รายงานการประชุมกองการพยาบาลสาธารณสุขและศูนย์ประสานงาน
ครั้งที่ 4 /๒๕๕6
วันพุธที่ 5 มิถนุ ายน 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองการพยาบาลสาธารณสุข
ผู้มาประชุม
๑. นางชุดาภรณ์
๒. นางสาววาณีรัตน์
3. นางชลลดา
4.นางวรนุช
๓.นางกรรภิรมย์
7. นางเยาวนิจ
8. นางวราภรณ์
9. นางจันทรา
10.นางศุภลักข์
๑2.นางเบญจา
๑4.นางนวลสมร

ศิริสนธิ
รุ่งเกียรติกุล
ภักดีประพฤทธิ์
เนตรพิศาลวนิช
นวพันธุ์
จรัญเวโรจน์ศิริ
จงประเสริฐ
คงลําพันธุ์
สุนทรยาตร์
โรหิตเสถียน
ชมศิริ

ผู้อํานวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข ประธาน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฯ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยฯ
หัวหน้ากลุม่ งานเทคโนโลยีฯ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ
แทนศูนย์ประสานงานที่ ๑
แทนศูนย์ประสานงานที่ ๒
ศูนย์ประสานงานที่ ๓
ศูนย์ประสานงานที่ ๔
ศูนย์ประสานงานที่ ๕
ศูนย์ประสานงานที่ ๖

มโนนุกุล
พรมพันธ์ใจ

ศูนย์ประสานงานที่ ๑
ศูนย์ประสานงานที่ ๒

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางภารดี

2. นางดารุณณี

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

1. เรือ่ งแจ้งจากผูอ้ ํานวยการสํานักอนามัย
1. วันเกิดสํานักอนามัย กําหนดการจัดงานวันสถาปนาสํานักอนามัย
“สี่ทศวรรษ สํานักอนามัย” วันที่ 13 มิถุนายน 2556 มีการทําบุญเลี้ยงพระเช้า
เวลา 7.00 น และพิธีทางศาสนาจากพระครูสุนทรพัฒนวิมล เจ้าอาวาสวัดดิส
หงษาราม ณ ห้องประชุม 1 สํานักอนามัย โดยมอบให้สํานักงานเลขานุการ สํานัก
อนามัยและกองการพยาบาลสาธารณสุขจัดกิจกรรม ในเวลา 11.00 – 16.00 น
มีการจัดงานที่ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ มีกิจกรรมต่างๆบนเวที การจัดบูธของผู้เข้า
อบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 13 มีพิธีมอบเกียรติ
บั ต ร และขอให้ ทุ ก หน่ ว ยงานร่ ว มจั ด กิ จ กรรม CSR ในหน่ ว ยงาน พร้ อ มทั้ ง ให้
รายงานให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยทราบด้วย
2. เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะตาม HAS (Health Accessbility Safety)
ของศูนย์บริการสาธารณสุขพบว่าจากการสุ่มตรวจ 8 แห่ง ผ่านเกณฑ์เพียง1 แห่ง
เท่านั้นมอบให้กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมดําเนินการให้คําแนะนํากับศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ไม่ผ่านด้วย
3. มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข พบว่ามีปัญหาเรื่องการหมุนเวียนอากาศ
เนื่องจากมีพื้นที่ที่เป็นระบบปิดมาก ทําให้มีผลกระทบต่อผู้มารับบริการ ขอให้
หน่วยงานให้ความสําคัญ รวมทั้งระบบบําบัดน้ําเสียพบว่าคุณภาพน้ําไม่ผ่านเกณฑ์ 18 แห่ง
/4. การเลือกตั้ง...

-24. การเลือกตั้ง อ.ก.ก สํานักอนามัย กําหนดให้มีการเลือกตั้ง
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 15.00 น.
มีผู้เข้ารับสมัครเลือกตั้ง จํานวน 8 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ
2. เรื่องแจ้งจากประธาน
1. มู ล นิ ธิ ช่ ว ยการสาธารณสุ ข ชุ ม ชน (ม.ส.ช.) สนั บ สนุ น งบประมาณโครงการ
พัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้านด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
พยาบาลครอบครัว เป็นโครงการนําร่องที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล และการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
3. หัวหน้าพยาบาลได้รับรางวัลศิษย์เก่าราชวิถีดีเด่น 2 ท่าน คือ
คุณณัฐจงกล นิตยสุทธิ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 19
คุณวิราสิณีย์ บินศิระวาณิช ศูนย์บริการสาธารณสุข 66
โดยมอบรางวัล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. ที่วิทยาลัยพยาบาลราชวิถี
4. การเสนอชื่อผู้ขอรับการพิจารณาพยาบาลดีเด่นของสภาการพยาบาล มีผู้เสนอ
ชื่อมา 6 คน ให้เสนอผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่กองการพยาบาล
สาธารณสุข
- สาขาระดับบริหารการพยาบาลปฐมภูมิ
ศูนย์ประสานงานที่ 2
เสนอ คุณปิยรัตน์ พลพงศ์

ศูนย์บริการสาธารณสุข 22

ศูนย์ประสานงานที่ 3
เสนอ คุณนพวรรณ ภัทรวงศา ศูนย์บริการสาธารณสุข 46
ศูนย์ประสานงานที่ 5
เสนอ คุณสุวิภา ปรัชญางค์ปรีชา ศูนย์บริการสาธารณสุข 47
- สาขาระดับปฏิบัติการพยาบาลปฐมภูมิ
ศูนย์ประสานงานที่ 2
เสนอ คุณรัชดา ทนุกิจ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 21

ศูนย์ประสานงานที่ 3
เสนอ คุณจินตนา ลิ่วลักษณ์

ศูนย์บริการสาธารณสุข 45

ศูนย์ประสานงานที่ 5
เสนอ คุณณัฐฐิญา โสพิศพรมงคล ศูนย์บริการสาธารณสุข 40
5. การจัดงานวันเกิดสํานักอนามัย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556
เวลา 11.00 – 16.00 น.ที่ โ รงแรมรามา การ์ เ ด้ น ท์ ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต
กรุงเทพมหานคร
/6.การเลือกตั้ง...

-36. การเลือกตั้ง อ.ก.ก. สํานักอนามัย ขอให้หน่วยงานกําชับข้าราชการทุกท่านไป
ลงคะแนนตามหน่วยที่สํานักอนามัยกําหนดไว้ ณ ศูนย์ประสานงานทั้ง 6 แห่ง
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 3

3. เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา
เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานต่างๆและศูนย์ประสานงาน
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
1.การจัดพิธีปิดหลักสูตรบริหารฯ (รุ่นที่ 13) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
2.การร่วมงานวันสถาปนาสํานักอนามัย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 กองการพยาบาล
สาธารณสุ ข จั ด บู ธ และการแสดงโดยคณะอบรมหลั ก สู ต รบริ ห ารการพยาบาล
(ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 13
3.การเชิญสถาบันต่างๆมาประชุมชี้แจงในการนําฝึกนักศึกษา เพื่อชี้แจงปัญหาต่างๆที่
พบในการฝึกนักศึกษา
4.สมรรถนะพยาบาล กําลังดําเนินการวิเคราะห์
พยาบาล

ทําโครงการยุทธศาสตร์ของการ

5.การอบรมปฐมนิเทศพยาบาลเข้าใหม่ กําลังดําเนินการ
6.ผลการสํารวจจํานวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ต้องการพยาบาล เสนอให้สํานักอนามัย
กลุ่มงานวิจัยฯ
1.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้สู่การวิจัย R2R” สําหรับข้าราชการสํานักอนามัย
มีการจัดอบรม 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมอลิซาเบท สะพานควาย กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมอลิซาเบท สะพานควาย กรุงเทพมหานคร
/กลุ่มงาน...

