
๑ 

 

 
โครงการสัมมนาและปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ 

๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองการพยาบาล  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
๓. หลักการและเหตุผล 

บุคลากรพยาบาลนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยที่ 
ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ เนื่องจากพยาบาลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยในด้านการดูแลรักษา
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การให้บริการที่ดีมีคุณภาพนั้นจะต้องอาศัยความสามารถของแต่ละบุคคลทั้งด้าน
ความรู้ สติปัญญา และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ  ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพงาน
บริการพยาบาลจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคลากรเป็นหลักสำคัญ  โดยจะต้องพัฒนาทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานใหม่และผู้
ที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำ  

สำหรับบุคลากรพยาบาลผู้มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ การสัมมนาและปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติ 
งานนับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  เพราะแต่ละหน่วยงานย่อมจะบริบทและเป้าหมาย
ต่างกันตามลักษณะประเภทของงาน  ซึ่งบุคลากรพยาบาลใหม่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการ
อบรมในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญ เพ่ือที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ดังนั้นการ
สัมมนาและปฐมนิเทศสำหรับพยาบาลใหม่ จึงเป็นกิจกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งนอกจากจะทำให้พยาบาล
ใหม่ มีความรู้ มีความเข้าใจที่ตรงกันแล้ว ยังส่งเสริมในด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ใน
ระยะแรกของการทำงาน  เกิดความรู้สึกอุ่นใจ เชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถปฏิบัติงานได้ ทำให้มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน  เกิดทัศนะคติท่ีดีต่อหน่วยงาน และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน   

กองการพยาบาลฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาและปฐมนิเทศ
พยาบาลใหม่ข้ึน  อันก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้เข้ารับการสัมมนาและปฐมนิเทศ ผู้บังคับบัญชาและองค์กร 
ส่งผลให้เกิดผลดีต่อการให้บริการทางการพยาบาลแก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนอย่างมีคุณภาพ
ต่อไป 
๔. วัตถุประสงค์   เพ่ือเตรียมความพร้อมของพยาบาลใหม่ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ใน รพ.รร.๖ 
๕. กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาลสำเร็จใหม่และพยาบาลที่มาปฏิบัติงานใหม่ใน รพ.รร.๖   จำนวน  ๑๔๐ คน 
๖. กิจกรรมในการสัมมนาและปฐมนิเทศ 

๖.๑  พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
๖.๒  กิจกรรมการให้ความรู้ทางวิชาชีพพยาบาลและงานคุณภาพ  

๑)  ระบบงานบริการพยาบาล กพย.รพ.รร.๖ 
๒)  ระบบงานพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล กพย.รพ.รร.๖ 
๓)  ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล กพย.รพ.รร.๖ 
๔)  ระบบงานธุรการและสวัสดิการ กพย.รพ.รร.๖ 
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๕)  การบริหารความปลอดภัยและความเสี่ยง กพย.รพ.รร.๖ 
๖)  กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล 
๗)  การประกันคุณภาพทางการพยาบาล (Quality Assurance) 

   - QA: การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 
   - QA: Pressure sore 
   - QA: Drug Administration 
   - QA: Pain Management 
   - QA: Fall Prevention 
    - QA: Blood Transfusion 
      ๘)  Continuing care : Acute Ischemic Stroke, Fast Tract AMI & Heat Stroke 

๙)  Infectious Control : workshop การป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่งและเข็มทิ่มตำ 
๑๐) ระบบงานคอมพิวเตอร์ รพ.รร.๖ (PMKHMS) 
๑๑)  ระบบงานห้องปฏิบัติการสิ่งส่งตรวจและธนาคารเลือด 
๑๒)  ระบบยา รพ.รร.๖ และการบริหารยาความเสี่ยงสูง 
๑๓)  การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รพ.รร.๖ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน – วันศุกร์ที่ ๒  กรกฎาคม ๒๕๖๔  รวม ๕ วัน 
๘. วิธีการดำเนินงาน 

๘.๑  พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
๘.๒  บรรยายผ่านระบบ On line: Zoom meeting 

๙. วิทยากร วิทยากรภายนอกและวิทยากรภายใน รพ.รร.๖  
๑๐. สถานที ่

๑๐.๑  ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ 

๑๑. งบประมาณ  
๑๑.๑  ค่าวิทยากร        ๓,๒๐๐    บาท 

                  - ภายนอก กห. ( ๔๐๐ บ./ชม)  ๒  ชม.x ๒     ๑,๖๐๐      บาท 

  - ภายนอก  (๘๐๐ บ./ชม)  ๒  ชม.      ๑,๖๐๐      บาท

 ๑๑.๒  ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร และคณะทำงาน   ๒,๘๐๐    บาท 

  - อาหารว่าง       จำนวน ๑  มื้อๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน  ๑๔๐ ที ่  ๒,๘๐๐     บาท 

๑๑.๓ ค่าจัดทำแฟ้มเอกสาร ๒๐๐ หน้า จำนวน ๑๔๐ แฟ้มๆละ ๑๐๐ บาท  ๑๔,๐๐๐     บาท 

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน   ๒๐,๐๐๐  บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
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๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.๑  พยาบาลผู้เข้ารับการสัมมนาและปฐมนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจใน นโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ และงานคุณภาพของ  กพย.รพ.รร.๖ และ รพ.รร.๖  

๑๒.๒  พยาบาลผู้เข้ารับกาการสัมมนาและปฐมนิเทศ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
๑๓. เกณฑ์การประเมินผล 

๑๓.๑  พยาบาลผู้เข้ารับการการสัมมนาและปฐมนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจใน นโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ และงานคุณภาพของ  กพย.รพ.รร.๖ และ รพ.รร.๖  มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

๑๓.๒  คะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการการสัมมนาและปฐมนิเทศ มากกว่าร้อยละ ๘๕ 
๑๓.๓  พยาบาลผู้เข้ารับกาการสัมมนาและปฐมนิเทศ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานมากกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
………………………………….. 

- ผู้เขียนโครงการ 
        พ.ท.หญิง 
   (นันทวัน  ดาวอุดม) 
      หน.ฝวก.กพย.รพ.รร.๖ 
   พ.ค. ๖๔  
- ผู้เสนอโครงการ 

พ.อ.หญิง 
    (สถาพร  มั่นมา) 
                      ผช.ผอ. กพย.รพ.รร.๖ 
   พ.ค. ๖๔  

- ผู้อนุมัติโครงการ     - ผู้เห็นชอบโครงการ 
 พ.อ.หญิง        พ.อ.หญิง 
          (ปริยนันท์  จารุจินดา)                     (ศิริวรรณ  มั่นศุข) 
   รอง ผอ.รพ.รร.๖                         ผอ.กพย.รพ.รร.๖ 
        พ.ค. ๖๔                              พ.ค. ๖๔ 
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บัญชีความต้องการงบประมาณ 
โครงการสัมมนาและปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ 
วันจันทร์ที่  ๒๘ มิ.ย.- วันศุกร์ที่ ๒ ก.ค..๖๔  

ณ ห้องประชุมพญาไท  ชั้น ๑๐  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบฯ 

ลำดับ หมวดเงิน ประเภทรายการ ความต้องการงบประมาณ รวมเงิน หมายเหตุ 
หน่วยนับ จำนวน หน่วยละ   

๑ ๓๐๐ ค่าตอบแทน 
- เงิน สมน าคุณ วิท ยากร
ภายนอก กห.  
- เงิน สมน าคุณ วิท ยากร
ภายนอก 

 
ชม. 

 
 

ชม 

 
๔ 

 
 

๒ 

 
๔๐๐ 

 
 

๘๐๐ 

 
๑,๖๐๐ 

 
 

๑,๖๐๐ 

 

รวมเงินค่าตอบแทน    ๓,๒๐๐ 
๒ ๔๐๐ ค่าใช้สอย 

- อาหารว่าง 
 
 

 
มื้อ 
 
 

 
๑๔๐x 
๑๐ มื้อ 

 
๑ 
 
 

   
๒,๘๐๐ 

 

 

รวมเงินค่าใช้สอย    ๖,๐๐๐ 
๓ ๕๐๐ ค่าวัสดุ 

- ค่าจัดทำแฟ้มเอกสาร 
๒๐๐ หน้า 

 
แฟ้ม 

 
 

 
๑๔๐ 

 
 

 
๑๐๐ 

 
 

 
๑๔,๐๐๐  

 
 

 

  รวมค่าวัสดุ    ๑๔,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐  

 
 
รวมเป็นความต้องการงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 พ.ท.หญิง 

                                                       (นันทวัน  ดาวอุดม) 

                                                  หน.ฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กพย.รพ.รร.๖              

              


