รายงานการประชุมกองการพยาบาลสาธารณสุขและศูนย์ประสานงาน
ครั้งที่ 7 /๒๕๕7
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกองการพยาบาลสาธารณสุข
เริม่ ประชุมเวลา 09.00 น.
ผูม้ าประชุม
๑. นางสาววาณีรัตน์
รุ่งเกียรติกุล
2. นางวรนุช
เนตรพิศาลวนิช
3. นางกรรภิรมย์
นวพันธุ์
4. นางวิไลพร
มหัทธนาภิวัฒน์
5. นางชนัญทิพพ์
เรียงวิโรจน์ศิริ
6. นางเยาวนิจ
จรัญเวโรจน์ศิริ
7. นางดารุณณี
พรมพันธ์ใจ
8. นางจันทรา
คงลําพันธุ์
9.นางศุภลักข์
สุนทรยาตร์
10.นางสุพัตรา
พรสุขสว่าง
11.นางลัดดา
ไตรเทพชนะภัย
12.นางสุภาวดี
สิทธาพร
13.นางสุธิดา
ณ ระนอง
14.นางมณฑา
บัวเกิด
15.เสริมศริ
กิตติบัญชากุล

รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
นักวิชาการพยาบาลชํานาญการ
หัวหน้าพยาบาลอาวุโสศูนย์ประสานงานที่ ๑
หัวหน้าพยาบาลอาวุโสศูนย์ประสานงานที่ ๒
หัวหน้าพยาบาลอาวุโสศูนย์ประสานงานที่ ๓
หัวหน้าพยาบาลอาวุโสศูนย์ประสานงานที่ ๔
หัวหน้าพยาบาลอาวุโสศูนย์ประสานงานที่ ๕
หัวหน้าพยาบาลอาวุโสศูนย์ประสานงานที่ ๖
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลอาวุโสศูนย์ประสานงานที่ 1
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลอาวุโสศูนย์ประสานงานที่ 2
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลอาวุโสศูนย์ประสานงานที่ 4
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลอาวุโสศูนย์ประสานงานที่ 6

ผูไ้ ม่มาร่วมประชุม
1. นางจิรพรรณ
2. นางสุวิภา

ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลอาวุโสศูนย์ประสานงานที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลอาวุโสศูนย์ประสานงานที่ 5

พรธารักษ์เจริญ
ปรัชญางค์ปรีชา

ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งแจ้งจากประธาน
1. กระเป๋าชุดดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จํานวน 1,000 ชุด ได้แจกจ่ายไปตามศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้แต่ละศูนย์บริการสาธารณสุข ดํา เนิ น การแจก
กระเป๋ า ให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม ติ ด เตี ย ง และขอสํา เนาบั ต รประชาชนของผู้ ที่ ข อรั บ
กระเป๋ า ฯ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานและนํา ส่ ง มาที่ ก องการพยาบาลสาธารณสุ ข เพื่อ
รวบรวมเก็บหลักฐานประกอบโครงการต่อไป รวมถึงกระเป๋าที่จะดําเนินการแจกจ่ายให้
กลุ่มติดบ้าน จํานวน 3,000 ชุดด้วย ทั้งนี้ขอให้ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน

/2. กิจกรรม...

-22. กิจ กรรมวัน แห่ง การเรีย นรู้ ภายใต้โ ครงการสุข ปัญ ญาของสํา นัก อนามัย ในวัน ที่
19 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กองการพยาบาลสาธารณสุข เสนอโครงการที่จ ะนํา เสนอในกิจ กรรมนวัต กรรมเพื่อ
คุณภาพชีวิต ดังนี้
- โฟมมหัศจรรย์ (โครงบริหารการพยาบาล ด้านอนามัย ของ กพส.)
- กระเป๋าชั่งน้ําหนักเด็ก (ศูนย์บริการสาธารณสุข 64)
- เซ็ตทําแผล (ศูนย์บริการสาธารณสุข 52)
- ปฏิทินเตือนใจ (ศูนย์ประสานงาน 1)
3. การคัดเลือกพยาบาลใหม่ มีผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่านทั้งหมด 60 คน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การจัดสรรพยาบาลใหม่ไปตามศูนย์บริการสาธารณสุข
4. สําหรับหัวหน้าพยาบาลและผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ที่ขาดตําแหน่ง คาดว่าจะมีการจัด
อัตรากําลัง ในปีงบประมาณ 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 25 มิถนุ ายน 2557
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 25 มิถนุ ายน 2557

ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรือ่ งพิจารณา
เรือ่ งแจ้งจากกลุม่ งาน
เรื่องแจ้งกลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล
1. การจัด งานนิเ ทศงานบริก ารการแพทย์แ ละสาธารณสุข สํา นัก อนามัย ณ ศูนย์ประสานงาน 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557
เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยมีท่านรองผู้อํานวยการสํานักอนามัย นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค
เป็นประธานทีมนิเทศ
2. การนิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สํานักอนามัย
- ศูนย์ประสานงาน 4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ ในวันที่ 1 กันยายน 2557
- ศูนย์ประสานงาน 5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค ในวันที่ 4 กันยายน 2557
- ศูนย์ประสานงาน 6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร ในวันที่ 8 กันยายน 2557

/เรื่องแจ้ง...

-3เรื่องแจ้งกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล
1. ในปี ง บประมาณ 2557 กองการพยาบาลสาธารณสุ ข โดยกลุ่ ม งานพั ฒ นาฯ ได้
ดําเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางการพยาบาล จํานวน 2 รายการ ได้แก่ คู่มือการดูแลให้
อาหารทางสายยางแก่ผู้ ป่ ว ยต่ อ เนื่ อ งที่ บ้ า น จํา นวน 2,000 เล่ ม และแผ่ น พั บ เรื่ อ ง
การดู แ ลผู้ ป่ ว ยใส่ ส ายสวนปั ส สาวะ จํานวน 10,000 แผ่น โดยวางแผนดําเนินการ
เผยแพร่ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขตามความต้องการใช้สื่อสิง่ พิมพ์ทางการพยาบาลของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ได้สํารวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2557 ทั้งนี้กลุม่ งานพัฒนาบุคลากรและวิชาการ ขอความร่วมมือโปรดแจ้ง
พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบ ดําเนินการรวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางการพยาบาล ประจําปีงบประมาณ 2557 ดังกล่าว และส่งกลับ
กองการพยาบาลสาธารณสุข ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ
คุณสกาวดี ดอกเทียน โทร 02-276-5636
เรื่องแจ้งกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล
1. การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการ : การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล (Caregiver) ผู้สูงอายุในชุมชน
ได้รับความเห็นชอบโครงการและอนุมัติโครงการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมี
แผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล (Caregiver) โดยวิทยากร (พยาบาลเยี่ยม
บ้านที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ : TOT) ดังนี้
1. โครงการนี้ถูกนํามาเป็นตัวชี้วัดที่ 4.1 ของสํานักอนามัย ปี 2557 เรื่องการ
ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง
จํา เป็น ต้อ งส่ง ผลการปฏิบัติง านเป็น ประจํา ทุก เดือ นตามแบบฟอร์ม การรายงาน
(CG 02) ของกองการพยาบาลสาธารณสุข และแบบฟอร์ม (K๑) กลุ่มงานวิจัยฯ
สํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข (สพธ.)
2. การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลฯ ครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสส.) โดยศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ต้ อ งดํ า เนิ น การจั ด อบรมผู้ ดู แ ลฯ อย่ า งน้ อ ย
ศูนย์บริการสาธารณสุขละ 10 คน/ปี ตามแบบฟอร์ม ( CG-อสส. )
3. กองการพยาบาลสาธารณสุขดําเนินการจัดทําสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ / วีดี
ทัศน์ เพื่อสื่อในการสนับสนุนการอบรมผู้ดูแลฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการจัดทํา
โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนพยาบาลศูนย์ประสานงาน 1 - 6
เรื่องแจ้งกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
1. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) สํานักอนามัยได้มอบหมายให้กองการ
พยาบาลสาธารณสุข ดําเนินโครงการ การใช้ระบบการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอดที่
บ้านของศูนย์บริการสาธารณสุข ด้วยโปรแกรม MCH Refer ซึ่งเป็นโครงการให้บริการที่ดี
ที่สุด (Best
Service) ของสํานักอนามัย ตั้งแต่เริ่มดําเนินการจนถึงปัจจุบัน พบว่า
ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ดําเนินการครอบคลุมตามตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด ดังนี้

/ตัวชี้วัด...

-4ตัวชี้วัดที่ 1 ศูนย์ส่งต่อเพื่อการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน บันทึกข้อมูลการส่ง
ต่อมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้านใน 6 สัปดาห์แรก ที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเชื่อมโยง/เรียกใช้ข้อมูลของศูนย์ส่งต่อเพื่อการดูแลมารดา
และทารกหลังคลอดที่บ้านไม่เกิน 5 นาที/ครั้ง โดยเฉลี่ยได้ 2 นาที/ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม MCH Refer ของศูนย์บริการ
สาธารณสุข 68 แห่งจนถึงปัจจุบัน ผ่านโปรแกรมไลน์ ใน social network ห้อง MCH
Refer และเมล์ it_nurse@hotmail.com พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม
MCH Refer ของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง จํานวน 2 ครั้ง และได้ดําเนินการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัดที่ 4 มารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน (6 สัปดาห์แรก) ที่ส่งต่อในระบบได้รับการ
ดูแลสุขภาพที่บ้านตามเกณฑ์ เป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละ 80 พบว่า ได้รับการดูแลสุขภาพที่
บ้านตามเกณฑ์ร้อยละ 94.67
ตัวชี้วัดที่ 5 มารดาที่มีภาวะแทรกซ้อน ได้รับการส่งต่อตามเกณฑ์มาตรฐาน จากรายงาน
ทะเบียนพบว่ามารดาหลัง คลอดที่มีภ าวะสุข ภาพเสี่ย งและป่ว ย มีจํา นวน 180 ราย
พบมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อน 2 ราย
รายที่ 1 เต้านมอักเสบ (ฝี/หนอง) ทางศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ดําเนินการส่ง
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไปเรียบร้อยแล้ว
รายที่ 2 แผลผ่าตัดที่หน้าทัองจากการผ่าตัดคลอด อักเสบ บวมแดงและการอักเสบ
ของเยื่ อบุโพรงมดลูก พบน้ําคาวปลามีกลิ่นเหม็น ทางศูนย์บริการสาธารณสุ ขได้
ดําเนินการส่งพบแพทย์ เพื่อดําเนินการรักษาต่อไป รวมทั้งส่งห้องปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อดูแลเรื่องแผลผ่าตัดทางหน้าท้อง และนัดเยี่ยมครั้งที่ 2 ต่อไป
สรุปภาพรวมของการดําเนินงาน รายงานการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. 2557 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการให้บริการที่ดี
ที่สุด (Best Service) ผลคะแนนการดําเนินงาน ได้เท่ากับ 5
๒. โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพยาบาล สํานักอนามัย
กองการพยาบาลสาธารณสุข ได้ดํา เนิน การประสานกองสารสนเทศภูมิศ าสตร์
สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อศึกษาและแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้าง
ระบบสารสนเทศ และจัดทําโครงการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พยาบาล สํานักอนามัย ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2557 โดยดําเนินงานโครงการฯ ใน
ภาพรวมและเพิ่ม server สําหรับรองรับงานการพยาบาลโดยเฉพาะ พร้อมทั้งเตรียมความ
พร้อ มในการนํา โครงการฯ ดัง กล่า วเข้า ประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีส ารสนเทศ
สํ า นั ก อนามั ย เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ และนํ า เข้ า คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ภายในเดือน กันยายน ต่อไป

/3. การดําเนิน...
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