
รายงานการประชุมคณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 ครั้งท่ี 1/2561 
วันที ่7 ธันวาคม 2560 

ณ โรงแรมแคนทาร่ี จังหวัดนครราชสีมา 
******************************************* 

 

รายชื่อคณะทาํงานพัฒนาองค์กรและผลงานคณุภาพ สคร.9 ที่เข้าประชุม  
1. คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 

1) นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อํานวยการ สคร.9 นครราชสีมา ประธาน 
2) นางสาวสุชัญญา มานิตย์ศิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ กรรมการ 
3) นางกาญจนา ยังขาว นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ กรรมการ 

2. คณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคณุภาพ สคร.9 
หมวด 1 การนําองค์การ 
1) นายอภิรัตน์ โสกําปัง             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ    ประธาน 
2) นางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
3) นางนันทนา แต้ประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4) นางญาดา โตอุตชนม์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
5) นางกัลยาณี จันธิมา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
6) นางปนัดดา ไชยชมภู            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
7) นายบัณฑิต  วรรณประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 
8) นายวิเศษ วริศรางกูล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 
9) นายเดชาธร วงศ์หิรัญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
10) นายนิยม ไกยปุย นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
11) นายเสวียน  คาํหอม  นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ  กรรมการ 
12) พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ กรรมการ 
13) นายดอกรัก ฤทธ์ิจีน เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส กรรมการ 
14) นายประดิษฐ์ บุญเอก เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  กรรมการ 
15) นางสาวนันท์นภัส สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
1) นายบัณฑิต วรรณประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ประธาน 
2) นางลักลีน วรรณประพันธ์   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
3) นางสาวพวงเพชร กฤษหมื่นไวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
1) นายเดชาธร วงศ์หิรัญ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
2) นางสาวสุทธิลักษณ์ หนูรอด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
3) นางอรณิชา เบลล ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
4) นางสาวลักขณา สีนวลแล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
5) นายประดิษฐ์ บุญเอก   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส กรรมการ 
6) นายดอกรัก ฤทธ์ิจีน เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส กรรมการ 
7) นางสาววิจิตรา สุริวินิจ นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ 
8) นางจันทกานต์ วลัยเสถียร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
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หมวด 4 การวัด การวัดวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 
1) นางญาดา โตอุตชนม์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ประธาน                                 
2) นายธีรศักด์ิ พรหมพันใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
3) นายภัทร สว่างดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ 
4) นางปาริชาติ จิตกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
5) นางสาวสาวิตรี นุแรมรัมย์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ 
6) นายจิระเดช พลสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
7) นายประวิทย์ ลายจันทึก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรรมการและเลขานุการ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
1) นางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ประธาน 
2) นางสาวกรรณิกา บัวทะเล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
3) นางอรสา ลัดขุนทด  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการ 
4) นางเมยุรี ประสงค์  นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
1) นายเสวียน คําหอม  นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ  ประธาน 
2) นางดวงจันทร์ จันทร์เมือง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
3) พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ กรรมการ 
4) นางสาวจันทรา กฤษณสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
5) นายปราณ สุกุมลนันทน์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
6) นางสาวอัจฉริยา มหาวงศ์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
7) นางสาวรัชนีกร คัชมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
8) นางสาวศศิพร บวบขม นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 
9) นายจิระเดช พลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์                 กรรมการและเลขานุการ 
10) นางสาวนันท์นภัส สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หมวด 7 ผลลพัธ์การดําเนินการ 
1) นายบัณฑิต วรรณประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ประธาน 
2) นางสาวสุทิภรณ์ บรรจงปรุ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กรรมการ  
3) นายภัทร สว่างดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ                               
4) นางสาวภัทรียา บุญเอ้ียว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 

   การพัฒนาผลงานคุณภาพ สคร.9   
1) นางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ประธาน 
2) นายวิเศษ วริศรางกูล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ    กรรมการ                               
3) นายนิยม ไกรปุย นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
4) นางสุนันทา พันขุนคีร ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
5) นายศรเพชร มหามาตย์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
6) นางสาวนันท์นภัส สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะทํางานที่ไม่เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากติดราชการ 
1) นางเบญจมาศ อุนรัตน์              นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 
2) นายสุริยันต์ บุติมาลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส กรรมการ 
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3) นางสมร นุ่มผอ่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
4) นางสาวขนิษฐา ขวัญน้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
5) นางอินท์ฉัตร สุขเกษม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อํานวยการ สคร.9 นครราชสีมา ทําหน้าที่ประธานการประชุม
คณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 ครั้งที่ 1/2561 กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 
 
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  
 นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อํานวยการ สคร.9 นครราชสีมา ประธานคณะกรรมการ
อํานวยการพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 ได้มอบแนวทางการดําเนินงาน ภายใต้ความไม่แน่นอน 
การเปลี่ยนแปลงสูงในการดําเนินงาน บุคลากรต้องปรับตัว การพัฒนาเคร่ืองมือต่างๆ ต้องเข้าถึงผู้ใช้งานได้ 
เช่น หลักสูตรการปรับพฤติกรรมต่างๆ หน่วยงานต้องเตรียมคน เตรียมความรู้ โดยในปี 2561 กรมควบคุม
โรคเน้นการดําเนินงาน PMQA หมวด 5 มุ่งเน้นบุคลากร ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุ่มเทและใช้เวลาให้คุม้ค่า 

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ 
 
วาระที่ 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร 
สคร.9 นครราชสีมา กล่าวถึงความสําคัญของการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งกรมควบคุมโรคกําหนดเป็น
ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ปี 2561 มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับ
ความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด 
(ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 6.1.2.2) ซึ่งการประชุมคณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 ครั้งที่ 
1/2561 มีวัตถุประสงค์การประชุมเพ่ือ 

(1) แจ้งคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคณุภาพ สคร.9  
(2) ทบทวนลักษณะสําคัญขององค์การ 
(3) ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 
ที่ประชุม – มีมติรับทราบ  

 
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

3.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 
แจ้งคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคณุภาพ สคร.9 ตามคําสั่ง สคร.9 ที่ 

100/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือดําเนินการพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 โดย
มีผู้รับผิดชอบทุกหมวด (Process Owner) ประกอบด้วย ผู้บริหาร และตัวแทนจากทุกกลุ่มงาน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ที่ประชุม – มีมติรับทราบ  
 

3.2 ทบทวนลักษณะสาํคญัขององค์การ 
คณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 ทบทวนรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ 

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 ของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยจัดทําข้อมูล
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ให้ครบถ้วน สอดคล้อง และทันสมัย จํานวนไม่เกิน 10 หน้า ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมควบคุมโรค (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ที่ประชุม – ทบทวนรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ และมีมติรับทราบ 
 

3.3 ประเมินตนเองตามเกณฑ์คณุภาพบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพืน้ฐาน ฉบับที่ 2  
การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 (Self 

Certified FL 2.0) โดยใช้โปรแกรมคํานวณผลการประเมนิองค์กรด้วยตนเอง เพ่ือหาจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ซึ่งสรุปโอกาสในการปรับปรุง (OFI) ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 โอกาสในการปรบัปรุง (OFI) จากการประเมินตนเองฯ ปี 2561 

 

หมวด คะแนน ร้อยละ โอกาสในการปรับปรุง (OFI)/ GAP ที่พบ 
1. การนํา
องค์การ  

4.88 97.60 LD4 - D/L ยังต้องมีการทบทวนและจัดทําแผนปรับปรุงวิธีการในการ
กํากับดูแลองค์การที่ดีทุกปี โดยกําหนดตัวช้ีวัดนําแต่ละกระบวนการ 
(Lead Indicator) ซึ่งกําหนดจากข้อกําหนดสําคัญที่ผู้บรหิารใช้ในการ
กํากับองค์การ 4 ด้าน ตัวช้ีวัดตาม (Lag Indicator) และวัดผลลัพธ์ใน
การกํากับดูแลองค์การที่ดี 

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ 

4.7167 94.33 SP2 - A ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ ยังไม่มี
แผนพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (Training road map) ที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม ซึง่จะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรและทิศทางการพัฒนา
ในภาพรวมของ สคร.9 ในอนาคต 

3. การให้
ความสําคัญ
กับ
ผู้รับบริการ
และผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

4.68 93.60 CS2 - D ข้อมูลความพึงพอใจยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจ เช่น 
กระบวนการสอบสวนโรค และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
ผู้รับบริการในอนาคต (แรงงานนอกระบบ ผู้ต้องขัง ต่างด้าว ผู้
เดินทาง) และผู้บังคับบัญชาทางนโยบาย 
CS3 - R/I ยังไม่มีการนําผลการวิเคราะห์ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ ไปจัดทําแผนการปรับปรุง
ผลผลิต บริการและกระบวนการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม 

4. การวัด การ
วิเคราะห์ และ
การจัดการ
ความรู้  

4.45 89.00 IT1 - A ยังไม่มีการเลือก และรวบรวมตัวช้ีวัดที่สําคัญของหน่วยงาน 
(ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง) อ่ืนๆ เช่น ตัวช้ีวัดคํารับรอง PA (ปลัดกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการ), คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมฯ, ยุทธศาสตร์, 
โรค, ความพึงพอใจ ความต้องการของผู้รับบริการ เป็นต้น เพ่ือเทียบ
เป้าหมายและแสดงให้เห็นแนวโน้มการดําเนินงาน 
IT4 - D ยังไม่มีการจัดทํา/เช่ือมโยงข้อมูลตัวช้ีวัดที่สําคัญของ
หน่วยงาน (ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง) อ่ืนๆ เช่น ตัวช้ีวัดคํารับรอง PA 
(ปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ), คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมฯ, 
ยุทธศาสตร์, โรค, ความพึงพอใจ ความต้องการของผู้รับบริการ เป็น
ต้น  เพ่ือเทียบเป้าหมายและแสดงให้เห็นแนวโน้มการดําเนินงาน 

5. การมุ่งเน้น
บุคลากร 

4.85 97.00 HR3 - D รูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมความผูกพันในองค์กรยังขาด
ความหลากหลาย เฉพาะกลุ่ม และมีช่วงเวลาจํากัด  
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หมวด คะแนน ร้อยละ โอกาสในการปรับปรุง (OFI)/ GAP ที่พบ 
6. การมุ่งเน้น
ระบบการ
ปฏิบัติการ 

4.92 98.40 PM2 - D/L ยังไม่มีการกําหนดตัวช้ีวัดแต่ละกระบวนการ (Lead 
Indicator) ซึ่งกําหนดมาจากข้อกําหนดที่สําคัญ หรือ การกํากับ
องค์การ 4 ด้าน หรือความสําเร็จของกระบวนการ เป็นต้น 

 
ที่ประชุม  – พิจารณาผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และมีมติรับทราบ 

– มอบหมายให้คณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคณุภาพ สคร.9 (ผู้รับผิดชอบราย
หมวด) นํา GAP ที่พบมาจัดทําแผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1-6 ส่งภายในวันที่ 31 
มกราคม 2561  

 
3.4 การพัฒนาผลงานคุณภาพของหน่วยงาน 

รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) เป็นรางวัลที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้แก่หน่วยงานที่พัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารงาน เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจให้ดีย่ิงขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมท้ัง
ส่งเสริมการบรหิารราชการให้มีระบบ หรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จนเกิดการทํางานร่วมกันในลกัษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสทิธิภาพ
อย่างย่ังยืน แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่  

1) สาขาบริการภาครัฐ  (TPSA)  
(1) ประเภทภาพรวมมาตรฐานการบริการ 
(2) ประเภทนวัตกรรมการบริการ 
(3) ประเภทบริการภาครัฐยอดเย่ียม  
(4) ประเภทการพัฒนาการบริการ  
(5) ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง  

2) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี 2561 กรมควบคุมโรคส่งหมวด 5 
3) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) 
ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. มีการประชุมช้ีแจงเกณฑ์ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (และกรมควบคุมโรค จะมี

การประชุมช้ีแจงเกณฑ์รางวัล (ผ่านระบบ VDO Conference) ในวันที ่21 ธันวาคม 2560  
 
การนําเสนอผลงานคณุภาพของหน่วยงาน ดังน้ี 
1) โปรแกรมฐานข้อมูลเฝ้าระวังและคัดกรองผูเ้ดินทางชาวกัมพูชาที่เข้ามารับบริการทาง

การแพทย์ในจงัหวัดสุรินทร์ มีการจัดทําโปรแกรมเพ่ือช่วยพัฒนาบริการตรวจได้เร็ว รักษา 
ติดตามผู้ป่วยจนหาย และป้องกันโรคไม่ให้กระจายในวงกว้าง  

2) ด่านชุมชนลดอุบัติเหตุ โดย สคร. สนับสนุนองค์ความรู้สอบสวนอุบัติเหตุ มีข้อเสนอแก้ไข แล้ว
ชุมชนลุกขึ้นมาแก้ปัญหาเอง ต่อมาขยับเป็นนโยบาย MOU และขยายผล 

3) การพัฒนาเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ในการตรวจ
วินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับสําหรับงานภาคสนาม เป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยแบบใหม่ ที่ สคร. ยังไม่
เคยใช้ ที่ตรวจเร็วและจําเพาะ ซึ่งกําลังพัฒนา 
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 ข้อเสนอแนะของวิทยากร แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสด์ิ อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
1) ต้ังต้นที่สภาพปัญหา ทีส่อดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ สคร. และมีผลลัพธ์ การดําเนินงาน ที่

เป็นเลิศ (มีการเทียบกับหน่วยที่มีการบริการคล้ายคลึงกับเรา) 
2) คําถามแรกต้องชัดเจนก่อน เราเห็นปัญหา ที่เป็นบทบาทหน้าที่ พันธกิจ หลักเรา เช่น เรามีพันธ

กิจเรื่อง ชายแดน แต่ให้เช่ือมโยงกับ IHR ว่า เราทําและผ่านทุกองค์ประกอบหรือไม่ (ทีผ่า่นมา 
ให้เลือกบางข้อ) แต่การเป็น performance excellence น้ันต้อง the best and differences 
วิธีการต่าง ส่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ เพ่ือให้ด่านอ่ืนๆ ทั่วประเทศ นําไปขยายผล 

3) เช่น ต้องติดตามคนไข้ที่มาที ่รพ. และที่อ่ืนๆ ซึ่งต้องวางแผน และหารือกับ รพ. แต่ต้องให้ รพ. 
เหล่าน้ันได้ประโยชน์ เช่น การดูแลต่อเน่ืองหลังจําหน่าย หรือช่วยติดตามหลังวางแผนจําหน่าย 
Discharge plan (ไม่ใช่ discharge ออกจาก รพ. แล้วปล่อยเลย) 

 
แผนการพัฒนาผลงานคณุภาพของหน่วยงาน  
1) วันที่ 21 ธันวาคม 2560 กรมควบคุมโรค จดัประชุมช้ีแจงเกณฑ์รางวัล (ผ่านระบบ VDO 

Conference)  
2) วันที่ 5 มกราคม 2561 สคร. ส่ง (ร่าง) ผลงานคุณภาพ 
3) กลางเดือนมกราคม 2561 กรมควบคุมโรค จัดคลินิกพัฒนาผลงานคุณภาพ 
4) เดือนมกราคม 2561 ปรับปรุงและพัฒนาผลงานก่อน ส่งกรมควบคุมโรค ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

2561  
 

ที่ประชุม – มีมติรับทราบ  
 
วาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

4.1 การสื่อสารและการประสานงานของคณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 
ช่องทางการสื่อสาร การรายงานผลการประชุม และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง กลุ่มพัฒนาองค์กรจะจัดส่งให้

คณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 ทางอีเมล์, Line: PMQA Team และเว็บไซต์ สคร.9 เมนู
ด้านซ้ายมือ หวัข้อ “การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน” (ที่ http://www.odpc9.org/PMQA/index.html) 

ที่ประชุม – มีมติรับทราบ 
 
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.  
 
 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ/ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ์/ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


