รายงานการประชุมกองการพยาบาลสาธารณสุขและศูนยประสานงาน
ครั้งที่ 3 /๒๕๕7
วันศุกรที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.– 16.00 น.
ณ หองประชุมกองการพยาบาลสาธารณสุข
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผูมาประชุม
๑. นางชุดาภรณ
ศิริสนธิ ผูอํานวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข ประธาน
๒. นางชนัญทิพพ
เรียงวิโรจนกิจ แทน
หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล
3. นางกัญญนลิน
พรหมมายนต
แทนหัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล
4. นางกรรภิรมย นวพันธุ
หัวหนากลุมงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล
5. นางวิไลพร มหัทธนาภิวัฒน ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
พิพัฒนปญญานุกูล
แทนหัวหนาพยาบาลอาวุโสศูนยประสานงานที่ ๑
6. นางสมคิด
7. นางดารุณณี พรมพันธใจ หัวหนาพยาบาลอาวุโสศูนยประสานงานที่
๒
8. นางจันทรา
คงลําพันธุ หัวหนาพยาบาลอาวุโสศูนยประสานงานที่
๓
9. นางศุภลักข
สุนทรยาตร
หัวหนาพยาบาลอาวุโสศูนยประสานงานที่
๔
10.นางสุพัตรา พรสุขสวาง
หัวหนาพยาบาลอาวุโสศูนยประสานงานที่ ๕
ไตรเทพชนะภัย หัวหนาพยาบาลอาวุโสศูนยประสานงานที่
๖
11.นางลัดดา
ผูไมมารวมประชุม
1. นางสาววาณีรัตน รุงเกียรติกุล
2. นางวรนุช เนตรพิศาลวนิช
3. นางเยาวนิจ จรัญเวโรจนศิริ

หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล ติดราชการ
หัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล ติดราชการ
หัวหนาพยาบาลอาวุโสศูนยประสานงานที่ ๑ ติดราชการ

ระเบียบวาระที่ ๑ 1.1 เรื่องแจงจากผูอํานวยการสํานักอนามัย
1.1.1 ปลัดกรุงเทพมหานคร ไดใหความเห็นชอบผลการประเมินหนวยงานที่มี
ผลงานดีเดนทางดานการบริหารความเสี่ยง โดยสํานักอนามัย ไดรับการคัดเลือกเปน
หนวยงานที่มีผลงานดีเดน ลําดับที่ 1 และไดเขารับรางวัลหนวยงานที่มี ผลงานดีเดน
และผูประสานงานดานการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
เขารับของที่ระลึก
จาก นายบรรจง สุขดี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557
ณ โรงแรมปริ๊นสพาเลซ มหานาค จํานวน 2 คน ไดแก
1. นางสาวอารยา อุดมทรัพย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานเลขานุการ สํานักอนามัย
2. นางสาวอรวรรณ อินทรานนท เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
ฝายพัสดุ สํานักงานเลขานุการ สํานักอนามัย
1.1.2 ศูนยบริการสาธารณสุข ที่ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน จาก
สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล จํานวน 3 แหง ไดแก
1. ศูนยบริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
2. ศูนยบริการสาธารณสุข 45 รมเกลา ลาดกระบัง
3. ศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ
/ไดเขารับ...

-2ไดเขารับใบประกาศนียบัตร รับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
ในงาน HA National Forum ครั้งที่ 15 ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 โดยมีผูอํานวยการสํานักอนามัย ผูอํานวยการ
กองการพยาบาลสาธารณสุข เขารวมเปนเกียรติในงานดวย
1.2 เรื่องแจงจากประธาน
1.2.1 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ขอใหขาราชการที่มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครไปใชสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาในวันอาทิตยที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 08.00
– 15.00 น.
1.2.2

เครือขายบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
วัน ที่ 27 มีนาคม 2557 มีการเดินรณรงคเครือขายบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพื่อประกาศจุดยืนที่จะใหบริการ
ทางการแพทยโดยไมเลือกปฏิบัติ ตอตานการทุจริตและการใชความ
รุนแรง ทุกรูปแบบ ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร หนาบริเวณองคพระ เวลา
13.30 น. โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานครเปนประธานเครือขายฯ
1.2.3 การพิจารณาคัดเลือกผูชวยหัวหนาพยาบาล ลําดับที่ 2 ขึ้นเปนผูชวย
หัวหนาพยาบาล ลําดับที่ 1
ขณะนี้คณะกรรมการไดใหคะแนนเรียบรอยแลว การใหคะแนน
เปนไป ตามเกณฑ โดยมีการสัมภาษณ คะแนนจะออกมาตามลําดับ คนที่ได
คะแนนสูงสุด 15 ลําดับ จะมีโอกาสไดเลือกศูนยบริการสาธารณสุข

1.2.4 การเลือกตั้งกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (อ.ก.ก)
กําชับใหขาราชการทุกคน ไปใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
เวลา
08.00– 15.00 น.ณ สํานักงานเขตที่มีรายชื่อ
1.2.5 การจัดพิธีรดน้ําขอพรอดีตผูบริหารสํานักอนามัย เนื่องในวันสงกรานต
กําหนดวันที่ 17 เมษายน 2557 รวมรับประทานอาหารกลางวัน ณ
บริเวณชั้น 7 หนาหองประชุมสํานักอนามัย 2 กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
เวลา 11.30 และรวมพิธีรดน้ําขอพรฯ เวลา 13.00 น. ขอเรียนเชิญ
ผูเขารวมงาน ศูนยประสานงานละ 10 คน กองฯละ 5 คน แตงกายชุดผาไทย
1.2.6 การจัดทําแบบเอกสารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสํานักอนามัย
กําชับใหศูนยบริการสาธารณสุข จัดทํางบประมาณฯ ใหตรงตาม
แบบแผนที่กําหนดไว ทบทวนในเรื่องของหมวดและรหัสบัญชี
1.2.7 การประกาศขึ้นทะเบียนวิชาชีพนักสังคมสังเคราะห
ประกาศเมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2556 ซึ่งจะตองขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตภายใน 4 ป นับแตวันที่ออกประกาศพระราชบัญญัติวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 (ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560)
1.2.8 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ กําหนดวันที่ 6 - 7 กันยายน 2557
ณ จังหวัดเพชรบุรี
/มติที่...

-3มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2557

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2557

ระเบียบวาระที่ 3

3. เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
เรื่องแจงจากกลุมงาน
เรื่องแจงกลุมงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล
โครงการการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล(ดานบริหารอนามัย) รุนที่ 14
มีกําหนดการเดินทางศึกษาดูงานตางจังหวัด ณ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
และจังหวัดตาก ในวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูชวยเหลือฉุกเฉินเบื้องตวันที่ 21,23,24 เมษายน 2557
กองการพยาบาลสาธารณสุข จะดําเนิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผูชวยเหลือฉุกเฉินเบื้องตน ใหกับพนักงานขับรถยนตและพนักงานทั่วไป บ 1
ของศูนยบริการสาธารณสุข จํานวนทั้งสิ้น 29 3 คน ระยะเวลาในการอบรม
จํานวน 3 รุน รุนละ 1 วัน ประกอบดวยการฝกอบรมภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติแบบ ไป-กลับ ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร โดยไดรับ
อนุมัติใชเงินนอกงบประมาณประเภท เงินบํารุงสถานบริการสาธารณสุข(บัญชี)
โครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ของสํานักอนามัยในการดําเนิน
โครงการฯ รวม 244,050 บาท(สองแสนสี่หมื่นสี่พันหาสิบบาทถวน)
โครงการดังกลาวขางตน มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอบรม มีความรูและเกิดทักษะ
ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องตน การเคลื่อนยายที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันเหตุการณ
เปนการพัฒนาและเตรียมความพรอมในการเผชิญเหตุและชวยเหลือผูประสบภัยได
อยางถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัยตามหลักวิชาการ
การประสานงานการรับขาราชการของสํานักอนามัย(พยาบาลเทคนิค) เขารับ
การศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กองการพยาบาลสาธารณสุข อยูระหวางดําเนินการประสานกับอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่องการเปดรับขาราชการของสํานักอนามัย
(พยาบาลเทคนิค) เขารับการศึกษาตอในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในเบื้องตน
ไดรับการตอบรับจากอาจารยจากมหาวิทยาลัยดังกลาว แตตองผานมติของ
มหาวิทยาลัย ในการนี้กองการพยาบาลสาธารณสุข จะดําเนินการทําหนังสือประสาน
กับทางมหาวิทยาลัยเรื่องหลักสูตรดังกลาวเปนลําดับตอไป หากทางมหาวิทยาลัย
สามารถเปดหลักสูตรดังกลาวได จะเปนการศึกษาในปงบประมาณ 2557

/รายงาน...

-4รายงานความกาวหนาและขอสรุปการจัดทําสื่อสิ่งพิมพทางการพยาบาลใน
ปงบประมาณ 2557 ไดวางแผนผลิตสื่อทางการพยาบาลดังนี้
1. แผนพับเรื่องการดูแลผูปวยใสสายสวนปสสาวะ จํานวน 10,000 แผน
เปนเงิน 30,000 บาท ดําเนินการขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักงาน
พัฒนาระบบสาธารณสุขเรียบรอยแลว แกไขภาพใหเหมาะสม สวยงาม และ
ดําเนินการผลิตได
2. คูมือการดูแลใหอาหารทางสายยางแกผูปวยตอเนื่องที่บาน จํานวน
3,500 เลม เปนเงิน 70,000 บาท ดําเนินการขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขเรียบรอยแลว มีแกไขรายละเอียดของภาพ
ใหเหมาะสม สวยงามแลว ดําเนินการผลิตได
3. กองการพยาบาลไดดําเนินโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทํา
สมรรถนะประจํากลุมภารกิจพยาบาลคลินิกวัณโรค และคลินิกโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ อยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2556 และในป 2557 ไดเชิญ ดร.ปทมา สุขสันต
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิดานบริหารทรัพยากรบุคคล วิพากษตรวจสอบความถูกตอง
แมนยํา พรอมนําเสนอรางสมรรถนะดังกลาว เรียนผูอํานวยการกองควบคุมโรคเอดสฯ
พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหา และดําเนินการปรับปรุงแกไข จัดพิมพ
พรอมสงคูมือดังกลาวไปยังศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพ
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่พยาบาลคลินิกวัณโรค และคลินิกโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธใชประโยชนในการเรียนรู ทําความเขาใจและพัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถตามระดับสมรรถนะที่สํานักอนามัยคาดหวัง
4. กองการพยาบาล ไดทําหนังสือแจงศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง ทบทวน
ความตองการจางบุคคลภายนอกตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานการพยาบาล
ของศูนยบริการสาธารณสุข ตามแบบฟอรม กพส. บ.1 และ บ.2 โดยสามารถ
ดาวนโหลดไดที่เว็ปไซดกองการพยาบาลสาธารณสุข สงขอมูลกลับ
กองการ พยาบาลสาธารณสุข ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ขณะนี้มีศูนยบริการ
สาธารณสุขสงมาแลว 35 แหง
การสัมภาษณผูสมัครไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี ในป 2558 กําหนด
สัมภาษณ วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น. ซึ่งมีผูสมัครสง
ผลงานมา จํานวน 1 ราย
เรื่องแจงจากกลุมงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล
๑. โครงการการพัฒนามาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย (PHCA)
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
1.1 ศูนยบริการสาธารณสุขที่ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล จํานวน ๓ แหง ไดแก ศูนยฯ ๔๑, ศูนยฯ ๔๕ และ
ศูนยฯ ๕๖ เขารับใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
ในงาน HA National Forum ครั้งที่ ๑๕ ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี
ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยสถาบันไดเรียนเชิญผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการสํานักอนามัยและผูอํานวยการกองพยาบาลสาธารณสุข เปนแขกผูมีเกียรติ
ในงาน รวมทั้งไดเชิญขาราชการสํานักอนามัย จํานวน ๑๕ คน เขารวมแสดงความยินดี
/1.2 กําหนด...

-51.2 กําหนดการการเยี่ยมเพื่อเตรียมความพรอม (Pre Survey) ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 12 แหง ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วันที่
25 มี.ค 57
26 มี.ค 57
27 มี.ค 57
1 เม.ย 57
2 เม.ย 57
3 เม.ย 57
8 เม.ย 57
9 เม.ย 57
10 เม.ย 57
22 เม.ย 57
23 เม.ย 57
24 เม.ย 57

กําหนดการ
ศบส. 14
ศบส. 22
ศบส. 31
ศบส. 34
ศบส. 38
ศบส. 43
ศบส. 46
ศบส. 50
ศบส. 51
ศบส. 62
ศบส. 65
ศบส. 67

ผูเยี่ยมที่ 1
พญ.นันทา
นพ.บวร
พญ.นันทา
นพ.บวร
นพ.บวร
พญ.นันทา
นพ.บวร
นพ.บวร
พญ.นันทา
นพ.บวร
นพ.บวร
พญ.นันทา

ผูเยี่ยมที่ 2
อ.วรวรรณ
อ.วรวรรณ
อ.วรวรรณ
อ.เรวดี
อ.เรวดี
ภญ.ธิดา
ภญ.วิชชุนี
อ.เรวดี ภญ.ธิดา
ภญ.ธิดา
ภญ.วิชชุนี
อ.เรวดี

ผูเยี่ยมที่ 3
อ.ปนรัตน
อ.ปนรัตน
อ.ปนรัตน
ภญ.วิชชุนี
อ.พัทธีรา
อ.พัทธีรา
อ.ปนรัตน
อ.ปนรัตน
อ.พัทธีรา
อ.ถนิมรัตน
อ.ถนิมรัตน
อ.ถนิมรัตน

ฝกเยี่ยม

อ.มธุรส
อ.รัชนีวรรณ
อ.รัชนีวรรณ

๒. โครงการนิเทศงานบริการการแพทยและสาธารณสุข สํานักอนามัย กองการ พยาบาลสาธารณสุข
กลุมงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาลดําเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการนิเทศงานบริการ การแพทยและสาธารณสุข สํานักอนามัย
กลุมเปาหมาย คือ ขาราชการสํานักอนามัยจากสํานักงาน/กองตางๆ และผูที่เกี่ยวของ
จํานวน ๗๕ คน เปนการประชุมแบบไป – กลับ ระยะเวลาการประชุม ๑ วัน
ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมดินแดง
โรงแรมปริ้นซตั้น กรุงเทพมหานคร โดยวิทยากรเปนผูเยี่ยมสํารวจจากสถานบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล อ.เรวดี ศิรินคร
3. รางวัลตาราอวอรด เปนโครงการของชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง เพื่อ
มอบรางวัลใหแกบุคคลที่มีจิตอาสาซึ่งทําประโยชนเพื่อสังคม ขณะนี้ไดมีการเสนอ
ชื่อเพื่อรับรางวัล “ตาราอวอรด” ปที่ 3 (2557) จํานวน 6 ราย โดยการกรอก
ขอมูลในแบบประเมิน ระบุความดีที่ทํา 3 ความดี คือ
ดี 1 ความรับผิดชอบอยางยิ่งตอครอบครัว
ดี 2 ความรับผิดชอบอยางยิ่งตอหนาที่การงาน
ดี 3 การบําเพ็ญประโยชนอยางชัดเจน ตอสังคม และมวลชน
สําหรับผูที่สนใจ สามารถสง รายชื่อเพิ่มเติมได โดยการดาวนโหลดแบบประเมินที่
เว็บไซตกองการพยาบาลสาธารณสุขและสงกลับมาที่กลุมงานมาตรฐานฯ ภายใน
วันที่ 20 เมษายน 2557 และทางกองการพยาบาลสาธารณสุขจะทําการจัดสง
แบบประเมินไปที่ชมรมพยาบาลแบบประคับประคองเพื่อที่ทางชมรมฯจะสงไป
ที่เสถียรธรรมสถาน จะมีการรับรางวัล 2 ครั้ง ในรอบที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ
และรอบที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป ณ เสถียรธรรมสถาน
/เรื่องแจง...

-6เรื่องแจงกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
๑. โครงการใหบริการที่ดีที่สุดBest
( Service) กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย
ดําเนินโครงการการใชระบบการสงตอมารดาและทารกหลังคลอดที่บานของ
ศูนยบริการสาธารณสุข ดวยโปรแกรมMCH Refer ซึ่งเปนโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service) ของ สํานักอนามัย ซึ่งไดจัดประชุมชี้แจงศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง
68 แหง ณ หองประชุมสํานักอนามัย ๑ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง
กลุมเปาหมาย คือ หัวหนาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในชุมชนจํานวน
1 คน ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานในระบบสงตอมารดาและทารกหลังคลอด
ที่บาน รวมทั้ง บุคลากรที่เกี่ยวของของสํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขและกอง
สรางเสริมสุขภาพ ในวันจันทรที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕7 เวลา ๐9.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เรียบรอยแลวรวมทั้งได ขอความรวมมือศูนยบริการสาธารณสุขในการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดดังกลาวทั้ง 5 ตัวชี้วัด และศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง 68 แหง ไดดําเนินการ
ครอบคลุมตามตัวชี้วัด ดังกลาว โดยผลการดําเนินการพบวา
ตัวชี้วัดที่ 1 ศูนยสงตอเพื่อการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดที่บาน บันทึก
ขอมูลการสงตอมารดาและทารกหลังคลอดที่บานใน 6 สัปดาหแรก ที่ถูกตอง ครบถวน
เปนปจจุบัน รอยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเชื่อมโยง/เรียกใชขอมูลของศูนยสงตอเพื่อการ
ดูแลมารดาและทารกหลังคลอดที่บานไมเกิน 5 นาที/ครั้ง ในเดือน กุมภาพันธ 2557
โดยเฉลี่ยได 2 นาที/ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 4 มารดาและทารกหลังคลอดที่บาน (6 สัปดาหแรก) ที่สงตอใน
ระบบไดรับการดูแลสุขภาพที่บานตามเกณฑ เปาหมายตัวชี้วัด รอยละ 80 ในเดือน
กุมภาพันธ ไดรับการดูแลสุขภาพที่บานตามเกณฑรอยละ 93.02
ตัวชี้วัดที่ 5 มารดาที่มีภาวะแทรกซอน ไดรับการสงตอตามเกณฑมาตรฐาน
ในเดือนกุมภาพันธ จากรายงานทะเบียนพบวามารดาหลังคลอดที่มีภาวะสุขภาพ
เสี่ยงและปวย มีจํานวน 28 ราย พบมารดาที่มีภาวะแทรกซอน 1 ราย มีเตานม
อักเสบ (ฝ/หนอง) ทางศูนยบริการสาธารณสุข8 บุญรอดรุงเรือง ไดดําเนินการสง
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไปเรียบรอยแลว
๒. โครงการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพยาบาล สํานักอนามัย
กองการพยาบาลสาธารณสุข ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานัก
อนามัย ใหดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพยาบาล สํานักอนามัย ซึ่งประกอบดวยทีมจากสํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข กองการพยาบาลสาธารณสุข กองสรางเสริมเสริมสุขภาพ ศูนยบริการ
สาธารณสุข 41 และศูนยบริการสาธารณสุข 29 รวมทั้งกองควบคุมโรค
เรียบรอยแลวและ กําลัง วางแผนจัดการประชุมทีมคณะทํางานในวันที่ 1
เมษายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หองประชุมสํานักอนามัย 2 เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพยาบาล สํานักอนามัย ตอไป
/เรื่องแจง...

-7เรื่องแจงกลุมงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล
1. การพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยและผูสูงอายุในชุมชน
โครงการ: การพัฒนาศักยภาพผูดูแลCaregiver)
(
ผูสูงอายุในชุมชน ปงบประมาณ 2557
กําลังดําเนินการ จัดทําหลักสูตรและคูมือการดูแลผูสูงอายุติดเตียง และติดบาน
สําหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเยี่ยมบาน เปนวิทยากร ( TOT) สอนผูดูแลและ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผูสูงอายุติดบาน รวมทั้งจัดเตรียมชุดดูแลผูสูงอายุ
กลุมติดบานที่ปจจุบันไดผานความเห็นชอบการจัดทําสื่อสิ่งพิมพฯ
จาก
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9 /2557 ในวันที่
10 มีนาคม 2557 เรียบรอยแลว โดยมีแผนปฏิบัติการอบรมฯ สําหรับศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง ดังนี้
1.1 หลักสูตรวิทยากร (TOT) สอนผูดูแลผูสูงอายุที่ไมสามารถดูแลสุขภาพ
พื้นฐานดวยตนเองได (ผูสูงอายุติดเตียง) กลุมเปาหมาย พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
เยี่ยมบานที่ยังไมผานการอบรม (คนใหม) แหงละ 1 คน ระหวางวันที่ 8 - 10
เมษายน 2557
1.2 หลักสูตรวิทยากร (TOT) สอนผูดูแลผูสูงอายุติดบาน กลุมเปาหมาย
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเยี่ยมบาน ศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหงๆละ 2 คน
แบงเปน 2 รุน รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2557 และรุนที่ 2
ระหวางวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2557
1.3 การติดตามผลดําเนินโครงการฯ เริ่มตั้งแต ป 2556 – ปจจุบัน
พบวา พยาบาล TOT ของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง ดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพผูดูแลเพื่อดูแลผูปวยติดเตียงและผูสูงอายุในชุมชน ผานเกณฑตัวชี้วัด โดย
อบรมผูดูแลฯ จํานวน 14,9250 คน รวมทั้งอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน
680 คน ใหมีศักยภาพในการดูแลผูปวยและผูสูงอายุในชุมชน ที่ไมมีญาติและผูดูแล
ในขณะเดียวกัน ญาติ/ ผูดูแลและครอบครัว มีความพึงพอใจในบริการ และสามารถให
การดูแลผูปวยที่บานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผาน Application Group Line :Caregiver /ชองทางตางๆ
และรวบรวมผลงานอยูในรูปสื่ออิเลคทรอนิกส ปญหาอุปสรรคที่พบ สวนใหญคือ
เนื้อหาหลักสูตรการอบรมและระยะเวลาในการสอนผูดูแลและญาติที่บานใชเวลามาก
จากการสอนเปนรายบุคคลที่บาน ประกอบกับจํานวนผูปวยและผูสูงอายุในชุมชนมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น ขอเสนอแนะในการจัดอบรมพยาบาลเยี่ยมบานเพื่อเปน
วิทยากร TOT เพิ่มขึ้น
2. โครงการการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลสูงานวิจัย (R2R)
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลของศูนยบริการสาธารณสุขดวย
R2R และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยปจจุบันได
เริ่มดําเนินการใน กิจกรรมที่1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําโครงรางงานวิจัย R2R
ของพี่เลี้ยงนักวิจัย ณ ศูนยประสานงานที่ 1- 6 เรียบรอยแลว โดยศูนยบริการ
สาธารณสุขทุกแหงรวมกันจัดทําโครงรางการวิจัยจากงานประจํา ตรวจสอบคุณภาพ
จากผูทรงคุณวุฒิ และเสนอโครงการวิจัยเขาคณะกรรมการวิจัยในคน ของสํานักอนามัย
และกรุงเทพมหานครตอไป
/ทั้งนี้...

