** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการสร้างงานวิจัยของข้าราชการสายงานพยาบาลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข (กพส.)
รหัสโครงการ... : 08000000-3727
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 657,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / กองการพยาบาลสาธารณสุข / กองการพยาบาลสาธารณสุข
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชลธิชา นิวาสเวสและนางกัญญ์นลิน สุขสมบท
ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547
1.3 หลักการและเหตุผล
กปัจจุบันบุคลากรสายวิชาชีพพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขมีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพถึงระดับชำนาญการพิเศษทุกตำแหน่ง
โดยสมรรถนะที่พึงประสงค์นั้นมีความจำเป็นต้องแสดงถึงลักษณะการให้บริการพยาบาลที่ใช้ความรู้
ความสามารถเฉพาะทางในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย มีความคิด
เชื่อมโยงวางแผน สร้างสรรค์รูปแบบและเทคนิควิธีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence base)
เพื่อยืนยันผลการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนให้สามารถเข้าถึงผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
สอดคล้องกับความเป็นบริบทเมือง รองรับความก้าวหน้าของโลกยุคดิจิตอลด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มคุณค่าของงาน
เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ดีที่สุด สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในภารกิจเร่งด่วนที่ต้องผลักดันทันใจแก้ไขทันที ในด้านการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Bangkok Special
Care) ด้วยการเพิ่มความสะดวก ความใส่ใจเป็นพิเศษในการพัฒนาบริการการแพทย์และสาธารณสุข สันทนาการ บริการที่สำนักงานเขต
และการเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพให้กับผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มพูนสมรรถนะของข้าราชการสายงานพยาบาล
ตามแผนพัฒนาสายอาชีพ (Training Road Map) ในการสร้างผลงานวิจัยทางการพยาบาล
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานบริการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องให้การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน อันได้แก่ กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยเรื้อรัง
ผู้ที่มีความพิการติดตัว ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยถึงไม่ได้เลย
ผู้ป่วยที่มีสายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หลากหลายติดตัวมาจากโรงพยาบาลและผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน (Palliative Home Care)
ส่งผลลัพธ์ต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่สามารถทดสอบ วัด และประเมินผล การดูแลได้
โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เป็นระเบียบแบบแผนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยเป็นพี่เลี้ยง สอน สาธิต
ให้คำปรึกษาแนะนำการนำงานประจำที่ได้ปฏิบัติ มาศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
เกิดการสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบระบบบริการพยาบาล และแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลที่ดี (Good Practice) มุ่งสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ
(Best Service) และสามารถนำผลงานวิจัยทางการพยาบาลไปเผยแพร่เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานภายในและภายนอกให้เป็นที่ประจักษ์
ด้วยตระหนักในความสำคัญดังกล่าว กองการพยาบาลสาธารณสุข
เห็นควรดำเนินโครงการการสร้างงานวิจัยของข้าราชการสายงานพยาบาลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการพยาบาล ศูนย์บริการ-สาธารณสุข
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถนำงานประจำในภาคพื้นที่มาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อสร้างงานวิจัยทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบ แนวทางปฏิบัติหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ค้นพบจากการศึกษาวิจัยทางการพยาบาล
- เพื่อนำรูปแบบ แนวทางปฏิบัติ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยทางการพยาบาลไปเป็นต้นแบบให้บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68
แห่ง ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานประจำสู่งานวิจัยทางการพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน
ประกอบด้วย
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ดังนี้
- ข้าราชการสายงานพยาบาล คือ พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการพยาบาลระดับ
ปฏิบัติการถึงชำนาญการ จำนวน 70 คน
- ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 6 คน
2. วิทยากร จำนวน 4 คน
กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมวิชาการ สร้างเครือข่ายการนำต้นแบบงานวิจัยทางการพยาบาลสู่การปฏิบัติงานที่ยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น 235 คน
ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 220 คน ดังนี้
- ข้าราชการกรุงเทพมหานคร คือ พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการพยาบาล ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 220 คน
และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 15 คน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
: มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพผู้สนใจสมัครเข้าประชุมพร้อมเสนอหัวข้อวิจัยทางการพยาบาล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 9/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
และจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 11/12/2562 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการประชุมเรียบร้อยแล้ว
จะดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานประจำสู่งานวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 1
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกทักษะการเขียนโครงร่างงานวิจัยทางการพยาบาล ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562 ณ
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 26/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานประจำสู่งานวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 1
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกทักษะการเขียนโครงร่างงานวิจัยทางการพยาบาล ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562 ณ
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุม 66 คน คิดเป็นร้อยละ 94%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 121,750 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 9/1/2563 : จากการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานประจำสู่งานวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 1
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกทักษะการเขียนโครงร่างงานวิจัยทางการพยาบาล ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562 ณ
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ได้หัวข้อวิจัยจำนวน 5 เรื่องดังนี้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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