รายงานการประชุมกองการพยาบาลสาธารณสุขและศูนยประสานงาน
ครั้งที่ 7 /๒๕๕6
วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.
ณ หองประชุมกองการพยาบาลสาธารณสุข
ผูมาประชุม
๑. นางชุดาภรณ ศิริสนธิ
ผูอํานวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข ประธาน
๒. นางสาววาณีรัตน รุงเกียรติกุล
หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากรฯ
3. นางชลลดา ภักดีประพฤทธิ์
หัวหนากลุมงานวิจัยฯ
4. นางวรนุช เนตรพิศาลวนิช
หัวหนากลุมงานเทคโนโลยีฯ
5. นางกรรภิรมย นวพันธุ
หัวหนากลุมงานมาตรฐานฯ
6. นางภารดี มโนนุกุล
หัวหนาพยาบาลอาวุโสศูนยประสานงานที่ ๑
7.นางดารุณณี พรมพันธใจ หัวหนาพยาบาลอาวุโส
ศูนยประสานงานที่ ๒
8. นางจันทรา
คงลําพันธุ หัวหนาพยาบาลอาวุโส
ศูนยประสานงานที่ ๓
9. นางศุภลักข
สุนทรยาตร
หัวหนาพยาบาลอาวุโส ศูนยประสานงานที่ ๔
10.นางเบญจา
โรหิตเสถียร
หัวหนาพยาบาลอาวุโสศูนยประสานงานที่ ๕
11.นางนวลสมร
ชมศิริ
หัวหนาพยาบาลอาวุโส
ศูนยประสานงานที่ ๖
12.นางเยาวนิจ จรัญเวโรจนศิริ หัวหนาพยาบาลอาวุโสศูนยบริการสาธารณสุข 23
13.นางวรภรณ จงประเสริฐ หัวหนาพยาบาลอาวุโสศูนยบริการสาธารณสุข 8
14.นางจิรพรรณ พรธารักษเจริญ หัวหนาพยาบาลอาวุโสศูนยบริการสาธารณสุข 15
15.นางมณฑา บัวเกิด
หัวหนาพยาบาลอาวุโสศูนยบริการสาธารณสุข
51
16.นางสุพัตรา พรสุขสวาง หัวหนาพยาบาลอาวุโสศูนยบริการสาธารณสุข
62
17.นางเสริมสิริ กิตติบัญชากุล หัวหนาพยาบาลอาวุโสศูนยบริการสาธารณสุข
54
ระเบียบวาระที่ ๑

๑. เรื่องแจงจากประธาน
1.1 การลาออกของขาราชการรายนางชลลดา ภักดีประพฤทธิ์ ตําแหนง
นักวิชาการพยาบาลชํานาญงานพิเศษ กลุมงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการ
พยาบาล
1.2 ขอแนะนําขาราชการคนใหมของกองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย
รายนางเรณู กรรโณ ตําแหนงนักวิชาการพยาบาลชํานาญการ กลุมงานวิจัย
และพัฒนาระบบบริการพยาบาล
1.3 การจัดทําโครงสรางของกองการพยาบาลสาธารณสุข ขณะนี้กองการพยาบาล
สาธารณสุข กําลังดําเนินการสงขอมูลใหกับฝายการเจาหนาที่เพื่อปรับ
โครงสรางเปนสํานักงานการพยาบาลสาธารณสุข
1.4 การจัดทํางบประมาณแนวใหม ผูอํานวยการสํานักอนามัยมอบใหทุกสวน
ราชการจัดเก็บขอมูลงบประมาณป 2556 เพื่อประเมิน Unit Cost เชน
Home Health Care ตองเก็บตัวเลขมาและใชแบบฟอรมเดิมกอน
/1.5 การจัดทํา...

-21.5 การจัดทําแผนยุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักอนามัย กําลังจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของสํานักอนามัย และมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนและ
จัดทํากรอบยุทธศาสตร 4 ป ในวัน 3 ตุลาคม 2556 ของกองการพยาบาล
สาธารณสุขมี การดูแลผูสูงอายุฯ และมาตรฐานการพยาบาล
1.6 ปงบประมาณ 2557 อ.ก.ก. สามัญประจําสํานักอนามัย จะมีการประชุม
ปละ 2 ครั้ง คือเดือนเมษายน และเดือนกันยายน จะไมมีการยายเปนรายเดือน
1.7 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2557
หมวดรายจายอื่น กองการพยาบาลสาธารณสุข ไดรับอนุมัติ 2 โครงการ คือ
โครงการการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ดานบริหารอนามัย)
รุนที่ 14 และโครงการการพัฒนามาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข
สํานักอนามัย (PHCA) เทียบเคียงมาตรฐานสากล
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องพิจารณา
เรื่องแจงจากศูนยประสานงานและกลุมงานตางๆ
กลุมงานวิจัยฯ
1. โครงการกรุงเทพหวงใยใสใจดูแลสุขภาพที่บาน กําลังดําเนินการสงมอบชุด
ดูแลผูที่ไมสามารถดูแลสุขภาพพื้นฐานดวยตนเองได ใหกับศูนยบริการ
สาธารณสุข เพื่อมอบใหผูดูแลที่ไดรับอบรม สวนคูมืออยูระหวางจัดพิมพ
จะดําเนินการจัดสงไดในตนเดือน ตุลาคม 2556
2. กําลังดําเนินการเขียนโครงการในป 2557 เพื่อขอความเห็นชอบโดยใชเงิน
นอกงบประมาณ เงินสปสช. จํานวน 3 โครงการดังนี้
2.1 โครงการการพัฒนางานบริการพยาบาลสูงานวิจัย R2R
จะมีการแบงทีมพี่เลี้ยงนักวิจัยเปน 6 ทีม พี่เลี้ยงนักวิจัยของกองการพยาบาลสาธารณสุข 12 คน ตองเปนพี้เลี้ยงใหกับทางศูนยประสานงาน
2.2 โครงการอบรมวิทยากรหลักสูตรผูดูแลและอาสาสมัครสาธารณสุข ผูดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน
2.3 โครงการพัฒนาระบบบริการ Home Health Care
แบบ Case Management ระบบบริการ ตองทําหลักสูตร และคูมือ
กลุมงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล
1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการใชมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุขสาขา
สํานักอนามัย

/กองการพยาบาล...

-3กองการพยาบาลสาธารณสุข จะดําเนินการจัดประชุมชี้แจงการนํามาตรฐาน
ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา สูการปฏิบัติเพื่อเปนการพัฒนาตอยอดโดยจะ
ดําเนินการจัดการประชุมในวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ
หองประชุมสํานักอนามัย 1 อาคารสํานักการโยธา ขอเรียนเชิญหัวหนากลุม
งานเขารวมประชุมในวันดังกลาว
2. แจงผลการนําศูนยบริการสาธารณสุข 24 แหง เขาสูกระบวนการรับรอง
คุณภาพ ตามโครงการการพัฒนามาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข
สํานักอนามัย (PHCA)
ศูนยบริการสาธารณสุข

ผลการประเมิน

ศูนยบริการสาธารณสุข 41
ศูนยบริการสาธารณสุข 45
ศูนยบริการสาธารณสุข 56
ศูนยบริการสาธารณสุข 21
ศูนยบริการสาธารณสุข 32
ศูนยบริการสาธารณสุข 39
ศูนยบริการสาธารณสุข 42
ศูนยบริการสาธารณสุข 61
ศูนยบริการสาธารณสุข 9
ศูนยบริการสาธารณสุข 6
ศูนยบริการสาธารณสุข 24
ศูนยบริการสาธารณสุข 29
ศูนยบริการสาธารณสุข 3
ศูนยบริการสาธารณสุข 33
ศูนยบริการสาธารณสุข 40
ศูนยบริการสาธารณสุข 55
ศูนยบริการสาธารณสุข 59
ศูนยบริการสาธารณสุข 7
ศูนยบริการสาธารณสุข 15
ศูนยบริการสาธารณสุข 23
ศูนยบริการสาธารณสุข 36
ศูนยบริการสาธารณสุข 44
ศูนยบริการสาธารณสุข 47
ศูนยบริการสาธารณสุข 68
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D
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-4กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
ความคืบหนาการดําเนินงาน ป 2556
1. ศูนยสงตอดําเนินการตอเนื่องป 2556
1.1 ดําเนินการทั้ง 3 กิจกรรมเรียบรอยแลว ไดแก
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกและรวบรวมขอมูลการเยี่ยม
บาน (HV 03.1 และHV04.1) ดวยโปรแกรมสงตอเพื่อการดูแลมารดา และทารก
หลังคลอดที่บาน (MCH Refer) สําหรับศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง
ประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศการสงตอ
มารดาและทารกหลังคลอดที่บาน สํานักอนามัย สําหรับผูบริหารและบุคลากรที่
เกี่ยวของ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศมารดา
และทารกหลังคลอดที่บาน สํานักอนามัย กับระบบสารสนเทศทางดานสุขภาพของ
สํานักอนามัย (HCIS) สําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ
1.2 รายงานขอมูลการเยี่ยมบาน
(HV 03.1 และHV04.1)
ดําเนินการที่ศูนยสงตอ
2 . สารสนเทศทางการพยาบาล รวบรวมผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ
2556
2.1 แบบฟอรมรายงานหัวหนาพยาบาล
2.2 แบบฟอรมรายงานการปฏิบัติงานพยาบาลเวชปฏิบัติ
3 . โปรแกรมการบันทึกขอมูลสุขภาพครอบครัว Poff ๓ ป ๒๕๕๖
3.1 การจัดทํารายงานไดดําเนินการเสร็จสมบรูณเรียบแลว
รายงานการสํารวจขอมูลสุขภาพครอบครัว
- รายงานการเยี่ยมบาน
- รายงานการใหการพยาบาลผูปวยที่บาน
- รายงานสรุปการประเมินผลชุมชน
3.2 ตรวจสอบขอมูลรายงานการใหการพยาบาลผูปวยที่บาน มีบาง
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ยังไมครบตามตัวชี้วัดมาตรฐานการพยาบาล
3.3 ตรวจสอบขอมูลการลงบันทึกขอมูลสุขภาพครอบครัวจาก
โปรแกรม poff จากทะเบียนยอนลง 7 วัน รายงานทะเบียนการเยี่ยมบาน และ
รายงานทะเบียน การใหการพยาบาลที่บาน ยอนหลัง 30 วัน
แผนงานป 2557
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเปนตนแบบดานการบริหาร
มหานคร ( Mastering Best Service and Mega-City Management) ใน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.7 การเพิ่ม ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับการบริหารและพัฒนามหานคร
กลยุทธที่ 5.7.1 พัฒนาระบบเทคโนสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติ
ราชการสอดคลองกับแผนปฏิบัตริ าชการประจําป 255๗
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล ของ ศูนยบริการสาธารณสุข
สํานักอนามัยงบประมาณเปนเงิน 242,800 บาท
/กลุมเปาหมาย...

-5กลุมเปาหมาย เชิงปริมาณ - จํานวนผูเขารวมโครงการ 162 คน ประกอบดวย
กลุมเปาหมายหลัก
1.บุคลากรสายงานพยาบาลของศูนยบริการสาธารสุขบุคลากรที่เกี่ยวของ และ
เจาหนาที่ดําเนินการ รวม 150 คน
ผูเกี่ยวของ
1.วิทยากร จํานวน 12 คน
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาลของศูนยบริการสาธารณสุข ๖๘ แหง
2. เพื่อใหความรูและเสริมทักษะการใชงานสารสนเทศทางการ
พยาบาลสําหรับศูนยบริการสาธารณสุข ๖๘ แหง
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสงตอผูปวยเพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่บาน
สํานักอนามัย งบประมาณเปนเงิน 324,800บาท
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย
เชิงปริมาณ ครั้งที่ 1 - จํานวนผูเขารวมโครงการ 128 คน
ครั้งที่ 2 - จํานวนผูเขารวมโครงการ 202 คน
กลุมเปาหมายหลัก
1.บุคลากรสายงานพยาบาลของศูนยบริการสาธารสุข โรงพยาบาลในเครือขาย
บุคลากรที่เกี่ยวของ และเจาหนาที่ดําเนินการ รวม 320 คน
ผูเกี่ยวของ
1.วิทยากร จํานวน 10 คน
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบสงตอผูปวยระหวางศูนยบริการสาธารณสุข ๖๘ แหง
และโรงพยาบาลเครือขายในระบบสงตออยางตอเนื่อง
๒. เพื่อใหความรูและทักษะการเขาถึงระบบและโปรแกรมสงตอเพื่อการ
พยาบาลผูปวยตอเนื่องที่บาน สําหรับศูนยบริการสาธารณสุข ๖๘ แหง
และโรงพยาบาลเครือขายระบบสงตอ
กลุมพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล
1. กลุมงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการจัดทําสมรรถนะพยาบาลคลินิกวัณโรค และคลินิกโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ จัดทําสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ สํานักอนามัย
ใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในขอบเขต
งานพยาบาลคลินิกวัณโรค และคลินิกโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และเปน
ประโยชนตอการวางแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ โดยจัดประชุมเสร็จสิ้น
แลว เมื่อวันที่ 2 และ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ หองประชุมกองการพยาบาลสาธารณสุข การประชุมดังกลาวฯ ดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย และจะดําเนินการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกลาว ให
กองฯ ที่เกี่ยวของทราบ เพื่อประโยชนในการพัฒนามาตรฐาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ตอไป

/2.กลุมงาน...

-62. กลุมงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล ไดสํารวจพยาบาลผูประสงค
ศึกษาตอในปงบประมาณ 2558 ในเบื้องตนเพื่อประกอบการจัดทําแผน
งบประมาณการฝกอบรมพัฒนาสงศึกษาตอ สรุปดังนี้
2.1 สงแบบสํารวจกลับคืนมาทั้งหมด 45 ศูนยบริการสาธารณสุข
และ 1 กลุมงานฯไมสงแบบสํารวจกลับคืนมาทั้งหมด 23 ศูนยบริการ
สาธารณสุข ไดแก 6, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 22, 23, 27,
28, 32, 35, 39, 42, 44, 48, 52, 53, 54, 55, 61, 65
2.2 จํานวนผูประสงคเรียน ปริญญาเอก 3 คน
2.3 จํานวนผูประสงคเรียน ปริญญาโท 14 คน
2.4 จํานวนผูประสงคเรียน ปริญญาตรี 31 คน
2.5 จํานวนผูประสงคเรียน การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ
ทั่วไป 42 คน
2.6 จํานวนผูประสงคเรียน การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาควบคุมการติด
เชื้อ 8 คน
2.7 จํานวนผูประสงคเรียนการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผูสูงอายุ 10 คน
2.8 จํานวนผูประสงคเรียน การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาจิตเวช 8 คน
2.9 จํานวนผูประสงคเรียน การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาอื่นๆ 3 คน
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลผูปวยภาวะฉุกเฉิน ไดรับความ
เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการจากผูอํานวยการสํานักอนามัยเรียบรอย
แลว ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนขออนุมัติโครงการและ
ขออนุมัติใชเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินบํารุงสถานบริการสาธารณสุข (บัญชี) โครงการสราง
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ของสํานักอนามัย จะดําเนินการจัดระหวางวันที่ 14
- 17 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมรัชดาซิตี้
หวยขวาง กรุงเทพฯ ผูเขารับการอบรม คือ พยาบาลวิชาชีพผูปฏิบัติงาน ณ
หองปฏิบัติการพยาบาล หรือผูแทน ขณะนี้อยูระหวางการเวียนแจงศูนยบริการ
สาธารณสุขเพื่อขอรายชื่อผูเขารับการอบรม
4. จากการประชุมรวมระหวางสํานักอนามัย และสถาบันการศึกษาตางๆใน
การวางระบบรับ-สง นักศึกษาจากสถาบันตางๆมาฝกงานภาคสนามในสํานัก
อนามัย มีสถาบันการศึกษาหลายแหงมาเขารวมประชุมโดยมีผูอํานวยการสํานัก
อนามัยเปนประธาน ที่ประชุมมีมติใหถือปฏิบัติ ดังนี้

/ระบบ...

-7ระบบการรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาฝกงานภาคสนามในศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
ผูอํานวยการสถาบันการศึกษาสงบันทึกขอนํานักศึกษาฝกงาน
ผูอํานวยการสํานักอนามัย
กองการพยาบาลสาธารณสุขพิจารณาดําเนินการ ตรวจสอบความพรอมในการรับฝกนักศึกษา ดังนี้
1. ความซ้ําซอนกันในชวงเวลาของการฝกนักศึกษาหลายสถาบันในคราวเดียวที่ศูนยฯ
กองการพยาบาลฯจะประสานชวงเวลาตามลําดับคิวนับจากวันที่บันทึกถึงสํานักอนามัย
2. ศูนยบริการสาธารณสุข ที่มีสถาบันประสงคจะลงฝกมีพยาบาลพี่เลี้ยง(Preceptor) ตาม
เกณฑที่สภาการพยาบาลกําหนดหรือไม (ผานการอบรมหลักสูตรพยาบาลพี่เลี้ยงที่ผานการ
รับรองจากสภาการพยาบาลและมีการขึ้นทะเบียนพี่เลี้ยงนักศึกษาที่กองการพยาบาล

ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข พิจารณายืนยันการรับฝก ความพรอมสถานที่
ยานพาหนะที่จะสนับสนุนตามความเหมาะสม

กองการพยาบาลสาธารณสุข รวบรวมขอมูลความพรอมและบันทึกยืนยันจาก
ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข ในการรับฝกงาน

ผูอํานวยการสํานักอนามัยอนุมัติการรับฝกงาน
กองการพยาบาลสาธารณสุข

แจงการอนุมัติไปที่สถาบัน

สิ้นสุดการดําเนินการ
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-8ขณะนี้ไดแจงใหทุกสถาบันทราบแลว และกําลังดําเนินการเวียนแจงผูอํานวยการ
ทุกแหงทราบ และถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน
5. สรุปรายชื่อผูที่เขาเสนอโครงการประชุมวิชาการตางประเทศ ในป 2557
ไดรับทุนจากสํานักงบประมาณในการจัดงบประมาณใหพยาบาลไปรวมสัมมนาใน
เวทีตางประเทศ มีพยาบาลสมัครมา 6 ราย นําเสนอผลงานเชิงประจักษเปน
ภาษาตางประเทศ และไดรับทุนศึกษาดูงานในประเทศออสเตรเลีย จํานวน 10
คน ซึ่งจะคัดเลือกตอไป
6. โครงการ การ อบรมเสริมสรางความรูความเขาใจการปฏิบัติการพยาบาล
สาธารณสุ ขพื้นฐาน ในหนวยบริการปฐมภูมิ ไดรับความเห็นชอบในหลักการให
ดําเนินโครงการจากผูอํานวยการสํานักอนามัย เรียบรอยแลว ผูเขารับการอบรม
ไดแก นักวิชาการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพเขาใหม พยาบาลที่โอนยายศูนยบริการ
สาธารณสุข และไมเคยผานการอบรมปฐมนิเทศมากอน จํานวน 76 คน
ทั้งนี้กองการ
พยาบาลสาธารณสุข ไดสงแบบสํารวจขอรายชื่อมาที่กองการพยาบาลสาธารณสุข
แตพบวามีบางศูนยฯ หัวหนาพยาบาลไมไดสอบถามพยาบาลลกลุมโอนยายวาเคย
ผานการปฐมนิเทศ มาหรือยังจึงขอใหชวยตรวจสอบอีกครั้งและแจงชื่อดวน
ที่คุณปญญภัสส ปานจันทร เพื่อจะไดดําเนินการในปตอไป การอบรมนี้จะเปน
การสอนความรู ทักษะการพยาบาลสาธารณสุข และจะสงฝกงานกับหัวหนา
พยาบาลอาวุโส 1 เดือน ตามวัตถุประสงคการฝกที่ไดเคยมอบใหหัวหนาพยาบาล
อาวุโสทราบมาแลว ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติ
ใชเงินนอกงบประมาณ คาดวาจะจัดในวันที่ 24-25 และ 28-31 ตุลาคม 2556
ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ หวยขวาง กรุงเทพฯ (เตรียมรายชื่อผูอบรมที่สงมาและแบบ
ประเมินการฝกงานพยาบาลใหม)
7. สรุปผลการประเมินสวนตางขีดความสามารถสมรรถนะวิชาชีพ
(Gap Assessment Tools) ระหวางวันที่ 5 –31 มีนาคม 2556 กองการ
พยาบาลสาธารณสุขไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักอนามัยเพื่อสงแบบ
ประเมินสวนตางขีดความสามารถสมรรถนะวิชาชีพ ( Gap Assessment Tools)
ใหพยาบาลวิชาชีพทุกระดับในศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง 68 แหง ไดทดลองใชใน
เบื้องตนเฉพาะแบบประเมินตนเอง กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย
กรุงเทพหมานคร สมรรถนะรวมประจําวิชาชีพ การปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุข
จําแนกเปน 3 ระดับ ดังนี้
1) ระดับ 1 (ปฏิบัติการ)
2) ระดับ 2 (ชํานาญการ)
3) ระดับ 3 (ชํานาญการพิเศษ)
พบวาในจํานวนพยาบาลวิชาชีพ ๕๓๔ คน มีพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงาน ณ
ศูนยบริการสาธารณสุข ไมผานการประเมินจํานวน ๒๑๒ คน คิดเปนรอยละ
๓๙.๗๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยระดับตําแหนงที่ประเมินตนเองไมผาน
มากที่สุดเรียงตามลําดับดังนี้
1) พยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการ ไมผานการประเมินตนเอง คิดเปนรอย
ละ ๗๐.๘ โดยวิธีการพัฒนาเพื่อใหมีสมรรถนะตามที่องคกรคาดหวังในระดับที่ ๒
มีหลายวิธี ไดแกการมอบหมายงานเปนโครงการ การฝกปฏิบัติ การใหคําปรึกษา
หารือ และการฝกอบรมและสัมมนาในหลักสูตรการปฏิบัติการพยาบาล
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-9และการพยาบาลสาธารณสุข (Core Functional Job Competency :
CJC 201) เพื่อพัฒนาสมรรถนะรวมวิชาชีพ ที่มุงเนนการเลือกใชฐานขอมูลดาน
สุขภาพมาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อจัดทําโครงการแกไขปญหาสุขภาพที่ซับซอน
ใหครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ และความสามารถในการถายทอดความรูดานสุขภาพเพื่อ
มุงผลสัมฤทธิ์ใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได รวมทั้งการแสวงหาความรวมมือ
จากแหลงประโยชนตางๆเพื่อสรางเครือขายการพัฒนางาน
2) พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ ไมผานการประเมินตนเอง คิดเปนรอยละ
๑๙.๘ โดยวิธีการพัฒนาเพื่อใหมีสมรรถนะตามที่องคกรคาดหวังในระดับที่ ๑ คือ
การสอนงาน และการฝกปฏิบัติงานที่ครอบคลุมประเด็นการปฏิบัติการพยาบาล
และการบันทึกไดถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานศูนยบริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัย การจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อใหบริการเชิงรุก
3) พยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษ ไมผานการประเมินตนเอง คิดเปน
รอยละ ๙.๔ โดยวิธีการพัฒนาเพื่อใหมีสมรรถนะตามที่องคกรคาดหวังในระดับ
ที่ ๓ มี หลายวิธี ไดแกการมอบหมายงานเปนโครงการการใหคําปรึกษาหารือ และ
การฝกอบรมและสัมมนาในหลักสูตร การปฏิบัติการพยาบาลและการพยาบาล
สาธารณสุข ( Core Functional Job Competency: CJC 201) เพื่อพัฒนา
สมรรถนะรวมวิชาชีพที่มุงเนนการประยุกตใชทฤษฎีการพยาบาล ในการวิเคราะห
สังเคราะห ขอมูลจากงานประจําสูงานวิจัย การทบทวนแนวทางปฏิบัติเพื่อคิด
คนหาวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) และการคิดคนเพื่อสรางนวัตกรรม
ทางการพยาบาล
8. สื่อทางการพยาบาลที่กองการพยาบาลสาธารณสุขจัดทํา เพื่อวัตถุประสงคให
พยาบาลศูนยบริการสาธารณสุขใชประกอบการเยี่ยมผูปวยเรื้อรังที่บาน มีดังนี้
1) แผนพับ เรื่อง การปองกันการเกิดแผลกดทับและการพลิกตะแคงตัว
จํานวน 20,000 แผน เผยแพรใหศูนยบริการสาธารณสุขละ 200 แผน
ในเดือนตุลาคม 2556
2) คูมือลางไตทางชองทองสําหรับประชาชน จํานวน 2,650 เลม
เผยแพรใหศูนยบริการสาธารณสุขละ 30 เลม ในเดือน ตุลาคม 2556
3) จัดทําชุดนิทรรศการเพื่อวัตถุประสงคใหกองการพยาบาลสาธารณสุข
และศูนยบริการสาธารณสุขไดใชในกิจกรรมการออกหนวยแพทย
เคลื่อนที่ และหนวยปฐมพยาบาล มีจํานวน 5 ชุด ดังนี้
- การปองกันการเกิดแผลกดทับและการพลิกตะแคงตัว
- การปฐมพยาบาลเพื่อลดไข
- การทําแผลดวยตนเองที่บาน
- การปฐมพยาบาลคนเปนลม
- การเขาเฝอกเบื้องตน
9. กลุมงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล จะดําเนินการประชุมการพัฒนา
หลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ดานบริหารอนามัย) และพิจารณาเกณฑคัดสรร
ผูเขารับการอบรม จํานวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ หองประชุม สํานักอนามัย 2 กทม. 2

/ครั้งที่ 2...

-10- ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ หองประชุม สํานักอนามัย 2 กทม. 2
- โดยมี ผูอํานวยการสํานักอนามัยเปนประธานการประชุม ซึ่งได
ดําเนินการจัดทําคําสั่งขอความเห็นชอบและขออนุมัติเงินนอก
งบประมาณฯ เรียบรอยแลว
- สวนหนังสือเชิญประชุมคําสั่งออกไปเรียบรอยแลว (เอกสารแนบ)
- ขณะนี้กําลังดําเนินการเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
10. แผน TN ป 2557 ที่ไดดําเนินการสง สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
เรียบรอยแลว มีรายละเอียดดังนี้
ปงบประมาณ 2557
10.1 โครงการการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ดานบริหาร
อนามัย) รุนที่ 14 ( CNP 401) ซึ่งไดอยูแผนงบประมาณตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,451,800 บาท ซึ่งเปนสวนที่จัดภายในประเทศ สวน
การศึกษาดูงานตางประเทศ (สวิส-เยอรมัน) คาดวาจะดําเนินการ ระหวางวันที่
19 กุมภาพันธ – 25 มิถุนายน 2557
10.2 โครงการการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามเสนทางการฝกอบรม ตาม
TN ที่เสนอไปไมไดรับอนุมัติ งบประมาณ แตจะดําเนินการขอเงินนอกงบประมาณ
จัดทําทั้งหมด จํานวน 3 หลักสูตร
1) โครงการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจําวิชาชีพเฉพาะกลุม
ภารกิจหัวหนาพยาบาล จํานวน3 กิจกรรม เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุง
สถานบริการสาธารณสุข ของสํานักอนามัย รวมจํานวน 185,150 บาท
- กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรการอบรมการบริหารการพยาบาลCNP
(
401) จํานวน 166,400 บาท
- กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรการบูรณาดานการพยาบาล (
CNP 501)
จํานวน 8,250 บาท
- กิจกรรมที่ 3 การติดตามประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาสมรรถนะประจําวิชาชีพเฉพาะกลุมภารกิจหัวหนาพยาบาล
จํานวน 10,500 บาท
- เปาหมาย ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ ที่ไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป
จํานวน 40 คน
- จํานวน 5 วัน
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผูปวยภาวะฉุกเฉิน
(CNP 312)
เปาหมาย พยาบาลวิชาชีพ (ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ)
จํานวน 68 คน
จํานวน 4 วัน
เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงสถานบริการสาธารณสุข
(บัญชี) โครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ของสํานัก
อนามัย จํานวน 195,300 บาท

/3) โครงการ...

-113) โครงการการอบรมเสริมสราง ความรูความเขาใจการปฏิบัติการ
พยาบาลสาธารณสุขพื้นฐานในหนวยบริการปฐมภูมิ (CJC 201)
เปาหมาย พยาบาลวิชาชีพ-นักวิชาการพยาบาล
(ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ)
จํานวน 6 วัน
เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบํารุงสถานบริการสาธารณสุข
ของสํานักอนามัย จํานวน301,300 บาท
10.3 ประชุมวิชาการตางประเทศ มี 3 หลักสูตร
1)
The 8th ICN International Nurse Practitioner /APNN
Conference เรื่อง Advanced Nursing Practice: Expanding Access and
Improving Healthcare Outcomes ณ Helsinki, Finland
- เปาหมาย พยาบาลวิชาชีพ-นักวิชาการพยาบาล
(ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการพิเศษ)
จํานวน 2 วัน
635,200 บาท (งบประมาณกรุงเทพมหานคร)
2) ICNI 2014: International Conference on Nursing Informatics
ณ Amsterdam, The Netherlands
เปาหมาย พยาบาลวิชาชีพ-นักวิชาการพยาบาล
(ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการพิเศษ)
จํานวน 2 วัน
568,800 บาท (งบประมาณกรุงเทพมหานคร)
3) โครงการ การศึกษาดูงาน ระบบการดูแลสุขภาพที่บาน ณ
ประเทศออสเตรเลีย
เปาหมาย พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการพยาบาล
- จํานวน 8 วัน
- 1,300,000 บาท (
งบประมาณกรุงเทพมหานคร)
11. แผน TN ปงบประมาณ 2558
11.1 โครงการการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล
(ดานบริหารอนามัย) รุนที่ 15 (CNP 401)
เปาหมาย พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการพยาบาล
จํานวน 57 วัน
- 1,788,400 บาท (งบประมาณกรุงเทพมหานคร)
11.2 โครงการหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะรวมประจําวิชาชีพ
การปฏิบัติการพยาบาลและการพยาบาลสาธารณสุข มี 3 กิจกรรม
ดังนี้
1) กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานพยาบาล
สํานักอนามัย แกพยาบาลที่โอน/ยาย/บรรจุและแตงตั้งใหม
จํานวน 18,000 บาท
2) กิจกรรมที่ 2 การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการพยาบาลและการ
พยาบาลสาธารณสุข(CJC 201) จํานวน 399,200 บาท

/3) การติดตาม...

-123) การติดตามประเมินผลหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
รวมประจําวิชาชีพการปฏิบัติการพยาบาลและการพยาบาล
สาธารณสุข จํานวน 50,925 บาท
- เปาหมาย บุคลากรที่โอน/ยาย/บรรจุเขารับราชการใหม ใน
สังกัดสํานักอนามัย และคณะกรรมการประเมินสมรรถนะ
พยาบาลโอน/ยาย/บรรจุแตงตั้งใหม ซึ่งเปนขาราชการ
กรุงเทพมหานคร
- จํานวน 6 วัน
- งบประมาณรวมเปนเงิน 468,125 บาท
11.3 โครงการพัฒนาบุคลากรสายงานพยาบาลตามเสนทางการฝกอบรม ตาม
สมรรถนะวิชาชีพ จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมที่ 1 การอบรมหลักสูตรการรวมรวมและวิเคราะหขอมูล
ทางการพยาบาลสาธารณสุขCNP
( 301) จํานวน 289,000 บาท
2) กิจกรรมที่ 2 การอบรมหลักสูตรการรวมรวมและวิเคราะหขอมูล
ทางการพยาบาลสาธารณสุขCNP
( 301) จํานวน 289,000 บาท
4) กิจกรรมที่ 3 การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบควบคุม
และปองกันการติดเชื้อ (CNP 312) จํานวน 320,000 บาท
- เปาหมาย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ – ชํานาญการพิเศษ
- จํานวน 15 วัน
- รวมงบประมาณ 898,000บาท
11.4 โครงการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจําวิชาชีพเฉพาะกลุมภารกิจ
หัวหนาพยาบาล จํานวน3 กิจกรรม เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงิน
บํารุงสถานบริการสาธารณสุขของสํานักอนามัย รวมจํานวน 185,150 บาท
1) กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรการอบรมการบริหารการพยาบาล
(CNP 401) จํานวน 166,400 บาท
2) กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรการบูรณาดานการพยาบาล
(CNP 501) จํานวน 8,250 บาท
3) กิจกรรมที่ 3 การติดตามประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาสมรรถนะประจําวิชาชีพเฉพาะกลุมภารกิจหัวหนาพยาบาล
จํานวน 10,500 บาท
- เปาหมาย ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ ที่ไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป
จํานวน 40 คน
- จํานวน 5 วัน
11.5 โครงการหลักสูตรการบูรณาการดานการพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบ
นิเทศการพยาบาลสูการปฏิบัติการพยาบาลเปนเลิศ (CNP 502)
จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนา จํานวน 4,000 บาท
2) กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงวิชาการ จํานวน 198,800 บาท
/-เปาหมาย...

-13เปาหมาย ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการและ
ปฏิบัติการ
จํานวน 3 วัน
รวมงบประมาณ 202,800 บาท
11.6 โครงการหลักสูตรการบูรณาการดานการพยาบาล (CNP 501)
- เปาหมาย พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการพยาบาล ระดับปฏิบัติการ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
- จํานวน 5 วัน
- 344,000 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑6.๐๐ น.

