แนวทางการส่งประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
…………………………………………………………………..
การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี มี 2 ประเภท คือ
1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล
2. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/ การจัดการศึกษา
พยาบาล
ขั้นตอนการดาเนินงานประกวดผลงาน
1. หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอผลงานแนวปฏิบัติ ประกอบด้วย
1.1 สถาบันการศึกษาพยาบาล ทั้งในระดับสถาบันและระดับภาควิชา/ สาขาวิชา/ หลักสูตร
1.2 สถานบริการ ทั้งในระดับกลุ่มการพยาบาลและระดับหน่วยงานย่อยภายในกลุ่มการพยาบาล
2. ลักษณะผลงาน เน้นการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล และการบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล/อาจารย์พยาบาล/ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุก
ระดับ ทั้งนี้แนวปฏิบัติดังกล่าวได้มีการปฏิบัติจริงจนนาไปสู่ผลลัพธ์
3. หน่วยงานที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดให้ส่งรายละเอียดตามแบบเสนอผลงานมายังศูนย์จริยธรรม
ทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่อีเมล: tcne57@gmail.com
หรือส่งมาตามที่อยู่ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
4. คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมฯ จะดาเนินการพิจารณาผลงานตามเกณฑ์ที่กาหนด ในวันที่ 10 สิงหาคม
2561
5. ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
6. การดาเนินงาน/ รูปแบบการนาเสนอผลงานของหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้
6.1 ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลจะได้นาผลงานเสนอด้วยวาจา (oral presentation) ใน
การประชุมวิชาการเรื่อง “ความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาล ยุค Thailand 4.0” ในวันที่ 5 กันยายน 2561
โดยใช้เวลาในการนาเสนอเรื่องละ 10 นาที รวมทั้งนาเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (poster presentation) ระหว่างวันที่
5-7 กันยายน 2561 ณ สภาการพยาบาล
6.2 ผลงานที่ได้รั บการคัดเลื อกทุกผลงานจะได้นาเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (poster presentation)
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ สภาการพยาบาล
7. พิธีมอบรางวัลสาหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล จัดในวันที่ 5 กันยายน 2561 โดย
7.1 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล
7.2 หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการศูนย์จริย ธรรมฯ ให้นาเสนอในรูปแบบโปสเตอร์
จะได้รับเกียรติบัตร
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แบบเสนอผลงาน
ขอให้ระบุรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้พอสังเขป (กระดาษ A4 ไม่เกิน 5-10 หน้า) พร้อม CD หรือ electronic file
1. ชื่อแนวปฏิบัติที่ดี
2. ผู้รับผิดชอบ (คณะกรรมการ/ หน่วยงาน/ กลุ่มงาน/ โรงพยาบาล/ สถาบันการศึกษา) ให้ระบุชื่อผู้เสนอ
โครงการ/ หน่วยงานหรือโรงพยาบาล/ ตาแหน่ง/ เบอร์โทรศัพท์/ อีเมล/ ที่อยู่ในการติดต่อ
3. รายละเอียดของผลงาน
3.1 หลักการและเหตุผล
3.2 วัตถุประสงค์
3.3 กลุ่มเป้าหมาย
3.4 ระยะเวลาดาเนินการ
3.5 วิธีการ/ ขั้นตอนในการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
3.6 โครงการ/ กิจกรรมที่ดาเนินการภายใต้แนวปฏิบัติที่ดี
3.7 ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม/ โครงการภายใต้แนวปฏิบัติที่ดี
3.8 ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติที่ดี
หมายเหตุ สามารถแนบเอกสาร/ หลักฐานอื่น ๆเพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี เช่น ภาพ สรุปผล/ รายงานผลการ
ดาเนินงาน)
** กรณีส่ งข้อมูล ไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1-3.8 ผลงานที่ส่ งมานั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการศูนย์
จริยธรรมฯ
การนาเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (poster presentation)
1. เนื้อหาของโปสเตอร์ ให้จัดทาตัวหนังสือที่สามารถมองเห็นได้ในระยะ 1 เมตร
2. ขนาดของโปสเตอร์ 75 เซนติ เมตร x 175 เซนติเมตร พร้อมขาตั้งสาเร็จรูป (ระยะความสูงของงานถึง
ระหว่างพื้น 10-15 นิ้ว)
3. จัดแสดงโปสเตอร์ ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล วันที่ 5-7 กันยายน 2561
เกณฑ์การตัดสินผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาระบบแลกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล”
หัวข้อในการพิจารณา
คะแนน
1. ความชัดเจนของการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล
20
2. ผลการดาเนินงานเกิดประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ/ นักศึกษา
20
พยาบาล
3. ผลลัพธ์ของการพัฒนาบรรลุเป้าหมายของระบบแลกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล
20
4. ระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลที่พัฒนา
20
(หน่วยงาน/ หอผู้ป่วย/ โรงพยาบาลหรือระดับภาควิชา/ สาขาวิชา/ คณะ/ วิทยาลัย)
5. ผลงานเป็นตัวอย่างที่กลุ่มการพยาบาล/ สถาบันการศึกษาอื่นสามารถนาไปใช้ได้จริง
20
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เกณฑ์การตัดสินผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/
การจัดการศึกษาพยาบาล”
หัวข้อในการพิจารณา
คะแนน
1. ความชัดเจนของการพัฒ นาแนวปฏิบั ติที่ดี ด้านการบูรณาการหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การบริการ
20
พยาบาล/ การจัดการศึกษาพยาบาล
2. ผลการดาเนินงานเกิดประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริม แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
20
พอเพียงสู่การบริการพยาบาล/ การจัดการศึกษาพยาบาล
3. ผลลัพธ์ของการพัฒนาบรรลุเป้าหมายของแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
20
บริการพยาบาล/ การจัดการศึกษาพยาบาล
4. ระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการ
20
พยาบาล / การจัดการศึกษาพยาบาล
5. ผลงานเป็นตัวอย่างที่กลุ่มการพยาบาล/ สถาบันการศึกษาอื่นสามารถนาไปใช้ได้จริง
20
**********************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาลฯ สภาการพยาบาล
โทรศัพท์ 02-5967516 อีเมล: tcne57@gmail.com
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