
II-2 การก ากบัดูแลด้านวชิาชีพ (PFG) 
2.1 การพยาบาล (PFG.1/NUR) 

ก. การบริหารการพยาบาล 
บริบทขององค์กรพยาบาล  / กลุ่มการพยาบาล  (PG.1/NUR) 

การบริหารการพยาบาล 
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ 
หน้าที่ของการบริหารการพยาบาล 

องค์กรพยาบาล  มีความมุ่งหมายท่ีจะบริหารจดัการ  และบริการพยาบาล  ซ่ึงตอบสนอง  
ต่อพนัธกิจ  ท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อช่วยเหลือผูป่้วยให้รอดพน้จาก
อนัตราย  และมีชีวิตอยา่งผาสุก  รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  และบุคลากรพยาบาล
ในองคก์รพยาบาลทุกระดบั 
 ผู้น าทมีการพยาบาล    คือ  หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล  และพยาบาลหวัหนา้งาน   ทุกหน่วยงานของ
กลุ่มการพยาบาล   
การจัดองค์กรและการบริหาร 
              มีการจดัองค์กรและการบริหารบริการพยาบาล  ซ่ึงเอ้ืออ านวยต่อพนัธกิจ  ท่ีก าหนดไวไ้ด้
อยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โครงสร้างตามสายการบงัคบับญัชา   

       โครงสร้างการบริหารการพยาบาล   แบ่งออกเป็น  2  ลกัษณะ  คือ 
 

ผู้อ านวยการ รงพยาบาล

หัวหน้าพยาบาล

งานผู้ป วยนอกงานผู้ป วยอุบัติเหตุ -  กุเ ิน งานผู้ป วย นห ิงและหอ้งคลอด

งานห้องผ่าตัด

งานห้องบัตร

งานผู้ป วย นชาย งานจ่ายกลาง/ ัก อก

งานประชาสมัพัน ์ งานบริการอาหาร

การบริหารงาน ตามสายการบังคับบั ชา

งานจิตเวช
 

 



มีหวัหน้ากลุ่มการพยาบาล  เป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด   มีผูช่้วยหวัหน้าพยาบาล ซ่ึงเป็น
หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน  และมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หลายระดบั  ได้แก่ พยาบาล
วิชาชีพ    ผูช่้วยเหลือคนไข ้ ลูกจา้ง  พนกังานความสะอาด  โดยมีค าสั่งแต่งตั้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  ผลลพัธ์  คือ  เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการ  มีการติดต่อส่ือสารท่ี
เอ้ืออ านวย  ให้การติดต่อประสานงานดีข้ึน  ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร  และ
ระหวา่งภายนอกองคก์ร     

    

หัวหน้าพยาบาล

ค ะก.ก.บริหารองค์กรพยาบาล

ทีมพั นาบุคลากร 

ทีมบริหารพัสด-ุครุ ั  ์

ทีมสารสนเท 

ทีมพั นาคุ  าพบริการ 

ทีมความเสี่ยง 

ทีม I.C

 ครงสร้างการก ากบัการดูแลตามงานคุ  าพ

 
 
 
โครงสร้างการก ากบัดูแลตามงานคุณภาพ    ก าหนดข้ึน  เพื่อสนบัสนุน  บริการพยาบาล 
ให้สอดคล้องกับทีมแนวราบของโรงพยาบาล   มีการท างานแบบมีส่วนร่วม และมี
ประสิทธิภาพ  แต่ละทีมประกอบดว้ย บุคลากรทางการพยาบาล ทุกระดบั  ท่ีเป็นตวัแทน
จากทุกหน่วยงาน  มีการแต่งตั้งเป็นคณะท างานท าหนา้ท่ีดา้นต่างๆ   โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง
และมีการก าหนดหนา้ท่ีของแต่ละทีมเป็นลายลกัษณ์อกัษรผลลพัธ์  คือ    มีการกระจาย
อ านาจใหที้มแนวราบมีการตดัสินใจ   เปิดโอกาสให้กลุ่มการพยาบาล  ใชผ้ลการประชุม
มาเป็นแนวทางในการพฒันางานไดเ้ตม็ท่ี  และเป็นการประเมินศกัยภาพของทีมท าให้ทีม
แนวราบมีการปรับตวั  กา้วทนักบัการเปล่ียนแปลง และบุคลากรมีโอกาสท างานร่วมกนั
อยา่งเตม็ท่ี 

 
 



เป้าหมาย 
1. พฒันาความรู้  ทกัษะ  ในการให้บริการพยาบาล  ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรม 

จริยธรรมวชิาชีพ 
2. เพื่อการบริหารจดัการทางพยาบาลเพื่อความปลอดภยั 
3. ผูป่้วย/บุคลากรมีคุณภาพชีวติท่ีดี  สามารถดูแลตนเองได ้ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
4. จดัอตัราก าลงัหมุนเวยีนใหป้ฏิบติังานใหเ้พียงพอใน  24 ชัว่โมง 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรทางการพยาบาล 
2. เพื่อสร้างขวญั  และก าลงัใจ  ใหบุ้คลากรทางการพยาบาล 
3. เพื่อใหผู้รั้บบริการ  ไดรั้บความปลอดภยั  มีความพึงพอใจ 

ผลลพั ์ของปฏิบัติการการพยาบาล 
ด้านคุ  าพการ ห้บริการพยาบาล น าพรวม 

ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
การระบุตวัผูป่้วย  พบอุบติัการณ์ บตัรไม่ตรงกบัตวัผูป่้วยท่ีแผนก ER นอกเวลา  4  คร้ัง 
มีการพฒันาโดย  หน่วยงานบตัรซกัถามขอ้มูลผูป่้วยก่อนคืนบตัรให้ผูป่้วย แผนก ER ก่อน

ตวัตรวจผูป่้วยมีการซกัถามขอ้มูลส่วนตวั และประวติัทั้งท่ี OPD CARD   และใบสั่งยา 
ผลลพัธ์  การเกิดอุบติัการณ์ลดลง  
ความผดิพลาดในการบริหารยา  (Drug Administration Error)  
พบการให้สารน ้ าไม่ตรงเวลาตามแผนการรักษา   มีการพฒันาโดย  การเดินRound การให้

สารน ้ าทุก  1  ชัว่โมง และมีการตรวจสอบการให้ยาโดยใช้กระบวนการ  6 R   ผลลพัธ์ พบว่า   
อตัราการผดิพลาดจากการบริหารยาลดลง  

จ านวนอุบติัการณ์ความผดิพลาดในการใหเ้ลือด และ/หรือส่วนประกอบของเลือด 
การใหเ้ลือดมีแนวทางปฏิบติั ในการขอเลือด และการเฝ้าระวงัขณะให้เลือด  ท่ีหอผูป่้วยใน  

ผลลพัธ์ พบวา่  ไม่พบอุบติัการณ์ การใหเ้ลือดผดิ   
จ านวนอุบติัการณ์การเกิดการพลดัตกหกลม้ของผูป่้วย 
พบอุบติัการณ์ ผูป่้วยเมาสุรา และผูสู้งอายุตกเตียงในหอผูป่้วย  มีการพฒันาโดย ก าหนด

แนวทาง การเฝ้าระวงัในผูป่้วย เด็ก ผูป่้วยไม่รู้สึกตวั  ผูป่้วยเมาสุรา  และผูป่้วยสูงอายุ  ผลลพัธ์ 
พบวา่ ไม่พบอุบติัการณ์ เกิดซ ้ า   

อตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาล  < 2% ในปี 58  อตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาล  0 % ในปี
59 เท่ากบั 0.9 % จากการทบทวนพบวา่เกิดการอกัเสบของหลอดเลือดด าจากการใหย้า 



การบาดเจ็บจากของมีคม  พบอุบติัการณ์ มีการพฒันา โดย  การจดัอบรม  การสาธิต  การ
ก าจดัของมีคมท่ีถูกตอ้ง  และจดัหาอุปกรณ์ ท่ีเก็บของมีคม ให้ปลอดภยั  ผลลพัธ์  หลงัการพฒันา 
ยงัพบอุบติัการณ์ เกิดซ ้ าแต่ลดลงปี59 เกิด1คร้ัง  

อตัราการเกิดแผลกดทบัของผูป่้วยท่ีนอนรักษาในโรงพยาบาล  
พบอุบติัการณ์ การเกิดแผลกดทบัใหม่ในผูป่้วยท่ีนอนนาน ใน ปี 2556    4  ราย  มีการ

พฒันาโดยให ้  ผลลพัธ์ ในปี60 ไม่พบการเกิดแผลกดทบัในรายใหม่  
การใหข้อ้มูลและการเรียนรู้  
พยาบาลมีการให้ความรู้   ผูป่้วยในคลินิกโรคเบาหวาน   พบว่า ผูป่้วยมีความรู้ในการ

ปฏิบติัตวั  = 94.69 %  และสามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในกระแสเลือดได ้ นอ้ยกวา่ 200 mg%   
จ านวน  =  83.66 %  

พยาบาลมีการใหค้วามรู้   ผูป่้วยในคลินิกโรคความดนัโลหิตสูง      พบวา่ผูป่้วยมีความรู้ใน
การปฏิบติัตวั  = 92.25 %    และสามารถควบคุมระดบัความดนัโลหิตให้อยูใ่นเกณฑ์ปกติ ได ้ 
จ  านวน  =  90.17 %   และสามารถป้องกนัภาวะแทรกซ้อนการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได ้และ
สามารถลดปัญหาการนอนรักษาตวัในรพ.จากภาวะ Severe HT 

การเสริมพลงั ผูป่้วยและญาติ 
ผูป่้วย Stroke  ช่วยเหลือตนเองไม่ได ้   ตอ้งให้อาหารทางสายยาง  มีการพฒันาโดยสอน

การท าอาหารป่ันการให้อาหารทางสายยาง,  การท าแผล,  การพลิกตะแคงตวั  ให้กบัญาติ   ผลลพัธ์  
ญาติสามารถดูแลช่วยเหลือผูป่้วยไดถู้กตอ้ง 100 %  

มีการให้ความรู้ในการเฝ้าระวงัการเกิดโรค Stroke ในผูป่้วยคลินิกความดันโลหิตสูง  
ผลลพัธ์พบวา่ ผูป่้วย 1 รายไดรั้บการ ดูแลรักษา ส่งต่อรวดเร็ว ภายใน 1 ชัว่โมง และไดรั้บยา RTpa  
ทนัเวลา 1 ราย ท าใหผู้ป่้วยไม่เกิดความพิการ 

ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อบริการพยาบาลในภาพรวม ≥ 85% 
ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัการพยาบาล 

-  ร้อยละของหน่วยบริการพยาบาลท่ีมีผลิตภาพ( Productivity)ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน  ≥ 80% 

-  ร้อยละของหน่วยบริการพยาบาลท่ีมียา/เวชภณัฑ์/อุปกรณ์การแพทยห์มดอาย ุ
0% 
ดา้นการพฒันาองคก์รพยาบาล 

-  ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะตามเกณฑท่ี์ก าหนด ≥ 80% 
-  ร้อยละบุคลากรทางการพยาบาลแต่ละระดบัในองคก์รพยาบาลไดรั้บการอบรม

เฉล่ียอยา่งนอ้ย 10วนั/คน/ปี100% 



การพฒันาความรู้  ความสามารถ และประสบประการณ์ของผูน้ าทีมการพยาบาลทุกระดบั        
มีดงัน้ี 

1. ประเมิน Core Competency  ผา่นเกณฑ ์ 
2. จดัอบรมภายในตามความตอ้งการการฝึกอบรม ( Training Need)   
3. ส่งอบรมภายนอกหน่วยงานในหลกัสูตรการพยาบาลเวชปฏิบติัฉุกเฉิน การพยาบาลเวช

ปฏิบติัทัว่ไป การดูแลผูป่้วย Trauma,  ฉุกเฉิน และการพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช 
การหมุนเวยีนปฏิบติังานในหน่วยงานอ่ืนใหเ้พียงพอใน  24 ชัว่โมง 

- ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลแต่ละระดบัไดรั้บการฟ้ืนฟูทกัษะช่วยฟ้ืนคืน
ชีพ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/คน/ปี  100% 

- ร้อยละความพึงพอใจในงาน/บรรยากาศการท างานของบุคลากรทางการพยาบาล   
≥  85% 

- จ านวนนวตกรรมทางการพยาบาลท่ีผลิตโดยหน่วยบริการพยาบาลทั้งหมด  ≥  2
เร่ือง/ปี 

- ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
จริยธรรมวชิาชีพ  ≥ 80% 

ดา้นประสิทธิผลตามพนัธกิจ      ร้อยละของแผนงาน/โครงการบรรลุตามเป้าหมาย 
การเสริมพลงัผูป่้วยและญาติในการดูแลตนเองต่อเน่ืองท่ีบา้นในโรคเร้ือรัง และติดตาม

เยี่ยมบา้นเพื่อประเมินสภาพผูป่้วยและช่วยเหลือหรือส่งต่อ  เตรียมความพร้อมในชุมชนโดยมีการ
ท างานและประสานงานกบัทุกภาคส่วนท่ีจะช่วยกนัดูแลผูป่้วยให้ครอบคลุมทุกดา้นในระยะยาว
อยา่งต่อเน่ือง 

การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยสุดทา้ย    มีการประเมินความตอ้งการดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมของผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัวโดยสังเกต อาการและพูดคุยสอบถามความตอ้งการเพื่อ
ลดความวิตกกงัวลมีการดูแลผูป่้วยระยะสุดท้ายตามมาตรฐานการพยาบาล ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม อ านวยความสะดวกใหผู้ป่้วยและญาติท่ีร้องขอทนัที 

แนวทาง นการคัดเลือกผู้น าทีมการพยาบาล / หัวหน้าหน่วยบริการ  คือ   มีการก าหนด
คุณสมบติัของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่ง  โดยคณะกรรมการบริหารองคก์รพยาบาลและประกาศรับสมคัร
คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะ  แจกแบบสอบถามให้ผูป้ฏิบติังาน  ร่วมลงคะแนนท าการ
คดัเลือก   รวบรวมคะแนนท่ีได ้ น าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  เพื่อคดัเลือกบุคคลท่ี
เหมาะสม คุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้มีการประเมินความรู้ ความสามารถ  ประสบการ ์ ของผู้น าทีม
การพยาบาล   ประเมินผลจากการปฏิบติังาน ความรู้  ความสามารถ ในการประสานงานบริการทั้ง
ภายใน และภายนอกองคก์ร 



มีการน าผลการประเมินไปด าเนินการ  ดังนี้ คือ   ถ้าพบส่วนขาดในเร่ืองใด ก็จะมีการ
ด าเนินการพฒันาความรู้  ความสามารถ  ตามส่วนขาดท่ีประเมินได้   จดัท าแผนพฒันาบุคลากร  
เสนอให้คณะกรรมการ  HRD  ทราบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะต่างๆ  ให้มีศกัยภาพเพิ่ม มากข้ึน   
ตวัอยา่ง  เช่น ผูท่ี้ปฏิบติังานใน  PCU  หรือผูท่ี้ปฏิบติังาน IC  ขาดทกัษะ ในการให้บริการ ไม่ไดรั้บ
การอบรมเฉพาะดา้น ก็มีการส่งไปอบรมหลกัสูตรระยะสั้น  4  เดือน  หรือจากการประเมินพบว่า  
ระบบการบนัทึกทางการพยาบาล  ยงัไม่ครอบคลุม  ก็จดัส่งพยาบาลทุกคน  เขา้รับการอบรม  เร่ือง
การบนัทึกทางการพยาบาล  เป็นตน้  ผลลพัธ์  คือ  ผูผ้า่นการอบรม สามารถน าความรู้  ท่ีไดรั้บ  มา
ปรับใช ้ ไม่พบความเส่ียงในการปฏิบติังาน    และมีศกัยภาพในการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึน 

 
การพ ันา ักย าพของบุคลากรทางการพยาบาล  
ในปี59 จากท่ีพบปัญหาในการท างานในโรงพยาบาลและจากการพฒันางานในเครือข่ายตาม 

Service  Plan  ร่วมกบัโรงพยาบาลสระบุรี   ไดมี้การส่งพยาบาลเขา้ร่วมรับการอบรมทั้งในส่วนของ
รพ.สระบุรีและส่งอบรมจากหน่วยงานภายนอก  เช่น 

 * การพฒันาคุณภาพการพยาบาล (QA ) 
              * การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย(Palliative  Care) 

* การดูแลผูป่้วย Stroke  / STEMI  
* อบรม ACS 
* Trauma Nurse    
* Transport Nurse   
*  การคดักรองระดบัความรุนแรง 
* อบรม R4TS ส าหรับพยาบาล ER 
* ภาวะแทรกซอ้นทางสูติกรรม 
 
และในปี 60 มีการส่งพยาบาลเขา้รับการอบรมหลกัสูตรระยะสั้น  4  เดือน ดา้นเวชปฎิบติั

จ านวน 2 คน   มีการเตรียมความพร้อม  การเพิ่มพูนความรู้  และทกัษะ  เพื่อให้เจา้หนา้ท่ี  สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีบริการพยาบาลตาม  กิจกรรมท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  มีการ
จดัท าแผนพฒันาบุคลากร  ประจ าปี  โดยให้เจา้หน้าท่ี ท่ีปฏิบติังานในทุกหน่วยงานไดเ้ขา้รับการ
อบรมตามแผนท่ีกลุ่มการพยาบาลก าหนดไว ้ ถ้าหน่วยงานภายในจดั  จะสอนโดยแพทยข์อง
โรงพยาบาล  ถ้าเก่ียวกับเร่ืองของการพยาบาล   พยาบาลประจ าตึก เป็นผูส้อนเอง  หรือจดัเป็น 
Class  หรือ  ส่งไปอบรมวชิาการ  ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก  ท่ีจดัอบรมวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ให้การพยาบาล   ตวัอย่างเช่น  การดูแลผูป่้วย DHF ในตึกผูป่้วยใน  การป้องกนัการเกิด Birth 
Asphyxia ในงานหอ้งคลอด  



การใหบ้ริการผูป่้วย  EMS  ในงาน ER  การคดักรองผูป่้วยโรคเบาหวาน  ความดนัโลหิตสูง
การให้ค  าปรึกษา   การน าระบบสารสนเทศ  มาใชใ้นการให้บริการพยาบาล การวางรูปแบบระบบ
การส่งต่อ  ในหน่วยงานต่างๆของกลุ่มการพยาบาล  เป็นตน้   ผลลพัธ์  คือ  ไม่พบปัญหาในการ
ปฏิบติังาน  บุคลากรทุกคน  มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังาน  ไดรั้บการเพิ่มพูน ความรู้
และทกัษะ สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  และ ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง 
                การพ ันางานตาม เข็มมุ่ง ปี 2559    

1.การดูแลและแกไ้ขอุบติัเหตุจราจร 
2. การมีส่วนร่วมการดูแล ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาส  
3. การดูแลผูป่้วยไขเ้ลือดออก  
ในปี2559 ไดบู้รณาการ ทั้ง3 เขม็มุ่ง เขา้กบัการด าเนินงาน Family Care Team 

โดยให้หัวหน้างานทุกงานในกลุ่มการพยาบาลรับผิดชอบเป็นผูป้ระสานงานในการดูแล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเครือข่ายทั้ง 19 แห่งและมอบหมายงานให้หัวหน้าหน่วยงาน
ปฏิบติังานเชิงรุก รับผดิชอบ และท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงให้ค  าปรึกษาประสานงานและส่งเสริมความรู้
เชิงวิชาการพฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีในรพ.สต.      ตรวจสุขภาพพนกังาน ในโรงงาน  ตรวจ
สุขภาพประชาชนตามนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน  มีการออกหน่วยแพทย์
เคล่ือนท่ี นอกสถานท่ีร่วมกบัเทศบาล  หรือ องค์กรเอกชนต่างๆ  ตามท่ีได้รับการประสานงาน
นอกจากน้ีหัวหน้าพยาบาลและทีมได้ออกเยี่ยมบ้านผู ้ท่ีต้องได้รับการช่วยเหลือร่วมกับทีม
นายอ าเภอ  ทีมกาชาด และทอ้งถ่ิน   ท าใหก้ลุ่มผูสู้งอาย ุผูป่้วยโรคเร้ือรัง ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส มี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

การจัดการทรัพยากรบุคคล มีการจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล  เพื่อให้บริการไดต้ามพนัธ
กิจท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  มีการประเมินภาระงาน  ความเพียงพอของแต่
ละหน่วยงาน ปีละ  1  คร้ัง น าขอ้มูลจากการประเมินภาระงานเขา้คณะกรรมการ  HRD ของกลุ่ม
การพยาบาล และเสนอคณะกรรมการ HRD ของโรงพยาบาล    

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลอตัราก าลงักบัภาระงาน  ไดมี้การเพิ่มอตัราก าลงัดงัน้ี  
มีการประเมินความพอเพียงของก าลังคนด้านการพยาบาล  นแต่ละหน่วยงาน   ใช้วิธี

ค  านวณอตัราก าลงัของเจา้หน้าท่ี   พิจารณาจากภาระงานของพยาบาล   และจ านวนผูป่้วยท่ีมารับ
บริการในแต่ละหน่วยงาน  ใชเ้กณฑ์การค านวณตามอตัราก าลงัทางการพยาบาล ในแต่ละปี โดยน า
ดชันีปริมาณงาน ( Work Load ) มาใชใ้นการก าหนดหลกัเกณฑ ์  

หน่วยงานที่มีปั หาความไม่เพียงพอก าลังคน  กลุ่มการพยาบาลจะจดับริการเวรเชา้/บ่าย/
ดึก  ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ อยา่งต่อเน่ืองตลอด  24  ชัว่โมง  และให้มีบุคลากร
จ านวนเพียงพอ ในแต่ละเวร  เพื่อใหส้ามารถ ดูแลผูป่้วยได ้ 



ในปี 2559  มีบุคลากรทางการพยาบาลจบใหม่จ  านวน 3 คน และมีพยาบาลลาออก 1 คน
เน่ืองจากปัญหาสุขภาพ    ประกอบกบัภาระงานท่ีเพิ่มข้ึน จากService Plan ต่างๆ 

  ท  าใหต้อ้งบริหารจดัการอตัราก าลงัท่ีมีอยูใ่หส้ามารถใหบ้ริการไดต้ามพนัธกิจ 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลอตัราก าลงักบัภาระงาน  ไดมี้การเพิ่มอตัราก าลงัและมีการปรับงาน 

บริการในคลินิกโรคเร้ือรังดงัน้ี  
ผูป่้วยนอกจากการท่ีมีจ านวนผูม้ารับบริการมากข้ึน ไดจ้ดัอตัราก าลงัเสริมในวนัจนัทร์และ 

วนัพุธ เพื่อใหส้ามารถบริการตรวจคดักรองผูม้ารอรับบริการไดอ้ยา่งทัว่ถึงช่วยใหข้ึ้น  ผูป่้วยท่ีมี
ภาวะฉุกเฉิน หรือก่ึงฉุกเฉิน  ไดรั้บการดูแลอยา่งรวดเร็วและเหมาะสมมากข้ึน 

คลินิกโรคเร้ือรัง  มีการปรับระบบการเจาะเลือดและการนดัตรวจฟังผลเลือดท าใหส้ามารถ 
ลดอตัราก าลงัของพยาบาลได ้  และประสานจิตอาสาเขา้มาช่วยงานในคลินิก (จากเดิมใชพ้ยาบาล
จุดประชาสัมพนัธ์เขา้ไปช่วยงานในคลินิกในช่วงเช้า ) โดยให้พยาบาลประชาสัมพนัธ์ท าหน้าท่ี
ใหบ้ริการและคดักรองเบ้ืองตน้ 
          งานจิตเวช จดัอตัราก าลงัเพิ่ม1 คนในวนัพฤหสัเพื่อให้บริการในคลินิกและเขา้ติดตามเยี่ยม
ผูป่้วยจิตเวชในชุมชนตามตารางการเยี่ยมติดตามในแต่ละเดือน ( และทุกวนัพุธ และวนัศุกร์ ออก
ร่วมทีม FCT )  นอกจากน้ีนกัจิตวทิยาไดร่้วมกบัทางโรงเรียนเพื่อให้เด็กท่ีมีปัญหาทางดา้นการเรียน 
อารมณ์ หรือพฤติกรรมท่ีรุนแรง ให้ได้รับการบ าบดัรักษาตามความเหมาะสม เช่น พบจิตแพทย ์  
เรียน 1to5 piano  หรือ ใชว้ธีิรักษาโดยโฮมีโอพาธีย ์ส่งผลใหน้กัเรียนมีพฒันาการดีข้ึน 
          งานอุบติัเหตุฉุกเฉิน เน่ืองจากนอกเวลาและวนัหยุดราชการจะมีทั้งผูป่้วยฉุกเฉินและผูป่้วย
ทัว่ไปมารับบริการ  ไดจ้ดัให้จนท.เวชกิจฉุกเฉินข้ึนช่วยในเวรเชา้ในวนัหยุดและข้ึนช่วยนอกเวลา
ราชการเวรบ่าย เวรดึก  ในส่วนของคนงานไดมี้การจดัเพิ่มให้ในเวรบ่ายและเวรดึกอีกเวรละ1คน
นอกจากน้ี มีการจดัอตัราก าลงัพยาบาลเสริมให้ ท่ีงาน  ER  ในวนัหยุดนกัขตัฤกษ์เช่นปีใหม่  
สงกรานต ์   ส่วนงานผูป่้วยในจากเดิมท่ีก าหนดยอดจ านวนผูป่้วยในการตามพยาบาลข้ึนเสริม  ปรับ
เพิ่มหลกัเกณฑ์ให้พิจารณาร่วมกบัระดบัความรุนแรงของผูป่้วยท่ีตอ้งการ การดูแลด้วย  แมย้อด
ผูป่้วยจะไม่ถึงท่ีก าหนดก็ตาม เพื่อใหมี้อตัราก าลงัเพียงพอในการดูแลผูป่้วย 

     มีการจัดก าลงัคนไว้ทดแทน  โดยใหห้น่วยงานผูป่้วยในและER จดัเวร On Call  ไว ้
ทั้งเวรเชา้/บ่าย/ดึก และก าหนดเวลา การตาม On Call ของแต่ละเวร  ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อ
แกปั้ญหาเร่ืองการตามคนทดแทน  ในกรณี ลากิจ / ลาป่วย / ลาพกัผอ่น   จากในปี58มีปัญหาในการ
เรียกอตัราก าลงัเสริม กรณีท่ีมีการตามแลว้และมีการตามซ้อนอีก   ในปี59กลุ่มการพยาบาลได้
ด าเนินการท านวตกรรม  การเตรียมความพร้อมของอตัราก าลงัท าใหส้ามารถแกปั้ญหาดงักล่าวได ้

มีการถ่าย อนหน้าที่   ห้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงไป ปฏิบัติงาน คือ มีการแต่งตั้งมอบหมาย
งานให้ผูป้ฏิบติังานแทน   และไดด้ าเนินการจดัทดแทนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  และแจง้ให้ทุกคน
รับทราบโดยพิจารณาตามล าดบัอาวุโส     นเวลาราชการ  กรณีหวัหนา้กลุ่มการพยาบาลไม่อยู ่ ให้



หวัหน้าหน่วยงานตามล าดบัขั้น ท่ีไดมี้การแต่งตั้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรปฏิบติัหน้าท่ีแทน  หรือถา้
หวัหน้าหน่วยงานไม่อยู่  หรือถา้หวัหน้าหน่วยงานไม่อยู ่ ก็มอบหมายรองหัวหนา้หน่วยงานนั้นๆ 
ตามล าดบัขั้น ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน  ถา้เป็น  นอกเวลาราชการ  จะมีการมอบหมายให้พยาบาลท่ีเป็น
หวัหนา้เวรงาน ER ท าหนา้ท่ีแทนหวัหนา้กลุ่มการพยาบาลในบางหนา้ท่ี   เช่นการรับ-ส่งเวร , การ
บริหารการจดัเรียกคนทดแทน , การรับเร่ืองการลาของเจา้หนา้ท่ี  ท่ีข้ึนปฏิบติังานในวนันั้นๆ  เพื่อ
เรียกคนท่ีจดั On Call  ไวใ้ห้ข้ึนมาปฏิบติังาน ให้เพียงพอ  และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ี  ท่ี
ส าคญั  แลว้บนัทึกในรายงานอุบติัการณ์ความเส่ียง เสนอหัวหน้ากลุ่ม การพยาบาล  ในวนัรุ่งข้ึน 
กรณีเร่งด่วนให้รายงานหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  หรือหัวหน้าหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานทาง
โทรศพัทไ์ด ้ผลลพัธ์ คือ  ทุกหน่วยงานสามารถแกไ้ขปัญหาภายในเวรไดท้นัที ผูป้ฏิบติังานทุกคน
ไดรั้บการมอบหมายแบบการกระจายอ านาจ  เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการท่ีให้แลว้เสร็จ
ภายในเวรของตนเอง ท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความสุข  มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานมากข้ึน  มี
การเตรียมความพร้อมของก าลงัคนท่ีน ามาทดแทน ไดแ้ก่  การปฐมนิเทศเจา้หน้าท่ีทุกคนท่ีจดัมา
ทดแทนในหน่วยงาน  การมอบหมายงานใหต้รงตามหนา้ท่ี  

จดัระบบการ Training ให้เจา้หน้าท่ีทางการพยาบาลท่ีจบใหม่  และจดัให้มีพยาบาลท่ีอยู่
ประจ าหน่วยงาน ท าหน้าท่ีพี่เล้ียงให้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกนั   จดัฝึกประสบการณ์  ใน
หน่วยงานต่างๆ  โดยจดั Rotation สลบัหมุนเวียนให้ครบทุกหน่วยงาน ของกลุ่มการพยาบาล จดัท า
คู่มือปฏิบติังานไวเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัการพยาบาล จดัอบรมภายในหน่วยงาน และส่งไป
อบรม ภายนอกหน่วยงาน   เพื่อเพิ่มความรู้ ทกัษะ ท่ีจ  าเป็นของหน่วยงานต่าง ๆ  อยา่งต่อเน่ืองทุกปี   
มีการมอบหมายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร    และแจง้ให้ผูท่ี้จะมาปฏิบติังานทดแทนทราบล่วงหน้า  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังาน 

มีการก ากับดูแลคุ  าพการปฏิบัติงานของก าลังคนที่น ามาทดแทน  คือ  ใชร้ะบบพี่เล้ียง  
(Carrier  Path) ท างานร่วมกนั ให้ค  าปรึกษา  แนะน า  ควบคุมการปฏิบติังาน  การนิเทศติดตามงาน  
การติดตาม  Incident  Report  การทบทวนกิจกรรมการปฏิบติั  การมีช่องทางรับฟังขอ้เสนอแนะ
ของบุคลากรภายในหน่วยงานเอง  และทีมของสหสาขาวิชาชีพ  ท่ีร่วมทีมให้บริการผูป่้วย   เช่น  
ทีม PCT,  ทีม IC,  ทีม  INS  และมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและผลงาน ตามคุณภาพงาน
ท่ีเกิดข้ึน ผลลพัธ์  คือไม่พบอุบติัการณ์/ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  จากการส่งบุคลากร  ลงไปปฏิบติังาน
ทดแทน ในหน่วยงานต่างๆ 

ระบบบริหารการพยาบาลมี ครงสร้างและกลไก  ทีท่ าหน้าทีส่ าคั อย่างได้ผล  ดังต่อไปนี้ 
การก ากับดูแลมาตรฐานและจริย รรมของผู้ประกอบวิชาชีพ  กลยุทธ์ในการดูแลการ

ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีทางการพยาบาลให้อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม  จรรยาบรรณ กฎหมาย 
วิชาชีพ    คือ บุคลากรทางการพยาบาลทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีใหม่ก่อนเข้า
ประจ าการ  มีระบบการนิเทศติดตามผลการปฏิบติังาน ขณะประจ าการ  และหลงัประจ าการแลว้   มี



การประเมินผลการปฏิบติังาน  และการประเมินทศันคติต่อวิชาชีพ    บุคลากรทางการพยาบาลทุก
คน  ไดรั้บการอบรมเร่ืองกฎหมายและจริยธรรม   ผลลพัธ์  คือ  จากผลการนิเทศติดตามงาน  หรือ
จากการรับฟังเสียงสะท้อน รวมทั้งการเฝ้าระวงัความเส่ียงทางการพยาบาล  และจาก  Incident  
Report   ของบุคลากรกลุ่มการพยาบาล  ไม่พบปัญหาความเส่ียง  ดา้นการปฏิบติังาน   บุคลากรทุก
คนมีจริยธรรม  ในการให้การพยาบาล  และมีความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายวิชาชีพ  และกลุ่มการ
พยาบาลไดมี้การเฝ้าระวงับุคลากรทุกคน  ใหไ้ดรั้บการอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

กลุ่มการพยาบาล / หน่วยงาน มีระบบการนิเท  สอนงาน ติดตาม และปะเมินผล  การ
ปฏิบัติงาน  ดังนี ้คือ  ระบบการนิเท   เน่ืองจากบุคลากรของกลุ่มการพยาบาลมีนอ้ย  ไม่สามารถจดั
ใหพ้ยาบาลระดบัหวัหนา้หน่วยงาน ลงนิเทศ  ติดตามการปฏิบติัของพยาบาล  ไดทุ้กเวร ทั้งในเวลา
ราชการ  และนอกเวลาราชการ  ไม่มีพยาบาลตรวจการ   จึงมีการมอบหมายงานให้ปฏิบติั เป็น
ขั้นตอน  ดงัน้ี   คือ เวรเชา้ หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล  จะตรวจสอบหน่วยงาน   ดว้ยวิธีการเดินตรวจ
หน่วยงาน  (Morning Round)  ถา้พบปัญหาเร่ืองบุคลากร  ปัญหาเร่ืองกระบวนการท างาน  ปัญหา
เร่ืองการประสานงาน  ก็จะแกปั้ญหาให้แลว้เสร็จ  หรือแนะน าวิธีปฏิบติัทนัที  และมอบหมายงาน
ให้หัวหนา้หน่วยงาน นิเทศภายในหน่วยงาน  และมอบหมายงานให้หัวหนา้เวรนอกเวลาราชการ  
นิเทศก็จะนิเทศการปฏิบติังานของตนเองในเวรนั้น ๆ 

ระบบการสอนงาน   มีระบบพี่เล้ียง  ท่ีลงไปช่วยกนัปฏิบติัดา้นการดูแลผูป่้วย  มีการ
สนบัสนุน  และช่วยเหลือเก้ือกูลกนั (Supervision Carrier Path)  มีการท า Pre-Post  Conference  น า
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูป่้วย  และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเวร  น ามาพูดคุยกนั  แกปั้ญหา
ใหแ้ลว้เสร็จ 

ระบบการติดตาม  และปะเมินผล  การปฏิบัติงาน     มีการประเมินความรู้/ ทกัษะ  ของการ
ปฏิบติั  ปีละ  2  คร้ัง  มีการตรวจสอบจากอุบติัการณ์-ความเส่ียง  รวบรวมจ านวนคร้ังท่ีพบปัญหา  
และด าเนินการแก้ไขปัญหา ตามปัญหาท่ีพบ  โดยคณะกรรมการบริหารองค์กรพยาบาลก่อน  
ปัญหาใดท่ีแก้ไขได้เอง  ก็ด าเนินการแก้ไข  ปัญหาใดท่ีแก้ไขเองไม่ได้ก็จะต้องน าเสนอให้
คณะกรรมการทีมอ่ืนช่วยแก้ไข  เช่นเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล   
คณะกรรมการความเส่ียง  คณะกรรมการสภาพฒัน์ ฯ  เม่ือปัญหาไดรั้บการแกไ้ขแลว้  จะมีการแจง้
ให้ผูป้ฏิบติัทราบ  โดยใช้ช่องทางการส่ือสารต่างๆ เช่น  เวทีการประชุมประจ าเดือนของกลุ่มการ
พยาบาล   หวัหนา้พาท าคุณภาพ  หรือติดประกาศใหท้ราบ  เป็นตน้ 

ประเด็นส าคั ทีมุ่่งเน้น นการนิเท   และติดตามงาน   คือ  การส่งเสริม  และให้ก าลงัใจใน
การปฏิบติังาน  เพื่อใหก้ารพยาบาลผูป่้วย  อยา่งมีประสิทธิภาพ   ผลลพั ์ 

ส่งเสริมการพ ันาคุ  าพ  มีกิจกรรมติดตามประเมินผล  และพั นาคุ  าพของบริการ
พยาบาล  ดยการท างานเป็นทีม  และมีการพั นาอย่างต่อเน่ือง   มีกิจกรรมพฒันา หรือการใช้
แนวคิดใหม่ๆ  เพื่อปรับปรุงการบริหารการพยาบาล คือ ในดา้นการปฏิบติัการพยาบาล   ไดก้  าหนด



กิจกรรม  ควบคุมก ากบั และพฒันา  ในเร่ือง  การน ากระบวนการพยาบาลมาใช้     สิทธิผูป่้วย และ
จริยธรรมวิชาชีพ  มีการจดัท ามาตรฐาน/ขอ้มูลวิชาการ ต่าง ๆ  ไดแ้ก่   WI ,  CPG,  SP  ใน
หน่วยงานต่างๆ  การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในหอผูป่้วย    ส าหรับการส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรทางการพยาบาล ไดมี้การก าหนดใหบุ้คลากรทุกคน  ออกก าลงักายสัปดาห์ละ  3  คร้ัง ๆละ  
30  นาที และควบคุมค่า  BMI   ให้ไดต้ามเกณฑ์  มาตรฐาน  โดยประสานกบัชมรมต่างๆ  และทีม
แนวราบต่างๆของโรงพยาบาล   มีการน าสารสนเทศทางการพยาบาลมาใช้ ในระบบการบนัทึก
ทางการพยาบาล  ผลลพัธ์  คือ  การปฏิบติัการพยาบาลไดรั้บการพฒันางาน  ตามขั้นตอน  และตอ้ง
ได้รับการพฒันาอีกต่อไป  อย่างต่อเน่ือง ในส่วนของการพฒันาหรือแนวคิดใหม่ ๆ   ท่ีจะมา
ปรับปรุงดา้นการบริหารการพยาบาล   คือ  ดา้นมาตรฐาน   

มีการคน้หาปัญหาและความตอ้งการของผูป่้วยให้ครอบคลุม   มีระบบการบนัทึกทางการ
พยาบาลท่ีสามารถเป็นหลกัฐานทางดา้นกฎหมายได ้  ทางดา้นจริยธรรม    การลดขอ้ร้องเรียน  ดา้น
พฤติกรรมบริการ  ส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาลทุกคน  มีความตระหนกัในการให้บริการ
ดา้นรอยยิม้  ดา้นค าพูดจา  กบัผูใ้ห้บริการ  และสนบัสนุนให้เขา้รับการอบรมดา้นจริยธรรม   การ
พฒันาบุคลากรดา้นอ่ืน ๆ     คือการวดั  และการประเมินผลการปฏิบติังาน ปีละ  2 คร้ัง    มีการ
จดัท าแผนการอบรมประจ าปี    ส่งเสริมให้ทุกคนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   มีศกัยภาพ ในการ
ตดัสินใจในการปฏิบติังาน  และการแกไ้ขปัญหา   ส่งเสริมให้ผูท่ี้มีความรู้/ ความสามารถ    มีส่วน
ร่วม  ในการด าเนินงานกิจกรรมคุณภาพของกลุ่มการพยาบาล  และของโรงพยาบาล  อยา่งต่อเน่ือง  
ตวัอยา่ง  เช่น งาน  IC   ให้มีการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในหอผูป่้วย   การบริการผูป่้วยฉุกเฉินในงาน  
ER   จดัใหมี้การซอ้มแผนอุบติัเหตุหมู่  การซอ้มแผนอคัคีภยั  และการฝึกทกัษะ  ให้มีความเป็นผูน้ า  
ฝึกให้เป็นหวัหนา้เวรนอกเวลาราชการ  ภายใตก้ารควบคุม ดูแล  ของหวัหนา้หน่วยงานนั้น ๆ    มี
การเสริมแรงให้เจา้หน้าท่ีทุกคน มีขวญัก าลงัใจในการท างาน  โดยการประเมินผลการปฏิบติังาน
อยา่งยุติธรรม   มีการชมเชยผูป้ฏิบติังานดี  และสมควรเป็นตวัอย่าง    มีการจดัสวสัดิการของกลุ่ม
การพยาบาล   

การมอบของขวญัวนัเกิด  การเยีย่มในระหวา่งเจบ็ป่วย  หรือการติดตามดูแล  ทุกขสุ์ข  ของ
ครอบครัว  เป็นตน้   ผลลพัธ์  คือดา้นมาตรฐาน  ทุกหน่วยงานน ากระบวนการพยาบาลพยาบาลมา
ใช ้ในการดูแลผูป่้วย  ภายใตม้าตรฐานวชิาชีพ  มีการท างานเป็นทีม   และมีการพฒันาคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง  มีการเก็บอุบติัการณ์/  ความเส่ียงต่าง ๆ  เพื่อลดปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ในกลุ่มการพยาบาล ทุก
วนั  ดา้นจริยธรรม  มีการพิทกัษสิ์ทธิผูป่้วย  การใหก้ารพยาบาลดว้ยความเสมอภาค 

ส่งเสริมการ ช้กระบวนการพยาบาล  การน ากระบวนการพยาบาลมาใชทุ้กหน่วยงาน  และ
มีการประเมิน  โดยมีวิธีการ  เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทางการพยาบาลปฏิบติัเก่ียวกับ  การน า
กระบวนการพยาบาลมาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั   มี การทบทวนกระบวนการพยาบาล  และ
สร้างความตระหนกัให้พยาบาลทุกคน/ทุกเวร ปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง  ตามมาตรฐานและจริยธรรม



วิชาชีพ  โดยใช้วงลอ้ PDCA  ให้มีการท างานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการปฏิบติัชดัเจน  มีการ
นิเทศติดตาม การใช้กระบวนการพยาบาล  โดยหัวหน้าหน่วยงาน  และหัวหน้าเวร   มีการ
ตรวจสอบแฟ้มประวติัของผูป่้วย  เก่ียวกบัการเขียนบนัทึกทางการพยาบาล  ประเด็นเก่ียวกบั    การ
ประเมินสภาพผูป่้วยแรกรับ  การค้นหาปัญหาของผูป่้วย  การวางแผนการพยาบาล และการ
ประเมินผลการใหก้ารพยาบาล อยา่งต่อเน่ือง ทุกเวร น าผลลพัธ์ท่ีได ้ มาปรับปรุง  และพฒันางาน 

ส่งเสริมการตัดสิน จทางคลินิก  การให้การพยาบาลท่ีสอดคล้องกบัปัญหาและความ
ตอ้งการของผูป่้วย/ผูใ้ช้บริการและครอบครัวแต่ละราย  ให้การพยาบาลครอบคลุมมิติการพยาบาล 
ให้การพยาบาลแบบองค์รวม มีการประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ือง หากพบปัญหาส่วนขาด  จะน า
ปัญหามาวิเคราะห์หาสาเหตุ  เพื่อน ามาแกไ้ข  พฒันางาน  และตอบสนองความตอ้งการให้ทนัที  
หากความตอ้งการใดท่ียงัตอบสนองให้ไม่ได้  ก็จะน าเสนอให้กบัคณะกรรมการทีมต่างๆ ทราบ 
ตวัอยา่งเช่น การประเมินสภาพผูป่้วยตั้งแต่แรกรับ จนจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล  การเสริมสร้าง
สุขภาพของผูป่้วย  การส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วย  ครอบครัว  และ
ชุมชน  เพื่อให้อยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุข  พยาบาลจะมีการวางแผนการดูแล และการวาง
แผนการจ าหน่ายผูป่้วยไวล่้วงหนา้ (Discharge  Plan)  มีการให้ความรู้กบัตวัผูป่้วย  หรือญาติผูป่้วย
ขณะพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล   ส าหรับผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ไดห้รือตอ้งไดรั้บการดูแล
อยา่งต่อเน่ือง  ทางหน่วยงานหอผูป่้วยจะเก็บรวบรวมขอ้มูลในเวชระเบียนของผูป่้วย  ให้กบังานเวช
ปฏิบติัครอบครัว และชุมชน  เพื่อติดตามเยี่ยมบา้นผูป่้วยต่อไป    การให้ขอ้เสนอแนะแก่ทีมงานใน
การวางแผนการการพยาบาลและแกไ้ขปัญหาของผูป่้วย  พยาบาลเป็นบุคลากรท่ีตอ้งปฏิบติังานการ
ดูแลผูป่้วย  อยูใ่กลชิ้ดกบัผูป่้วยตลอด 24  ชัว่โมง จึงตอ้งมีกระบวนการส่งเสริมใหพ้ยาบาลทุกระดบั 
ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการท า Case Conference กบัทีมสหสาขาวิชาชีพ  และให้ใช้เป็นเวที
แสดงความคิดเห็นในการดูแลผูป่้วยดา้นการพยาบาล  มีการท า Pre-Post Conference  เพื่อทบทวน
การดูแลผูป่้วย  มีการรับเวร- ส่งเวร เก่ียวกบัขอ้มูลผูป่้วย  และมีการตาม Round  ร่วมกบัแพทยทุ์ก
เวร มีการทบทวนการตรวจโดยผูมิ้ใช่แพทยใ์นตอนเยน็ทุกวนั  ในงาน ER   การคาดการณ์ล่วงหนา้
เก่ียวกบัปัญหาฉุกเฉิน  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูใ้ช้บริการ  และรายงานอาการได้ทนัเวลา  มี การ
จดัระบบการเฝ้าระวงั  การจดัเตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองมือทางการแพทย ์ ให้พร้อมใชทุ้กเวร   ส่งเสริม
ให้พยาบาลมีส่วนร่วมในการจดัท าคู่มือ/ แนวทางปฏิบติั เร่ืองการประเมินสภาพผูป่้วย   เก็บไวท่ี้
หน่วยงานมีการจดัอบรมให้ความรู้ และทกัษะ ในการประเมินสภาพผูป่้วย  มีการมอบหมายหนา้ท่ี
การท างานอย่างชัดเจน ลดความซ ้ าซ้อน  และความผิดพลาด พร้อมทั้งมีการประเมินผล  แจง้ให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ โดยตรง เพื่อการแก้ไข หากพบขอ้ผิดพลาดในการท างาน  ตวัอย่างเช่น  การรับ
ผูป่้วยอุบติัเหตุหมู่ ไดมี้การซ้อมแผนอุบติัเหตุหมู่ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  มีการจดัอบรมให้ความรู้ทุกปี   
มีทกัษะการใหค้วามรู้ และใหก้ารปรึกษา  เพื่อสนบัสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผูใ้ชบ้ริการและ
ครอบครัว คือ ผูรั้บผิดชอบงานให้ค  าปรึกษาใชท้กัษะการให้ค  าปรึกษา โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ เพื่อให้



การให้ค  าปรึกษามีประสิทธิภาพ  หากปฏิบัติไม่ได้จะส่งไปอบรมหลกัสูตรให้ค  าปรึกษา  การ
มอบหมายงานให้รับผิดชอบ ในเร่ืองของการให้สุขศึกษารายบุคคล / รายกลุ่ม  สนับสนุนส่ือ
อุปกรณ์ต่างๆ  ในการให้ความรู้ เช่นเอกสาร แผน่พบั  หรือสอนให้ท าเอง  โดยการสาธิตให้ดู  เช่น
การป้อนอาหารทางสายยาง , การดูดเสมหะ เป็นตน้  นอกจากน้ีพยาบาลจะตอ้งเป็นแบบอย่าง
ทางดา้นสุขภาพแก่บุคลากร  และแก่ประชาชน 

การดูแลผู้อยู่ระหว่างฝึกอบรม   มีพี่เล้ียง หรือท่ีปรึกษา  ส าหรับเจา้หนา้ท่ีใหม่  พยาบาลทุก
คนมีทกัษะในการให้การพยาบาล  สามารถช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ี  ระดบัต ่ากวา่  ในกรณีท่ีตอ้งการให้
การพยาบาลซบัซอ้น ใหข้อ้เสนอแนะแก่ทีมงาน  ในการวางแผนการพยาบาล  และแกไ้ขปัญหาของ
ผูป่้วย     มีพี่เล้ียง  ท่ีเป็นพยาบาลท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ   ทุกคนท าหนา้ท่ีดูแลผูท่ี้เขา้มาปฏิบติังาน
ใหม่   หรือผูท่ี้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ  หรือ  นักศึกษาฝึกงาน  พยาบาลทุกคนท่ีมีคุณสมบัติ  
ดงักล่าว  จะตอ้งมีทกัษะในการให้การพยาบาล สามารถช่วยเหลือเจา้หน้าท่ีระดบัต ่ากว่า  ในการ
ท างานร่วมกนั  ให้ค  าปรึกษา  แนะน า  ควบคุมการปฏิบติังาน  สอนงาน  การนิเทศติดตามงาน  
กรณีท่ีตอ้งการให้การพยาบาลซบัซ้อน จะเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด   เพื่อลดความเส่ียง  ถา้พี่เล้ียงขาด
ทกัษะ  จะมีการพฒันาศกัยภาพ โดยการส่งไปอบรมทั้งดา้นวิชาการ  และทกัษะการให้การพยาบาล 
แลว้น าวิธีการต่างๆมาถ่ายทอดการปฏิบติัแก่พยาบาลทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีระบบตรวจสอบ ก่อน
และหลังการพยาบาล โดยหัวหน้าเวร มีระบบพี่เล้ียงในการท างาน ให้ผูท่ี้เป็นพี่ เล้ียงทุกคนมี
วฒันธรรมท่ีดี พร้อมท่ีจะดูแลน้อง มีน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และช่วยเหลือเก้ือกูลกนั   ผลลัพ ์ คือ  
ผูป้ฏิบติังานทุกคนมีศกัยภาพ  ผูป้ฏิบติังานเองสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง  มีความ
รับผดิชอบในหนา้ท่ี  ท่ีไดรั้บมอบหมายมากข้ึน   ผูป้ฏิบติังานให้ความร่วมมือ  และมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  ท่ีจะท างานอย่างมีคุณภาพ    มีการพฒันาความรู้ ความสามารถ  และทักษะแก่
ผูป้ฏิบติังาน มีการประเมินผลการปฏิบติังาน  ท่ีส่งเสริมแรงจูงใจในการท างานแก่ผูป้ฏิบติังาน  การ
ใหร้างวลั ส่ิงจูงใจ  และผลตอบแทนแก่ผูป้ฏิบติังาน การให้การศึกษา การฝึกอบรม และการพฒันา
ความก้าวหน้าในงานแก่ผูป้ฏิบติังาน   บุคลากรทุกคนได้รับการประเมินผลการด าเนินงานใน
โครงการพฒันาคุณภาพ  อยา่งยุติธรรม   มีการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี  มีความ
ปลอดภยั  มีความผาสุก  และมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

การจัดการความรู้และวจัิย  ปรับปรุงวธีิการหรือการบ าบดัทางการพยาบาลให้เหมาะสมกบั
ปัญหา  และความตอ้งการของผูป่้วย คือ พฒันาตาม  Competency  ของหน่วยงาน  ประเมินความรู้
และทกัษะในการประเมินสภาพผูป่้วย  การตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยและญาติให้ตรงกบั
ปัญหาท่ีแทจ้ริง  โดยการคิดอย่างเป็นระบบ การน าความรู้ใหม่ๆ มาพฒันางาน การน า Evidence 
Base Of nursing จากการอ่านต าราทางการพยาบาลมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพผูป่้วย และ
สภาพความพร้อมของบุคลากรในกลุ่มการพยาบาล เน้นการดูแลผูป่้วยแบบองค์รวม การจดัท า
แนวทาง / วธีิปฏิบติั  และมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ  โดยทีม  PCT  เนน้การพฒันาความรู้ ทกัษะ



ของบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง  โดยเน้น Competency  เป็นหลกั ท าการ
ประสานงานกบัคณะกรรมการ HRD ของโรงพยาบาล  ในการจดัหลกัสูตรอบรมทุกปี  กลุ่มการ
พยาบาลได้จดับุคลากรทางการพยาบาลเขา้รับการอบรม  งานวิจยั   ร่วมกบั  สสจ.  การประยุกต์
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งมีเหตุผล  เหมาะสมกบัสภาพของหน่วยงาน  ให้
ครอบคลุม  การส่งเสริมให้พยาบาลทุกคนร่วมกนัคิด  และน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน กระตุน้ให้ทุกหน่วยงานท า CQI ของหน่วยงาน  ส่งเสริมให้พยาบาลมีส่วนร่วมในการ
จดัท ากิจกรรมต่างๆ  เช่น CPG , Case  conference , การทบทวนการตรวจรักษา ,การทบทวนการ
เสียชีวติ  เป็นตน้  จดัหาต ารา  หรือความรู้ทางวิชาการ  ให้เพียงพอ  ส่งเสริมให้มีการศึกษาคน้ควา้ , 
การท ากิจกรรมต่างๆ  ท่ีตอ้งน าความรู้  ทางวิทยาศาสตร์  มาใช ้ และสนบัสนุนให้ท าการวิจยั   และ
การส่งเสริมให้เขา้รับการอบรมการท าวิจยัทางการพยาบาล  ผลลัพ ์ คือ   ผูป้ฏิบติังานทุกคนมี
ศกัยภาพ  สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ  มาใช้ในการปฏิบติังานได้ดี  และบุคลากรท่ีมีความรู้  /  
ความสามารถ  ไดเ้ขา้ร่วมท าวจิยั  กบัหน่วยงานอ่ืน 

CQI  เร่ือง  พฒันาการดูแลโรคเร้ือรังในชุมชน  / CQI  เร่ือง  พฒันาการดูแลผูป่้วยระยะ
สุดทา้ย   LEAN  เร่ือง  One Stop Service Clinic  DM  - HT –Asthma 

พยาบาลมีบทบาทในคณะกรรมการเภสัชกรรม  และการบ าบดั  เก่ียวกบัเร่ือง การก าหนด
บญัชีรายการยา  และจดัท าแนวทางคดัเลือกเวชภณัฑ์ยา MM        พยาบาลในกลุ่มการพยาบาลมี
ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการทีมแนวราบของโรงพยาบาลไดแ้ก่   

ทีม FA  มีตวัแทนพยาบาลเขา้ร่วมเขา้ร่วมเป็นทีมผูป้ระสานงานคุณภาพ  ท าหน้าท่ีให้
ค  าปรึกษา  และกระตุน้ใหทุ้กหน่วยงานสามารถด าเนินกิจกรรมคุณภาพไดอ้ยา่งต่อเน่ือง     

ทีม RM  มีตวัแทนพยาบาลเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในทีมความเส่ียง  ท าหน้าท่ีเก็บ
ปัญหาความเส่ียง  และน าเสนอความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  และร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุ  และแนวทางแกไ้ข
ปัญหาความเส่ียง  ระดบัหน่วยงาน  ระดบัโรงพยาบาล 

ทีม INS  มีตวัแทนพยาบาลเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในทีมเคร่ืองมือ  มีหนา้ท่ีตรวจสอบ
ดูแลความพร้อมใชข้องเคร่ืองมือ  และร่วมพิจารณาจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์จ าเป็น  ส าหรับ
หน่วยงาน 

ทีม ENV มีตวัแทนพยาบาลเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในทีม  ท าหน้าท่ีดูแลโครงสร้าง
ส่ิงแวดลอ้ม  และความปลอดภยัในหน่วยงาน  และการก าหนดให้มีการซ้อมแผนอคัคีภยั  ในระดบั
หน่วยงาน  และระดบัโรงพยาบาล 

ทีม PCT  มีตวัแทนพยาบาลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในทีม  ท าหน้าท่ีร่วมกันค้นหา  
วิเคราะห์ปัญหา  และน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดูแลผูป่้วย  มาหาแนวทางแกไ้ข  และพฒันาระบบ
การใหบ้ริการผูป่้วย 



ทีม IC   มีพยาบาล ICN  และพยาบาล  ICWN ท าหน้าท่ีเฝ้าระวงัการติดเช้ือในระดบั
หน่วยงาน  และในโรงพยาบาล  ร่วมกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ 

ทีม IM  มีตวัแทนพยาบาลเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในทีม  ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการบนัทึก
ทางการพยาบาล  ใหมี้ความถูกตอ้ง  ครบถว้น  สมบูรณ์ 

ทีม HRD   มีตวัแทนพยาบาลเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในทีม  ท าหนา้ท่ีในเร่ืองของการ
วเิคราะห์ความพียงพอ  การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร  การก าหนดคุณสมบติัของบุคลากร  ในแต่
ละหน่วยงาน  รวมทั้งประเมิน/วเิคราะห์บรรยากาศความพึงพอใจของบุคลากร  ในกลุ่มการพยาบาล  

ผลลัพ ์คือ มีตวัแทนพยาบาลของทุกหน่วยงานเขา้ร่วมในทีม  ท าหน้าท่ีร่วมกันค้นหา
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา  และน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดูแลผูป่้วย มาหาแนวทางแกไ้ข  และพฒันา
ระบบการให้บริการผู ้ป่วย   ข้อมูลท่ีได้จากการประชุมทีมแต่ละทีม  ได้น ามาปรับเปล่ียน
กระบวนการท างาน ของกลุ่มการพยาบาล  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความเส่ียงส าคั ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุ  าพการดูแลผู้ป่วย คือ  การประเมินสภาพ
ผูป่้วย, ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการดูแลผูป่้วย,  การเปิดเผยความลบัขอผูป่้วยทั้งทางดา้นร่างกาย  และ
ขอ้มูลของผูป่้วย,  ไม่เคารพสิทธิผูป่้วย,  พฤติกรรมบริการ,  ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน   การ
บนัทึกขอ้มูลท่ีไม่สามารถเป็นหลกัฐานทางกฎหมายได ้เร่ืองความคลาดเคล่ือนทางยา  (Medical  
Error)   การน ากระบวนการ C3 Ther   มาใชใ้นการดูแลผูป่้วย เป็นตน้ 

กลุ่มการพยาบาลใชแ้นวทางการบริหารความเส่ียงในการแกไ้ขปัญหา  โดยการมอบหมาย
งานให้พยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นหวัหนา้เวร  เป็นผูต้ดัสินปัญหาต่างๆในแต่ละเวร มีระบบรายงานทั้ง
ระดบัหน่วยงาน และระดบัโรงพยาบาล ให้มีการบนัทึกในใบอุบติัการณ์ความเส่ียง  โดยไม่หาตวั
ผูก้ระท าความผิด  แต่จะเป็นโอกาสพฒันางาน ในคร้ังต่อไป    การสร้างความก้าวหน้าให้แก่
ผูป้ฏิบัติงาน   ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ติดตามการปฏิบัติงาน  นิเทศงานพัฒนา
ผูป้ฏิบติังาน  จดัสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี  มีความปลอดภยั  มีความผาสุก  และมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี  มีการตดัสินใจวินิจฉัยสั่งการ  ไดดี้  มีเหตุมีผล คือ การให้อ านาจการตดัสินใจให้แก่พยาบาล
หัวหน้าเวรทุกระดบั  หรือให้พยาบาลท่ีปฏิบติังานภายในเวรนั้นๆ  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มี
แนวทางการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้   ท่ีก าหนดไวใ้นทีมความเส่ียง เพื่อช่วยในการตดัสินใจ   

ระบบงาน/การบริหารการพยาบาล  มีการบริหารการพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานวชิาชีพ  และตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย   กลุ่มการพยาบาลใชเ้กณฑ์ช้ีวดัคุณภาพ
การพยาบาล  ในภาพรวม  เพื่อตอบสนองเป้าหมาย  ดงัน้ี 

 
 
 
 



ตัวช้ีวดัองค์กรพยาบาล  
 รงพยาบาลแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี 

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1.อตัราความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ               
          - ผูป่้วยใน                                                                   80% 81.67 84.97 84.16 
          - ผูป่้วยนอก                                                               80% 84.01 78.18 79.95 
2.จ านวนขอ้ร้องเรียนพฤติกรรมบริการ     0  คร้ัง 3 คร้ัง 6  คร้ัง  10คร้ัง 
3.อตัรางานบริการพยาบาลผา่นเกณฑม์าตรฐานตาม
แนวทางการประเมินคุณภาพ   ≥ ระดบั 3ข้ึนไป 

100% 0 60 90 

4.คะแนนบนัทึกทางการพยาบาล     
         - ผูป่้วยใน                                                                   80% 96.85 88.15 90.15 
        - ผูป่้วยนอก                                                               80% 85.6 85.00 85.00 
5.อตัราบุคลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

 80% 100 100 100 

6.อตัราความพึงพอใจในการท างานและ   
   อตัราบรรยากาศขององคก์ร 

80% 80 77.40 79 

7.อตัราบุคลากรไดรั้บการอบรม  10 วนั / คน / ปี         100% 98.21 85 90 
 

มีการส่งเสริม ห้แต่ละหน่วยงานจัดท าเก  ์ช้ีวัดที่เ พาะส าหรับหน่วยงานตนเอง   คือ
ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน  จดัท าตวัช้ีวดัให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการท างานท่ีมีคุณภาพ  เพื่อให้
ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ  มีการรายงานผลการเก็บตัวช้ีวดั  และน าเสนอตัวช้ีวดัของทีม
แนวราบแต่ละทีม  ในวนัประชุมประจ าเดือน  ของ กลุ่มการพยาบาล 

มีการส่งเสริม ห้แต่ละหน่วยงานน าข้อมูลไป ช้ประ ยชน์   ดยวิธีการสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงาน  น าขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บตวัช้ีวดั  มาปรับปรุงคุณภาพการท างานของตนเอง  และให้
หน่วยงานน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์  และจดัท าเป็นแผนปฏิบติังาน 

กลุ่มการพยาบาล /หน่วยงาน มีการตวจสอบคุ  าพการเฝ้าระวังการปฏิบัติการพยาบาล  
 นแต่ละหน่วยบริการ ดังนี ้ 

มีการมอบหมายให้หัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบ เฝ้าระวงั  และรายงานอุบติัการณ์ /ความ
เส่ียง รายงานใหห้วัหนา้กลุ่มการพยาบาล  ทราบทุกวนั 



มีทีมแนวราบท่ีรับผิดชอบงานความเส่ียง  เก็บรวบรวมรายงาน  และน ามาวิเคราะห์ ตาม
ระบบการบริหารความเส่ียง  มอบหมายให้ทีมแนวราบแต่ละทีม  น าเสนอผลงาน  มีระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพการพยาบาล  ทุก 6 เดือน  โดยทีมพฒันาคุณภาพบริการพยาบาล 

ประเด็นส าคั  นการตรวจสอบคุ  าพ   คือ การแก้ไขความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
หน่วยงาน   จ  านวนขอ้ร้องเรียนดา้นพฤติกรรมบริการ  การน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการ
ดูแลผูป่้วย 

ปั หาที่พบบ่อยระหว่างการเฝ้าระวัง    คือ  เร่ืองพฤติกรรมบริการ  และความครอบคลุม
เร่ืองการบนัทึกการพยาบาล 

ทกัษะเชิงวชิาชีพพยาบาล 
1. ใชก้ระบวนการพยาบาลเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
2. ใหก้ารพยาบาลสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของผูป่้วย/ผูใ้ชบ้ริการและ

ครอบครัวแต่ละราย 
3. ใหข้อ้เสนอแนะแก่ทีมงานในการวางแผนการพยาบาลและแกไ้ขปัญหาของผูป่้วย 
4. ปรับปรุงวธีิการ  หรือการบ าบดัทางการพยาบาล ใหเ้หมาะสมกบัปัญหา  และความ

ตอ้งการของผูป่้วย 
5. คาดการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัปัญหาฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูใ้ชบ้ริการ  และรายงาน

อาการไดท้นัเวลา 
6. แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้ง  เหมาะสมกบัเหตุการณ์ 
7. ตดัสินใจวนิิจฉยัสั่งการไดเ้ป็นอยา่งดี  มีเหตุมีผล 
8. มีทกัษะในการใหค้วามรู้  และการใหบ้ริการ  เพื่อสนบัสนุนการดูแลตนเอง  ของ

ผูใ้ชบ้ริการและครอบครัว 
9. มีทกัษะในการใหก้ารพยาบาล  สามารถช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ี  ระดบัต ่ากวา่  ในกรณีท่ี

ตอ้งการ  ใหก้ารพยาบาลท่ีซบัซอ้น 
10. ประยกุตค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์มาใช ้ ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

ข. ปฏิบัติการพยาบาล 
พยาบาลใชก้ระบวนการพยาบาลในการดูแลบุคคล ครอบครัวและชุมชน และมีการติดตาม

ประเมินความครอบคลุมการใช้กระบวนการพยาบาลโดยทีมพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ด าเนินการตรวจสอบทั้งดา้นการปฏิบติัการพยาบาลและการบนัทึกทางการพยาบาล  เคร่ืองมือการ
ตรวจสอบใชแ้บบประเมินการใชก้ระบวนการพยาบาลและการปฏิบติั ท าการประเมินทุกเดือน มี
การสะทอ้นขอ้มูลการตรวจสอบให้หน่วยงานน าไปปรับปรุงเพื่อพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วยให้
ครอบคลุมมากข้ึน และเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส่ือสารดา้นการดูแลผูป่้วยร่วมกบัวชิาชีพอ่ืน 



จากการติดตาม ประเมินการใชก้ระบวนการพยาบาลและการบนัทึก พบวา่ 
1. ดา้นการประเมินผูป่้วย (Assessment)  พบวา่บุคลากรพยาบาลบางคนยงัขาดความรู้/

ทกัษะในการประเมินผูป่้วยแรกรับ ในผูป่้วยฉุกเฉินและวิกฤติ  ไดมี้การน าขอ้มูลไปวางแผนการจดั
อบรมเสนอต่อคณะกรรมการ HRD และด าเนินการจดัอบรม เร่ืองการประเมินและการดูแลผูป่้วย
แรกรับในภาวะวกิฤติ ร่วมกบัอบรมการใชเ้คร่ืองมือพิเศษ หลงัการอบรมมีการติดตามพฒันาการ
ดา้นความรู้/ทกัษะในการประเมินผูป่้วยวกิฤติของพยาบาล ผลการประเมิน พยาบาลมีความรู้ดา้น
การประเมินเพื่อช่วยฟ้ืนคืนชีพในภาวะวกิฤติได ้  82.59%  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบติัอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยระบบพี่เล้ียงและมีการตรวจสอบโดยทีม CPR ของหน่วยงานและทีมพฒันาคุณภาพ
บริการพยาบาล 

2. ดา้นการวางแผนการพยาบาล (Planning) พบวา่การวางแผนการพยาบาลในผูป่้วยบาง
รายไม่สอดคลอ้งกบัปัญหา,  กิจกรรมการพยาบาลไม่ต่อเน่ือง,  ขาดการประเมินทางดา้นจิตใจ,และ
การวางแผนจ าหน่ายไม่ครอบคลุม  ไดมี้การแจง้ไปท่ีหน่วยงานใหป้รับปรุงและบนัทึกขอ้มูลให้
ครบถว้น   ผลการติดตามประเมินผูป่้วยไดรั้บการวางแผนการพยาบาลครอบคลุมองคร์วม 92.23%   

3. ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล (Implementation)   พบวา่บุคลากรพยาบาลบางคนยงัขาด
ทกัษะในการแกไ้ขภาวะวกิฤตผูป่้วยบางโรค  รวมทั้งทกัษะการใชเ้คร่ืองมือช่วยชีวิต   ไดจ้ดัอบรม
การใชเ้คร่ืองมือพิเศษในการช่วยชีวติ,  จดัอบรมการดูแลผูป่้วย   Head  injury,  Ac.MI  จากการ
ติดตามประเมินผลหลงัการอบรม พยาบาลมีความรู้ดา้นการใชเ้คร่ืองมือช่วยชีวติและความรู้ดา้น
การพยาบาลผูป่้วยกลุ่มดงักล่าว   96.91%   

4. ดา้นการประเมินผลการพยาบาล (Evaluation) พบวา่ผูป่้วยบางรายขาดการเฝ้าระวงั
อาการและการประเมินซ ้ าหลงัไดรั้บการปฏิบติัพยาบาล, การประเมินไม่ต่อเน่ืองทุกเวร ส่งผลให้
ผูป่้วยเกิดภาวะแทรกซอ้น, มีการใหค้  าแนะน าก่อนกลบับา้นไม่ครบถว้น ทีมผูป้ระเมินท าการ
สะทอ้นขอ้มูลใหห้น่วยงานน าไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพ โดยการเนน้ย  ้าในการรับส่งเวรและใน
กิจกรรมหวัหนา้พาท าใหบุ้คลากรพยาบาลเห็นความส าคญัของการประเมินผลหลงัให้การพยาบาล
และการลงบนัทึกให้ครบถว้น  รวมทั้งปรับปรุงระบบการประเมินผลการใหก้ารพยาบาลโดยให้
พยาบาลบนัทึกผลลพัธ์และอาการผูป่้วยลงในแบบบนัทึกทางการพยาบาลทนัทีทุกราย,  มีการ
ติดตามขอ้มูลจากการเก็บ    

ตวัช้ีวดัเร่ืองอตัราผูป่้วยเม่ือเกิดภาวะวกิฤติไดรั้บการช่วยเหลือทนัที หรือไม่เกิน 4 นาที,  มี
การประเมินผลการใหข้อ้มูล จากการติดตามตวัช้ีวดัเร่ืองผูป่้วยและญาติมีความรู้เก่ียวกบัโรคและ
การปฏิบติัตวัอยา่งต่อเน่ือง   

 
 
 



พยาบาล ห้การพยาบาลด้วยความเคารพ นสิท ิผู้ป่วยและจริย รรมวชิาชีพ 
เจา้หน้าท่ีทุกคนของโรงพยาบาลแก่งคอยตระหนกัและเคารพในสิทธิผูป่้วย มีแนวทางใน

การสร้างความตระหนกัและเคารพในสิทธิผูป่้วยโดยไม่ค  านึงถึงอายุ เพศ เช้ือชาติ ศาสนา  มีการ
ก าหนด สิทธิผูป่้วยเป็นนโยบายของโรงพยาบาล เจา้หนา้ท่ีรับทราบและถือปฏิบติั มีป้ายแสดงสิทธิ
ผูป่้วยให้ผูรั้บบริการรับทราบ   มีการรับส่งผูป่้วยท่ีมีคุณภาพประสิทธิภาพได้มีมาตรฐานโดยมี
พยาบาลรับ-ส่งผูป่้วยและมีพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง    ผูป่้วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานท่ีจะไดรั้บการ
รักษาพยาบาลโดยได้รับการตอ้นรับดว้ยความเต็มใจและมีพฤติกรรมบริการท่ีดีมีการปฏิบติัการ
พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูป่้วยไดรั้บการบริการอยา่งเสมอภาคเม่ือผูป่้วยท่ีตอ้งนอนพกัรักษา
ตวัในโรงพยาบาล    แพทยผ์ูท้  าการรักษาพยาบาลจะเป็นผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัโรค ผูป่้วยท่ีมีภาวะเส่ียง
ถึงแก่ชีวิตมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ  โดยไม่ต้องร้องขอ โดยมีการเตรียมความพร้อมของ
เคร่ืองมือในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ มีทีมในการดูแลผูป่้วยอย่างใกลชิ้ด  และตอบสนองความตอ้งการ
ทนัที แพทยเ์จา้ของแจง้อาการผูป่้วยท่ีเปล่ียนแปลงใหญ้าติทราบเป็นระยะ ผูป่้วยมีสิทธิรับทราบช่ือ-
สกุลของผูใ้ห้การรักษา โดยเจา้หน้าท่ีทุกคนมีการติดป้ายช่ือขณะปฏิบติังาน ป้ายช่ือแพทยท่ี์หน้า
ห้องตรวจโรค  การรักษาความลบัผูป่้วย  ผูป่้วยไดรั้บการรักษาความลบัในเร่ืองการเจ็บป่วยและมี
สิทธิในการขอทราบประวติัการรักษาพยาบาลของตนเองได้ ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่ได้มาติดต่อด้วย
ตนเองตอ้งมีใบมอบอ านาจลงนามยินยอมและมีส าเนาบตัรประชาชนเป็นหลกัฐานในการมาติดต่อ
ทุกคร้ัง    มีแนวทางในการให้ความยินยอมในการลงนามให้การรักษาของผูป่้วย เจา้หนา้ท่ีตอ้ง
พูดคุยหรือใหค้  าแนะน ากบัผูป่้วยและญาติก่อนใหก้ารพยาบาล   อธิบายถึงขั้นตอนการบริการให้กบั
ผูป่้วยให้ผูป่้วยและญาติ ตดัสินใจทางเลือกในการรักษามีใบเซ็นตย์ินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทุก
จุดบริการมีการให้ขอ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติ เก่ียวกบัโรค การรักษา และขอ้มูลอ่ืนๆ   มีการบนัทึก
ขอ้มูลเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผูป่้วยเซ็นตย์ินยอมภายหลงัท่ีผูป่้วยไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นและมีความ
เขา้ใจในขอ้มูลดงักล่าวแลว้ ในกรณีท่ีเป็นผูป่้วยเด็กหรือผูป่้วยทางจิตเวช ตอ้งมีบิดา-มารดาหรือ
ผูป้กครองหรือญาติท่ีหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นผูป้กครอง 

 นการดูแลผู้ป่วยทีม่ีความต้องการเ พาะ 
การดูแลผู้ป่วยเด็ก    มีการจดัสถานท่ีให้เหมาะสมกบัผูป่้วยเด็กโดยมีการจดัมุมส่งเสริม

พฒันาการและมีการจดัของเล่นและสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กไดค้ลายความวิตกกงัวล  หน่วยบริการ
ผูป่้วยเด็กมีเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับเด็กมีเคร่ืองวดัความดนั    ส าหรับเด็ก Set IV เด็ก   ชุดส าหรับให้
ออกซิเจนเด็ก มีท่ีใชส้ าหรับรัดตวัเด็กขณะท าหตัถการ มีท่ีกั้นเตียงส าหรับเด็ก   เด็กท่ีป่วยหนกัมี
ความผิดปกติทางร่างกายหรือประสาทสัมผสัเด็กท่ีไม่มีญาติเฝ้าจะไดรั้บการดูแลโดยจดัพยาบาล
ดูแล ตลอด 24 ชัว่โมง ใชผ้า้จบัยึดในกรณีไม่รู้สึกตวัอธิบายให้ญาติเขา้ใจในแผนการรักษาของทาง
โรงพยาบาลมีป้ายช่ือผกูขอ้มือเพื่อแสดงวา่ผูป่้วยเป็นใคร 



การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย    มีการประเมินความตอ้งการดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
ของผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัวโดยสังเกต อาการและพูดคุยสอบถามความตอ้งการเพื่อลด
ความวิตกกงัวลมีการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยตามมาตรฐานการพยาบาล ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม อ านวยความสะดวกให้ผูป่้วยและญาติท่ีร้องขอทนัที   ตัวอย่าง    การประเมินการรับรู้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลไดมี้การให้ขอ้มูลแก่ผูรั้บบริการและประเมินการรับรู้ของผูรั้บบริการซ่ึง
ผูป่้วยส่วนมากสามารถตอบขอ้มูลไดร้้อยละ 90   

ส าหรับผลลพั ์ นเร่ืองสิท ิผู้ป่วยและจริย รรมวชิาชีพ  มีจ านวนข้อร้องเรียน   
พยาบาลให้การพยาบาลบนพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

ทนัสมยั มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง.  ส่งเสริมให้
เจา้หน้าท่ีทางการพยาบาลมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ,การจดัการความรู้ให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพทนัสมยั   เกิดประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริการพยาบาลท่ีไม่หยุดน่ิงมีการตรวจสอบประเมิน    มีความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมใหม่ๆ   
น ามาขยายผลเช่ือมโยงกบัระบบงานประจ าเพื่อต่อยอดการพฒันาการดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง   โดย
ทุกหน่วยงาน มีการท า  CQI  

ผลลัพ ์  มีการท า  CQI  ทุกหน่วยงาน    เช่น    การลดจ านวนผูป่้วยท่ีตรวจผิดคนผิดเวช
ระเบียน,  การส่งผูป่้วยตรวจผดิแผนก,  การเฝ้าระวงัภาวะหลอดเลือดด าส่วนปลายอกัเสบฯ  มีความ
เช่ือมโยงกบัสหสาขาวชิาชีพ  และมีการปรับปรุงวธีิปฏิบติั/CPG ใหส้อดคลอ้งทนัสมยั        

 ห้การพยาบาลสอดคล้องกบัปั หาและความต้องการของผู้ป่วย/ผู้ ช้บริการและครอบครัว
แต่ละราย คือ ให้การพยาบาลครอบคลุมมิติการพยาบาล ให้การพยาบาลแบบองค์รวม  โดยมีการ
ประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  หากพบปัญหาส่วนขาด  จะน าปัญหามาวิเคราะห์หาสาเหตุ  เพื่อ
น ามาแกไ้ข  พฒันางาน  และตอบสนองความตอ้งการใหท้นัที  หากความตอ้งการใดท่ียงัตอบสนอง
ให้ไม่ได ้ ก็จะน าเสนอให้กบัคณะกรรมการทีมต่างๆ ทราบ ตวัอย่างเช่น การประเมินสภาพผูป่้วย
ตั้งแต่แรกรับ จนจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล  พยาบาลจะมีการวางแผนการดูแล และการวาง
แผนการจ าหน่ายผูป่้วยไวล่้วงหนา้ (Discharge  Plan) มีการให้ความรู้กบัตวัผูป่้วยเอง  หรือญาติ
ผูป่้วยขณะพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล  เพื่อให้ญาติ /ครอบครัวของผูป่้วย  มีส่วนร่วมในการดูแล
ผูป่้วย ในกิจกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยและญาติเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพขณะนอนพกัรักษา
ตวัทั้งในโรงพยาบาลและท่ีบา้น   ส าหรับผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ไดห้รือตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่ง
ต่อเน่ือง  ทางหน่วยงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลในเวชระเบียนของผูป่้วย  ให้กับงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว  และชุมชน  เพื่อติดตามเยี่ยมบา้นผูป่้วยต่อไป   ผลลัพ ์     ผูป่้วยท่ีไดรั้บการส่งต่อเพื่อ
ติดตามเยี่ยมท่ีบา้นไดรั้บการส่งต่อขอ้มูลและไดรั้บการ Empowerment  เพื่อให้ดูแลตนเองและ
ครอบครัว 



มีการบนัทึกทางการพยาบาลครอบคลุมกระบวนการพยาบาลและสามารถส่ือสาร ให้
ทีมสหสาขาวิชาชีพน าไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผูป่้วย  พยาบาลสามารถน ามาใช้ รับ -ส่ง เวรได้
ครอบคลุมประเด็นปัญหาส าคญัของผูป่้วยเพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการเฝ้าระวงัอาการและประเมินอาการ
ซ ้ าเพื่อการดูแลอย่างต่อเน่ืองมีการประเมินคุณภาพการพยาบาล  โดยมีการประเมินคุณภาพการ
พยาบาลโดยใชแ้บบประเมินการใชก้ระบวนการพยาบาลเป็นประจ า   ผลลัพ ์  ทุกหน่วยงานมีการ
บนัทึกทางการพยาบาลครอบคลุมกระบวนการพยาบาล  
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