเฝ้าระวัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านส่งเสริมสุขภาพเด็ก  
 0-5 ปี ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก เพ่ือป้องกันโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ อัตราส่วนการ
 ตายมารดาไทยคลอดมีชีพ ร้อยละของฝันพุ การดำเนินงานในการลงพ้ืนที่จังหวัด
 ภูเก็ต เป็นต้น  

 3.2.4 วิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุและแผนปฏิบัติการปี 2563 โดยคลินิกพัฒนารูปแบบและ
 นวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี นำเสนอรวมในหัวข้อการวิเคราะห์งานบริการ และ Premium  
 Clinic    

 3.2.5 โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ โดยกลุ่ม
 งานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน  
  นางจารินี ยศปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน
 นำเสนอ โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และคีตะ
 มวยไทย 10 ท่า สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองจะจัดพิธีเปิดประมาณเดือนกรกฎาคม โดย
 บูรณาการร่วมกับเครือข่ายในกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน กลุ่มเป้าหมาย
 คือบุคลากร สสม. และประชาชนในพ้ืนที่ กทม.  

 ประธานมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงานเพ่ิมการรับรู้ 
 แก่ประชาชน ให้ กทม. เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสื่อสาร โดยทำเป็นโครงการ  

 3.2.6 ผลการดำเนินงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา 
  นางวิไล รัตนพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา
 นำเสนอผลการดำเนินงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา ดังนี้ 

 - ประชุม PP&P Excellence ประชุมร่วมกับ กทม.  
 - โครงการส่งเสริมเพศวิถีศึกษาและสื่อสารครอบครัว 6 โซน กทม. 
 - เป็นกรรมการร่วมในสภาเด็กและเยาวชนของสำนักงานเขตบางเขน  

- HL.../5 



-๕- 
 

คือกลุ่ม…/6 
 

 - HL โรงเรียนวัดสร้อยทอง เรื่อง ความรอบรู้ด้านช่องปาก ทำงานร่วมกบักลุ่มงานทันต 
  สาธารณสุข 

 มติทีป่ระชุม:  รับทราบ 

 3.3. การใช้จ่ายงบประมาณ  
 3.3.1 งบดำเนินงาน โดยกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมนิผล  

  นางเตือนใจ  ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 
นำเสนอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ Cluster แม่และเด็ก 300,290 บาท Cluster     
วัยเรียน วัยรุ่น 262,690 บาท Cluster วัยทำงาน 108 ,745 บาท Cluster ผู้สูงอายุ 
361,176 บาท Cluster สิ่งแวดล้อม 158,005 บาท HR 129,185 บาท อาคารสถานที่ 
60,100 บาท กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 62,590 บาท ศูนย์อุทธณณ์คุ้มครองสิทธิ 
53 ,000 บาท ค่าใช้จ่ายตามสิทธิประมาณ 1 ล้านบาท PP&P 462,208 บาท บรย. 
594,000 บาท ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำไม่เกิน 30 % 1,084,240 บาท ทั้งหมด 5,101,705 
บาท การติดตาม บรย. จะติดตามในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  และติดตามทางแอพพลิเคชั่น
ไลน์  เพ่ือให้ ได้ตามเป้ าหมายกรมอนามัย  ไตรมาสที่  1  ร้อยละ 73 ไตร มาสที่  2  
ร้อยละ 100 

 3.3.2 เงินบำรุง โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี  
  นางชณภา  ศรีหล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี นำเสนอสถานะเงินบำรุง
 ณ 30 กันยายน 2562 รายได้ ประมาณ 21,692,880 บาท รายจ่าย 21 ,940,000 
 บาท เนื่องจากมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้นจาก P4P สถานะเงินบำรุงอยู่ที่ 29,495,600 บาท โดย
 เฉลี่ย เมื่อเทียบ 2 ปีย้อนหลัง รายจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ปีละประมาณ 20 ล้านบาท  

 3.3.3 งบลงทุน โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ รายละเอียดแจ้งในไลน์กลุ่ม กบส. งบลงทุนต้อง
 เบิกจ่ายภายใน 20-24 มกราคม 2563 

 มติที่ประชุม:  รับทราบ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งรับไปดำเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา   
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อทราบ 
 นางสาวเกศรา  โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน นำเสนอเรื่อง 
 เพ่ือทราบ ดังนี้ 

 5.1 แนะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสม. มาปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2562 

 5.1.1 ทันตแพทย์หญิงวันวิสา ศิริจานุสรณ์  ทันตแทย์ชำนาญการ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

5.1.2 นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารนโยบาย
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 

5.2 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองมีคำสั่งที่ 61/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ เพิ่มกลุ่มงานใหม่ 1 กลุ่มงาน 



-๖- 
 

คือกลุ่มงานบริหารทางการแพทย์ โดยมีแพทย์หญิงวิยดา บุญเลื่อง นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็น
หัวหน้ากลุ่มงาน 

5.3 รายงานสรุปความคิดเห็นของผู้รับบริการระหว่างเดือนกันยายน 2562 (แบบระบบ
ประเมินความพึงพอใจออนไลน์และจุดรับฟังความคิดเห็น (กล่องแดง)) ได้นำความคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการมาปรับปรุงแล้ว ทั้งเรื่องไฟส่องสว่าง การชำระเงินผ่านระบบบัตรเคดิต ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2562 เป็นต้น และพบว่าผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นที่กล่องรับความคิดเห็นลดลง 
คำตชิม พบว่า วันหมดอายุที่ระบุในฉลากยา ไมต่รงกับความเป็นจริง และควรปรับปรุงห้องน้ำ
และหมอนในห้องกายภาพ 

 ประธานมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดังนี้ (1) ตั้งกล่องรับ
ความคิดเห็นในจุดที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด (2) การให้ความชื่นชมของผู้รับบริการ
ต่อบุคลากร สสม. ให้ทำบันทึกไว้ (3) ระมัดระวังเรื่องฉลากยา (4) การปรับปรุงห้องกายภาพ 
ห้องน้ำปรับปรุงโดยใช้งบลงทุน และคำนงึถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนหมอน 

5.4 รายงานสรุปผลหน่วยงานที่รับการฝึกอบรมและฝึกประสบการณ์ ณ แหล่งฝึกสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 นักศึกษาจากราชภัฏ  
พระนคร สาขาการจัดการสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกงานประสบการณ์
จำนวน 7 แผนก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงต้นเดือนกุมภาพนัธ์ 2563  

 มตทิี่ประชุม รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับดำเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
6.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรความฉลาดรอบรู้ด้านสุขภาพ และค้นหา
ประเด็นแนวทางการวิจัย ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งของนักวิจัย 
ปีงบประมาณ 2563 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 
ให้อาจารย์ตรวจสอบ อาจไม่ทันกับเวลา เนื่องจากมีการเร่งการใช้จ่ายงบประมาณ  

 ประธาน มอบหมายให้ทุกกลุ่มงานส่งร่างให้อาจารย์ตรวจสอบ และดำเนินงานควบคู่ไป
กับการตรวจสอบแก้ไขของอาจารย์โดยไม่ต้องรอให้หลักสูตรสมบูรณ์  

 มติที่ประชุม:  รับทราบ ผู้เกีย่วข้องรับไปดำเนินการ 

6.2 การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน cluster แม่และเด็ก และวันเรียนวัยรุ่น 
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 cluster วัยทำงาน ผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อม และศูนย์อุทธรณ์
คุ้มครองสิทธิ cluster ละ 2 ท่าน 

 มติที่ประชุม:  รับทราบ 
 

ปิดประชมุ เวลา 16.00 น.    
 

 
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา  แก้วคำ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางเตือนใจ  ชีวาเกยีรติยิ่งยง) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


