รายงานการประชุมกองการพยาบาลสาธารณสุขและศูนย์ประสานงาน
ครั้งที่ 8/๒๕๕5
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๕5 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองการพยาบาลสาธารณสุข
ผู้มาประชุม
๑. นางชุดาภรณ์
๒. นางวรนุช
๓. นางกรรภิรมย์
4.นางชนัญทิพพ์
5. นางกัญญ์นลิน
6. นางเยาวนิจ
7. นางภารดี
8. นางวราภรณ์
9. นางดารุณณี
10.นางจันทรา
11.นางสาววาณีรัตน์
๑2.นางมณฑา
13.นางอุไรวรรณ
๑4.นางสุพัตรา
๑5.นางเบญจา
๑6.นางนวลสมร
17.นางเสริมสิริ

ศิริสนธิ
ผู้อํานวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข ประธาน
เนตรพิศาลวนิช หัวหน้ากลุม่ งานเทคโนโลยีฯ
นวพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ
เรียงวิโรจน์กิจ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฯ
พรหมายนต์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยฯ
จรัญเวโรจน์ศิริ ศูนย์ประสานงานที่ ๑ กลุ่มที่ ๑.๑
มโนนุกุล ศูนย์ประสานงานที่ ๑ กลุม่ ที่ ๑.๒
จงประเสริฐแทนศูนย์ประสานงานที่ ๒ กลุม่ ที่ ๒.๑
พรมพันธ์ใจศูนย์ประสานงานที่ ๒ กลุ่มที่ ๒.๒
คงลําพันธุ์
ศูนย์ประสานงานที่ ๓ กลุม่ ที่ ๓.๑
รุ่งเกียติกุล
ศูนย์ประสานงานที่ ๓ กลุ่มที่ ๓.๒
บัวเกิด
แทนศูนย์ประสานงานที่ ๔ กลุ่มที่ ๔.๑
กุลมาศ
แทนศูนย์ประสานงานที่ ๔ กลุ่มที่ ๔.๒
พรสุขสว่าง
แทนศูนย์ประสานงานที่ ๕ กลุ่มที่ ๕.๑
โรหิตเสถียร ศูนย์ประสานงานที่ ๕ กลุ่มที่ ๕.๒
ชมศิริ
ศูนย์ประสานงานที่ ๖ กลุ่มที่ ๖.๑
กิตติบัญชากุล แทนศูนย์ประสานงานที่ ๖ กลุ่มที่ ๖.๒

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางชลลดา
2.นางศุภลักข์

ภักดีประพฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยฯ
สุนทรยาตร์
ศูนย์ประสานงานที่ ๔ กลุ่มที่ ๔.๑

ระเบียบวาระที่ ๑

1. เรือ่ งแจ้งจากสํานักอนามัย
1.1 วันที่ 5 ธันวาคม 2555 กรุงเทพมหานครจะจัดพิธีเนื่องในวโรกาส
ครบรอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณลานคนเมือง โดย
จัดข้าราชการ 5,000 คน ร่วมพิธีถวายสักการะ และแปรตัวอักษร ภปร.โดย
สํานักอนามัยได้คัดข้าราชการที่บรรจุตั้งแต่ปี 2550 เข้าร่วมพิธี โดยกําหนด
วันซ้อม วันที่ 4 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้จะมีการแจกเสื้อและหมวกให้ผเู้ ข้ามา
ร่วมงาน
1.2 การจัดงานฉลองวันสถาปนากรุงเทพมหานคร วันที่ 14 ธันวาคม 2555
โดยกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2555 โดย กองสร้างเสริม
สุขภาพเป็นผู้รับผิดชอบหลัก วันที่ 14 ธันวาคม 2555 กองการพยาบาล
สาธารณสุข ทํา CSR ด้วยกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กกําพร้า/เด็กพิการ
/1.3 ร่าง...

-21.3 ร่างระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่...) พ.ศ...
แก้ไขเพิ่มเติมร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์ และ
สาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ใน
ข้อที่กําหนดชื่อตําแหน่งของบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขไม่
ตรงกับชื่อตําแหน่งในปัจจุบัน แก้ไขให้ตรงกับชื่อตําแหน่งในปัจจุบันเนื่องจาก
การกําหนดตําแหน่งและจัดตําแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญของ
หน่วยงานเข้าประเภทตําแหน่ง สายงานและระดับตําแหน่งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 มีผลทําให้บุคลากรทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขบางตําแหน่ง มีชื่อตําแหน่งเปลี่ยนไปจากเดิม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

2. เรือ่ งแจ้งจากประธาน
2.1 การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายงานพยาบาลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม /
ศึกษาต่อเนื่อง
ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดก่อนส่งมา
กองการพยาบาลสาธารณสุขเพื่อดําเนินการต่อไป
2.2 การร้องเรียนขอความเป็นธรรมของพยาบาลเทคนิค
พยาบาลเทคนิคได้ร้องเรียนไปยังสภาการพยาบาลเรื่องการศึกษา
ต่อเนื่องในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในการนี้สาเหตุที่ไม่สามารถสนับสนุน
การศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ได้ เนื่องจากปัจจุบันตําแหน่ง
พยาบาลเทคนิคของสํานักอนามัย ผู้ที่ดํารงตําแหน่ง จบวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หากมีความต้องการศึกษาต่อเป็นพยาบาล
วิชาชีพ ไม่สามารถทําได้ เนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ต้อง
ศึกษาต่อเนื่องอีก 2 ปี เพื่อเป็นพยาบาลเทคนิคจากนั้นต้องศึกษาต่อเนื่องใน
ระดับปริญญาตรี 2 ปีจึงจะได้วุฒิพยาบาลศาสตร์ แต่ในปัจจุบันหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น (พยาบาลเทคนิค) ไม่มี
สถาบันการศึกษาใดเปิดหลักสูตร ทําให้ไม่สามารถส่งพยาบาลเทคนิคที่มวี ุฒิ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศึกษาต่อเนื่องได้หากต้องการศึกษาต่อต้อง
ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 4 ปีเท่านั้น
2.3 ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล
ได้ดําเนินการพัฒนาสารสนเทศรายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
พยาบาล และพยาบาลเวชปฏิบัติของศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง
การพัฒนาข้อมูลบุคลากร ทางการพยาบาลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
และพัฒนาโปรแกรมทีเ่ กี่ยวข้อง ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ
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3. เรือ่ งสืบเนือ่ ง
3.1 การสอบคัดเลือกพยาบาลใหม่ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
ดําเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ซึ่งผ่าน
การสอบสัมภาษณ์จํานวน 80 คนและรอลงทะเบียนเพื่อบรรจุต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรือ่ งแจ้งจากกลุม่ งานต่าง ๆและศูนย์ประสานงาน
กลุม่ งานพัฒนาบุคลากรฯ
1.โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย)
รุน่ ที่ 13
1.1 กําหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 4 มิถุนายน 2556
พิธีเปิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
1.2 กําหนดสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการอบรม วันที่ 3 ธันวาคม 2555
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกองการพยาบาลสาธารณสุข
หนังสือเวียนออกไปศูนย์บริการสาธารณสุขแล้ว วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ศูนย์ฯ 1 – 30 วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ศูนย์ฯ 31–50 วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ศูนย์ฯ 51–68 และกองต่างๆวันที่ 3 ธันวาคม 2555
เวลา 14.45– 16.00 น.
กําหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ยังไม่แน่นอน จะ
ประกาศให้ทราบทาง website ของกองการพยาบาลสาธารณสุข ขอให้
ติดตามได้ทาง website
2. เรือ่ ง ศึกษาต่อในระดับต่าง
2.1 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาอบรม โดย
พยาบาลสํานักอนามัยสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์จํานวน 15 คน คิดเป็น
100 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้ผู้สมัครกําลังดําเนินการเตรียมเอกสารการทําสัญญา
ลาศึ ก ษา กองการพยาบาลสาธารณสุ ข ดํ า เนิ น การขออนุ มั ติ ทุ น ผ่ า นทาง
สํ า นั ก งานพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข และทํ า เรื่ อ งขอผ่ อ นผั น การชํ า ระ
ค่ า ลงทะเบี ย นกั บ คณะพยาบาลศาสตร์ เ กื้ อ การุ ณ ย์ เนื่ อ งจากกํ า หนด
ลงทะเบียนวันที่ 29-30 พฤศจิกายน ไม่สามารถขออนุมัติได้ทัน
2.2ปริญญาโท ได้ทุนทั้งหมดจํานวน 5 ทุน มีผผู้ ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์
ใช้ทุน จํานวน 4 ราย ได้แก่ (เวียนรับสมัคร 2 รอบ)
1.นางสาวบุษกรทิพย์ มะตูม นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
กองการพยาบาลสาธารณสุข
2.นางศุภมาศ
ศรีหาบุตร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 10
3.นางสาวสุประวีณ์ ภู่พงษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 23
4.นางณัฐติยา บุญศรีบาดาล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 57
/โดยผู้สมัคร...

-4โดยผู้สมัครทั้งหมดต้องดําเนินการสมัครสอบด้วยตนเองและแจ้งผลการสอบ
กลับมายังกองการพยาบาลสาธารณสุข เนื่องจากหากไม่ผ่านการคัดเลือกต้อง
ทําเรื่องคืนทุนกับสํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุ ข ทุนที่ เหลื ออี ก 1 ทุน
สํ า นั ก งานพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข กํ า หนดให้ คื น ทุ น ภายในวั น ที่ 30
พฤศจิกายน 2555
3. การประชุมวิชาการต่างประเทศ
กําหนด Present abstract รอบที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองการพยาบาลสาธารณสุข โดยมีผู้
ส่งผลงาน จํานวน 3 ราย รอบที่ 1 ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นางวรรณา งาม
ประเสริฐ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21
4. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัตแิ บบประเมินส่วนต่างขีดความสามารถสรรถ
นะวิชาชีพ
กองการพยาบาลสาธารณสุข จะดําเนินโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติแบบ
ประเมินส่วนต่างขีดความสามารถสรรถนะวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ถ่ายทอดสมรรถนะวิชาชีพที่องค์กรคาดหวัง แผนกําหนดเส้นทางการฝึกอบรม
(Training Road Map) แผนพัฒนาข้าราชการเป็นรายบุคคล(IDP:Individual
Development Plan) และหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสายงานพยาบาล
สํานักอนามัย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
พยาบาล และนักวิชาการจากกองวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระดับชํานาญ
การ-ชํานาญการพิเศษ จํานวนทั้งสิ้น 90 คนรูปแบบไป-กลับ ระหว่างวันที่
17-18 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00 – 16.00น. ณ โรงแรมตะวันนา
กรุงเทพมหานคร
กลุม่ งานมาตรฐานฯ
1.สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาล
ทั้งสิ้นจํานวน 68 ศูนย์ฯ
2.กลุ่มเป้าหมายในการรับรองคุณภาพการพยาบาลปีงบประมาณ 2556
จํานวน17 ศบส.ได้แก่ ศบส. 14 , 16 ,18 , 55 , 37,46 , 15 ,
56 , 66 , 4 , 61 , 2 , 19 , 49 , 26 , 33, 28
3.โครงการ การพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข ( PHCA ) จะ
ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพบริการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6, 7 ธ.ค. 55 ,
9,10 ม.ค. 56 ณโรงแรม นารายณ์ กรุงเทพมหานคร
(ตามเอกสารแนบ 01,02,03)
กลุม่ งานเทคโนโลยีฯ
๑. ศูนย์ส่งต่อเพื่อการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด สํานักอนามัย
1.1 ผลการดําเนินงาน การส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอดฯ
(6 สัปดาห์แรก)ตามแผนพัฒนาการดูแลมารดาและทารกหลัง คลอด
( 6 สัปดาห์แรก)สํานักอนามัย ปี พ.ศ. 2555 โดยรวม ๒,๗๒๑ ราย
ตั้งแต่เริ่มดําเนินการเดือน พฤษภาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
/ดังรูปที่ 1...

-5ดังรูปที่ 1
2,721 ราย
300
00
250
00
200
00
150
00
100
00
50
00
0

13 ราย682 ราย711 ราย
7 ราย505 ราย71
31 ราย 79

รูปที่ 1 : มารรดาหลังคลอด ได้
ไ รับการส่งต่อฯระหว่างเดือน พฤษภาคม –๓๓๑ ตุลาคม๒๕๕๕๕

มารรดาวัยใส (อายยุน้อยกว่าหรือเท่
อ ากับ ๑๕ ปี) โดยรวม ๖๓
๖ ราย คิดเป็ปน
ร้อยละ2.๓๒
ย
ได้รัรบั การส่งต่อ ตัต้งแต่เริ่มดําเนินินการเดือน พฤษภาคม–
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕๕
ดังรูปที่ 2
7
6
5
4
3
2
1
0

6.45 %
พฤษภาคม

5.06 %

มิถุนายน
7%
2.77
2.38 % 2.11 %
2.32 %
1.61 %

กรกฏาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
รวม(พค.‐ตคค.)

รูปที่ 2 : มารรดาวัยใส (อายุน้นอยกว่าหรือเทท่ากับ ๑๕ ปี) ไดด้รับการส่งต่อในนเดือน
พฤษภาคม –๓๑ตุ
– ลาคม ๒๕๕๕๕

ทั้งนี้หน่วยงงานที่ส่งต่อมาารดาและทารรกหลังคลอดมมากที่สดุ พบวว่า โรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย์
ก
ส่งต่อมากที่สุดจํานวน ๒,๓๓๓ ราย คิดเป็นร้
น อยละ
๙๙.๕๓รายยละเอียดดังนี้
2500
2000
1500
1000
500
0

2333 ราย
1 ราย

7 ราย

3 ราย

ม
กหลังคลอดมากกที่สุดในเดือน พฤษภาคม
พ
–
รูปที่ 3 : หน่วยงานที่ส่งต่อมารดาและทารก
๓๑ตุลาคม๒๕๕๕
/สรุป...
ป
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1.2สรุ ป การเยี่ ย มบ้ า นมารดาหลั ง คลอดและทารกแรกเกิ ด – 6 สั ป ดาห์
ภายหลั ง การส่ ง ต่ อ ตามเกณฑ์ จํ า นวนหญิ ง หลั ง คลอดที่ ได้ รั บ การเยี่ ย มบ้ า น
๑,๓๑๐ ราย พบ Cases 1,0๖๖ รายและทารกหลังคลอด 6 สัปดาห์ จํานวน
๑,๓๑๔ รายพบ Cases1,0๖๖ ราย
1.2.1 ผลการเยี่ยมมารดาพบว่า เยี่ยมพบ Cases ร้อยละ ๘๑.๓๗ มารดามี
ภาวะผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ร้อยละ 4.๖๙ คลอดปกติ ร้อยละ 7๔.๑๑ ส่วน
ใหญ่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ96.1๕ มีโรคประจําตัว ร้อยละ 6.๓๘
โดยสรุปมีภาวะสุขภาพปกติร้อยละ 9๓.๕๓ เสี่ยงร้อยละ ๔.๕๐ และเจ็บป่วย
ร้อยละ 2.1๖
1.2.2 ผลการเยี่ยมทารกพบว่า เยี่ยมพบ Case ร้อยละ ๘๑.๑๓ พบ
ทารกคลอดก่อนกําหนด ร้อยละ 8.๕๔ น้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ
8.๕๔ มีภ าวะแทรกซ้อน ได้แ ก่ ตั วเหลือง การติ ดเชื้ อ ตั วเขี ยว การหายใจ
ผิดปกติ และโรคหัวใจ เป็นต้น ร้อยละ 17.๑๖ ได้รับวัคซีน BCG ร้อยละ 9
๒.๘๗HBV1 8๕.๔๖ พัฒนาการตามวัย ผิดปกติ ร้อยละ ๓.๒๘ และร้อยละ 2.๒
5 ยังไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมได้อย่างถูกวิธี โดยสรุป ภาวะสุขภาพทารกปกติ
ร้อยละ 9๖.๐๖ มีภาวะเสี่ยงร้อยละ 3.๑๙ และมีป่วยโรค ๐.๘๔ พบปัญหาที่
ต้องการความช่วยเหลือ ร้อยละ 2.๙๑ โดยกิจกรรมที่ดําเนินการมากที่สุดคือ
การวัด ความยาว วัดรอบอก และวัดรอบศีรษะ ร้อยละ ๗๙.๓๗
๒. ปัญหา อุปสรรคการส่งต่อเพื่อการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด สํานัก
อนามัย
ได้แก่ ความหลากหลายของรูปแบบการรวบรวมข้อมูลและจัดส่งข้อมูลผลการ
เยี่ยมบ้าน (HV๐๓.๑ และ HV๐๔.๑ ) ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการบันทึกข้อมูลและรายงานผลของศูนย์ส่งต่อฯ ที่ล่าช้า และไม่เป็น
ปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการดําเนินการรับส่งข้อมูลและ
การรายงานผลต่อไป
๓. การเผยแพร่ข้อมูลการส่งต่อเพื่อการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด สํานัก
อนามัย
ข้อมูลผลการดําเนินงาน การส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร Download ข้อมูลต่างๆ ได้ที่
http:// phn.bangkok.go.thเข้าห้องศูนย์ส่งต่อเพื่อการดูแลมารดาและทารก
หลังคลอดที่บ้าน สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กลุม่ งานวิจยั ฯ
กลุ่มงานวิจัยฯจัดทําโครงการ 2 โครงการดังนี้
1.โครงการการพัฒนางานบริการพยาบาลสู่งานวิจัย ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะ
2.โครงการกรุงเทพห่วงใยใส่ใจดูแลสุขภาพที่บ้าน อยู่ระหว่างให้กลุ่มงาน
หลักประกันสุขภาพ พิจารณาเพื่อขออนุมัติโครงการ
/มติที่ประชุม...

เอกสาร01
แผนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเป้าหมาย
ตามมาตรฐานPHCA ปีงบประมาณ 2556
โดยพีเ่ ลีย้ งคุณภาพ
ศปง.
เป้า
หมาย

ศบส.
เป้า
หมาย

1.1

7
23
55

1.2.

9

2.1

32
41

2.2

21
68

3.1

44
45

3.2

15
56

4.1

24
61

ครั้งที่ 1
ระหว่าง
28 ม.ค–
1 ก.พ 56

ครั้งที่ 2
ระหว่าง
18 ก.พ. –
22 ก.พ. 56

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 3
ระหว่าง
ระหว่าง
รายชือ่ พี่เลีย้ งคุณภาพ
17,18,19
18 มี.ค. –
เม.ย. 56
22 มี.ค. 56
1.นางลลิตา วงศ์พิเชฐชัย
2.นางชวันรัตน์ เจียมอุดมสิน
3.นางสาววันเพ็ญ เรืองเสน
1. นางยุพดี เชาวณาพรรณ์
2.นางกัญญ์นลิน พรหมมายนต์
3.นางสาวปัทมา เติมบุญ
1.นางลลิตา วงศ์พิเชฐชัย
2.นางชวันรัตน์ เจียมอุดมสิน
1.นางภารดี มโนนุกุล
2.นางสาวจรวยพร กุลอํานวยชัย
1.นางวรนุช เนตรพิศาลวนิช
2.นายวิชัย อุทัยวรวิทย์
3.นางพรทิพย์ จักขุทิพย์
1.นางอรเพ็ญ เพชรรักษ์
2.นางกอบกุล จันทร์ตระกูล
3. นางสาวสุภาวดี ศรีนวล
1.นางดารุณณี พรมพันธ์ใจ
2.นางอําไพ วิทยวิโรจน์
1.นางสุจิราภรณ์ เพิ่มทองคํา
2.นางภวดี เทียนช้าง
1.นางสาวกาญจน์รวี ถิระเลิศพานิชย์
2.นางพจนา ทองเลิศ
1.นางเสาวลักษณ์ วัดสิงห์
2.นางสาวศุภาพร ลือเสียงดัง
1. นางสาวชุติมา โพธิ์แก้ว
2. นางสาวกุลธิดา เหลืองอ่อน
1. นางสุกัญญา หอมชะเอม
2. นางเสาวลักษณ์ แสงเนตร
1.นางสาวกชมน ภูมิเมือง
2. นางธนารักษ์ เทพชาลี
1.นางมัทธนีวัฒนปาณี
2. นางเชาวนี เพชระบูรณิน
3. นางภัทริยา สุขสุมิตร

ศปง.
เป้า
หมาย

ศบส.
เป้า
หมาย

4.2

3
6

5.1

40
47

5.2

33
36

6.1

29
39

6.2

42
59

ครั้งที่ 1
28 ม.ค–
1 ก.พ 56

ครั้งที่ 2
18 ก.พ. –
22 ก.พ. 56

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
18 มี.ค. –
17,18,19
รายชือ่ พี่เลีย้ งคุณภาพ
22 มี.ค. 56
เม.ย. 56
1. นางสมจิตร ตั้งใจอาวรณ์
2. นางสกาวดี ดอกเทียน
1. นาวาอากาศตรีหญิงปอฤทัย บุรพรัตน์
2. นางทรงพร วิทยานันท์
3. นายรุ่งโรจน์ โพธิ์คํา
1. นางภคพร บุศยประจง
2. นางเจตนีพงคพนาไกร
1. นางสาวพชรอร สมบูรณ์วิจิตร
2. นายเดชาชัช สายเมธางกุร
3. นายวัชรอําพล อําพลจันทน์
1. นางรัตนา บรรณาธรรม
2. นางศุภลักษม์ สุขกิจ
3. นางซูรียา ซนีเย็ง
1. นางสาวเพชรรัตน์ เสถียรเมธากุล
2. นางกมลสิริ รวีวรรุ่งจํารัส
1. นายจิระ ขาววิจิตร
2. นางนวลสมร ชมศิริ
1. นางสาวลาวัณย์ บุณยมานนท์
1. นางสาวรัตนา มนต์ประจักษ์
2. นางสาวชุติกาญจน์ตรีนวภัทร
1. นางกรรภิรมย์ นวพันธุ์
2. นางสาวพรพิมล พรแก้ว
3. นางอภิรดี ศรีอุบล

เอกสาร 02
แผนการเยี่ยมสํารวจ/นําศูนย์บริการสาธารณสุขเข้าสูก้ ระบวนการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานPHCA ปีงบประมาณ 2556
ศปง.
ศบส.
เป้าหมาย เป้าหมาย
1.1
7
23

Pre-survey
2 พฤษภาคม 2556
7 พฤษภาคม 2556

55
1.2.

9

2.1

32

8 พฤษภาคม 2556

41
2.2

3.1

21
68

9 พฤษภาคม 2556

44

14 พฤษภาคม 2556

45
3.2

15

15 พฤษภาคม 2556

56
4.1

24

16 พฤษภาคม 2556

61
4.2

3
6

5.1

20 พฤษภาคม 2556

40
47

21 พฤษภาคม 2556

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา
Survey
2 กรกฎาคม 2556
1.
2.
3 กรกฎาคม 2556
1.
2.
4 มิถุนายน 2556
1.
2.
5 มิถุนายน 2556
1.
2.
4 กรกฎาคม 2556
1.
2.
6 มิถุนายน 2556
1.
2.
11 มิถนุ ายน 2556
1.
2.
8 กรกฎาคม 2556
1.
2.
9 กรกฎาคม 2556
1.
2.
12 มิถนุ ายน 2556
1.
2.
10 กรกฎาคม 2556 1.
2.
17 มิถนุ ายน 2556
1.
2.
11 กรกฎาคม 2556 1.
2.
18 มิถนุ ายน 2556
1.
2.
19 มิถนุ ายน 2556
1.
2.
15 กรกฎาคม 2556 1.
2.
20 มิถนุ ายน 2556
1.
2.
16 กรกฎาคม 2556 1.
2.

รายชือ่ ทีป่ รึกษา

ศปง.
ศบส.
เป้าหมาย เป้าหมาย
5.2
33
36
6.1

ครั้งที่ 2

22 พฤษภาคม 2556

29
39

6.2

ครั้งที่ 1

23 พฤษภาคม 2556

42
59

27 พฤษภาคม 2556

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
24 มิถนุ ายน 2556
1.
2.
17 กรกฎาคม 2556 1.
2.
25 มิถนุ ายน 2556
1.
2.
18 กรกฎาคม 2556 1.
2.
26 มิถนุ ายน 2556
1.
2.
24 กรกฎาคม 2556 1.
2.

รายชือ่ ทีป่ รึกษา

เอกสาร03
แผนการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
ตามมาตรฐานPHCA ปีงบประมาณ 2556
โดยพีเ่ ลีย้ งคุณภาพ
ศปง.

ศบส.

1.1

5
12
14
16
18
63
1
13
20
8
10
34

1.2.
2.1

2.2

22
35
37
57

3.1

43
46
64

3.2

4
25
50
52
66
17
51
53
60

4.1

ครั้งที่ 1
ภายใน
เดือน ก.พ.

ครั้งที่ 2
ภายใน
เดือน มี.ค.

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ภายใน
ภายใน
รายชือ่ พี่เลีย้ งคุณภาพ
เดือน เม.ย. เดือน พ.ค.
1. นางลลิตา วงศ์พิเชฐชัย
2. นางชวันรัตน์ เจียมอุดมสิน
3. นางสาววันเพ็ญ เรืองเสน
4. นางชลลดา ภักดีประพฤทธิ์
5. นางกัญญ์นลิน พรหมมายนต์
6. นางสาวปัทมา เติมบุญ
1. นางภารดี มโนนุกุล
2. นางสาวจรวยพร กุลอํานวยชัย
1. นางวรนุช เนตรพิศาลวนิช
2. นายวิชัย อุทัยวรวิทย์
3. นางพรทิพย์ จักขุทิพย์
4. นางอรเพ็ญ เพชรรักษ์
5. นางกอบกุล จันทร์ตระกูล
6. นางสาวสุภาวดี ศรีนวล
1. นางยุพดี เชาวณาพรรณ์
2. นางสุจิราภรณ์ เพิ่มทองคํา
3. นางภวดี เทียนช้าง
4. นางดารุณณี พรมพันธ์ใจ
5. นางอําไพ วิทยวิโรจน์
1. นางสาวกาญจน์รวี ถิระเลิศพานิชย์
2. นางพจนา ทองเลิศ
3. นางเสาวลักษณ์ วัดสิงห์
4. นางสาวศุภาพร ลือเสียงดัง
1. นางสาวชุติมา โพธิ์แก้ว
2. นางสาวกุลธิดา เหลืองอ่อน
3. นางสุกัญญา หอมชะเอม
4. นางเสาวลักษณ์ แสงเนตร
1.นางสาวกชมน ภูมิเมือง
2. นางธนารักษ์ เทพชาลี
3. นางมัทธนีวัฒนปาณี
4.นางเชาวนี เพชระบูรณิน
5. นางภัทริยา สุขสุมิตร

ศปง.

ศบส.

4.2

2
11
19
38
48
49
62
67

5.1

5.2

26
27
30
31

6.1

28
58

6.2

54
65

ครั้งที่ 1
ภายใน
เดือน ก.พ.

ครั้งที่ 2
ภายใน
เดือน มี.ค.

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 3
ภายใน
รายชือ่ พี่เลีย้ งคุณภาพ
ภายใน
เดือน เม.ย. เดือน พ.ค.
1. นางสมจิตร ตั้งใจอาวรณ์
2. นาวาอากาศตรีหญิงปอฤทัย บุรพรัตน์
3. นางทรงพร วิทยานันท์
4. นายรุ่งโรจน์ โพธิ์คํา
1. นางสกาวดี ดอกเทียน
2. นางเจตนีพงคพนาไกร
3. นางภคพร บุศยประจง
4. นายวัชรอําพล อําพลจันทน์
5. นางสาวพชรอร สมบูรณ์วิจิตร
1. นางรัตนา บรรณาธรรม
2. นางศุภลักษม์ สุขกิจ
3. นางซูรียา ซนีเย็ง
4. นางสาวเพชรรัตน์ เสถียรเมธากุล
5. นางกมลสิริ รวีวรรุ่งจํารัส
1. นายจิระ ขาววิจิตร
2. นางนวลสมร ชมศิริ
3. นางสาวลาวัณย์ บุณยมานนท์
4. นายเดชาชัช สายเมธางกุร
1. นางสาวรัตนา มนต์ประจักษ์
2. นางสาวชุติกาญจน์ตรีนวภัทร
3. นางกรรภิรมย์ นวพันธุ์
4. นางสาวพรพิมล พรแก้ว
5. นางอภิรดี ศรีอุบล

