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คํานําพิมพคร้ังที่ 3 

 
 สํานักการพยาบาล ไดถายทอดองคความรู เร่ือง  “การนํามาตรฐานการพยาบาลสู 
การปฏิบัติ”  จํานวน 4 รุน ในแตละภูมิภาค  โดยใชมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (ปรับปรุง คร้ัง
ท่ี 2)  พิมพคร้ังท่ี 1 และ 2  ในป 2550 และ 2551  ซ่ึงจะใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาลของโรงพยาบาลแตละแหง 
 ในการถายทอดมาตรฐานการพยาบาลสูการปฏิบัติท่ีผานมา 4 รุน  พบวา ยังไม
ครอบคลุมกลุมเปาหมาย  อีกท้ังผูใชมาตรฐานการพยาบาลในแตละพ้ืนท่ีไดชวยกันสะทอนขอมูลท่ี
เก่ียวของกับแตละมาตรฐานการพยาบาลท้ัง 10 มาตรฐาน ใหดวย   ดังนั้น สํานักการพยาบาลจึงได
ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณมากข้ึน  ซึ่งไดแก เนื้อหาในสวนตัวช้ีวัดและลักษณะสําคัญของงานบริการ
พยาบาลแตละงาน 

 สํานักการพยาบาลขอขอบคุณผูใหขอมูลในแตละพื้นท่ี  และนักวิชาการพยาบาลทุกทาน
ท่ีรวมพิจารณาใหความคดิเห็นเพ่ิมเติม  จนไดมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (ปรับปรุง   คร้ัง
ท่ี 2) พิมพคร้ังท่ี 3  ท่ีจะนําไปสูการปฏิบตั ิเพ่ือมุงสูคุณภาพบริการพยาบาลของประเทศตอไป 
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บทที่  1 
แนวคิดและโครงสรางของมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล  ป  พ.ศ.2550 

 
 ระบบบริการสุขภาพในปจจุบัน เปนระบบบริการที่ได รับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลา จึงตองมีการปรับตัวใหทันตอปญหาการ

เปล่ียนแปลงดานสุขภาพของประชาชน  อันเปนผลกระทบมาจากปจจัยแวดลอมภายนอก

หลากหลายประการ    ในขณะเดียวกันก็จะตองตอบสนองความตองการและความคาดหวังของ

สังคมและประชาชน ภายใตหลักการพ้ืนฐานของวิชาชีพ  ซึ่งผดุงไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานบริการ

ของแตละวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพโดยรวม 

 วิชาชีพการพยาบาล เปนวิชาชีพท่ีใหบริการพยาบาล  อันเปนบริการหลักของระบบ

สุขภาพ  ซึ่งมีการพัฒนามาตรฐานการพยาบาล  เพ่ือใหบุคลากรพยาบาลไดใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพมาเปนระยะเวลากวา 2 ทศวรรษ  โดยสํานักการพยาบาล  กรมการแพทย  

กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งเดิมเปนหนวยงานระดับกอง  คือ  กองการพยาบาล  สังกัดสํานักงาน  

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐเพียงหนวยงานเดียวท่ีมีอํานาจหนาท่ีตาม     

พระราชกฤษฎีกา ในการกําหนด  พัฒนามาตรฐานการพยาบาล  พัฒนาคุณภาพทางเทคนิควิชาการ

พยาบาล  ตลอดจนติดตาม  กํากับ  สนับสนุนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของ

สถานบริการสาธาณสุขของภาครัฐและเอกชนใหไดมาตรฐาน  โดยไดกําหนดมาตรฐานการพยาบาล

ในโรงพยาบาลและพิมพเผยแพรเปนคร้ังแรก  ในป  พ.ศ. 2528  หลังจากนั้นไดมีการปรับปรุง  

แกไขในป  พ.ศ. 2535  และพิมพเผยแพรมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลและมาตรฐานการ

พยาบาลในชุมชนไปพรอมกัน  รวมท้ังไดพัฒนากลไกการติดตาม  สนับสนุนการนํามาตรฐานสูการ

ปฏิบัติ  ณ  สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับท่ัวประเทศ 

 ตอมาเม่ือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ไดทําการศึกษาวิจัยนํารอง โครงการ 

Hospital  Accreditation  โดยกอตั้งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  เผยแพร   

มาตรฐานโรงพยาบาล  ฉบับปกาญจนาภิเษก  ในป  พ.ศ. 2538  พรอมท้ังเผยแพรแนวคิด  

กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามกรอบแนวทางของ Hospital  Accreditation  
ตลอดจนไดรับการสนับสนุนใหเปนนโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข

ทุกระดับ  กองการพยาบาลจึงไดปรับปรุงเนื้อหามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลและ

มาตรฐานการพยาบาลในชุมชนใหสอดคลองกับแนวคิดของระบบการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 



บ
ทท่ี 1 แนวคิดและโครงสราง
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เพ่ือมิให       ผูปฏิบัติเกิดความสับสน และเพ่ือใหสามารถบูรณาการแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การบริการพยาบาลใหไดมาตรฐานตามกรอบของ  Hospital  Accreditation  และไดพิมพเผยแพร
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล  ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1  ในป พ.ศ.  2542  และมาตรฐาน

การพยาบาลในชุมชน  ในป  พ.ศ.  2544  พรอมกันนี้  ไดพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับใหไดมาตรฐาน  โดยใชรูปแบบ

การประกัน  คุณภาพการพยาบาล  (QA  Unit-Based : 10  Steps  Model)  ของ  The  Joint  
Commission  on  Accreditation  of  Hospitals 
 พ.ศ.  2549  เปนอีกวาระหนึ่งท่ีกระแสการเปล่ียนแปลงของแนวคิดการพัฒนาใน

ระบบคุณภาพกาวไปสูความเปนสากลมากข้ึน  โดยไดรับอิทธิพลจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ

ของสหรัฐอเมริกา  (Malcolm  Baldrige  National  Quality  Award : MBNQA)  ซึ่งสถาบัน
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ไดนํากรอบแนวคิดดังกลาวมาบูรณาการกับ  Hospital  
Accreditation  และ  Health  Promoting  Hospital  แลวปรับปรุงมาตรฐานโรงพยาบาล  พิมพ 
เผยแพรออกมาใหม  เปนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  ฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ป พ.ศ. 2549 เพ่ือใหสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

บริการใหกาวสูความเปนเลิศอยางสมบูรณ 

 ดังนั้น สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย  จึงไดปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลใน

โรงพยาบาล  ฉบับป  2550 ข้ึนใหม  เปนมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล  (ฉบับปรับปรุง

คร้ังท่ี  2)  เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณของการพัฒนาระบบคุณภาพในปจจุบัน  

อันจะตอบสนองตอนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการมุงเนนการบริการที่เปนเลิศ  กาวทันกับ

ความกาวหนาขององคความรูและเทคโนโลยีที่ปรับเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว  โดยใชแนวคิดและ   

หลักการที่สําคัญในการจัดทํามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลฉบับนี้  ดังนี้ 

 1. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public Sector Management 
Quality  Award : PMQA) 
 2. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  ฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  

พ.ศ.  2549 

 3. มาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ พ.ศ.  

2548 
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 4. กระบวนการพยาบาล 

 5. การพยาบาลแบบองครวม 

 

แนวคิดที่  1 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)  พ.ศ.  2550 

 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีพ้ืนฐานทางเทคนิคและกระบวนการ

เทียบเทากับเกณฑรางวัลคุณภาพของนานาชาติ  เปนกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการท่ีสามารถ

นํามาประยุกตใชกับการพัฒนาการบริหารราชการ  เพ่ือใหองคกรภาครัฐมีกระบวนการทํางานและ

ผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงข้ึน  โดยมีเปาหมายคือประโยชนสุขของ

ประชาชนและประโยชนสูงสุดของประเทศชาติ 

 เกณฑรางวัลนานาชาติดังกลาว  มีท่ีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตชวงทศวรรษ  

1980  เพราะประเทศสหรัฐอเมริกาสูญเสียความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ  เนื่องจากคูแขง

จากประเทศอ่ืน ๆ  มีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการบริหารจัดการผานกระบวนการ  

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบริษัทคูแขงจากประเทศญี่ปุน ซึ่งสงสินคาเขาไปตีตลาดประเทศ

สหรัฐอเมริกา  ไมวาจะเปนรถยนต  สินคาอุปโภคบริโภค  เคร่ืองใชไฟฟา  ตลอดจนผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกส 

 ในป ค.ศ. 1987 ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไดริเร่ิมสรางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ

ข้ึน  เพ่ือสงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี  และเปนแนวทางในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันขององคกรอเมริกา  โดยใหช่ือวา Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)  
กรอบแนวคิดของเกณฑดังกลาวเกิดจากการระดมสมองจากผูบริหารและนักวิชาการระดับแนวหนา

ของประเทศวาเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  ควรประกอบดวยองคประกอบท่ีบูรณาการกันอยางไร

บาง 

 MBNQA  กอใหเกิดการปรับปรุงและมุงเนนคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาอยางท่ีไมเคยเปนมากอน  คุณประโยชนอยางใหญหลวงของการมี  MBNQA  
คือ  การท่ีมีกรอบการบริหารจัดการท่ีเปนกรอบเดียวกัน  มีภาษาในการบริหารจัดการท่ีส่ือสาร   
กันได  นอกจากนี้ยังเปนการกระตุนใหองคกรตาง ๆ  มีการแลกเปล่ียนขอมูล  ความรูและทักษะ  

เพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกันใหมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีดีข้ึน 
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 ปจจุบัน MBNQA ไดรับการยอมรับวาเปนแนวทางในการบริหารองคกรท่ีมี       
ประสิทธิผลท่ีสุด  ความยอดเย่ียมของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติอยูตรงท่ีสามารถประยุกตใชได

กับองคกรทุกขนาด  ทุกประเภท  ทุกภาคสวน  ท้ังองคกรภาคธุรกิจและภาครัฐ  องคกรท่ีแสวงหา

ผลกําไรและไมแสวงหาผลกําไร  รวมท้ังองคกรการศึกษา  องคกรดานสาธารณสุข  หนวยงาน   

ราชการ  และหนวยงานดานทหาร 

 ผลของการสงเสริมใหองคกรตาง ๆ  มีการประเมินตนเองและปรับปรุงตามเกณฑ

รางวัลคุณภาพแหงชาติสงผลใหประเทศสหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจท่ีม่ันคง  กลายเปนผูนําท่ีย่ิงใหญ

ในตลาดโลกในเวลาตอมา  และเปนแนวทางใหประเทศตาง ๆ  ประยุกตไปพัฒนาเปนเกณฑรางวัล  

คุณภาพของชาติตนเองมากกวา 70 ประเทศ  โดยอาจกลาวไดวา  MBNQA  ไดกลายเปนกรอบการ
บริหารจัดการองคกรในระดับโลก 

 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีเล็งเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับในการนําแนวทาง

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  (Thailand  Quality  Award – TQA)  ซึ่งมีพ้ืนฐานทางดานเทคนิค
และกระบวนการ  เชนเดียวกับรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา  มากระตุนให 
องคกรทุกระดับหันมาใสใจในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑหรือบริการของตนเอง ตลอดจนมุง

พัฒนาสูความเปนเลิศในทุก ๆ  ดาน 

 รางวัลคุณภาพแหงชาติ  (Thailand  Quality  Award-TQA)  เร่ิมตนตั้งแตมีการ   
ลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ  และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ  เม่ือวันท่ี 5 กันยายน  2539  เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพ

แหงชาติข้ึนในประเทศไทย  และดวยตระหนักถึงความสําคัญของรางวัลนี้  สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  จึงไดบรรจุรางวัลคุณภาพแหงชาติไวในแผนยุทธศาสตร

การเพ่ิมผลผลิตของประเทศ  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  

9  โดยมีสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ  เปนหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือกับหนวยงาน  

ตาง ๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชน  เพ่ือเผยแพร  สนับสนุนและผลักดันใหองคกรตาง ๆ  ท้ังภาคการ

ผลิตและการบริการนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ไปพัฒนาขีดความสามารถดานการบริการและ

ดานการบริหารจัดการ  องคกรท่ีมีวิธีปฏิบัติและผลการดําเนินการในระดับมาตรฐานโลก  จะได  

รับการประกาศเกียรติคุณดวยรางวัลคุณภาพแหงชาติ และองคกรท่ีไดรับรางวัลจะนําเสนอวิธีปฏิบัติ

ท่ีนําองคกรของตนไปสูความสําเร็จ  เพ่ือเปนแบบอยางใหองคกรอ่ืน ๆ  นําไปประยุกตเพ่ือให
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ประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน  ซึ่งเม่ือมีการขยายการดําเนินงานไปอยางกวางขวางยอมจะสงผล   

ตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหสามารถแขงขันในตลาดการคาโลกได 

 สําหรับในภาคราชการนั้น เร่ิมมาจากยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.  

2546–2550)  กําหนดใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน  เพ่ือยกระดับขีด

ความสามารถและมาตรฐานการทํางานของหนวยงานราชการใหอยูในระดับสูงเทียบเทา

มาตรฐานสากล  โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนหลักการบริหารราชการท่ีไดรับการตราข้ึนเปน

กฎหมายดังท่ีปรากฎในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี  5)  พ.ศ. 2545  

มาตรา  3/1  และตอมาไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพ่ือใหมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนมากย่ิงข้ึน  โดยกําหนด

เปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีวาใหเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ลดข้ันตอน

การปฏิบัติงานท่ีเกินจําเปน  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ  รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

 การบริหารราชการใหบรรลุเปาหมายดังกลาว  จําเปนตองมีเกณฑการประเมิน

กระบวนการทํางานและผลการปฏิบัติงานท่ีเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป  ดังนั้น  สํานักงาน  ก.พ.ร.  โดย

ความรวมมือของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ  จึงไดดําเนินโครงการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการ

ปฏิบัติงานของสวนราชการ  โดยมีเปาหมายเพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  

ภาครัฐ  ตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และกําหนดเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยใชแนวทางซึ่งสามารถเทียบเคียงกับการบริหารจัดการในระดับสากล  ตามกรอบของเกณฑ

รางวัลคุณภาพแหงชาติ  เพราะเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเปนแนวทางหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับใน

ระดับนานาชาติวาเปนเกณฑท่ีสามารถประเมินจุดแข็ง  และโอกาสในการปรับปรุงของกระบวนการ

ทํางานและผลการปฏิบัติงานขององคกรตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิผล 

 วัตถุประสงคของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐใหสอดคลองกับพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 

 2. เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการของหนวยงานสูระดับมาตรฐานสากล 
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 3. เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง  และเปนบรรทัดฐานการติดตาม

และประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ 

  ประโยชนตอสวนราชการ 

 สวนราชการท่ีนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งเปนกรอบการประเมิน

ระดับมาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของสวนราชการ  จะไดรับประโยชน

ในทุกข้ันตอน  ตั้งแตการตรวจประเมินองคกรดวยตนเอง  (Self-Assessment)  ซึ่งจะทําให        

ผูบริหารของสวนราชการนั้น ๆ  ไดรับทราบวาสวนราชการของตนยังมีความบกพรองในเร่ืองใด   

จึงสามารถกําหนดวิธีการและเปาหมายท่ีชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ  เพ่ือปรับปรุงองคกร

ใหสมบูรณมากข้ึนตอไป 

 สวนราชการสามารถนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใชเปนเคร่ืองมือ 

ในการจัดการการดําเนินการของสวนราชการ  เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการของสวนราชการ  

เพ่ือใหสามารถสงมอบคุณคาท่ีดีข้ึนท้ังผลผลิตและบริการ  ใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

ซึ่งนับเปนการตอบสนองตอเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร

กิจการ   บานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  ดวย 

 สวนราชการที่มีการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศจะมีภาพลักษณท่ีดี ไดรับความนิยม    

ชมชอบจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  นอกจากนี้ ยังมีโอกาสสงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาขีดความสามารถของสวนราชการอ่ืน ๆ  โดยการนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีนําไปสูความสําเร็จ และ

เปดโอกาสใหมีการสื่อสารและแลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของสวนราชการ  เพ่ือเปนแบบอยาง

ใหแกสวนราชการอ่ืน ๆ  นําไปประยุกตใชใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน 

 องคประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบดวย  2  สวน  ไดแก 

 1) ลักษณะสําคัญขององคกร 

 2) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 1) ลักษณะสําคัญขององคกร 

  เกณฑคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ  มีจุดมุงหมายเพ่ือใหสวนราชการตาง ๆ  

สามารถนําไปปรับใชได  หากแตสวนราชการตาง ๆ  มีภารกิจและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีแตกตาง

กันไป  ดังนั้นส่ิงท่ีจะทําใหเขาใจถึงสวนราชการนั้น ๆ  และส่ิงท่ีสวนราชการนั้นเห็นวามีความสําคัญ  

เพ่ือใหเกิดการนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  คือ  ลักษณะสําคัญขององคกร 

  ลักษณะสําคัญขององคกร  เปนการอธิบายภาพรวมของสวนราชการ  สภาพ 

แวดลอมในการปฏิบัติภารกิจ ความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนในการปฏิบัติราชการ ความทาทายเชิง       

ยุทธศาสตรและระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  ซึ่งเปนแนวทางท่ีครอบคลุมระบบการบริหาร

จัดการการดําเนินการขององคกรโดยรวม  ประกอบดวย  2  หัวขอ  ไดแก 

  1) ลักษณะองคกร 

  2) ความทาทายตอองคกร 

 2) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบดวยเกณฑ  7  หมวด  ดังนี้ 

  หมวด  1 การนําองคกร 

  หมวด  2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

  หมวด  3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  หมวด  4 การวัด  การวิเคราะห  และการจัดการความรู 

  หมวด  5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

  หมวด  6 การจัดการกระบวนการ 

  หมวด  7 ผลลัพธการดําเนินการ 

  เกณฑท้ัง  7  หมวด  มีความเช่ือมโยงในเชิงระบบ  โดยสามารถอธิบายเปน  2  

สวน  ไดแก  1)  สวนท่ีเปนกระบวนการ  และ  2)  สวนท่ีเปนผลลัพธ 

  2.1 สวนท่ีเปนกระบวนการ 

   สวนท่ีเปนกระบวนการ  สามารถแบงตามลักษณะการปฏิบัติการได 3  

กลุมยอย  ดังนี้ 

 กลุมการนําองคกร  ไดแก  หมวด  1  การนําองคกร  หมวด  2  การ

วางแผนเชิงยุทธศาสตร  และหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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    เกณฑเหลานี้ถูกจัดเขาไวดวยกันเพ่ือเนนใหเห็นความสําคัญวาในการ

นําองคกร  ผูบริหารของสวนราชการตองกําหนดทิศทางของสวนราชการ  โดยตองมีการมุงท่ี    

ยุทธศาสตรและการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  จากรูปท่ี  1  จะเห็นวา  

ท้ัง 3 หมวดนี้  มีลูกศร  2  ขาง  ซึ่งแสดงวาท้ัง  3  หมวดนี้  ตองมีการปฏิสัมพันธเช่ือมโยงกันอยู

ตลอดเวลา 

 กลุมปฏิบัติการ  ไดแก หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล และ

หมวด  6  การจัดการกระบวนการ 

    กลุมนี้แสดงใหเห็นวา  ท้ังบุคลากรและกระบวนการมีบทบาทในการ

ทําใหการดําเนินงานสําเร็จ  และนําไปสูผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการ  ดังจะเห็นไดจาก 

รูปท่ี  1  วามีลูกศร  2  ขาง  เช่ือมโยงกันอยู 

 กลุมพ้ืนฐานของระบบ  ไดแก หมวด 4 การวัด  การวิเคราะห และ

การจัดการความรู 

    กลุมนี้สงผลใหสวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล  และมี

การปรับปรุงผลการดําเนินการ  โดยใชขอมูลจริงและองคความรูเปนแรงผลักดัน  จากรูปท่ี 1 จะ

เห็นวามีลูกศร  2  ขางเช่ือมโยงกับหมวด  1  การนําองคกร  ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารของสวน

ราชการจําเปนตองมีขอมูลจริง  เพ่ือใชในการตัดสินใจ  สวนลูกศร  2  ขางท่ีเช่ือมโยงกับหมวด 7  

ผลลัพธการดําเนินการ  แสดงใหเห็นวาตองมีการวัด  การวิเคราะห  เพ่ือใหสามารถรายงานผลลัพธ

การดําเนินการของสวนราชการ  นอกจากนี้ ยังมีลูกศรใหญท่ีเช่ือมโยงระหวางหมวด 4  กับหมวด

อ่ืน ๆ  ทุกหมวด  แสดงใหเห็นวาในการบริหารจัดการนั้น ตองมีการใชขอมูลและสารสนเทศอยู

ตลอดเวลา 
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ลักษณะสําคญัขององคกร 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1  เกณฑ  7  หมวด  ที่มีความเชื่อมโยงในเชิงระบบ 

 

 2.2 สวนท่ีเปนผลลัพธ  ไดแก  หมวด  7  ผลลัพธการดาํเนนิการ 

  สวนนี้เปนการตรวจประเมินใน  4  มิติ  ท่ีสอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  ไดแก  มิตดิานประสิทธิผล  มิตดิานคุณภาพการใหบริการ  มิติดานประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติราชการ  และมิตดิานการพัฒนาองคกร  โดยลกูศรแนวนอนที่ตรงกลางของภาพแสดงการ

เช่ือมโยงของกลุมการนําองคกรและกลุมปฏิบัติการกับสวนท่ีเปนผลลัพธ  และช้ีใหเห็นถึง

ความสัมพันธระหวางหมวด  1  การนําองคกรกับหมวด  7  ผลลัพธการดําเนินการ 
 

แนวคิดที่  2 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  ฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ  60  ป 

 พ.ศ.  2549 
 มาตรฐานโรงพยาบาลจัดทําคร้ังแรกโดยแพทยสภา ตอมากระทรวงสาธารณสุขมี

นโยบายพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลใหเปนมาตรฐานกลางระดับชาติ  จึงใหสถาบันวิจัยระบบ     

สาธารณสุขและสถาบันวิชาการคุมครองผูบริโภครวมดําเนินการและเผยแพรคร้ังแรก ป พ.ศ.2538  

(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา    

 

1. การนําองคกร 

2. การวางแผน 

 เชิงกลยุทธ 

5. การมุงเนน 

 ทรัพยากรบุคคล 

7. ผลลัพธ 

 การดําเนินการ 

3. การใหความสําคัญ 

 กับผูรับบริการและ 

 ผูมีสวนไดสวยเสีย 

 

6. การจัดการ 

 กระบวนการ 

4.  การวัด  การวิเคราะห  และการจัดการความรู 
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โรงพยาบาลใหมีคุณภาพ จากนโยบายของรัฐบาลท่ีจะเรงรัดใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข

มีมาตรฐานและคุณภาพ  พรอมกับพัฒนาทุกโรงพยาบาลไปสูการรับรองคุณภาพ  (Hospital 
Accreditation)  เพ่ือสรางความเชื่อถือ ศรัทธา และไววางใจของผูรับบริการ  (พิรุณ รัตนวณิช, 

2545) 

  การพยาบาลเปนสวนหนึ่งของบริการทางการแพทยและสาธารณสุข  ดังนั้นจึงมีความ

จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลใหสอดคลองกับมาตรฐาน       

โรงพยาบาล ฉบับลาสุดท่ีใชช่ือวา  “มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ พ.ศ.2549  

(สถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล, 2549)  ซึ่งมีเนื้อหาสรุปเปน  4  สวน  คือ 

  สวนท่ี 1 ภาพรวมของการจัดการองคกร  ประกอบดวย 
1.1 การนํา 

1.2 การวางแผนกลยุทธ 

1.3 การมุงเนนผูปวยและสิทธิผูปวย 

1.4 การวัด วิเคราะห และการจัดการความรู 

1.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

1.6 การจัดการกระบวนการ 

  สวนท่ี 2 ระบบงานสําคญัของโรงพยาบาล  ประกอบดวย 
2.1 การบริหารความเส่ียง  ความปลอดภัย  และคุณภาพ 

2.2 การกํากับดูแลวิชาชีพ 

  สวนท่ี 3 กระบวนการดแูลผูปวย  ประกอบดวย 
3.1 การดูแลท่ัวไป 

3.2 การดูแลผูปวย และการใหบริการที่มีความเส่ียงสูง 

3.3 การดูแลเฉพาะ 

  สวนที่ 4 ผลการดาํเนินงานขององคกร  ประกอบดวย 

4.1 ผลดานการดแูลผูปวย 

4.2 ผลดานการมุงเนนผูปวย/ผูรับผลงาน 

4.3 ผลดานการเงิน 

4.4 ผลดานทรัพยากรบุคคล 
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4.5 ผลดานประสิทธิผล 

4.6 ผลดานการนาํองคกรและความรับผดิชอบตอสังคม 

4.7 ผลดานการสรางเสริมสุขภาพ 

 

แนวคิดที่  3 มาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ 

  พ.ศ.2548 

  สภาการพยาบาล ไดกําหนดมาตรฐานฉบับลาสุดคือ มาตรฐานบริการการพยาบาล

และผดุงครรภระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันท่ี 3 
พฤศจิกายน  2548  (สภาการพยาบาล,  2548)  แบงเปน  3  หมวด  คือ 
  หมวดท่ี 1 มาตรฐานการบริหารองคกรบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ  

ประกอบดวย 4 มาตรฐาน  คือ 

    มาตรฐานท่ี 1 การจัดองคกรและการบริหารองคกรบริการการพยาบาล 
      และการผดุงครรภ 
    มาตรฐานท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
    มาตรฐานท่ี 3 การจัดระบบงาน และกระบวนการใหบริการการพยาบาล 
      และการผดุงครรภ 
    มาตรฐานท่ี 4 ระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
  หมวดท่ี 2 มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ  ประกอบดวย 5 

มาตรฐาน  คอื 

    มาตรฐานท่ี 1 การใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัตกิารพยาบาล 
      และการผดุงครรภ 
    มาตรฐานท่ี 2 การรักษาสิทธผิูปวย  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    มาตรฐานท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการ 

      ผดุงครรภ 

    มาตรฐานท่ี 4 การจัดการการดูแลตอเนื่อง 
    มาตรฐานท่ี 5 การบันทึกและการรายงาน 
  หมวดท่ี 3 มาตรฐานผลลัพธการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ  

ประกอบดวย 5 มาตรฐาน  คือ 
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    มาตรฐานท่ี 1 ความปลอดภยัจากความเส่ียงและภาวะแทรกซอนทาง 
      การพยาบาลท่ีปองกันได 
    มาตรฐานท่ี 2 การบรรเทาความทุกขทรมานของผูใชบริการ 

    มาตรฐานท่ี 3 ความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาวะสุขภาพ  การรักษา 

      พยาบาล 

    มาตรฐานท่ี 4 ความสามารถในการดูแลตนเองของผูใชบริการ 
    มาตรฐานท่ี 5 ความพึงพอใจของผูใชบริการตองานบริการพยาบาลและ 

      การผดุงครรภ 

 

แนวคิดที่  4 กระบวนการพยาบาล 

  กระบวนการพยาบาล เปนกระบวนการแกไขปญหาอยางเปนระบบ  โดยอาศัย   

หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร  และเปนองคประกอบสําคญัของระบบท่ีจะจัดการกับปจจัย 

นําเขา  กอใหเกิดผลลัพธท่ีดีคือ คุณภาพการพยาบาลทีพึ่งปรารถนา  กระบวนการพยาบาลจึงเปน

พ้ืนฐานสําคัญสําหรับการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตัิการพยาบาล  (กองการพยาบาล  สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2544)  ซึ่งหลักการของกระบวนการพยาบาล ประกอบดวย 5 ข้ันตอน

คือ  1) การประเมินปญหาและความตองการ  2) การวินิจฉัยทางการพยาบาล  3) การวางแผน

การพยาบาล  4) การปฏิบัติการพยาบาล  5) การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล  (Kozier  
และคณะ, 2000) 

 

แนวคิดที่  5 การพยาบาลแบบองครวม 

  การพยาบาลแบบองครวม เปนการพยาบาลท่ีดูแลบุคคลเปนหนึ่งเดียว ผสมผสาน

ระหวางรางกาย จิตวิญญาณ อารมณ สังคม และส่ิงแวดลอม  มุงตอบสนองความตองการของ

มนุษยในเร่ืองภาวะสุขภาพ  การพยาบาลแบบองครวมเปนสวนสําคัญของการปฏิบัติการพยาบาล  

จึงเปนกรอบแนวคิดสําคัญของมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล  แนวคิดของการพยาบาลแบบ  

องครวม สามารถสรุปไดดังนี้  คือ 
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  1. เปนการพยาบาลท่ีมองคนท้ังคน และถือวาบุคคลเปนหนวยเดียวท่ีมีการผสมผสาน

ระหวางรางกาย จิตวิญญาณ อารมณ และสังคม  ออกมาเปนหนึ่ง เพราะฉะนัน้จะไมมีคําวาผูปวย

ทางกาย หรือผูปวยทางจิตเวช 

  2. บุคคลเปนระบบเปดและเปนระบบยอยของระบบอ่ืน  เชน ครอบครัวหรือชุมชน  

ในระบบเปด มนุษยจะแสวงหาความเปนระบบระเบียบมากข้ึน  นั่นคือ มนษุยมีความสามารถท่ีจะ 

เสาะแสวงหาความรู  สรางปญญา  และแนวคิดของตนเองที่จะเลือกกลยุทธในการจัดการแกไข

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิต  คนท่ีมีสุขภาพดี คือ คนท่ีรูจกัตนเองเปนอยางดี รูวาตนเองจะกาวไปทาง

ใด  รูจักจัดระบบระเบียบของตนเอง และมีเปาหมายในชีวิต 

  3. เจตคติ  คานยิม  การรับรู และความเช่ือ  จะมีผลตอภาวะสุขภาพ  และเปน

ปจจัยนําท่ีสามารถทําใหมีความเปล่ียนแปลงในภาวะสุขภาพได 

  4. การมีสุขภาพและความผาสุกอันสูงสุด  ตองใชทรัพยากรจากแหลงประโยชนท้ัง

ภายในและภายนอกของตัวบุคคล 

  5. ใชแนวคดิของสุขภาพแบบองครวมเปนพ้ืนฐาน 

  6. การพยาบาลมุงชวยเหลือบุคคล  ใหพัฒนาความสามารถที่จะตอบสนองความ

ตองการของตนเอง  เพ่ือความผาสุกและเพื่อสุขภาพของชีวิต 

  จากแนวคิดท้ังหมด บูรณาการเปนกรอบแนวคิดของมาตรฐานการพยาบาลใน     

โรงพยาบาล พ.ศ. 2550  โดยใชกรอบแนวคิดของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
เปนหลักสําหรับมาตรฐานการบริหารการพยาบาล  เนื่องจากเปนกรอบแนวคิดท่ีมี    ท่ีมาจาก

ระบบคุณภาพระดับนานาชาติ  ไดรับการยอมรับมาแลวท่ัวโลกวาสามารถนําไปปรับใช  เพ่ือการ

พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศไดท้ังองคกรธุรกิจอุตสาหกรรม  ธุรกิจบริการ  การทหาร  การศึกษา  

การแพทยและสาธารณสุข  ท้ังภาครัฐและเอกชน  รวมถึงองคกรประเภทท่ีไมแสวงหาผลกําไร  

(Non-profit  Organization)  ดังไดกลาวแลว  ดังนั้น  การบริหารองคกรพยาบาลเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายองคกรท่ีเปนเลิศ  จึงสามารถประยุกตเกณฑดังกลาวมาเปนกรอบการดําเนินงานไดเชนกัน  

สวนหมวด 6 การจัดการกระบวนการ  ไดนําอีก 4 แนวคิด คือ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ

สุขภาพ  พ.ศ. 2549  มาตรฐานบริการพยาบาลและผดุงครรภระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ  

กระบวนการพยาบาลและการพยาบาลแบบองครวมมาประกอบกัน เพ่ือสรางใหเกิดกระบวนการ

ใหบริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  ซึ่งไดกําหนดรายละเอียดไวใน มาตรฐานการ
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บริการพยาบาล  จํานวน 9 งาน  ท้ังมาตรฐานการบริหารการพยาบาล  และมาตรฐานการบริการ

พยาบาล  จะสงผลใหเกิดผลลัพธท่ีมีคุณภาพในหมวด  7  ดังแผนภาพที่  1 
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ขอตกลงเบ้ืองตน 
  ในการกําหนดมาตรฐานการพยาบาลของสํานักการพยาบาล  กรมการแพทย มีขอตกลง

เบื้องตน  ดังนี้ 

  1. กําหนดเปนมาตรฐานระดับสถาบัน เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐาน

การพยาบาลระดับโรงพยาบาลตอไป  โดยมีเนื้อหาท่ีกําหนดเปนท่ียอมรับของผูเช่ียวชาญ  

ผูทรงคุณวุฒิ  และพยาบาลระดับบริหารและระดับปฏิบตัิการ 
  2. กําหนดขอบเขตของมาตรฐานครอบคลุมงานบริการพยาบาลในโรงพยาบาล

ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ  ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา  จําแนกตามลักษณะของงานบริการพยาบาล  

10 งาน  ดังนี ้
   2.1 การบริหารการพยาบาล 

   2.2 การบริการพยาบาลผูปวยนอก 

   2.3 การบริการพยาบาลผูปวยอุบตัิเหตุและฉุกเฉิน 

   2.4 การบริการพยาบาลผูปวยใน 

   2.5 การบริการพยาบาลผูปวยหนัก 

   2.6 การบริการพยาบาลทางสูติกรรม 

   2.7 การบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 

   2.8 การบริการพยาบาลวิสัญญ ี

   2.9 การบริการปรึกษาสุขภาพ 

   2.10 การบริการพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

  3. มาตรฐานการบริหารการพยาบาลของหนวยบริการพยาบาล ซึ่งเปนหนวยงาน

ยอยภายใตความรับผดิชอบขององคกรพยาบาล ใหประยุกตมาตรฐานการบริหารการพยาบาลของ

องคกรพยาบาล  ในบทท่ี  2  เปนแนวทางในการบริหารงานบริการพยาบาล 

 

โครงสรางของเน้ือหามาตรฐาน 
  มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลฉบับนี้  ประกอบดวยเนื้อหา 2 สวน  คือ 

  ก. มาตรฐานการบริหารการพยาบาล 
  ข. มาตรฐานการบริการพยาบาล  
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  ก. มาตรฐานการบริหารการพยาบาล 
   เปนเคร่ืองมือสําหรับผูบริหารทางการพยาบาลทุกระดบัเพ่ือนําไปใชในการจัด 

โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการบริการพยาบาล ใหเกิดผลสมัฤทธิ์สูงสุดตามความคาดหวัง

และตามบริบทของแตละองคกร  มาตรฐานการบริหารการพยาบาล  ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 

สวน คือ 

   สวนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององคกรพยาบาล 
   สวนท่ี 2 เนื้อหามาตรฐานการบริหารการพยาบาล 

   สวนท่ี 3 เกณฑช้ีวัดคุณภาพการพยาบาลในภาพรวมขององคกรพยาบาล 
 

   สวนที่ 1 ลักษณะสําคญัขององคกรพยาบาล  เปนการอธบิายภาพรวมของ  

องคกรพยาบาล  สภาพแวดลอมในการปฏิบัตภิารกิจ  ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น  ความทาทาย

เชิงยุทธศาสตร และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  ซึ่งเปนแนวทางที่ครอบคลุมระบบการ

บริหารจัดการการดําเนินการขององคกรโดยรวม  ประกอบดวย 2 หัวขอ  ไดแก 

     1. ลักษณะขององคกรพยาบาล 

      2. ความทาทายขององคกรพยาบาล 

 

   สวนที่ 2 เน้ือหามาตรฐานการบริหารการพยาบาล  เปนการกําหนดเนื้อหา

มาตรฐานท่ีเก่ียวกับปจจัยนาํเขาในดานโครงสราง เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรและ

กระบวนการบริหารจัดการท่ีเอ้ือใหการปฏิบัติการพยาบาลมีคุณภาพตามท่ีคาดหวัง  เนื้อหาของ

มาตรฐานการบริหารการพยาบาล  ประกอบดวย 7 หมวด  ไดแก 

      หมวด 1 การนําองคกร 
      หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
      หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

      หมวด 4 การวัด  การวิเคราะห  และการจัดการความรู 

      หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
      หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

      หมวด 7 ผลลัพธการดาํเนินการ 
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   สวนที่ 3  เกณฑช้ีวัดคุณภาพการพยาบาลในภาพรวมขององคกรพยาบาล   

   หมายถึงหมวด  7  ผลลัพธการดําเนินการใน  PMQA  เกณฑช้ีวัดคุณภาพการ
พยาบาล  แสดงถึงมาตรฐานเชิงผลลัพธของการบริหารการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาล 

เปนสวนท่ีสํานักการพยาบาลไดพัฒนาข้ึนโดยนําผลลัพธท่ีคาดหวังและเกณฑการประเมินมาตรฐาน

การบริหารการพยาบาลและมาตรฐานปฏิบัติการพยาบาล มากําหนดเปนตัวช้ีวัดและเกณฑการ

ประเมินคุณภาพ  เพ่ือใชในการประเมินตนเองและเฝาระวังคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล 

ครอบคลุมท้ังดานประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคกร  ตาม  

แนวทางการวัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  เกณฑช้ีวัดคุณภาพการ
พยาบาลในภาพรวมขององคกรพยาบาล  ไดกําหนดเปน  4  มิติ  ดังนี้ 
   มิติท่ี  1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
   มิติท่ี  2 ดานคุณภาพการใหบริการในภาพรวม 
   มิติท่ี  3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล 
   มิติท่ี  4 ดานการพัฒนาองคกรการพยาบาล 
 

  ข. มาตรฐานการบริการพยาบาล 

   เปนเคร่ืองมือสําหรับหนวยบริการพยาบาล ท่ีใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการ

พยาบาลใหมีคุณภาพตามบทบาทความรับผิดชอบของวิชาชีพ  โดยยึดผูใชบริการและครอบครัว

เปนศูนยกลาง  ในสวนของมาตรฐานการบริหารการพยาบาลของหนวยบริการพยาบาลภายใตความ

รับผิดชอบขององคกรพยาบาลไมไดกําหนดไว  แตทุกหนวยบริการพยาบาลสามารถประยุกต   

มาตรฐานการบริหารการพยาบาลขององคกรพยาบาลมาใชในการบริหารการพยาบาลได  ตาม

บริบทและลักษณะของแตละหนวยบริการ  ท้ังนี้เนื่องจากการบริหารการพยาบาลขององคกร

พยาบาลกับหนวยบริการพยาบาลใชหลักการเดียวกัน  ดังนั้นเนื้อหาของมาตรฐานการบริการ

พยาบาล  ประกอบดวย  4  สวน  คือ 

   สวนท่ี 1 ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาล 
   สวนท่ี 2 มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาล 
   สวนท่ี 3 มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล 
   สวนท่ี 4 เกณฑช้ีวัดคุณภาพการพยาบาล 
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   สวนที่ 1 ลักษณะสําคญัของงานบริการพยาบาล  เปนการอธิบายภาพรวม

ของ  งานบริการพยาบาล  สภาพแวดลอมในการปฏิบัตภิารกิจ  ความสัมพันธกับประชาชน  

ผูใชบริการ  หนวยงานอ่ืน  ความทาทายเชิงยุทธศาสตร และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  

ซึ่งเปน    แนวทางทีค่รอบคลุมระบบการบริหารจดัการการดําเนินการของงานบริการพยาบาล

โดยรวม  ประกอบดวย 2 หัวขอ  ไดแก 

     1. ลักษณะของงานบริการพยาบาล 

      2. การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 

   สวนที่ 2 เน้ือหามาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาล  เปนการกําหนด

เนื้อหามาตรฐานท่ีเก่ียวกับปจจัยนําเขาในดานโครงสราง  เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรและ

กระบวนการบริหารจัดการท่ีเอ้ือใหการปฏิบัติการพยาบาลมีคุณภาพตามท่ีคาดหวัง  เนื้อหาของ

มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาล  ประกอบดวย 7 หมวด  ไดแก 

      หมวด 1 การนําองคกร 
      หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
      หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

      หมวด 4 การวัด  การวิเคราะห  และการจัดการความรู 

      หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
      หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

      หมวด 7 ผลลัพธการดาํเนินการ 

ซึ่งเนื้อหาของมาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาล สามารถประยุกตใชจากมาตรฐานการบริหาร

การพยาบาลขององคกรพยาบาล  ดังรายละเอียดในบทท่ี  2 

 

   สวนที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล เปนกระบวนการดูแลหรือ       

กิจกรรมการบริการที่ปฏิบัติตอผูใชบริการ  ตามบทบาทหนาท่ีและจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยเนื้อหา

ของมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล  ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 

      1. หัวขอมาตรฐาน  เปนขอความท่ีแสดงถึงองคประกอบหลักของ

การปฏิบัติการพยาบาล ท่ีครอบคลุมการปฏิบัติการพยาบาลในทุก ๆ ดานของวิชาชีพการพยาบาล 
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     2. ขอความมาตรฐาน เปนขอความท่ีขยายความหัวขอมาตรฐาน  

และแสดงถึงวัตถุประสงคของปฏิบัติการพยาบาลในประเด็นนั้น ๆ 
     3. แนวทางปฏิบตัิ  เปนกิจกรรมการพยาบาลท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือเปน 

แนวทางสําหรับพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลในกระบวนการนั้น ๆ 
      4. ผลลัพธท่ีคาดหวัง  เปนขอความท่ีแสดงถึงผลท่ีควรจะเกิดข้ึนกับ  

ผูใชบริการและครอบครัว หลังจากไดรับการพยาบาลตามแนวทางท่ีกําหนด 
 

   สวนที่ 4 เกณฑช้ีวัดคณุภาพการพยาบาล  เปนสวนท่ีใชแสดงผลลัพธของการ

บริหารการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาล เปรียบไดกับมาตรฐานเชิงผลลัพธ สํานักการ

พยาบาลไดพัฒนาข้ึนโดยนาํผลลัพธท่ีคาดหวัง เกณฑการประเมินมาตรฐานการบริหารการพยาบาล  

และแนวทางปฏิบัติของมาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลมากําหนดข้ึนเปนตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมิน

คุณภาพ เพ่ือใชในการประเมินตนเองและเฝาระวังคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล ครอบคลุม

ท้ังดานประสิทธิภาพ  คณุภาพ  ประสิทธิผล  และการพัฒนาองคกร  ตามแนวทางของเกณฑ     

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    

(กพร.)  สนับสนุนใหสวนราชการดําเนนิการประเมินและพัฒนาตนเอง  โดยแบงออกเปน 4 มิติ  

ดังนี้คือ 

      มิติท่ี 1 ดานประสิทธผิลตามพนัธกิจ 
   มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล 
   มิติท่ี 3 ดานประสิทธภิาพของการปฏิบัติการพยาบาล 

   มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกร 
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บทที่  2 

มาตรฐานการบริหารการพยาบาล 

 
 มาตรฐานการบริหารการพยาบาล  เปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับผูบริหารทางการ

พยาบาลในการบริหารจัดการองคกรพยาบาลในภาพรวมและระดับหนวยงานยอย    โดยผูบริหาร

ทางการพยาบาลทุกระดับสามารถนํามาตรฐานการบริหารการพยาบาลฉบับนี้ไปประยุกตใชในการ

จัดโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการบริการพยาบาลใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามความ     

คาดหวังและตามบริบทของแตละองคกร  ผูบริหารทางการพยาบาลยังสามารถใชมาตรฐานการ

บริหารการพยาบาลนี้เปนเคร่ืองมือในการประเมินหนวยงานตนเองเบื้องตน  เพ่ือนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพบริการพยาบาลอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรเพ่ือ

ขอรับการประเมินตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public Sector Management 

Quality Award : PMQA)  ไดในอนาคตอีกดวย 

 มาตรฐานการบริหารการพยาบาลท่ีกําหนดนี้  ใชกรอบแนวคิดของ  1) เกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2550  2) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ พ.ศ.2549 ซึ่ง 

กําหนดโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  3) มาตรฐานบริการพยาบาลและ     

ผดุงครรภระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ พ.ศ. 2548 ซ่ึงกําหนดโดยสภาการพยาบาล  4) มาตรฐาน

การพยาบาลในโรงพยาบาลฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดโดยกองการพยาบาล 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  5) ทฤษฏีระบบ และ 6) หลักการบริหารการพยาบาล  

 มาตรฐานการบริหารการพยาบาลนี้ ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 สวน คือ 

 1. ลักษณะสําคัญขององคกรพยาบาล ประกอบดวย 

  1.1 ลักษณะขององคกรพยาบาล   ไดแก 

ก. ลักษณะพ้ืนฐานขององคกรพยาบาล 

ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกรพยาบาล 

  1.2 ความทาทายตอองคกรพยาบาล ไดแก 

ก. สภาพการแขงขัน 

ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกรพยาบาล 
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 2. เนื้อหามาตรฐานการบริหารการพยาบาล จํานวน 7 หมวด ประกอบดวย 

14 มาตรฐาน ดังนี้ 

  หมวดท่ี 1 การนําองคกร ประกอบดวย 2 มาตรฐาน ไดแก 

    มาตรฐานท่ี 1 การนําองคกร 

    มาตรฐานท่ี 2 ความรับผิดชอบตอสังคม 

  หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ประกอบดวย 

    2 มาตรฐาน  ไดแก 

    มาตรฐานท่ี 3 การจัดทํายุทธศาสตร 

    มาตรฐานท่ี 4 การถายทอดยุทธศาสตรเพ่ือนําไปปฏิบัติ 

  หมวดท่ี 3 การใหความสําคัญกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

    ประกอบดวย 2 มาตรฐาน ไดแก 

    มาตรฐานท่ี 5 ความรูเก่ียวกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

    มาตรฐานท่ี 6 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูใชบริการ 

       และผูมีสวนไดสวนเสีย 

  หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห การจัดการสารสนเทศและความรู   

    ประกอบดวย 2 มาตรฐาน ไดแก 

    มาตรฐานท่ี 7 การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานของ 

       องคกรพยาบาล 

    มาตรฐานท่ี 8 การจัดการสารสนเทศและความรู 

  หมวดท่ี 5 การมุงเนนทรัพยากรบคุคล ประกอบดวย 3 มาตรฐาน  ไดแก 

    มาตรฐานท่ี 9 ระบบการบริหารงานบุคคล 

    มาตรฐานท่ี 10 การเรียนรูและการสรางแรงจูงใจบุคลากรทาง 

       การพยาบาล 

    มาตรฐานท่ี 11 ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 

       ทางการพยาบาล 
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  หมวดท่ี 6 การจัดการกระบวนการ  ประกอบดวย 2 มาตรฐาน  ไดแก 

   มาตรฐานท่ี 12 กระบวนการสรางคุณคาทางการพยาบาล 

    มาตรฐานท่ี 13 กระบวนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 

     การพยาบาล 

 หมวดท่ี 7 ผลลัพธการดําเนินการขององคกรพยาบาล ประกอบดวย 

   1 มาตรฐาน  ไดแก 

   มาตรฐานท่ี 14 ผลลัพธการดําเนินการขององคกรพยาบาล 

 3. เกณฑช้ีวัดคุณภาพการพยาบาลในภาพรวมขององคกรพยาบาล ซึ่งเปนผลลัพธ 

ท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารการพยาบาล และมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล

ของแตละงาน  ซึ่งจะวัดใน 4 มิติ  ประกอบดวย 

มิติท่ี 1  ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ    

มิติท่ี 2  ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล    

มิติท่ี 3  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล   

มิติท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกร   
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ลักษณะสําคญัขององคกรพยาบาล 

 

 ลักษณะสําคัญขององคกรพยาบาล คือ ภาพรวมขององคกรพยาบาล ซึ่งเปนส่ิงสําคญั

ท่ีมีผลตอการดําเนนิการและความทาทายท่ีสําคัญท่ีองคกรพยาบาลเผชิญอยู รายละเอียดของ

ลักษณะสําคัญขององคกรพยาบาล ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) ลักษณะขององคกรพยาบาลซ่ึง

ประกอบดวย  ลักษณะพ้ืนฐานขององคกรพยาบาลและความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร

พยาบาล  2) ความทาทายตอองคกรพยาบาล  ซึ่งประกอบดวย  สภาพการแขงขัน  ความทาทาย

เชิงยุทธศาสตร  และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน  มีรายละเอียดดังนี ้

 

I. ลักษณะขององคกรพยาบาล 

  องคกรพยาบาล จะตองอธิบายถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจขององคกร

พยาบาลและความสัมพันธท่ีสําคัญกับผูใชบริการ สวนราชการอื่น ผูมีสวนไดสวนเสีย และ     

ประชาชนโดยรวม ดังนี้ 

 

   ก. ลักษณะพ้ืนฐานขององคกรพยาบาล 

  1. องคกรพยาบาล หมายถึง ภาพรวมของหนวยบริการพยาบาลท้ังหมดภายใน     

โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพท้ังระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติการ รวมท้ังบุคลากรทางการพยาบาลและบคุลากรอ่ืนๆ  ภายใตการกํากับดแูลของผูบริหาร 

ทางการพยาบาลระดับสูง  ชื่อขององคกรอาจเรียกตามโครงสรางของแตละโรงพยาบาล/สถานบริการ

สาธารณสุขท่ีแตกตางกันไป  เชน  กลุมการพยาบาล  กลุมงานการพยาบาล  ฝายการพยาบาล    

งานบริการพยาบาล  กลุมภารกิจบริการวชิาการ  เปนตน 

  2. องคกรพยาบาล ทําหนาท่ีเปนตัวแทนของวิชาชีพการพยาบาลในโรงพยาบาล   

รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือธํารงไวซึ่งมาตรฐานและจรรยาบรรณ     

วิชาชีพ รวมท้ังเปนท่ีปรึกษาและใหขอเสนอแนะดานการพยาบาลแกผูบริหารสูงสุดของโรงพยาบาล 

และหรือคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
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  3. ผูบริหารสูงสุดขององคกรพยาบาล คือ หัวหนาพยาบาลหรือเรียกช่ืออยางอ่ืนตาม

ตําแหนงของหนวยงาน เปนพยาบาลวิชาชีพท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลท่ียังไมหมดอายุ 

พรอมท้ังมีความรูความสามารถในการบริหารการพยาบาลใหบรรลุตามพันธกิจและนโยบายท่ีกําหนด  

และเปนกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

  4. องคกรพยาบาล กําหนดลักษณะพื้นฐานขององคกร ท่ีครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  

ดังตอไปนี้ 

   4.1 วัฒนธรรมขององคกรพยาบาลท่ีครอบคลุมหนวยบริการพยาบาลในความ   

รับผิดชอบ 

   4.2 วิสัยทัศนขององคกรพยาบาลท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงพยาบาล 

   4.3 เปาประสงคหลักของการบริการพยาบาลที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและ       

เปาหมายของโรงพยาบาล 

   4.4 พันธกิจขององคกรพยาบาลท่ีสะทอนใหเห็นถึงการบริหารและการจัดระบบ

บริการพยาบาลและกระบวนการพัฒนาขององคกรพยาบาล 

   4.5 คานิยมขององคกรพยาบาล  (Value)  ท่ีสะทอนใหเห็นถึงคุณคาในการ

ใหบริการพยาบาลท่ีสําคัญตามบริบทของหนวยงาน เชน 

    4.5.1 ผูใชบริการเปนศูนยกลาง  (Customer Focus) 

    4.5.2 การบริการท่ีเปนเลิศและปลอดภัยตอผูใชบริการ (Excellence and 

Safety) 

4.5.3 ความเปนอิสระทางวิชาชีพ  (Autonomy) 

    4.5.4 การทํางานเปนทีม  (Teamwork) 

    4.5.5 คุณธรรมและจริยธรรมการใหบริการ  (Integrity)  

    4.5.6 องคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  

  5. องคกรพยาบาล กําหนดขอบเขตการบริหารบริการพยาบาลที่เปนปจจุบัน และ

ครอบคลุมการบริการพยาบาลในความรับผิดชอบ หรือตามบริบทของหนวยงาน เชน 

   5.1 การบริการพยาบาลผูปวยนอก 

   5.2 การบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   

5.3 การบริการพยาบาลผูปวยใน   

5.4 การบริการพยาบาลผูปวยหนัก 

   5.5 การบริการพยาบาลทางสูติกรรม  
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   5.6 การบริการพยาบาลผูปวยผาตัด     

   5.7 การบริการพยาบาลวิสัญญี  

   5.8 การบริการปรึกษาสุขภาพ  

   5.9 การปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล   

5.10 งานจายกลาง 

  6. องคกรพยาบาล กําหนดขอบเขตการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการบริการ

พยาบาล   ในประเด็นตอไปนี้ 

   6.1 การกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดบริการพยาบาล 

   6.2 การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 

   6.3 การจัดการและการพัฒนากําลังคนดานการพยาบาล 

   6.4 การจัดการทรัพยากรเก่ียวกับ อุปกรณ เคร่ืองมือ สถานท่ี และงบประมาณ 

   6.5 การบริหารจัดการตนทุนดานการพยาบาล 

   6.6 การติดตาม กํากับ  และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการ

พยาบาลท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคกรพยาบาล  ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   6.7 การจัดการความปลอดภัย 

   6.8 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาล 

6.9 การสนับสนุนการทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 

6.10 การสนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยมาใช 
6.11 การสรางการมีสวนรวมกับองคกรในชุมชนและสังคม 

  7. องคกรพยาบาล กําหนดแนวทางและวิธีการใหบริการพยาบาลแกผูใชบริการท่ี

ครอบคลุมการบริการพยาบาล ท้ังในโรงพยาบาลและการดูแลผูปวยตอเนื่องในชุมชน 

  8. องคกรพยาบาล ระบุลักษณะโดยรวมของบุคลากรทางการพยาบาลตามความ

เปนจริงในปจจุบัน เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมขององคกรพยาบาล ตามประเด็นตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

   8.1 จํานวน  ชวงอายุ  และวุฒิการศึกษา 

   8.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหนาท่ี เชน ความแตกตาง

ทางดานวัฒนธรรมและสายงานตาง ๆ  ซึ่งอาจจะมีผลตอการปฏิบัติงาน  เปนตน 

   8.3 ขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพ ความปลอดภัย และอ่ืนๆ  เชน  บุคลากรที่

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโรคติดตอ จําเปนตองไดรับการปองกันและตรวจสุขภาพอยางตอเนื่อง  เปนตน 
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  9. องคกรพยาบาล ระบุทรัพยากรดานการจัดการท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน

ของหนวยบริการพยาบาล ใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

   9.1 อาคารและสถานท่ี   

   9.2 จุดท่ีใหบริการ 

   9.3 เคร่ืองใชสํานักงาน และเคร่ืองคอมพิวเตอร 

   9.4 เคร่ืองมือทางการแพทย  

   9.5 เทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

   9.6 ทรัพยากรดานการจัดการอ่ืน ๆ  ท่ีสําคัญของแตละแหง  

  10. องคกรพยาบาล ดําเนินงานภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับท่ีสําคัญ 

ตางๆ ซึ่งองคกรพยาบาลใชเปนกฎระเบียบพิเศษและมีความสําคัญตองานหลักขององคกรพยาบาล

และหนวยบริการพยาบาล (ไมรวมกฎระเบียบท่ัวไปท่ีบังคับกับทุกสวนราชการ)   โดยครอบคลุม

กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญ  ไดแก 

   10.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ฉบับท่ี 2  

พ.ศ. 2540 

   10.2 แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการ

พยาบาล 

   10.3 แนวทางปฏิบัติดานสิทธิผูปวยสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล 

   10.4 กฎระเบียบและขอบังคับอ่ืนๆท่ีสําคัญสําหรับการประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภของแตละแหง  เชน  สิทธิของพยาบาลผูใหบริการ  เปนตน 

 

   ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกรพยาบาล 

   1. องคกรพยาบาล กําหนดแผนภูมิโครงสรางการบริหารการพยาบาล ซึ่งระบุหนวย

บริการพยาบาลในความรับผิดชอบ  สายการบังคับบัญชา  และสายการประสานงานท่ีเปนปจจุบัน   

   2. องคกรพยาบาล ระบุหนวยงานหรือองคกรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกันตาม

กฎหมายเฉพาะเร่ือง หรือหนวยงานสวนกลางท่ีทํางานเก่ียวของกัน รวมท้ังกําหนดส่ิงท่ีองคกร

พยาบาลตองเก่ียวของกับหนวยงานตาง ๆ  ใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ดังนี้ 

    2.1 ช่ือหนวยงานและบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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    2.2 ขอกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานท่ีองคกรพยาบาลกําหนดรวมกับ  

หนวยงานหรือองคกรอ่ืน เชน ความรวดเร็วและความถูกตองในการปฏิบัติงาน การจัดการความ

เส่ียง  เปนตน 

    2.3 กลไกการสื่อสารระหวางองคกรพยาบาลกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนเพ่ือ

ความรวมมือในการปรับปรุงองคกร เชน การติดตอระหวางบุคคล การติดตอทางอิเล็กทรอนิกส  

ทางโทรศัพท  เปนตน 

   3. องคกรพยาบาล กําหนดกลุมผูใชบริการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักให

ครบถวน  ท้ังผูท่ีไดรับผลกระทบทางบวกและทางลบ ทางตรงและทางออม  รวมถึงเจาหนาท่ีทุก

ระดับในองคกรพยาบาล 

   4. องคกรพยาบาล กําหนดความตองการและความคาดหวังท่ีสําคัญของกลุม

ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  เชน  การไดรับบริการที่ตรงเวลาและรวดเร็ว การไดรับบริการที่

สุภาพ  การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพท่ีถูกตอง  เปนตน 

   5. องคกรพยาบาล กําหนดกลไกการส่ือสารระหวางองคกรพยาบาลกับกลุม

ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ท้ังการส่ือสารผานบุคคล ผานระบบอิเล็กทรอนิกส  ผาน

เอกสาร  และอ่ืน ๆ 

 

II. ความทาทายตอองคกรพยาบาล 

   องคกรพยาบาล ระบุสภาพการแขงขัน ความทาทายท่ีสําคัญเชิงยุทธศาสตร  ระบบ

การปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกรและหนวยบริการพยาบาลในความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 

   ก. สภาพการแขงขัน 

   1. องคกรพยาบาล กําหนดลักษณะของสภาพการแขงขันของการบริการพยาบาลใน

ดานตางๆ  ดังนี้ 

    1.1 สภาพการแขงขันภายใน  โดยการเปดโอกาสใหหนวยบริการพยาบาลอื่นๆ

ท่ีมีลักษณะการใหบริการชนิดเดียวกันแขงขันกันในการพัฒนาคุณภาพและพฤติกรรมบริการเปน

การยกระดับคุณภาพบริการที่ใหแกประชาชน 
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    1.2 สภาพการแขงขันภายนอก โดยการกําหนดเปาหมายการใหบริการพยาบาล

ขององคกรพยาบาลสามารถแขงขันในระดับท่ีกวางขวางข้ึน เชน ในระดับประเทศ  และตางประเทศ 

เปนตน 

    1.3 ความกาวหนาในการใหบริการพยาบาลเม่ือเปรียบเทียบกับองคกรพยาบาล

อ่ืน โดยการกําหนดท้ังปริมาณ ประเภท และความหลากหลายของบริการ การเพ่ิมข้ึนของ

ผูใชบริการ  และความเขมแข็งขององคกรพยาบาล 

1.4 จํานวนและประเภทของคูแขงขันท่ีสําคัญตอองคกรพยาบาล 

     1.5 ประเด็นสําคัญท่ีตองการแขงขันกับองคกรอ่ืน ๆ  รวมท้ังผลการดําเนินงาน

ขององคกรพยาบาลในประเด็นดังกลาว เม่ือเปรียบเทียบกับองคกรพยาบาลอื่นท่ีเปนคูแขงขัน 

   2. องคกรพยาบาล ระบุปจจัยสําคัญท่ีทําใหองคกรพยาบาลประสบความสําเร็จเม่ือ

เปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนหรือประเทศอ่ืน เชน คุณภาพบริการพยาบาลท่ีดีกวา คาบริการที่ถูกกวา  

การใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส  เปนตน 

   3. องคกรพยาบาล ระบุปจจัยแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งมีผลตอสภาวะการ    

แขงขันขององคกรพยาบาล เชน นโยบายของรัฐบาล  อัตราคาจางพยาบาลของภาคเอกชนที่สูงกวา 

เปนตน 

   4. องคกรพยาบาล กําหนดแหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ สําหรับกระบวนการทํางาน

โดยทั่วไปและเชิงการแขงขันท่ีองคกรพยาบาลมีอยูแลว เชน ขอมูลการเทียบเคียงคุณภาพ 

(Benchmarking) กับองคกรอ่ืน ๆ  เปนตน 

   5. องคกรพยาบาล กําหนดแหลงขอมูลการเปรียบเทียบกับองคกรท่ีเปนเลิศ 

ภายในกลุมสวนราชการดวยกัน หรือกับองคกรอ่ืน ๆ 

   6. องคกรพยาบาล กําหนดแหลงขอมูลการเปรียบเทียบในเชิงแขงขันในตลาด

เดียวกัน (Comparisons) ซึ่งไดจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินการระหวางองคกรพยาบาลท่ีเปน

คูแขงขัน 

   7. องคกรพยาบาล ระบุขอจํากัดในการหาขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันกับ

องคกรพยาบาลอื่นๆ  เชน คูแขงไมยอมเปดเผยขอมูล  เปนตน 
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   ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

   1. องคกรพยาบาล กําหนดความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenges)    

ซึ่งความทาทายดังกลาวไมใชงานประจําท่ีมีมาตรฐานและข้ันตอนอยูเดิม แตเปนความกดดันตางๆ 

ท่ีมีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวในอนาคตขององคกรพยาบาล  รวมถึงเปนจุดออน  โอกาส 

และอุปสรรค ท่ีสวนใหญมาจากความกดดันจากภายนอก ดวยการกําหนดความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

ในประเด็นตางๆ  ดังตอไปนี้ 

    1.1 ความทาทายตามภารกิจ   เชน  การบริการเชิงรุกในชุมชน  การลดตนทุน

ดานการบริการพยาบาลแตคงมีระดับคุณภาพท่ีดี เปนตน 

    1.2 ความทาทายดานปฏิบัติการ  เชน  การไมเกิดแผลกดทับในผูปวย   การลด

ระยะเวลารอคอย   การประกันความเสี่ยง  เปนตน 

    1.3 ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล เชน การธํารงรักษาบุคลากรทางการ

พยาบาล   การเสริมสรางบรรยากาศองคกร  เปนตน 

 

   ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกรพยาบาล 

   1. องคกรพยาบาล กําหนดแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร 

อยางตอเนื่อง เพ่ือประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลดวยการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน  โดยใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพในระบบตาง ๆ เชน International  Standardization  

Organization  (ISO),  Hospital  Network  Quality  Award  (HNQA),  Thailand  Quality  

Award  (TQA),  Public  Sector  Management  Quality  Award  (PMQA),  Nursing  Quality  

Assurance  (QA)  เปนตน 

   2. องคกรพยาบาล กําหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทํางาน

หลักอยางเปนระบบ  เชน  การวัดจากจุดคุมทุน  การวัดความพึงพอใจของผูใชบริการ  การลด    

คาใชจายโดยยังคงรักษาระดับคุณภาพ เปนตน 

   3. องคกรพยาบาล กําหนดแนวทางในการเรียนรูและแลกเปล่ียนเรียนรูภายใน    

องคกรอยางเปนระบบ เชน แนวทางการจัดการความรูภายในองคกร  (Knowledge  Management)  

การทบทวนผลการดําเนินงานท่ีมีปญหาตาง ๆ  เปนตน 
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มาตรฐานการบริหารการพยาบาล 

 

หมวดที่  1  การนําองคกร 

 

                         การนําองคกร 

 

 ผูบริหารองคกรพยาบาล กําหนดทิศทางและขอบเขตการบริหารการพยาบาลชัดเจน 

มีการกํากับดูแลตนเองท่ีดี มีการทบทวนผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และบุคลากรทางการ

พยาบาลทุกหนวยงานและทุกระดับในองคกรมีสวนรวมรับผิดชอบกําหนดและนําไปปฏิบัติ 

 

ก. การกําหนดทิศทางขององคกรพยาบาล 

 แนวทางปฏิบัติ 

  1. ผูบริหารสูงสุดขององคกรพยาบาล เปนผูนําในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  

คานิยม ทิศทาง ผลการดําเนินงานท่ีคาดหวัง  และวิธีการถายทอดไปสูการปฏิบัติโดยการมีสวนรวม

ของบุคลากรพยาบาลทั่วท้ังองคกร 

  2. ผูบริหารองคกรพยาบาล กําหนดวิสัยทัศนขององคกร ท่ีสอดคลองกับ      

วิสัยทัศนของโรงพยาบาลและมีสาระสําคัญท่ีแสดงถึงทิศทางการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลใน

อนาคต  ท้ังดานการบริหารจัดการและการบริการพยาบาล 

  3. ผูบริหารองคกรพยาบาล กําหนดพันธกิจขององคกรท่ีมีความเปนปจจุบัน

และสะทอนใหเห็นถึงส่ิงตาง ๆ  ดังตอไปนี้   

   3.1 การบริหารการพยาบาลท่ีตอบสนองวิสัยทัศน  โดยยึดคานิยมหลักของ

องคกรพยาบาล  

   3.2 การจัดระบบบริการพยาบาลและขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของ

องคกรพยาบาล  

   3.3 กระบวนการพัฒนาตนเองขององคกรพยาบาลและการมีสวนรวมใน   

กิจกรรมการพัฒนาของโรงพยาบาล 

   3.4 การเกื้อกูลองคกรในชุมชนและความรับผิดชอบตอสังคม  รวมถึงการ

เก้ือกูลวิชาชีพการพยาบาล 

มาตรฐานที่ 1 
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  4. ผูบริหารองคกรพยาบาล กําหนดผลการดําเนินงานขององคกรโดยคํานึงถึง

ความตองการหรือผลประโยชนของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยการยึดหลักความโปรงใส

และความชัดเจน รวมท้ังสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายขององคกรพยาบาล 

  5. ผูบริหารองคกรพยาบาล กําหนดกลไกการส่ือสารสองทิศทาง(Two-ways 

Communication) เพ่ือใหบุคลากรทางการพยาบาลและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญไดรับทราบและ

เขาใจถึงวิสัยทัศน คานิยม  ทิศทาง ผลการดําเนินงานท่ีคาดหวัง นําไปปฏิบัติได     รวมท้ังสามารถ

ใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะสะทอนกลับ 

  6. ผูบริหารองคกรพยาบาล กําหนดวิธีการเสริมสรางบรรยากาศองคกรท่ี

เอ้ืออํานวยใหเกิดการกระจายอํานาจการตัดสินใจ  การสรางนวัตกรรม  ความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงาน  การเรียนรูในระดับองคกรและผูปฏิบัติงาน รวมท้ังการสงเสริมใหบุคลากรทางการ

พยาบาลทํางานอยางถูกตองตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม  

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

1. องคกรพยาบาล มีวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ทิศทาง และผลการดําเนินงาน 

ท่ีคาดหวัง โดยบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับมีสวนรวมในการกําหนด 

 2. บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ รับรูและเขาใจพันธกิจและทิศทางขององคกร

พยาบาล 

 3. บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ ปฏิบัติงานตามพันธกิจขององคกรพยาบาล 

 

ข. การกํากับดูแลตนเองที่ดี 
 แนวทางปฏิบัต ิ

1. ผูบริหารองคกรพยาบาล มีระบบการจัดการท่ีกอใหเกิดการควบคุมและ

ตรวจสอบภายในองคกรพยาบาล โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ในการบริหาร 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานและปกปองผลประโยชนของโรงพยาบาลและผูมีสวนได

สวนเสีย  ดวยการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

   1.1 ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลใหเปนไปตามกฎ 

ระเบียบของโรงพยาบาลและขององคกรพยาบาล 
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   1.2 ติดตาม กํากับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล ท้ังระดับ

ผูบริหารและระดับปฏิบัติการใหปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการบริหารการพยาบาล  

มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล และมาตรฐานการดูแลผูปวยเฉพาะเร่ือง/เฉพาะทางของโรงพยาบาล 

   1.3 ควบคุมกํากับดานการเงินและงบประมาณท่ีไดรับ ใหมีการใชจาย

เปนไปตามระเบียบ เกิดประโยชนคุมคา โปรงใส และตรวจสอบได 

 

ผลลัพธที่คาดหวัง 

 หนวยบริการในความรับผิดชอบขององคกรพยาบาล มีการกํากับดูแลตนเองท่ีดี ท้ัง

ดานการดําเนินงานขององคกร ดานการเงิน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือปกปอง

ผลประโยชนของผูใชบริการประชาชน  ผูมีสวนไดสวนเสียและของโรงพยาบาลใหเกิดธรรมาภิบาล 

 

 ค. การทบทวนผลการดําเนินงาน 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. ผูบริหารองคกรพยาบาล กําหนดระบบในการทบทวนผลการดําเนินงานของ

องคกรอยางสมํ่าเสมอและทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณในทุกระดับ  โดยครอบคลุมดานตาง ๆ  ดังนี้ 

   1.1 ดานความสําเร็จขององคกร เชน การใชทรัพยากรท่ีคุมคาในทุกหนวย

บริการพยาบาล การใชเวลาตามกรอบเวลา ผลผลิตและผลงานเชิงปริมาณและคุณภาพ ความ     

พึงพอใจของผูใชบริการ  เปนตน 

   1.2 ความสามารถในการแขงขัน  เชน  การเทียบเคียงคุณภาพ 

(Benchmarking)  ดวยการเปรียบเทียบความสําเร็จการดําเนนิงานของตนเองกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

   1.3 ความกาวหนาตามเปาประสงค การปรับเปล่ียนเปาประสงคและ     

เปาหมายตามสถานการณและสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไปท้ังภายในและภายนอกองคกรพยาบาล 

   1.4 ความสามารถขององคกรพยาบาลในการตอบสนองตอความตองการ

และบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน ตามการปรับเปล่ียนโครงสรางองคกร ตามสภาพเศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนไป  เปนตน 

  2. ผูบริหารองคกรพยาบาลรวมกับบุคลากรทางการพยาบาล กําหนดตัวช้ีวัดท่ี

สําคัญครอบคลุมท้ังดานประสิทธิผลตามพันธกิจ  ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล  ดาน      
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ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  และดานการพัฒนาองคกร ท่ีจะตองมีการทบทวนเปนประจําไว

อยางชัดเจน   

  3. ผูบริหารองคกรพยาบาล กําหนดระบบการประเมินผลผูบริหารทางการ

พยาบาลทุกระดับ  เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

  4. ผูบริหารองคกรพยาบาล นําผลการทบทวนผลการดําเนินงานขององคกรมา

จัดลําดับความสําคัญ  เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงงานอยางตอเนื่องและกาวกระโดด รวมท้ังใชโอกาส    

ดังกลาวในการสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาลนําไปสูการปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. บุคลากรทางการพยาบาล มีการทบทวนผลการดาํเนินงานอยางสมํ่าเสมอ และ

ทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงค ท้ังดานการสําเร็จขององคกร ความสามารถในการแขงขัน 

ความกาวหนาตามเปาประสงค  และความสามารถในการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง 

 2. บุคลากรทางการพยาบาล นําผลการทบทวนผลการดําเนินงานและผลการประเมิน

ตามตัวช้ีวัด  มาใชในการปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 

 

                                ความรับผิดชอบตอสังคม 

 

 องคกรพยาบาล แสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะทั้งกรณีท่ีการปฏิบัติงานมี       

ผลกระทบตอสังคมและสรางความวิตกกังวลตอสาธารณะ ดวยการดําเนินงานภายในองคกรอยางมี

จริยธรรม  และใหการสนับสนุนตอชุมชนท่ีสําคัญท่ีอยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล 

 

 ก. ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. องคกรพยาบาล กําหนดใหมีคณะกรรมการซึ่งมีบทบาทในการปกปอง       

ผลประโยชนของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยกรรมการมีหนาท่ีอยางอิสระในการหาขอมูล  

วิเคราะห  ทบทวน  ตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงานขององคกรพยาบาล 

มาตรฐานที่ 2 
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  2. องคกรพยาบาล เฝาระวังและวิเคราะหความเส่ียงและกรณีตางๆ อยางเปน

ระบบ รวมท้ังนําผลการเฝาระวังความเส่ียงไปพัฒนางานอยางตอเนื่อง ในกรณีท่ีการปฏิบัติงานของ

หนวยบริการพยาบาลไดสรางผลกระทบและสรางความวิตกกังวลตอสาธารณะ 

  3. องคกรพยาบาล วางแผน  ตั้งเปาหมาย และกําหนดตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  เพ่ือให

มีการปฏิบัติเปนไปตามขอกําหนด ลดความเสี่ยง และผลกระทบทางลบท่ีสรางความวิตกกังวลตอ

สาธารณะ 

  4. องคกรพยาบาล กําหนดกระบวนการปฏิบัติท่ีสําคัญ รวมท้ังกําหนดแนว

ทางการปองกันและแกไขความเส่ียง และกรณีตางๆท่ีเปนผลกระทบทางลบและสรางความวิตก

กังวลตอสาธารณะ อันเนื่องมาจากการดําเนินงานของหนวยบริการพยาบาลไวลวงหนา   

  5. องคกรพยาบาล ประเมินแนวโนมของสภาวะการณตางๆ ท่ีจะมีผลกระทบ

ทางลบและสรางความวิตกกังวลตอสาธารณะ อันเนื่องมาจากการดําเนินงานขององคกรพยาบาล

และหนวยบริการพยาบาล  ท้ังเชิงรับและเชิงรุกอยางตอเนื่อง  ในประเด็นตอไปนี้ 

5.1 ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   5.2 การปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบตางๆ  ท่ีเก่ียวของกับการบริการ

สุขภาพ 

5.2 ปจจัยตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการบริการสุขภาพ 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. บุคลากรทางการพยาบาล มีการเฝาระวังและวิเคราะหความเสี่ยงในกรณีท่ีเก่ียวของ

กับบริการพยาบาลอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 2. บุคลากรทางการพยาบาล มีการปฏิบัตติามแนวทางปองกันความเสี่ยงและแกไข

ความเสี่ยงและกรณีตาง ๆ  ท่ีเปนผลกระทบและสรางความวิตกกังวลตอสาธารณะ 

 3. บุคลากรทางการพยาบาล ประเมินแนวโนมของสภาวะการณตางๆ  ท่ีจะมี

ผลกระทบทางลบและสรางความวิตกกังวลตอสาธารณะท้ังเชิงรุกและเชิงรับอยางตอเนื่อง 
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 ข. การดําเนินงานอยางมีจริยธรรม 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. องคกรพยาบาล ดําเนินงานดานจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ  ดังตอไปนี ้

   1.1 กําหนดแนวทางการปฏิบตัติามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ

บุคลากรทางการพยาบาล 

   1.2 ติดตามตรวจสอบบุคลากรทางการพยาบาล ใหมีการปฏิบัติตาม     

แนวทางที่กําหนด 

   1.3 จัดการขอรองเรียนดานจริยธรรมของบุคลากรทางการพยาบาลอยาง

รวดเร็วและทันตอเหตุการณ 

   1.4 นําผลการติดตามตรวจสอบและขอรองเรียนดานจริยธรรมของบุคลากร

ทางการพยาบาล  มาพัฒนาพฤติกรรมบริการและการใหบริการสุขภาพอยางตอเนื่อง 

 

ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. บุคลากรทางการพยาบาล ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดานกฎหมาย ดานจริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2. บุคลากรทางการพยาบาล ไดรับการพัฒนาพฤติกรรมบริการตามขอรองเรียน

และผลการประเมินดานจริยธรรม 

 

 ค. การใหการสนับสนุนตอชุมชนที่สําคัญ 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. องคกรพยาบาล มีสวนรวมกับองคกรในชุมชนและสังคม  ดวยการจัดกิจกรรม

และการสนับสนุนชุมชนในเขตรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน ดวยการ     

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

   1.1 กําหนดเกณฑการคัดเลือกชุมชนท่ีสําคัญเพ่ือใหการสนับสนุนแกชุมชน 

   1.2 กําหนดระบบและวิธีการสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งแก    

ชุมชนในเขตรับผิดชอบเชิงรุก  ท้ังดานทรัพยากรและวิชาการที่จําเปน  

   1.3 ประสานและสรางความรวมมือกับองคกรในชุมชนและองคกรอ่ืนๆ  

เพ่ือจัดใหมีบริการชุมชน  ท่ีประสานการใชทรัพยากรรวมกันและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน 
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   1.4 ประเมินผลการใหการสนับสนุนองคกรในชุมชนอยางตอเนื่องและ      

นําผลการประเมินมาจัดลําดับความสําคัญ  เพ่ือกําหนดแนวทางในการใหการสนับสนุนแกชุมชน

ตามความจําเปน 

 

ผลลัพธที่คาดหวัง 

 ชุมชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล มีความเขมแข็งและสามารถบริหารจัดการ

ดานสุขภาพภายในชุมชนไดเอง 

 

หมวดที่  2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

 

                          การจัดทํายุทธศาสตร 

 

 องคกรพยาบาล กําหนดกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

และยกระดับความสามารถในการแขงขัน รวมถึงการกําหนดผลการดําเนินการโดยรวมและ

ความสําเร็จในอนาคต 

 

 ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. องคกรพยาบาล วางแผนยุทธศาสตรดานการพยาบาล โดยการดําเนินการ  

ดังตอไปนี้ 

   1.1 กําหนดแนวทางจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการพยาบาลโดยการมีสวน 

รวมของบุคลากรทางการพยาบาล รวมท้ังนําขอคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของท่ีสําคัญมาประกอบเปนขอมูล

ในการวางแผน  

   1.2 จัดทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่ตอบสนอง

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และนโยบายขององคกรพยาบาล 

   1.3 กําหนดกิจกรรม เปาประสงคระยะยาว ระยะส้ัน กรอบเวลาท่ีใชในการ

วางแผนประจําป  และแผน  4  ป  รวมท้ังมีการระบุเหตุผลท่ีกําหนดกรอบเวลาดังกลาวไวชัดเจน 

มาตรฐานที่ 3 
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   1.4 ใชรูปแบบตางๆ  เชน  SWOT  Analysis  ในการพยากรณ  คาดคะเน

ทางเลือก และ/หรือแนวทางอ่ืนๆ  ท่ีทําใหมองเห็นภาพในอนาคต  ซึ่งจะชวยในการตัดสินใจและ

จัดสรรทรัพยากร 

  2. องคกรพยาบาล วิเคราะหปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ มาใชประกอบ

ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร  

2.1 ปญหาสาธารณสุขของพ้ืนท่ี 

   2.2 ความตองการ ความคาดหวังท้ังระยะส้ันและระยะยาวของผูใชบริการ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  รวมท้ังของสวนราชการหรือองคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

   2.3 สภาพการแข ง ขันและความสามารถขององคกรพยาบาลเมื่ อ      

เปรียบเทียบกับสวนราชการและองคกรอ่ืน ๆ  ท่ีมีภารกิจใกลเคียงกัน  รวมท้ังสถานภาพและ

ความสามารถในการแขงขันเชิงเปรียบเทียบ 

   2.4 นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางดานเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  

สังคม  และอ่ืน ๆ  ท่ีมีผลตอบริการและการดําเนินงานขององคกรพยาบาลท้ังในระดับประเทศและ

ระดับโลก 

   2.5 ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆขององคกรพยาบาลและหนวยงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

   2.6 โอกาสในการปรับเปล่ียนทรัพยากรที่มีอยูไปใชกับบริการพยาบาลหรือ

กิจกรรมท่ีสําคัญกวาเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

   2.7 ความเสี่ยงทางดานการเงิน สังคม  จริยธรรม  กฎหมาย  ขอบังคับและ

ดานอ่ืน ๆ 

   2.8 ลักษณะเฉพาะขององคกรพยาบาลและของโรงพยาบาล รวมถึงจุดออน  

จุดแข็ง  โอกาส  และอุปสรรคขององคกรพยาบาลและของโรงพยาบาล 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. บุคลากรทางการพยาบาล มีสวนรวมในการกําหนดแผนกลยุทธดานการพยาบาล 

 2. แผนยุทธศาสตรดานการพยาบาลขององคกรพยาบาล ตอบสนองตอวิสัยทัศน  

พันธกิจ  และนโยบายขององคกรพยาบาลและของโรงพยาบาล 
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 3. แผนยุทธศาสตรดานการพยาบาลขององคกรพยาบาล มีเปาประสงคระยะสั้น

และระยะยาวท่ีตอบสนองตอปญหาสาธารณสุขของพื้นท่ี ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

สภาพการแขงขัน  นวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ  ความเส่ียงทางดานการเงิน  สังคม  

จริยธรรม  กฎหมาย  และขอบังคับ  รวมท้ังลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาล 

 

 ข. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. องคกรพยาบาล กําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรดานการพยาบาล มี

ลักษณะดังนี้ 

   1.1 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญท้ังระยะส้ัน ระยะยาว ตัวช้ีวัดสําคัญ  

และมีกรอบเวลาชัดเจน 

   1.2 เปาประสงคเชิงกลยุทธสอดคลองและตอบสนองตอวิสัยทัศนของ    

องคกรพยาบาล และทําใหเกิดความสมดุลยตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญท้ังหมด 

   1.3 ระบุการจัดลําดับความสําคัญของเปาประสงคตามสภาพปญหาและ

ความตองการเรงดวน  

   1.4 ระบุการจัดลําดับความสําคัญของเปาประสงคสอดคลองกับความ      

ทาทายขององคกรพยาบาล ท้ังสภาพการแขงขันภายใน สภาพการแขงขันภายนอก ขนาด และการ

เจริญเติบโตของการใหบริการพยาบาล เม่ือเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน ๆ  ท่ีมีภารกิจคลายคลึงกัน 

 

ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคกรพยาบาล ประกอบดวย เปาประสงคระยะ

ส้ัน  ระยะยาว  ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  และกรอบเวลา 

 2. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธขององคกรพยาบาล มีการจัดลําดับ

ความสําคัญตามสภาพปญหา ความตองการเรงดวน  ความทาทายขององคกรพยาบาล  สภาพการ

แขงขันภายใน  สภาพการแขงขันภายนอก  และความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพบริการ

พยาบาล 
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          การถายทอดยุทธศาสตรเพ่ือนําไปปฏิบัติ 

  

 องคกรพยาบาล แปลงเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการ  มี

การสรุปแผนปฏิบัติการและตัวช้ีวัดหลักของผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ และมีการคาดการณผล

การดําเนินการในอนาคตตามตัวช้ีวัด 

 ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดแผนเพ่ือนําไปปฏิบัติ 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. องคกรพยาบาล จัดทําแผนปฏิบัติการทั้งระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการพยาบาลขององคกรพยาบาลสอดคลองกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ 

  2. องคกรพยาบาล จัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ เพ่ือใหสามารถนําแผนไป

ปฏิบัติไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดและเพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีย่ังยืน 

  3. องคกรพยาบาล ปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการใหสอดคลองและทันเหตุการณ

กับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท้ังดานการใหบริการ  ผูใชบริการ  และผูมีสวนไดสวนเสีย  

  4. องคกรพยาบาล กําหนดแผนหลักดานทรัพยากรบุคคลท่ีตอบสนอง        

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ  ครอบคลุมบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ 

  5. องคกรพยาบาล กําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักดานการพยาบาลท่ี

สําคัญ  สอดคลองกับตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของแผนและครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด     เพ่ือใช

ตัวช้ีวัดดังกลาว   ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามแผน 

  6. องคกรพยาบาล กําหนดวิธีการวัดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการโดยรวมไว

อยางชัดเจนเพื่อใหผูปฏิบัติไดปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

  7. องคกรพยาบาล กําหนดกลไกการส่ือสารแผนปฏิบัติการไปยังบุคลากร

ทางการพยาบาลทุกระดับอยางท่ัวถึง 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลขององคกรพยาบาล  สอดคลอง

กับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ 

 2. แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลขององคกรพยาบาล  สอดคลอง

กับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท้ังดานการใหบริการ ผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

มาตรฐานที่ 4 
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  3. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักดานการพยาบาลที่สําคัญขององคกรพยาบาล  

สอดคลองกับตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของแผนยุทธศาสตรและกลยุทธครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด 

4. บุคลากรทางการพยาบาล ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการขององคกรพยาบาล 

 

 ข. การคาดการณผลการดําเนินงาน 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. องคกรพยาบาล มีการคาดการณผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลตามกรอบเวลาของการวางแผนระยะส้ันและระยะยาวไวลวงหนา ดวยการใชตัวช้ีวัดท่ี

กําหนดไวเปนเกณฑในการคาดการณผลการดําเนินงาน   และมีการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการใน

สวนท่ีพบวามีปญหาอยางทันเหตุการณ 

  2. องคกรพยาบาล ประเมินผลและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีคาดการณ

ไวกับส่ิงตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

2.1 เปาประสงคท่ีกําหนดไว 
2.2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
2.3 ผลการดําเนินงานท่ีคาดไวของคูแขง 
2.4 เกณฑเปรียบเทียบท่ีสําคัญขององคกรพยาบาล 

 

ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลขององคกรพยาบาล มีการ

ปรับเปล่ียนตามสภาพปญหาและเหตุการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 2. ผลการดําเนินงานขององคกรพยาบาล  มีการนําไปเปรียบเทียบกับเปาประสงค  

ผลการดําเนินงานท่ีผานมา  ผลการดําเนินงานของคูแขง  และเกณฑเปรียบเทียบท่ีสําคัญ 
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หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

                            ความรูเกี่ยวกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 องคกรพยาบาล เรียนรูเก่ียวกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยการคาดการณ

ความตองการ/ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยาง  

ตอเนื่อง เพ่ือใหบริการพยาบาลตอบสนองผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมากท่ีสุด 

 

ก. ความรูเกี่ยวกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 แนวทางปฏิบัติ 

  1. องคกรพยาบาล เรียนรูเก่ียวกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

   1.1 กําหนดกลุมผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ และกลุมท่ีตองการ

มุงเนนเพ่ือใหบริการไดเฉพาะเจาะจงตามความตองการ โดยการจําแนกตามลักษณะประชากร   

พฤติกรรมการใชบริการ  ปญหาสุขภาพ  หรือปจจัยอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

   1.2 กําหนดผูใชบริการที่พึงมีหรืออาจจะมี/หรือเพ่ิมข้ึนในอนาคตเนื่องจาก

การเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย กฎหมาย หรือขอบังคับใหม เชน กลุมประกันสังคม กลุมนักทองเท่ียว  

เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการพัฒนาบุคลากร และการปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองตอไป

ในอนาคต 

   1.3 ใชวิธีการที่หลากหลายในการรับฟงและเรียนรูความตองการและความ

คาดหวังหลักๆ  ของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม  เชน  การสอบถามความคิดเห็น  

การรับฟงขอรองเรียนทางตูไปรษณียและทางส่ืออีเลคโทรนิค  หรืออ่ืน ๆ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชใน

การวางแผนปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงการพัฒนาบริการใหมๆ ท้ังในปจจุบันและ

อนาคต  

   1.4 ทบทวนและปรับปรุงวิธีการรับฟงและเรียนรูผูใชบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย ดวยวิธีท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเหมาะสมกับผูใชบริการแตละกลุม เพ่ือนําขอคิดเห็น   

ดังกลาวมาพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการและผูมี  

สวนไดสวนเสีย 

มาตรฐานที่ 5 
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 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. กลุมผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคกร

พยาบาล ถูกจําแนกตามลักษณะประชากร  พฤติกรรมการใหบริการ และปจจัยอ่ืนๆ ตามบริบทของ

โรงพยาบาล 

 2. บุคลากรทางการพยาบาล ปรับปรุงกระบวนการทํางานและแผนปฏิบัติการตาม

ขอคิดเห็นและขอรองเรียนของผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 

            ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 องคกรพยาบาล สรางความสัมพันธและศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย เพ่ือใหผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจและนําไปสูการกลาวถึงในทางท่ีดี 

 

ก. การสรางความสัมพันธกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. องคกรพยาบาล สรางความสัมพันธกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพ่ือตอบสนองความตองการและปญหาของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และสงผลตอการมี

ภาพลักษณท่ีดีขององคกรดวยการดําเนินการดังนี้ 

   1.1 กําหนดชองทางตางๆ  ใหผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดเสนอ  

ขอคิดเห็นและขอรองเรียนไดอยางสะดวก  

   1.2 รวบรวมและวิเคราะหขอคิดเห็นและขอรองเรียนของผูใชบริการและ   

ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด แลวดําเนินการแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน หรือพฤติกรรมบริการ

ตามขอรองเรียนทันที เพ่ือพัฒนาองคกรพยาบาล ใหทันตอความตองการและการเปล่ียนแปลง 

   1.3 กําหนดระบบการใหขอมูลแกผูใชบริการและครอบครัวท้ังดานสุขภาพ 

และการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) รวมท้ังการแลกเปล่ียนมุมมองท้ังดานการเจ็บปวย 

สุขภาพ การบริการแกผูใชบริการและครอบครัว โดยการประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ

และเอกชน เพ่ือวางแผนการดูแลชวยเหลือใหผูปวยและครอบครัว สามารถดูแลตนเองไดใน

อนาคต 

มาตรฐานที่ 6 
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  2. องคกรพยาบาล กําหนดแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลท่ีตระหนักถึงสิทธิ   

ผูปวย และพิทักษสิทธิของผูปวยในทุกกระบวนการดูแล โดยผูปวยจะตองไดรับการดูแลและ    

พิทักษตามสิทธิ  ดังนี้ 

   2.1 การพิทักษสิทธิตามคําประกาศสิทธิผูปวยขององคกรวิชาชีพ 

   2.2 การปกปองจากการถูกทํารายรางกาย 

   2.3 การดูแลดวยการเคารพความเปนสวนตัว ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  

คานิยม  และความเช่ือสวนบุคคล 

   2.4 การดูแลระยะสุดทายของชีวิตดวยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย การตัดสินใจเก่ียวกับการให การคงไว หรือการยุติบริการรักษาเพ่ือยืดชีวิต เปนไป

อยางสอดคลองกับขอบังคับหรือกฎหมาย ความเช่ือ และวัฒนธรรม ดวยการมีสวนรวมของผูปวย

และครอบครัว 

   2.5 การพิทักษสิทธิเด็ก ผูพิการ และผูสูงอายุ ท่ีชวยเหลือตัวเองไมได  

  3. องคกรพยาบาล มีกระบวนการที่สนับสนุนหรือสงเสริมใหเกิดการพิทักษ

สิทธิของผูปวย  ดังนี้ 

   3.1 สนับสนุนใหบุคลากรทางการพยาบาลไดรับการอบรมเก่ียวกับบทบาท

ในการพิทักษสิทธิผูปวยอยางตอเนื่อง 

   3.2 สนับสนุนใหบุคลากรทางการพยาบาลทุกคนมีความตระหนักและ

เคารพในสิทธิผูปวย 

   3.3 ผูปวยไดรับขอมูลเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีท่ีเขาใจงายและชัดเจน 

   3.4 องคกรพยาบาลสนับสนุนการพิทักษสิทธิผูปวยและครอบครัว ดวยการ

มีสวนรวมและติดตามกระบวนการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยอยางตอเนื่อง 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. องคกรพยาบาล มีชองทางรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นท่ีหลากหลายและท่ัวถึง  

เชน  ตูรับขอคิดเห็น  เว็บไซต  และอ่ืน ๆ  ตามบริบทของโรงพยาบาล 

 2. การบริการพยาบาลและพฤติกรรมบริการของบุคลากรทางการพยาบาล ไดรับ

การปรับปรุงและแกไขตามขอรองเรียน/ขอคิดเห็นของผูใชบริการอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
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  3. ผูใชบริการและครอบครัว ไดรับขอมูลและขาวสารดานสุขภาพ ตามสภาพ

ปญหาอยางตอเนื่อง 

  4. ผูปวยไดรับการคุมครองสิทธิตามคําประกาศสิทธิผูปวยขององคกรวิชาชีพ

พยาบาล 

 

 ข. การวัดความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. องคกรพยาบาล มีระบบเฝาระวังและติดตามขอมูลท่ีมีความเส่ียงตอ      

ภาพลักษณท่ีไมดีขององคกร รวมท้ังมีระบบการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ          

ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียดังตอไปนี้ 

   1.1 กําหนดระบบและเคร่ืองมือท่ีนาเช่ือถือในการวัดความพึงพอใจและไม

พึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนระยะ ๆ  อยางตอเนื่อง 

   1.2 กําหนดระบบการติดตามขอเสนอแนะ ขอรองเรียน และขอมูลอ่ืนๆ  ท่ี

เส่ียงตอภาพลักษณท่ีไมดีขององคกรพยาบาลและของโรงพยาบาล ท้ังการติดตามอยางเปนทางการ

และไมเปนทางการ 

   1.3 นําผลการประเมินความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ ขอรองเรียน และ

ขอเสนอแนะของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการตอบสนองความตองการของ

ผูใชบริการและพัฒนาคุณภาพการใหบริการทันที รวมท้ังนํามาใชพัฒนาระบบตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

เพ่ือกอใหเกิดความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมากข้ึน 

   1.4 กําหนดระบบการตอบกลับขอมูลใหกับผูใชบริการและผูมีสวนได    

สวนเสียไดรับทราบขอมูลและการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ    

   1.5 แสวงหาขอมูลและใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบในดานความพึงพอใจของ  

ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จากหนวยงานหรือองคกรท่ีเปนเลิศในดานการบริการที่ทําใหเกิด

ความพึงพอใจ  แลวนําขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบกับองคกรของตนเอง เพ่ือการพัฒนาองคกร 

อยางกาวกระโดด (Breakthrough Improvement)  

   1.6 พัฒนาระบบการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการ และ

ผูมีสวนไดสวนเสียใหเหมาะสมกับผูใชบริการแตละกลุมและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ  
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ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. องคกรพยาบาล มีผลการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนปจจุบันและเช่ือถือได 

 2. ขอคิดเห็นดานบริการพยาบาลที่ไดจากผูใชบริการ ไดรับการแกไขและตอบกลับ

ตามระยะเวลาท่ีประเมินและตามการรองเรียน 

 3. ขอคิดเห็นดานบริการของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในความรับผิดชอบ

ขององคกรพยาบาลถูกนําไปเปรียบเทียบกับองคกรท่ีเปนเลิศ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

อยางกาวกระโดด 

 

หมวดที่ 4 การวัด  การวิเคราะห  การจัดการสารสนเทศและความรู 

 

  การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคกรพยาบาล 

 

 องคกรพยาบาล  วัดและวิเคราะหผลการดาํเนินงานขององคกรใหครอบคลุม       

สอดคลอง เช่ือมโยง และไปในทิศทางเดยีวกัน รวมท้ังมีการปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศจากผล

การดําเนินงานขององคกรอยางตอเนื่อง 

  

 ก. การวัดผลการดําเนินงาน 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. องคกรพยาบาล  กําหนดระบบการวัดผลงานขององคกร ดังนี้ 

   1.1 กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน และวิธีการคัดเลือก

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานท่ีสําคัญขององคกรพยาบาล ท้ังดานการบริหารจัดการและการบริการ

พยาบาล เพ่ือใชในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการดําเนินงานโดยรวมขององคกรพยาบาล 

   1.2 รวบรวมและเช่ือมโยงขอมูลการวัดผลการดําเนินงานขององคกร

พยาบาลใหไปในทิศทางเดียวกัน 

   1.3 นําขอมูลและสารสนเทศที่ไดมาใชในการสนับสนุนการตัดสินใจของ

องคกร และสนับสนุนใหเกิดองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล (Innovation)  ท่ีกอใหเกิด

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญเพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริการและคุณภาพบริการ รวมท้ังการเพ่ิมมูลคา

การบริการพยาบาล 

มาตรฐานที่  7 
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   1.4 เลือกขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ ท้ังการเปรียบเทียบกับ 

องคกรท่ีเปนเลิศ (Benchmarking)  และการเปรียบเทียบในเชิงแขงขันกับองคกรพยาบาลอ่ืน 

(Comparisons) มาใชสนับสนุนการตัดสินใจขององคกรตนเองและสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม    

รวมท้ังสนับสนุนใหเกิดการแขงขันกับองคกรอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาอยางกาวกระโดด (Breakthrough 

Improvement) 

   1.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวัดผลการดําเนินงานขององคกร ใหมี 

ความทันสมัย และมีความไวในการบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว หรือสิ่งท่ีไมไดคาดการณลวงหนา 

ท้ังท่ีเกิดจากปจจัยภายในและภายนอกองคกรพยาบาล 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. บุคลากรทางการพยาบาล มีการปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพบริการพยาบาล  

รวมท้ังการเพ่ิมมูลคาใหแกการบริการพยาบาล 

 2. ขอมูลและสารสนเทศท่ีไดจากการวัดผลการดําเนินงานขององคกรพยาบาล    

ถูกนําไปเปรียบเทียบกับองคกรท่ีเปนเลิศและมีการเปรียบเทียบเชิงแขงขัน   

 3. องคกรพยาบาล มีการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลแบบกาวกระโดด 

 

 ข. การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. องคกรพยาบาล วิเคราะหผลการดําเนินการขององคกร เพ่ือนําผลการ

วิเคราะหมาใชทบทวนผลการดําเนินงานขององคกรและนําไปใชในการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและ

กลยุทธ  ครอบคลุมประเด็นตางๆ  ดังตอไปนี้ 

   1.1 กําหนดวิธีการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคกร เพ่ือหาสาเหตุ

ของปญหา กําหนดลําดับความสําคัญของการใชทรัพยากรและทบทวนผลการดําเนินงาน  วิธีการ

วิเคราะหประกอบดวย 

    1.1.1 การตรวจประเมินแนวโนมท่ีจะเกิดในอนาคต 

    1.1.2 การคาดการณในระดับองคกรและการเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน 

    1.1.3 การวิเคราะหความสัมพันธและการเช่ือมโยงระหวางเหตุและผล  
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   1.2 กําหนดประเด็นการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคกรพยาบาลทุก

ประเภท ดังนี้ 

    1.2.1 ขอมูลเก่ียวกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

    1.2.2 ขอมูลดานการเงินและการตลาด 

    1.2.3 ขอมูลคุณภาพการพยาบาล 

1.2.4 ขอมูลดานบุคลากรทางการพยาบาล 

1.2.5 ขอมูลการพัฒนาองคกร 
1.2.6 ขอมูลในการเปรียบเทียบเชิงการแขงขัน 

   1.3 กําหนดชวงเวลาและวิธีการส่ือสารผลการวิเคราะหผลการดําเนินงาน

ขององคกรแกบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ เพ่ือใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. หนวยงานในความรับผิดชอบขององคกรพยาบาล มีการทบทวนผลการ

ดําเนินงานและวางแผนยุทธศาสตรและกลยุทธตามผลการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

 2. บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ รับทราบผลการวิเคราะหผลการดําเนินงาน

ขององคกรพยาบาล  ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

                              การจัดการสารสนเทศและความรู 

 

 องคกรพยาบาล จัดการสารสนเทศทางการพยาบาลใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา  ท้ัง

ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  รวมท้ังมีการจัดการความรู  มีการวดัผลและประเมินผลการจัดการ

ความรูอยางเปนระบบ 

 ก. ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. องคกรพยาบาล จัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาลใหพรอมใชงานไดท้ัง

ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  โดยการดําเนินการดังนี้ 

1.1 กําหนดฐานขอมูลท่ีจําเปน  (Minimum Data Set)    ทางการพยาบาล    

ประกอบดวย 

มาตรฐานที่  8 
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    1.1.1  ฐานขอมูลดานการบริหาร ไดแก การบริหารบุคคล ทะเบียน

พัสดุ  ครุภัณฑ  การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  อัตราการ 

ลาออก  โอนยายของบุคลากรทางการพยาบาล  คาใชจายและงบประมาณ  รวมท้ังองคความรูใหม

ทางการพยาบาล 

    1.1.2  ฐานขอมูลดานบริการ ไดแก ปริมาณภาระงาน  จํานวนผูปวย  

และผูใชบริการแตละประเภท ปญหาสุขภาพท่ีพบบอย การบําบัดทางการพยาบาลหรือกิจกรรมการ

บริการพยาบาล 

    1.1.3  ฐานขอมูลดานผลลัพธการบริการพยาบาล ไดแก ขอมูลตาม

เกณฑช้ีวัดคุณภาพการพยาบาลขององคกรพยาบาล  และจําแนกตามหนวยงาน 

   1.2 กําหนดระบบบันทึกและจัดเก็บฐานขอมูลทางการพยาบาลท่ีครบถวน  

ไมซ้ําซอน  เปนหมวดหมู 

   1.3 วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลและสารสนเทศเพื่อเปนประโยชนในการ

บริหาร  การจัดบริการ  และการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 

   1.4 กําหนดระบบการรายงานและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศใหกับ

หนวยบริการในความรับผิดชอบอยางถูกตอง เหมาะสม  ทันเวลา  และรูปแบบท่ีงายตอการนําไปใช 

   1.5 กําหนดกลไกการสื่อสารท่ีสามารถส่ือสารใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทราบ

และเขาใจตรงกัน เก่ียวกับวิธีการจัดเก็บขอมูลและการรายงานขอมูล 

2. องคกรพยาบาล กําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีจะทําใหเกิดระบบการจัดการ 

สารสนเทศทางการพยาบาล มีลักษณะดังนี้ 

   2.1 ครอบคลุม : เช่ือมโยงกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิด   

เครือขายในการทํางาน  ทําใหไดขอมูลเชิงพลวัตรท่ีทันสมัย 

   2.2 รวดเร็ว : จัดระบบฐานขอมูลท่ีสามารถนําขอมูลมาใชประโยชนไดอยาง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

   2.3 ถูกตอง : มีระบบการตรวจสอบขอมูลกอนทําการจัดเก็บและภายหลัง

การจัดเก็บ 

   2.4 ทันสมัย : พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลโดยปรับปรุงแกไขขอมูลใหมี

ความทันสมัยพรอมท่ีจะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ  มีการทําวิจัยและการประชุมรวมกับหนวยงาน

ตางๆ รวมท้ังนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช 
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   2.5 เช่ือมโยงและบูรณาการ : มีการแลกเปล่ียนขอมูลซึ่งกันและกัน รวมถึง

การติดตามตรวจสอบขอมูลรวมกัน 

   2.6 นาเช่ือถือ : มีการเปดเผยขอมูลใหบุคคลภายนอกรับทราบ  มีการ 

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัยและนาเช่ือถือสมํ่าเสมอ 

    2.7 เขาถึงได : มีระบบเครือขายขอมูลขาวสาร เพ่ือใหผูใชบริการมีความ

สะดวก รวดเร็ว และเขาถึง 

   2.8 ตรวจสอบได : มีระบบการมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลตางๆ กับ

ทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

   2.9 มีความปลอดภัยของขอมูล : ปองกันไมใหขอมูลถูกแกไข ทําลาย หรือ

นําไปใชในทางที่ไมสมควร 

   2.10 การมีสวนรวมในกระบวนการขอมูลและสารสนเทศของบุคลากร

ทางการพยาบาลและภาคีเครือขาย : สรางระบบการดําเนินงานรวมกับหนวยงานตางๆ ภายนอกทั้ง

ภาครัฐ  เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

  3. องคกรพยาบาล สนับสนุนใหระบบสารสนเทศมีความคลองตัว  สะดวก และ

ยืดหยุนตอผูใช  โดยการสนับสนุนดานตาง ๆ  ดังนี้ 

   3.1 ซอฟทแวร (Software) ใหมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความ

ตองการของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  รวมท้ังการใหบริการที่คุมทุน 

   3.2 ฮารดแวร (Hardware) ใหมีสมรรถนะและจํานวนเพียงพอตอการ     

ใชงาน  และอํานวยความสะดวกตอผูใชงาน 

   3.3 พีเพิลแวร (Peopleware) ใหมีความรู ความสามารถ และประสบการณ

ในการใชฮารดแวรและซอฟทแวร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4. องคกรพยาบาล นําขอมูลและสารสนเทศทางการพยาบาลไปใชในการ

บริหารจัดการ  การปรับปรุงคุณภาพของหนวยงาน  ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกคณะกรรมการ

บริหารโรงพยาบาล  พัฒนาดานวิชาการและสรางองคความรูใหมทางการพยาบาล  รวมท้ังการ

สนับสนุนองคกรชุมชนและสังคมท่ีเก่ียวของ 
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 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. องคกรพยาบาล มีฐานขอมูลท่ีจําเปนทางการพยาบาล ท้ังดานการบริหาร  

บริการ  และผลลัพธการบริการพยาบาล 

 2. องคกรพยาบาล มีการพัฒนาดานการบริหาร  การจัดบริการ  และการพัฒนา   

คุณภาพการพยาบาลตามผลการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 3. บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ ไดรับทราบขอมูลและสารสนเทศที่ถูกตอง

และทันเวลา 

 4. สารสนเทศขององคกรพยาบาล มีความครอบคลุม รวดเร็ว  ถูกตอง  ทันสมัย  

เช่ือมโยง และบูรณาการ  นาเช่ือถือ  สามารถเขาถึงได  ตรวจสอบได ยืดหยุนตอผูใช  และบุคลากร

ทางการพยาบาลและภาคีเครือขาย  มีสวนรวมในกระบวนการขอมูลและสารสนเทศ   

 5. องคความรูใหมและนวัตกรรมทางการพยาบาลขององคกรพยาบาล เปนผลมา

จากการนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประโยชน 

 

 ข. การจัดการความรู 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. องคกรพยาบาล กําหนดวิสัยทัศน (Knowledge Vision) นโยบาย และ    

แผนการจัดการความรูอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 

  2. ผูบริหารสูงสุดขององคกรพยาบาล เปนผูนําและเปนแบบอยางท่ีดี ในการ

สรางบรรยากาศและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูในองคกร และการจัดการความรูอยางเปนระบบ 

  3. องคกรพยาบาล กําหนดทีมงานการจัดการความรู เพ่ือทําหนาท่ีวางแผน

ดําเนินการและจัดกิจกรรมการจัดการความรูในองคกร 

  4. องคกรพยาบาล กําหนดวิธีการสื่อสารและถายทอดความรู เพื่อกอใหเกิดการ

เรียนรูและการจัดการความรูในองคกร ท้ังดานเนื้อหา กลุมเปาหมาย ชองทาง ระยะเวลา กิจกรรม  

และอ่ืน ๆ 

  5. องคกรพยาบาล กําหนดกระบวนการและเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดการความรู

ใหเปนระบบ  ท้ังประเด็นการคนหาความรู  การสรางและแสวงหาความรู  การจัดการความรูใหเปน

ระบบ  การประมวลและกล่ันกรองความรู  การเขาถึงความรู  การแบงปนความรู การแลกเปล่ียน

เรียนรู การเรียนรูและการลองผิดลองถูกเพ่ือใหเกิดความรูใหม 
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  6. องคกรพยาบาล กําหนดวิธีการที่จะทําใหเกิดระบบการจัดการความรูและ

ความรูใหม  ท่ีมีลักษณะ 

   6.1 ครอบคลุม : เช่ือมโยงกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเกิดเครือขาย

การทํางาน 

   6.2 รวดเร็ว : สามารถนําความรูมาใชอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

6.3 ถูกตอง : มีระบบการตรวจสอบความรูกอนและหลังการจัดเก็บ 

   6.4 ทันสมัย : พัฒนาระบบการจัดการความรูโดยปรับปรุงแกไขใหมีความ

ทันสมัย พรอมใชประโยชน  มีการทําวิจัยรวมกับหนวยงานตางๆ 

   6.5 เช่ือมโยง : มีการแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน รวมถึงการติดตาม

ตรวจสอบความรูรวมกัน 

   6.6 นาเช่ือถือ : มีการเปดเผยใหบุคคลภายนอกรับทราบ มีการปรับปรุง

องคความรูใหมีความทันสมัยและนาเช่ือถือ 

   6.7 เขาถึงได : มีระบบเครือขายความรู เพ่ือใหผูใชบริการมีความสะดวก 

รวดเร็ว และเขาถึง 

   6.8 ตรวจสอบได : มีระบบการมีสวนรวมในการตรวจสอบความรูตางๆ กับ

ทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

   6.9 มีความปลอดภัย : ปองกันไมใหความรูและขอมูลถูกแกไข ทําลาย 

หรือนําไปใชในทางที่ไมสมควร 

   6.10 การมีสวนรวมในกระบวนการจัดการความรูของบุคลากรทางการ

พยาบาลทุกระดับและภาคีเครือขาย : สรางระบบการดําเนินงานรวมกับหนวยงานตางๆ  ภายนอก

ท้ังภาครัฐ  เอกชน และรัฐวิสาหกิจ  

  7. องคกรพยาบาล กําหนดวิธีการวัดและประเมินผล ระบบการจัดการความรู

ในประเด็นเก่ียวกับทรัพยากรสนับสนุน  กิจกรรมตาง ๆ  ผลผลิต  และผลลัพธ   

  8. องคกรพยาบาล กําหนดวิธีการและหลักเกณฑในการยกยอง ชมเชย และให

รางวัลแกบุคคลท่ีมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในการสราง  ถายทอด  แลกเปล่ียนเรียนรู และเปน

แบบอยางท่ีดี  รวมท้ังวิธีการบูรณาการเขากับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน 
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  ผลลัพธที่คาดหวัง 

  1. องคกรพยาบาล มีแผนการจัดการความรูอยางตอเนื่อง 

  2. บุคลากรทางการพยาบาล ไดรับทราบระบบการจัดการความรู ท้ังในดาน 

เนื้อหา  กลุมเปาหมาย  ชองทาง  ระยะเวลา  กิจกรรม  ผลผลิต และผลลัพธท่ีคาดหวัง 

  3. องคกรพยาบาล มีกระบวนการและเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดการความรูอยาง

เปนระบบ 

  4. ระบบการจัดการความรูขององคกรพยาบาล มีความครอบคลุม รวดเร็ว     

ถูกตอง  ทันสมัย  เช่ือมโยง  นาเช่ือถือ  สามารถเขาถึงได  ตรวจสอบได  บุคลากรทางการพยาบาล

ทุกระดับและภาคีเครือขายมีสวนรวมในกระบวนการความรู 

  5. บุคลากรทางการพยาบาลท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการจัดการความรูไดรับการ

ยกยองชมเชยและไดรับรางวัลตามผลงาน 

 

หมวดที่  5   การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

 

 ระบบการบริหารงานบุคคล 

 

 องคกรพยาบาล กําหนดระบบการบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การบริหารคาตอบแทน  และความกาวหนาในการทํางานท่ีเอ้ือใหบุคลากรทางการพยาบาล และ

องคกรพยาบาลมีผลการดําเนินงานท่ีดี 

 

 ก. การจัดระบบการบริหารงานบุคคล 

  แนวทางปฏิบัติ  

  1. องคกรพยาบาล จัดทํายุทธศาสตรและแผนดานทรัพยากรบุคคลท่ีครอบคลุม

และสอดคลองกับพันธกิจ  โครงสรางองคกร  ทรัพยากร  และความตองการกําลังคนในปจจุบัน

และอนาคต 

  2. องคกรพยาบาล จัดระบบการบริหารงานบุคคลท่ีสงเสริมใหเกิดความรวมมือ 

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เปดโอกาส  ใหอํานาจการตัดสินใจ  สรางนวัตกรรม กอใหเกิดวัฒนธรรม

องคกรแหงการเรียนรู  เสริมสรางขวัญและกําลังใจบุคลากรทางการพยาบาล มีความคลองตัวในการ

ทํางาน และสรางความพึงพอใจในการทํางานดวยการกําหนดกลวิธีตอไปนี้ 

มาตรฐานที่ 9 
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   2.1 กลวิธีการบริหารงานเปนแบบกระจายอํานาจการตัดสินใจ และการ

เสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment)  แกบุคลากรทางการพยาบาล 

   2.2 กลวิธีการสงเสริมใหบุคลากรทางการพยาบาลมีเอกสิทธิ์และอิสระใน

การปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบภายใตบรรยากาศการปฏิบัติงานท่ีดี 

   2.3 กลวิธีสนับสนุนการแกไขปญหาระหวางบุคลากรทางการพยาบาลกับ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ หรือหนวยงานอ่ืน กลวิธีดังกลาวประกอบดวย 

     2.3.1 การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลให   

ถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติ 

     2.3.2 การกําหนดข้ันตอนการประสานบริการและนวัตกรรมตางๆ 

รวมกันกับกลุมวิชาชีพการพยาบาลและวิชาชีพอ่ืน ๆ  เพ่ือความคลองตัวในการทํางาน 

    2.3.3 การกําหนดกระบวนการแกไขปญหาหรือขอขัดของในการ

บริหารและการบริการรักษาพยาบาลแบบมีสวนรวม  ท้ังในทีมการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ 

    2.3.4 การกํ าหนดระบบการรายงานผลการปฏิบัติ ง านหรือ

ขอเสนอแนะเพื่อการตดัสินใจท่ีรวดเร็วและมีหลักฐาน 

    2.3.5 การกําหนดระบบสนับสนุนท่ีเพียงพอตอการสงเสริมให

พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทในการรวมแกไขปญหาการจัดบริการ 

  3. องคกรพยาบาล กําหนดแผนภูมิโครงสรางการบริหารการพยาบาล  และสาย

การบังคับบัญชาในลักษณะแนวราบ  (Flat Organization)  หรือใหมีช้ันการบังคับบัญชานอยท่ีสุด  

และเปนปจจุบัน ระบุหนวยงานในความรับผิดชอบชัดเจน 

  4. องคกรพยาบาล กําหนดกฎระเบียบตางๆ โดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและ

ความตองการพื้นฐานของบุคคลเพ่ือใหบุคลากรทางการพยาบาลยอมรับ เคารพในกฎระเบียบ  

และปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยมีขอขัดแยงนอยท่ีสุด 

  5. องคกรพยาบาล จัดทีมการพยาบาลในความรับผิดชอบใหมีความพรอมใน

การใหบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ ดวยการจัดสรรอัตรากําลังอยางเปนระบบ เพียงพอ และสามารถ

ใหบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง  ท้ังภาวะปกติและฉุกเฉิน  ดวยการดําเนินการดังนี้ 
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   5.1 ประเมินปริมาณภาระงาน (Work Load) ความเพียงพอของ

อัตรากําลังหรือความตองการบุคลากรทางการพยาบาลจําแนกตามหนวยบริการในแตละป 

   5.2 จัดและกระจายอัตรากําลังบุคลากรทางการพยาบาลใหทุกหนวย

บริการมีความเพียงพอตามปริมาณภาระงาน  โดยคิดสัดสวนเทียบกับจํานวนอัตรากําลังท้ังหมดท่ีมี

อยูจริง 

   5.3 จัดประเภทบุคลากรทางการพยาบาลในแตละหนวยบริการพยาบาล

โดยคํานึงถึง 

    5.3.1 จํานวนผูปวย/ผูใชบริการ ลักษณะของผูปวยและความรุนแรง

ตามเกณฑการจําแนกประเภทผูปวย 

    5.3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของบุคลากรทางการพยาบาล 

    5.3.3 ความชํานาญของบุคลากรทางการพยาบาล 

    5.3.4 ภาวะความขาดแคลนของบุคลากรทางการพยาบาล 

    5.3.5 ลักษณะการใหบริการพยาบาลและลักษณะงานของแตละ

หนวยบริการ 

 5.4  จัดอัตรากําลังข้ึนปฏิบัติงานในแตละรอบเวร มุงใหผูปวยไดรับการ 

บริการอยางมีคุณภาพตามเกณฑช้ีวัดคุณภาพการพยาบาล  โดยพิจารณาถึงสัดสวนของบุคลากร

ทางการพยาบาลแตละประเภทตอจํานวนผูปวยในการปฏิบัติงานแตละรอบเวร อยางนอยควรมี

อัตรากําลังตามมาตรฐานบริการพยาบาลและผดุงครรภระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ พ.ศ. 

2548 ของสภาการพยาบาล   ดังนี้ 
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ประเภท ช่ังโมงการพยาบาล สัดสวน 

 ตอวันนอน พยาบาลวิชาชีพ : ผูปวย 

ผูปวยนอก   1 : 100 

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน   1 : 10 

หอผูปวยสามัญ   

กุมารเวชกรรม   6  1 : 4 

สูติกรรม   4  1 : 6 

นรีเวชกรรม   4  1 : 6 

อายุรกรรม   6  1 : 4 

ศัลยกรรม/ศัลยกรรมกระดูก               4.8  1 : 5 

ศัลยกรรมอุบัติเหตุ/ศัลยกรรมประสาท   6  1 : 4 

จิตเวช   6  1 : 4 

หนวยบําบัดเฉพาะ (ไตเทียม รังสีรักษาเคมี

บําบัด) 

3 ชั่วโมงตอราย  1 : 2 

หองผาตัด   2 : 1 

พยาบาลวิสัญญี   2 : 1 

หอผูปวยพิเศษ   6  1 : 4 

หอผูปวยหนัก (ผูใหญ) 12          1 : 2 

หอผูปวยหนักโรคหัวใจ (ผูใหญ) 16         1 : 1.5 

หอผูปวยหนัก (เด็ก) 16  1 : 1.5 

หองคลอด   2 : 1 

การบริการปรึกษาสุขภาพ -  1 : 250  เตียง 

การปองกันและควบคุมการติดเช้ือใน 

โรงพยาบาล 

-  1 : 200  เตียง 

 

หมายเหตุ : ถาใชพยาบาลเวชปฏิบัติตรวจรักษาท่ี OPD  ตองใชพยาบาล 1 คนตอผูปวย 30 คน 
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 5.5 กําหนดอัตรากําลังพยาบาลตองไมต่ํากวาคาเฉลี่ยของชั่วโมงการพยาบาล 

ตอวันนอนตามระดับความหนักเบาของผูปวย  (Acuity Level) ในโรงพยาบาล ดังนี้ 

 

ระดับของ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ 

โรงพยาบาล ระดับตน 

Early Secondary 

ระดับสูง 

Late Secondary 

ท่ัวไป 

Tertiary 

เฉพาะทาง 

Excellent Center 

IPD 3 4.5 6 6 

ICU  12 12-16 16 

 

   5.6 Staff Mix อาจมี RN:Non RN  ไดเปน 100% :0  80%:20% 

70%:30% 65%:35% หรือ 60%:40% ข้ึนอยูกับความซบัซอนและความรุนแรงของผูปวย         

ท่ีตองการพยาบาล 

   5.7 Skill Mix  อาจตองคาํนึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะทางของ  RN เชน  

ผูท่ีปฏิบตัิงานในหนวยงานพิเศษตาง ๆ รวมท้ัง  APN  ซึ่งควรมีในบางพื้นท่ี 

  6. องคกรพยาบาล ส่ือสารการจัดระบบการบริหารงานบุคคล และแลกเปล่ียน

ความรูหรือทักษะระหวางบุคลากรภายในองคกรพยาบาลอยางท่ัวถึง เพ่ือใหมีการปฏิบัติไปใน    

ทิศทางเดียวกัน 

  7. องคกรพยาบาล นําเอาวัฒนธรรมและขอคิดเห็นท่ีหลากหลายของ

ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังขอคิดเห็นของชุมชนท่ีเก่ียวของมาใชในการสรางและ

ปรับปรุงระบบการบริหารการพยาบาล  เพ่ือความคลองตัวและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการ 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

  1. องคกรพยาบาล มีแผนดานทรัพยากรบุคคลท่ีครอบคลุมและสอดคลองกับ

พันธกิจ  โครงสรางองคกร  ทรัพยากร  และความตองการกําลังคนในปจจุบันและอนาคต 

  2. ทีมการพยาบาล มีความพรอมใหบริการท่ีมีคุณภาพ ตลอด 24 ช่ัวโมง ท้ัง

ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

  3. บุคลากรทางการพยาบาลทุกคน รับทราบถึงระบบบริหารงานบุคคลของ   

องคกรพยาบาล 
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 ข. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. องคกรพยาบาล กําหนดระบบการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทางการพยาบาล  ท้ังขณะและอยูระหวางทดลองงาน  การฝกอบรม และการปฏิบัติงานจริง 

ดังนี้ 

1.1 ระบบควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล 

ท่ีอยูระหวางทดลองงาน  และการฝกอบรม  ประกอบดวย 

    1.1.1 การกําหนดขอบเขตหนาท่ีและขอจํากัดในการปฏิบัติงาน 

    1.1.2  ระบบการใหคําปรึกษา  แนะนํา หรือสอนงาน 

    1.1.3 การประเมินความเหมาะสมของหนาท่ีรับผิดชอบและภาระงาน

ท่ีแตละคนไดรับมอบหมาย 

   1.2 ระบบการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานประจําของบุคลากร

ทางการพยาบาล ประกอบดวย 

    1.2.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของคุณวุฒิ ความรูความสามารถ 

    1.2.2 ระบบการใหคําปรึกษา  แนะนํา  หรือสอนงาน 

    1.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานและความถูกตองในการ

ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

  2. องค ก รพยาบาล  กํ าหนดระบบการบ ริหารผลงาน  (Performance  

Management)  ของบุคลากรทางการพยาบาลที่ครอบคลุมท้ังการบริหารคาตอบแทน รางวัล และ  

ส่ิงจูงใจ  ซึ่งระบบการบริหารผลงานประกอบดวย 

   2.1 การวางแผนเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน โดยผูบริหารและผูปฏิบัติ

วิเคราะห ทําความเขาใจ  และตกลงรวมกันเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานท่ีตองการ 

   2.2 การรวบรวมขอมูล สังเกตการณ จัดทําเอกสารและบันทึกขอมูล ผลการ   

ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล ท้ังขณะและอยูระหวางทดลองงาน การฝกอบรม และการ

ปฏิบัติงานจริง เพ่ือใชประกอบในการประเมินผลงานของบุคลากรทางการพยาบาล 

   2.3 การกําหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการ

พยาบาล  โดยดําเนินการดังนี้ 
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    2.3.1 กําหนดรูปแบบการประเมินผลแตละกลุมไวชัดเจน และเปน

มาตรฐานเดียวกัน  โดยอาจจะเลือกรูปแบบการประเมินตาง ๆ เชน การประเมินโดยใชดุลยพินิจ

ของผูประเมิน (ผูบังคับบัญชา) การประเมินโดยใชการบันทึกพฤติกรรม การประเมินแบบหลาย

ทางหรือจากบุคคลหลายกลุม  การประเมินแบบ  360 องศา  เปนตน  

    2.3.2 กําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ทางการพยาบาลแตละกลุมไวชัดเจน    

    2.3.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารและ       

ผูปฏิบัติท้ังขณะอยูระหวางทดลองงาน  การฝกอบรม  และการปฏิบัติงานจริง  โดยการใหขอมูล

ยอนกลับ เพ่ือผูปฏิบัติไดรับทราบขอดี  ขอดอย  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาบุคลากร  พัฒนางาน  และ

พัฒนาองคกรพยาบาล 

   2.4 การวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานและการสอนงาน โดยผูบริหารจะตอง

วินิจฉัยผลการปฏิบัติงานตามส่ิงท่ีบรรลุผลสําเร็จใน  4  ดาน  คือ  คุณภาพงาน  ปริมาณงาน  ทัน

ตามเวลากําหนด  และการใชทรัพยากร 

   2.5 การสื่อสารผลการปฏิบัติงานแกบุคลากรทางการพยาบาลอยาง       

ตอเนื่องตลอดป  โดยใชกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง 

   2.6 การกําหนดวิธีการยกยองชมเชย การใหรางวัล และสิ่งจูงใจ แกผูท่ีมี

ผลการปฏิบัติงานดี ท้ังวิธีการเล่ือนตําแหนง ใหเงินพิเศษ ท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ เปน

รายกลุมและรายบุคคล  เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรมีขวัญ กําลังใจ มีการทํางานอยางมีประสิทธิผล    

มีจิตสํานึกในการทํางานท่ีมุงเนนผลประโยชน  ความตองการของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

  

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. บุคลากรทางการพยาบาล ไดรับการติดตามควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน 

ท้ังขณะและอยูระหวางทดลองงาน  การฝกอบรม  และการปฏิบัติงานจริงอยางท่ัวถึง 

 2. บุคลากรทางการพยาบาล ไดรับคาตอบแทน รางวัล และส่ิงจูงใจ ตามผลการ

ปฏิบัติงาน และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 3. บุคลากรทางการพยาบาล ไดรับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของตน

จากผูบริหารแบบสองทาง 
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 ค. การจางงานและความกาวหนาในงาน 

แนวทางปฏิบัติ 

  1. องคกรพยาบาล รวมกับฝายบริหารงานบุคคล กําหนดระบบการจางงาน และ

ความกาวหนาในงานของบุคลากรทางการพยาบาล โดยดําเนินการดังนี้ 

   1.1 กําหนดคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล 

ท้ังดานการศึกษา  การอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  ทักษะ  ความรู  และ

ความสามารถพิเศษ  รวมท้ังกําหนดสัญญาจางเก่ียวกับ  เง่ือนไข  ระยะเวลา  บทบาท  และความ     

รับผิดชอบตอพันธกิจขององคกรพยาบาล 

   1.2 กําหนดกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการสรรหาวาจางและธํารงรักษา

บุคลากรทางการพยาบาลใหม โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมและความคิดเห็นของบุคลากรและชุมชนท่ี    

องคกรพยาบาลตั้งอยู 

   1.3 รวบรวม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณลักษณะของบุคลากรทางการ

พยาบาลในดานใบประกอบวิชาชีพ  การศึกษา  การฝกอบรม  และประสบการณ 

   1.4 กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงงานและการมอบหมายงาน

ตามความรู  ความสามารถของผูประกอบวิชาชีพและขอกําหนดในกฎหมาย 

   1.5 เก็บบันทึกประวัติและขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรทางการพยาบาลให

สมบูรณ เปนปจจุบัน และเปนความลับ 

   1.6 ประเมินและปรับปรุงกระบวนการเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลอยาง

สมํ่าเสมอ  เพื่อบรรลุผลดีท้ังผูใชบริการและผูรับผลประโยชน 

  2. องคกรพยาบาล กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job  Specification) ของ

บุคลากรทางการพยาบาลไวชัดเจนท้ังตําแหนงหัวหนาพยาบาล หัวหนางานการพยาบาลเฉพาะทาง    

หัวหนาหนวยงาน/หัวหนาหอ  และพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ  

  3. องคกรพยาบาล กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพเพื่อ

ดํารงตําแหนงหัวหนาพยาบาลและผูบริหารทางการพยาบาลแตละระดับไวเปนลายลักษณอักษร โดย      

สอดคลองกับกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข 

  4. องคกรพยาบาล กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบหลักของพยาบาลวิชาชีพแตละ

ระดับ ประกอบดวย 

   4.1 สรุปลักษณะงาน (Summary  Position) เปนคําบรรยายลักษณะงาน 

ตามภาระหนาท่ีโดยยอของตําแหนงงานในแตละระดับท่ีผูปฏิบัติตองทําใหสําเร็จ 
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   4.2 หนาท่ีรับผิดชอบหลัก  (Accountability)  เปนรายละเอียดหนาท่ี   

รับผิดชอบหลักท่ีผูปฏิบัติตองทํา เพ่ือใหภารกิจของหนวยงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ ประกอบดวยดาน

ตางๆ คือ ปฏิบัติการ/งานเช่ียวชาญเฉพาะดาน  การวางแผน  การประสานงาน และบริการวิชาการ 

  5. องคกรพยาบาล กําหนดมาตรฐานระดับความรู ทักษะ และประสบการณท่ี  

จําเปนในงานของผูบริหารทางการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพแตละระดับ  

   6. องคกรพยาบาล กําหนดสมรรถนะ (Competency) ท่ีจําเปนของพยาบาล  

วิชาชีพระดับปฏิบัติการและระดับผูบริหารทั้งดานสมรรถนะหลัก (Core Competency)  สมรรถนะ

ประจํากลุมงาน  (Functional  Competency)  และสมรรถนะดานอ่ืน ๆ  ตามความจําเปนของ

หนวยงาน 

  7. องคกรพยาบาล ส่ือสารหนาท่ีความรับผิดชอบและสมรรถนะใหบุคลากร

ทางการพยาบาลทุกคนรับทราบ  เขาใจ  และถือปฏิบัติ 

  8. องคกรพยาบาล นําสมรรถนะไปใชในการประเมินบุคลากรทางการพยาบาล

ทุกระดับเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

9. องคกรพยาบาล  กําหนดแผนและหลักเกณฑในการสืบทอดตําแหนง 

(Succession Plan)   ของบุคลากรทางการพยาบาลเพื่อการพัฒนาบันไดอาชีพของบุคลากร 

 โดยดําเนินการ ดังนี้ 

9.1 วางแผนการเล่ือนตําแหนงอยางมีหลักการ   ชัดเจน   เปนระบบ  

รอบคอบและรัดกุม  โดยการดําเนินการตอไปนี้ 

    9.1.1  กําหนดนโยบายการเล่ือนตําแหนงอยางชัดเจน ท้ังดาน     

คุณสมบัติ ความรู ทักษะ  และประสบการณ และหลักเกณฑในการเล่ือนบุคคลเขาปฏิบัติงานใน

ตําแหนงนั้น ๆ 

     9.1.2  กําหนดข้ันตอนและแนวทางท่ีบุคคลจะไดรับการเลื่อน

ตําแหนงตามลําดับช้ันของงาน ความสามารถ และอาวุโส โดยกําหนดเปนมาตรฐานไวอยางชัดเจน 

เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมกับสมาชิกทุกคนท่ีมีโอกาสและไมกอใหเกิดปญหาความขัดแยงตามมาใน

อนาคต 

     9.1.3  กําหนดเกณฑการคัดเลือกและพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมโดย

อาศัยขอมูลจากประวัติของบุคลากร  เชน  การศึกษา ประสบการณ  ความสามารถ ความประพฤติ 

คุณลักษณะเฉพาะบุคคล  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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    9.1.4  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมบุคลากรสําหรับการ

ปฏิบัติหนาท่ีและเล่ือนตําแหนงในอนาคต เพ่ือใหบุคลากรมีความพรอมในการปฏิบัติงานใน

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนในทันทีท่ีไดรับการแตงตั้ง ซึ่งจะทําใหองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง

โดยไมเสียจังหวะ  

   9.2 กําหนดหลักเกณฑในการเล่ือนตําแหนงโดยคํานึงถึงหลักเกณฑท้ัง

หลักความสามารถ  (Competence)  หลักอาวุโสและประสบการณ  (Seniority)  และหลักเกณฑ

อ่ืนๆ  ตามความจําเปนของหนวยงาน 

  10.  องคกรพยาบาล กําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมาจาก

คนในทองถ่ินนั้นๆ ใหมีโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนแรงจูงใจให

บุคลากรในทองถ่ินไดพัฒนาทองถ่ินของตน  ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. บุคลากรทางการพยาบาล มีสวนรวมในการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ  เพ่ือดํารง

ตําแหนงหัวหนาพยาบาลและผูบริหารทางการพยาบาล 

 2. บุคลากรทางการพยาบาล ไดรับทราบหนาท่ีความรับผิดชอบและสมรรถนะท่ี    

จําเปนในการปฏิบัติงานอยางท่ัวถึง 

 3. บุคลากรทางการพยาบาล ไดรับการเล่ือนตําแหนงอยางมีหลักการ ตามหลัก

ความสามารถ  หลักอาวุโสและประสบการณ 
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   การเรียนรูและการสรางแรงจูงใจบุคลากรทางการพยาบาล 

 

 องคกรพยาบาล คนหาความตองการที่จําเปนในการพัฒนาบุคลากร สรางแรงจูงใจ

และพัฒนาความกาวหนาในงานของบุคลากรทางการพยาบาลอยางตอเนื่อง 

 

 ก. การพัฒนาบุคลากร 

  แนวทางปฏิบัติ 

  องคกรพยาบาล กําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมผูบริหารใหม  

ผูปฏิบัติงานใหม และในระหวางประจําการ เกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป การปฏิบัติการ

พยาบาลเฉพาะทาง และการบริหารการพยาบาล  โดยดําเนินการดังนี้ 

  1. กําหนดกระบวนการคนหาความตองการท่ีจําเปน (Need  Assessment)  

และสมรรถนะ  (Competency)  ของบุคลากรทางการพยาบาลอยางตอเนื่อง ท้ังจากตัวบุคลากร

และจากผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไป 

  2. วางแผนพัฒนาบุคลากรโดยการนําความจําเปนและความตองการในการ

ฝกอบรมมาใช  

  3. กําหนดแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ ครอบคลุม

ประเด็นตอไปนี้ 

   3.1  แผนการปฐมนิเทศผูบริหารใหมและบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมา

ปฏิบัติงานใหม 

   3.2 แผนการศึกษาตอเนื่อง  ท้ังหลักสูตรระยะส้ันและระยะยาว 

   3.3 แผนการฝกอบรม/ประชุมวิชาการภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

   3.4 แผนการจัดการความรู (Knowledge  Management) 

  4. ปฐมนิเทศบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับท่ีเขามาปฏิบัติงานใหม       

ท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เก่ียวกับเร่ืองตอไปนี้ 

   4.1 นโยบาย  คานิยม  เจตคติตอการทํางาน วิ สัยทัศน  พันธกิจ       

ความคาดหวัง  และระเบียบปฏิบัติของหนวยงานและโรงพยาบาล 

   4.2 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและภาวะผูนํา  

มาตรฐานที่  10 
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   4.3 การสรางจิตสํานึกในการใหบริการและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

   4.4 การจัดการความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในการทาํงาน     

   4.5 การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการพยาบาล 

  5. สงเสริมใหมีการอบรม/ฝกทักษะแกบุคลากรทางการพยาบาลระหวาง  

ประจําการ  ท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ  เก่ียวกับเร่ืองตอไปนี้เปนประจํา 

   5.1 การชวยฟนคืนชีพ 

   5.2 การซอมแผนปฏิบัติการเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยหมู  (Disaster 

Management)  

   5.3 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 

   5.4 กฎหมาย/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน/การประกอบวิชาชีพ 

   5.5 การปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

  6. สงเสริมการนําความรูและทักษะใหมท่ีไดจากการศึกษาและฝกอบรม

บุคลากรมาใชในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

  7. ประเมินผลการศึกษา  ฝกอบรม  และพัฒนาบุคลากร ครอบคลุมท้ังดาน

ระบบและกระบวนการ  ผลผลิต   และผลลัพธ  เพ่ือนําไปปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. บุคลากรทางการพยาบาลทุกคน ไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องและ  

ครอบคลุม 

 2. บุคลากรทางการพยาบาลใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศกอนเขาปฏิบัติงานท้ัง

ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 

 3. บุคลากรทางการพยาบาลทุกคน ไดรับการฝกทักษะในเร่ืองดังตอไปนี้เปนประจํา 

3.1 การชวยฟนคืนชีพ 

3.2 การซอมแผนปฏิบัติการเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยหมู 
3.3 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 

3.4 การปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 4. บุคลากรทางการพยาบาล นําความรูและทักษะใหมท่ีไดจากการศึกษาและอบรม

ไปพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
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 ข. การสรางแรงจูงใจและการพัฒนาความกาวหนาในงาน 

  แนวทางปฏิบัติ 

  องคกรพยาบาล สรางแรงจูงใจและพัฒนาความกาวหนาในงานของบุคลกร

ทางการพยาบาล โดยกระตุนใหมีการพัฒนาตนเองและใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี ดังนี้ 

  1. สนับสนุนใหบุคลากรทางการพยาบาลเขารวมประชุมวิชาการและฝกอบรมท่ี

สอดคลองกับความตองการขององคกร ตรงตามตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบ ท้ังภายในและ

ภายนอกโรงพยาบาล ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

  2. สงเสริมใหมีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการเรียนรูในกลุมวิชาชีพและรวมกับ

วิชาชีพอ่ืน เชน การวิเคราะหปญหาเก่ียวกับการบริการของหนวยงาน การตรวจเย่ียมผูปวยรวมกัน 

การรวมงานวิจัย การประชุมปรึกษารายกรณี  (Case Conference)  การทบทวนในกลุมวิชาชีพ 

(Peer Review)  การศึกษาดวยตนเอง รวมท้ังการสงเสริมการใชความรูและทักษะใหม ๆ ท่ีไดจาก

การพัฒนา  Best Practice  หรือการสรางนวัตกรรมทางการพยาบาล เปนตน 

   3. จัดใหมีการเสนอผลงานวิชาการประจําปสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล 

  4. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคานิยมและเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน และการ

พัฒนาตนเองของบุคลากรทางการพยาบาลอยางตอเนื่อง 

  5. ใหรางวัลและยกยองผูท่ีมีผลงานดีเดน หรือผู ท่ีผลิตนวัตกรรมทางการ

พยาบาล หรือ  Best Practice  ทางการพยาบาล รวมท้ังนําผลงานเดนดังกลาวมาใชประกอบการ

พิจารณาความดีความชอบและใหคาตอบแทน  

     

ผลลัพธที่คาดหวัง 

 บุคลากรทางการพยาบาล มีแรงจูงใจในการทํางาน มีความกาวหนาในงานและไดรับ

การกระตุนใหมีการพัฒนาตนเองและใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี 
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   ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาล 

 

 องคกรพยาบาล จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน ใหการสนับสนุน 

สรางความผาสุกและความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทางการพยาบาลอยางตอเนื่อง 

 

ก. สภาพแวดลอมในการทํางาน 

  แนวทางปฏิบัติ 

  องคกรพยาบาล จัดสภาพแวดลอม บรรยากาศ  และความปลอดภัยในการ

ทํางานแกบุคลากรทางการพยาบาล  ดวยการดําเนินงานดังนี้ 

  1. กําหนดระบบการดูแลสุขภาพบุคลากรทางการพยาบาลที่จําเปนอยาง    

เหมาะสมในการทํางาน ท้ังดานการสงเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การปองกัน และการปรับปรุง

สภาพแวดลอม  โดยกําหนดใหมีส่ิงตาง ๆ  ดังนี้ 

   1.1 ขอมูลสุขภาพพ้ืนฐานของบุคลากรทางการพยาบาล ไดแก ขอมูลการ

ตรวจสุขภาพทั่วไป การไดรับภูมิคุมกัน การเจ็บปวยท่ัวไป การไดรับอุบัติเหตุ  การเจ็บปวยดวย 

โรคติดเช้ือในอดีตหรือปจจุบันซึ่งอาจจะทําใหเส่ียงตอการรับหรือแพรกระจายโรคติดตอ รวมท้ัง

พฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือศึกษาแนวโนมของปญหาและกําหนดแนวทางการปองกันลวงหนา 

   1.2 ระบบการเฝาระวังบุคลากรกลุมเส่ียงอยางตอเนื่อง 

   1.3 การตรวจสุขภาพบุคลากรทางการพยาบาลอยางนอยปละ 1 คร้ัง   เพ่ือ

ประเมินการเจ็บปวยเนื่องมาจากการทํางาน รวมท้ังการติดเช้ือซึ่งอาจจะมีผลตอการดูแลผูปวยและ

บุคลากรอื่นๆ ตามลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

   1.4 การใหภูมิคุมกันโรคติดตอแกบุคลากรทางการพยาบาลอยางเหมาะสม 

   1.5 การประเมินและดูแลบุคลากรทางการพยาบาลท่ีเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ

จากการทํางานอยางเหมาะสม โดยจัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติสําหรับการประเมินโอกาส

แพรกระจายเชื้อ ขอบงช้ีในการจํากัดการปฏิบัติหนาท่ี และการดูแลบุคลากรท่ีสัมผัสเช้ือซึ่ง

ครอบคลุมถึงการใหภูมิคุมกันและการจํากัดการปฏิบัติงาน 

   1.6 การกําหนดนโยบายและมาตรการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในการทํางานของบุคลากรทางการพยาบาล     เชน  การปองกันอันตรายจากภาวะฉุกเฉิน  สารเคมี  

จุลชีพ  กลไก  ทาทาง  และความปลอดภัยในการทํางาน  

มาตรฐานที่  11 
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   1.7 การสงเสริมใหบุคลากรทางการพยาบาลมีสวนรวมเรียนรู และตัดสินใจ

ในการยกระดับสุขภาพกาย ใจ  สังคมของตน 

   1.8 การสงสริมใหบุคลากรทางการพยาบาลมีขอตกลงรวมกันในการเปน

แบบอยาง   พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และแบบอยางวัฒนธรรมองคกรในการสรางเสริมสุขภาพ 

  2. กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดสภาพแวดลอมและเสริมสราง

บรรยากาศท่ีดีและปลอดภัยใหเกิดข้ึนในหนวยงานและบานพัก โดยใหบุคลากรทางการพยาบาลทุก

ระดับมีสวนรวม 

  3. กําหนดแนวทางการปฎิบัติในการทําใหสถานท่ีทํางานมีการตรียมพรอมตอ

ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติเพ่ือสามารถปฏิบัติไดทันที 

  4. กําหนดเปาหมายหรือตัวช้ีวัดในดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการ

ทํางานไวอยางชัดเจนและสามารถวัดได 

  5. วัดและประเมินผลสภาพแวดลอม บรรยากาศ และความปลอดภัยในการ

ทํางานและบานพักอยางตอเนื่องดวยวิธีการที่เช่ือถือได 

  6. นําผลการประเมินสภาพแวดลอม บรรยากาศ และความปลอดภัยในการ

ทํางานและบานพัก มาจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการ

ทํางานอยางตอเนื่อง โดยใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุง 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. หนวยงานในความรับผิดชอบขององคกรพยาบาล มีสภาพแวดลอม บรรยากาศท่ีดี 

และมีความปลอดภัยในการทํางาน 

 2. บุคลากรทางการพยาบาล ไดรับการดูแลสุขภาพท่ีจําเปนอยางเหมาะสม ท้ังดาน

การสงเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน  

 

 ข. การใหการสนับสนุนและการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร 

  แนวทางปฏิบัติ 

  องคกรพยาบาล สนับสนุนใหบุคลากรทางการพยาบาลมีความผาสุก มีแรงจูงใจ

และพึงพอใจในการทํางาน  ดวยการดําเนินการดังนี้ 

  1. วิเคราะหปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และการสราง  

แรงจูงใจของบุคลากรทางการพยาบาล  เก่ียวกับปจจัยตอไปนี้ 
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   1.1 ขอมูลสวนบุคคล เชน เพศ อายุ ภูมิลําเนา บุคลิกภาพ ประสบการณ 

และความสนใจในงาน  เปนตน 

   1.2 ดานการทํางาน เชน ความ รูและทักษะในการทํางาน  ฐานะทาง

วิชาชีพ  ความกาวหนาในอาชีพ  สภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน  ปริมาณงานท่ี

รับผิดชอบ เปนตน 

   1.3 ดานการจัดการ เชน ความม่ันคงในงาน การแกปญหารองทุกขหรือ

ปญหาของบุคลากรทางการพยาบาล การใหอํานาจการตัดสินใจ การใหคาตอบแทน สวัสดิการ  

โอกาสกาวหนา เปนตน 

  2. กําหนดนโยบายและจัดใหมีสวัสดิการเพ่ือสนับสนุนบุคลากรทั้งสวัสดิการ

ตามกฎหมายและสวัสดิการอื่นๆ  ไดแก 

   2.1 สวัสดิการตามกฎหมาย เชน สภาพแวดลอมในการทํางาน ท่ีอยูอาศัย  

คารักษาพยาบาล เปนตน 

   2.2 สวัสดิการพิเศษแกบุคลากรทางการพยาบาลในกลุมท่ีติดโรคติดตอ 

อยางเปนรูปธรรม 

   2.3 สวัสดิการอื่น ๆ   เชน  การบริการดูแลบุตรของบุคลากรในช่ัวโมงการ

ทํางาน  การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย  การอนุญาตใหหยุดพิเศษ  การจัดกิจกรรมสันทนาการ  

เปนตน  

  3. กําหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือปกปองสิทธิของพยาบาลในฐานะผูประกอบ

วิชาชีพ  ไดแก 

   3.1 คําส่ังมอบหมายงานตามบทบาท/ขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบ 

   3.2 การจัดการเมื่อบุคลากรทางการพยาบาลไดรับการรองเรียนหรือ

ปฏิบัติงานผิดระเบียบ 

   3.3 การจัดการเมื่อมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการ

พยาบาล 

   3.4 การจัดการเม่ือบุคลากรทางการพยาบาลถูกดูหม่ินศักดิ์ศรีหรือมีภัย

คุกคาม 

   3.5 การปกปองสิทธิพึงมีพึงไดของบุคลากรทางการพยาบาล 
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  4. กําหนดตัวช้ีวัดความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร

ทางการพยาบาล เชน อัตราการลาออก อัตราการโอนยาย อัตราการหยุดงาน การมีสวนรวมใน

กิจกรรมสาธารณกุศล การรองทุกข/รองเรียน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การรับรูขอมูล ความ

เขาใจของบุคลากรในบทบาทหนาท่ีของตน ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร ผลการสํารวจ

ความ     พึงพอใจ เปนตน  

  5. ประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรทางการ

พยาบาล ตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดอยางนอยปละ  1  คร้ัง 

  6. นําผลการประเมินความผาสุกและความพึงพอใจในการทํางานมาจัดลําดับ

ความสําคัญในการพัฒนาความพึงพอใจและความผาสุก   บรรยากาศ และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานอยางตอเนื่อง  โดยผูทํางานมีสวนรวมพัฒนา 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 บุคลากรทางการพยาบาล มีความผาสุก มีแรงจูงใจ และพึงพอใจในการทํางาน 

 

หมวดที่  6 การจัดการกระบวนการ 

 

                           กระบวนการสรางคุณคาทางการพยาบาล 

 

 องคกรพยาบาล มีกระบวนการสรางคุณคาทางการพยาบาล ดวยการกําหนด/     

ออกแบบกระบวนการหลัก มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติการ  และวิธีการนําสูการปฏิบัติ  การติดตาม

ควบคุมกํากับ ประเมินผลและปรับปรุงอยางเปนระบบ รวมท้ังมีการแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังภายใน

และภายนอกองคกร  

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. องคกรพยาบาล ออกแบบกระบวนการสรางคุณคา ดวยการใชปจจัยตางๆ      

ตอไปนี้มาประกอบในการออกแบบ 

  1.1  องคความรูของบุคลากรทางการพยาบาลและเทคโนโลยีใหม ๆ 

  1.2  ความตองการของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

มาตรฐานที่  12 
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  1.3  ข้ันตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ผลิตภาพ  (Productivity)  และการ

ควบคุมคาใชจาย 

  1.4  เปาหมายและผลลัพธของภารกิจตาง  ๆ 

 2. องคกรพยาบาล กําหนดกระบวนการหลักในการใหบริการพยาบาล  ครอบคลุม

ข้ันตอนตางๆ  ดังนี ้

  2.1 การเตรียมการเขารับบริการ   

  2.2 การประเมินอาการและวินิจฉัยปญหาของผูใชบริการ  

  2.3 การวางแผนกอนการรักษาพยาบาล   

  2.4 การใหการรักษาพยาบาล   

  2.5 การประเมินผลการรักษาพยาบาล  

  2.6 การวางแผนจําหนายและการดูแลตอเนื่อง  

 3. องคกรพยาบาล กําหนดรูปแบบการใหบริการพยาบาลที่ตอบสนองปญหา   

ความตองการของผูใชบริการ และสอดคลองกับสภาพปญหาสาธารณสุขของพ้ืนท่ีในปจจุบันและ

อนาคต  ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  เชน  การจัดการผูปวยรายกรณี  (Case  Management)  การ

ดูแลผูปวยแบบบูรณาการ (Integrated  Care)  เปนตน 

 4. องคกรพยาบาล กําหนดลักษณะของการใหบริการพยาบาลท่ีสนับสนุนใหการ

ปฏิบัติการพยาบาลมีความครอบคลุมและครบถวน โดยกําหนดใน 4 ดาน  ดังนี้ 

4.1  การสรางเสริมสุขภาพ 

4.2 การคุมครองภาวะสุขภาพ 

4.3 การธํารงภาวะสุขภาพ 

4.4 การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 

 5. องคกรพยาบาล กําหนดขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติดานการสรางเสริม     

สุขภาพ (Health  Promotion)  ครอบคลุมประเด็นตางๆ  ดังตอไปนี้ 

  5.1 กําหนดขอบเขตการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพ ในดานตาง ๆ   

ดังนี้ 

   5.1.1 การกําหนดนโยบายการสรางเสริมสุขภาพบุคลากรทางการพยาบาล

ผูใชบริการ ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน 

   5.1.2  การสรางส่ิงแวดลอมท่ีสนับสนุนการมีสุขภาพดี  
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   5.1.3 การเพ่ิมความเขมแข็งและพลังอํานาจ (Empowerment) แก        

ผูใชบริการ ครอบครัว และชุมชน 

   5.1.4 การพัฒนาทักษะสวนบุคคลดวยการใหขอมูลขาวสาร ความรู   

และการเสริมทักษะในการดําเนินชีวิต  

   5.1.5 การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ  เชน การศึกษาวิจัยดาน     

สุขภาพใหเกิดองคความรูใหม เพ่ือนําไปสูการปรับเปล่ียนทัศนคติและการจัดการดานสุขภาพ  เปน

ตน 

  5.2 กําหนดกิจกรรมการพยาบาลท่ีมีเปาหมายเพ่ือสรางเสริมสุขภาพของบุคคล

โดยมุงเนนปญหาสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึน (Potential Health Problems) ดวยการกําหนด กิจกรรมดังนี้ 

    5.2.1 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหมีความรับผิดชอบในการสรางเสริม

สุขภาพ   (Health  Responsibility) 

5.2.2 การออกกําลังกาย  (Physical  Activity) 

   5.2.3 การดูแลดานโภชนาการ  (Nutrition) 

   5.2.4 การเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางบุคคล    (Interpersonal  

Relations) 

   5.2.5 การสงเสริมพัฒนาการดานจิตวิญญาณและความเช่ือ  (Spiritual  

Growth) 

   5.2.6 การจัดการกับความเครียด  (Stress  Management) 

   5.2.7 การปองกันโรค (Disease  Protection) 

  5.3 กําหนดบทบาทของพยาบาลดานการสรางเสริมสุขภาพครอบคลุมบทบาท

ตางๆ ไดแก  การเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน  (Role  Model)  การเปนผูสนับสนุน    ผูให

ความรู  ผูเสริมสรางพลังอํานาจหรือเสริมสรางศักยภาพ  เปนท่ีปรึกษา ผูประสานงาน ผูใหการดูแล  

ผูริเร่ิม  ผูไกลเกล่ีย  ผูใชงานวิจัย  และผูวิจัยรูปแบบการสงเสริมสุขภาพ  เปนตน 

  5.4 กําหนดเกณฑการประเมินผลการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ      ท้ังการ

ประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) และประเมินผลสรุป  (Summative  Evaluation)  

โดยกําหนดประเด็นในการประเมินดังนี้  

   5.4.1  ดานเวลา  (Time Criterion) 

   5.4.2  ดานการเงิน (Money  Criterion) 
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   5.4.3  ดานประสิทธิผล (Effectiveness Criterion) : ปริมาณ คุณภาพ 

   5.4.4  ดานความพึงพอใจของผูใชบริการ  (Client Satisfaction 

Criterion) 

 6. องคกรพยาบาล กําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดานการคุมครองภาวะ

สุขภาพ  (Health  Protection)  ผูใชบริการและบุคลากรทางการพยาบาล  โดยดําเนินการดังนี้ 

  6.1 กําหนดนโยบายดานการคุมครองภาวะสุขภาพ  3  ดาน ดังนี้ 

   6.1.1 ดานชีวภาพ ไดแก เช้ือโรค สารเคมี สารกัมมันตรังสี 

   6.1.2 ดานกายภาพ  ไดแก  การจัดส่ิงแวดลอมใหสะดวก สะอาด 

สวยงาม และปลอดภัย  

   6.1.3 ดานส่ิงแวดลอมทางสังคม ไดแก  การสงเสริมใหบุคลากรทางการ

พยาบาลมีปฏิสัมพันธกันในทางสรางสรรค  บริการดวยหัวใจ     และเปนแบบอยางท่ีดีดานสุขภาพ 

  6.2 กําหนดขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือคุมครองภาวะสุขภาพ

ของผูใชบริการ ใน  2 ประเด็นหลักดังนี้ 

   6.2.1 การควบคุมทางกฎหมาย การใชมาตรการทางการเงิน นโยบาย

หรือกฎระเบียบ ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติหรือจรรยาบรรณตางๆ ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือปกปอง      

สุขภาพประชาชนใหมีสุขภาพดี  

   6.2.2 การปองกันโรคท้ัง 4 ระยะคือ 

     1) การปองกันกอนการเกิดโรค (Primary Prevention) เชน 

การใชอุปกรณในการปองกันอันตรายที่จะเกิดขณะทํางาน เปนตน 

     2) การปองกันการลุกลามของกระบวนการเกิดโรค เชน การ

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก เปนตน 

     3) การปองกันภาวะแทรกซอนท่ีสามารถหลีกเล่ียงได เชน การ

ปองกันแผลกดทับในผูปวยอัมพาต  การปองกันผูปวยตกเตียง  เปนตน 

     4) การปองกันการเจ็บปวยหรือภาวะท่ีไมตองการใหเกิดซ้ําอีก 

เชน การปองกันการเกิดอาการโรคหัวใจกําเริบอีก  การปองกันภาวะแทรกซอนผูปวยขณะรอตรวจท่ี

อาจจะเกิดซ้ําหลังจากท่ีเคยเกิดแลว  เปนตน 
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  6.3 กําหนดกิจกรรมการพยาบาลท่ีมีเปาหมายเพ่ือคุมครองภาวะสุขภาพท่ี

ครอบคลุมท้ังบุคคล  ครอบครัว  กลุมคน  ชุมชน  และสังคมที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน  โดย

ครอบคลุมใน  2 ประเด็น  คือ 

   6.3.1 การอนุรักษและคุมครองส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาลและในชุมชน  

6.3.2 มาตรการควบคุมส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาลและในชุมชน 

 7. องคกรพยาบาล กําหนดกิจกรรมการพยาบาลสอดคลองกับกระบวนการ

พยาบาล โดยมีเปาหมายเพ่ือการธํารงไวซึ่งภาวะสุขภาพดีของผูปวย  ในประเด็นตอไปนี้ 

  7.1 การรักษาพยาบาล  (Curative  Activities) 

  7.2 การปองกันภาวะแทรกซอน  (Restorative  Activities) 

  7.3 การฟนฟูสภาพ  (Rehabilitative  Activities) 

 8. องคกรพยาบาล กําหนดขอบเขตและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใหขอมูล      

ทางดานสุขภาพแกผูใชบริการ  (Health  Information)  ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

  8.1 กําหนดขอบเขตของการใหขอมูลดานสุขภาพในโรงพยาบาลในดานตางๆ 

ดังนี้ 

   8.1.1  การสรางเสริมสุขภาพ เชน งานอนามัยแมและเด็ก การวางแผน

ครอบครัว  โภชนาการ  และสุขภาพจิต  เปนตน 

   8.1.2 การปองกันโรค เชน การใหวัคซีน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี  

ไมถูกตองในการปองกันโรค  เปนตน 

   8.1.3 การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค    เชน      การตรวจสุขภาพ 

การตรวจคัดกรอง เปนตน 

   8.1.4  การฟนฟูสภาพ เชน การฟนฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด  เปนตน 

   8.1.5  การคุมครองภาวะสุขภาพ เชน การปองกันเช้ือโรค และสารเคมี 

เปนตน 

   8.1.6  สิทธิประโยชนของผูใชบริการ 

  8.2 กําหนดวิธีการใหขอมูลดานสุขภาพในแตละกลุม/วิธี ดังนี้ 

   8.2.1  รายบุคคล 

   8.2.2  รายกลุม  เชน  บรรยายหมู  ฝกปฏิบัติ สาธิต  เปนตน 

   8.2.3  มวลชน  เชน  วิทยุกระจายเสียง แผนพับ  เปนตน 
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  8.3 กําหนดกิจกรรมการพยาบาลในการใหขอมูลดานสุขภาพดังนี้ 

   8.3.1  การประเมินความตองการการเรียนรูของผูใชบริการ และการ

จัดลําดับความสําคัญของความตองการการเรียนรู 

   8.3.2  การวางแผนการใหขอมูลดานสุขภาพ   

   8.3.3  การดําเนินการใหขอมูลและการสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรู 

   8.3.4  การประเมินผลท้ังผลการเรียนรูและกระบวนการใหขอมูล  

   8.3.5  การยอนกลับสูข้ันตอนตางๆ   เพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุง 

 9. องคกรพยาบาล กําหนดระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อการ

ประกันคุณภาพการพยาบาล (Nursing Quality Assurance) อยางตอเนื่องและดวยการมีสวนรวม

ของบุคลากรทางการพยาบาล  โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

  9.1 กําหนดแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่ตอบสนอง

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และนโยบายเปนลายลักษณอักษร 

  9.2 กําหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสอดคลองกับแผน  

ยุทธศาสตร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   9.2.1  กําหนดมิติของคุณภาพการพยาบาลและ/หรือเกณฑช้ีวัดคุณภาพ

การพยาบาลที่ตองเฝาระวัง 

   9.2.2  กําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลของทีมบริหารทางการพยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาลระดับปฏิบัติการทุกระดับ   

ท้ังในประเด็นความรับผิดชอบของแตละคนและความรับผิดชอบรวมกัน 

   9.2.3  กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลการ    

เฝาระวังคุณภาพและประสิทธิภาพการพยาบาล  ตามเกณฑช้ีวัดคุณภาพการพยาบาล 

   9.2.4  กําหนดวิธีการประเมินผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาล 

   9.2.5  กําหนดวิธีการรายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาล  การใหคําแนะนํา  และขอเสนอแนะ 

  9.3 ผูบริหารทางการพยาบาลทุกระดับ  ติดตามสนับสนุน ชวยเหลือ  และให

คําแนะนําบุคลากรทางการพยาบาลใหมีการดําเนินการพัฒนา เพ่ือประกันคุณภาพการพยาบาลของ

หนวยบริการอยางสมํ่าเสมอ โดยใหการสนับสนุนในเร่ืองตอไปนี้ 
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   9.3.1  กําหนดกิจกรรมการประเมินตนเองเพื่อประเมินสถานการณ

ทางการพยาบาล ครอบคลุมการวิเคราะหระบบงานบริการ  วิเคราะหความตองการ  และความ

คาดหวังของผูใชบริการ หรือบุคคล/หนวยงานท่ีใชบริการ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

   9.3.2  ติดตามเฝาระวังคุณภาพการพยาบาล  ตามเกณฑช้ีวัดคุณภาพ

การพยาบาล 

   9.3.3  วิเคราะห ทบทวนหาขอบกพรองของกระบวนการดูแล/การ

ใหบริการ  โดยการตดิตามผลการนํามาตรฐานการพยาบาล/มาตรฐานวิธีปฏิบัติไปใช 

   9.3.4  กําหนดกิจกรรม หรือโครงการปรับปรุงคุณภาพบริการพยาบาล  

และประเมินผลสําเร็จของกิจกรรมหรือโครงการ 

   9.3.5  กําหนดระบบและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

ใหกับหนวยบริการพยาบาลอยางท่ัวถึง 

  9.4 วิเคราะหระบบบริการพยาบาลเพื่อประเมินสถานการณทางการพยาบาล 

และติดตามเฝาระวังคุณภาพการพยาบาล เพ่ือมุงรักษาคุณภาพบริการพยาบาล และพัฒนาคุณภาพ

การพยาบาลอยางตอเนื่องในระยะยาว  โดยพิจารณาจากขอมูลตาง ๆ ตอไปนี้ 

   9.4.1  ผลการวิเคราะหและทบทวนคุณภาพการพยาบาลของทุกหนวย

บริการพยาบาล 

   9.4.2  ผลการติดตามและทบทวนขอมูลผลลัพธดานคุณภาพการ

พยาบาล  ตามเกณฑช้ีวัดคุณภาพการพยาบาล โดยทบทวนอุบัติการณท่ีเปนผลเสียหรือความเส่ียง

ตอผูใชบริการ ผูใหบริการ และภาพพจนของวิชาชีพ 

   9.4.3  ผลการทบทวนขอรองเรียนของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  9.5 กําหนดวิธีปฏิบัติในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารการพยาบาลและ

การปฏิบัติการพยาบาล หรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีถูกตองและเช่ือถือได 

  9.6 กําหนดวิธีการนําผลการปรับปรุงและพัฒนาระบบและกระบวนการ

ปฏิบัติงานของหนวยบริการพยาบาล มาแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

บริการพยาบาล  

 10. ผูบริหารทางการพยาบาล ดําเนินการและสนับสนุนหนวยบริการพยาบาล ดวย

การดําเนินการดังนี้ 

  10.1  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการนํากระบวนการพยาบาลไปใชในการปฏิบัติ 
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  10.2 สนับสนุนและสงเสริมใหกําหนดมาตรฐานการบริการพยาบาลและ    

มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลระดับหนวยงาน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานของวิชาชีพและ       

ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ 

  10.3 สนับสนุนใหหนวยบริการพยาบาล  กําหนดเกณฑช้ีวัดคุณภาพการ

พยาบาลและดําเนินการเฝาระวังคุณภาพการพยาบาล 

  10.4 สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทางการพยาบาลแตละหนวยบริการมี

ความรู   ความสามารถ   และใหบริการไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด   ในเร่ืองตอไปนี้ 

   10.4.1   การใชมาตรฐานการพยาบาล 

   10.4.2   การใชกระบวนการพยาบาลเปนแนวทางในการปฏิบัติการ 

พยาบาล 

   10.4.3  การทํางานรวมกันเปนทีมและรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

   10.4.4    การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเชิงวิชาชีพ 

   10.4.5 การพัฒนาทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติการพยาบาล    

ข้ันสูงเพ่ือการดูแลผูปวยเฉพาะทาง 

 11. องคกรพยาบาล กําหนดระบบตรวจสอบและเฝาระวังการปฏิบัติการพยาบาล

ของแตละหนวยบริการพยาบาล  ในเร่ืองตอไปนี้ 

  11.1 การสรางสัมพันธภาพ การใหขอมูล     และการพิทักษสิทธิของผูใชบริการ 

  11.2 การปองกันภาวะแทรกซอนของผูใชบริการ 

  11.3 การบริการพยาบาลที่สอดคลองกับปญหาและความตองการโดยใช

กระบวนการพยาบาล 

  11.4 การปองกันความเสี่ยงและปองกันการเกิดซ้ําของความเส่ียงตาง ๆ 

  11.5 การปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคลองตามหลักการปองกันและควบคุมการ

ติดเช้ือในโรงพยาบาล 

  11.6 การสงเสริมการดูแลตนเองของผูใชบริการและครอบครัว  

 12. องคกรพยาบาล กําหนดระบบนิเทศ สอนงาน และติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  โดยกําหนดส่ิงตอไปนี้ 

  12.1 วัตถุประสงค แนวทางการนิเทศ และเคร่ืองมือการนิเทศ 
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  12.2 แผนการนิเทศท่ีครอบคลุมท้ังการนิเทศงานปกติและการนิเทศเฉพาะ

เร่ือง/เฉพาะกิจ 

  12.3 ศักยภาพและบทบาทของพยาบาลผูนิเทศงาน 

 13. องคกรพยาบาล กําหนดมาตรฐานการบันทึกและระบบการบันทึกรายงานการ

พยาบาล ท่ีครอบคลุมกระบวนการพยาบาล เพ่ือใชในการส่ือสารระหวางทีมผูใหบริการและเกิด

ความตอเนื่องในการรักษาพยาบาลและใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย โดยกําหนดประเด็นการบันทึก

ทางการพยาบาลครอบคลุม ดังนี้ 

  13.1 การประเมินปญหาและอาการ  (Assessment)  บันทึกขอมูลเก่ียวกับภาวะ

สุขภาพ ความตองการและปญหาของผูใชบริการ   รวมท้ังความสามารถและขอจํากัดของผูใชบริการ 

  13.2 การวินิจฉัยทางการพยาบาล  (Nursing  Diagnosis)  บันทึกการวินิจฉัย

ทางการพยาบาลตามผลการประเมินอาการและปญหา 

  13.3 การวางแผนการพยาบาล (Nursing Care Plan) บันทึกแผนการพยาบาล

ตามปญหาและความตองการของผูใชบริการ 

  13.4 การปฏิบัติการพยาบาล (Implementation)  บันทึกการใหบริการพยาบาล   

และการตอบสนองผูใชบริการ 

  13.5 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล  (Evaluation) บันทึกเก่ียวกับสรุป

การเปล่ียนแปลงของผูใชบริการ  การยายหอผูปวย  การจําหนาย  การไมสมัครใจรักษาพยาบาล       

ผลการพยาบาล  และการประเมินความเขาใจของผูใชบริการตอคําแนะนําหรือขอมูลท่ีไดรับ 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. หนวยงานในความรับผิดชอบขององคกรพยาบาล มีกระบวนการหลักในการ

ใหบริการพยาบาล ท่ีสอดคลองกับลักษณะงานและความรับผิดชอบของหนวยงาน 

 2. หนวยงานในความรับผิดชอบขององคกรพยาบาล มีรูปแบบ/มาตรฐาน/ระบบ/

และแนวทางปฏิบัติ ท่ีเอ้ือใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายและตอบสนองตอความตองการของ

ผูใชบริการ 
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     กระบวนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 

 

 องคกรพยาบาล มีกระบวนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ดวยการ

กําหนด/ออกแบบกระบวนการหลัก  มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ  และวิธีการนําสูการปฏิบัติ ติดตาม 

ควบคุม กํากับ ประเมินผลและปรับปรุงอยางเปนระบบ  รวมท้ังมีการแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังภายใน

และภายนอกองคกร 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. องคกรพยาบาล ออกแบบกระบวนการสนับสนุนดวยการใชปจจัยตางๆ         

ตอไปนี้มาประกอบในการออกแบบ 

1.1 องคความรูของบุคลากรทางการพยาบาลและเทคโนโลยีใหม ๆ 

1.2 ความตองการของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.3 ข้ันตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ผลิตภาพ  และการควบคุมคาใชจาย 

1.4 เปาหมายและผลลัพธของภารกิจตาง ๆ 

 2. องคกรพยาบาล กําหนดกระบวนการหลักในการสนับสนุนการพัฒนาระบบการ

ใหบริการพยาบาลในภาพรวมแกหนวยงานในความรับผิดชอบ  ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

  2.1 การศึกษาความตองการการสนับสนุน  

  2.2 การวางแผนใหการสนับสนุน   

  2.3 การใหการสนับสนุน   

  2.4 การประเมินผลใหการสนับสนุน   

  2.5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความตองการ   

 3. องคกรพยาบาล จัดทําขอกําหนดและออกแบบกระบวนการสนับสนุน          

ดวยการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติหรือแนวทางสนับสนุน  ในดานตางๆ ดังนี้ 

  3.1 การสรางการมีสวนรวมของบุคลากรทางการพยาบาล 

  3.2 การสรางวัฒนธรรมคุณภาพ 

  3.3 การสรางองคกรแหงการเรียนรู 

3.4 การสนับสนุนการทํางานรวมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

มาตรฐานที่  13 
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3.5 การจัดอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอม 

3.6 การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก 

3.7 การบริหารจัดการโครงการ 

3.8 การจัดการทรัพยากรบุคคล 

3.9 การจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล  

  3.10 การบริหารงานท่ัวไป 

  3.11 กฎหมายวิชาชีพ 

 4. องคกรพยาบาล กําหนดข้ันตอนการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรเพ่ือ

การจัดการ  ดังนี้ 

  4.1 สํารวจความตองการการใชทรัพยากรที่จําเปนในการบริหารและบริการ

พยาบาล  อยางเปนระบบและตอเนื่อง และบันทึกขอมูลการสํารวจไวเปนลายลักษณอักษร 

  4.2 นําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความตองการการใชทรัพยากรมาใชในการ  

วางแผน  ดานทรัพยากรท้ังระยะส้ันและระยะยาว  ใหสอดคลองตามภาระงาน  ความตองการของ   

ผูปวย และผูใหบริการ เพ่ือความสะดวกและคลองตัวในการใหบริการ 

  4.3 จัดทําแผนงบประมาณ  โดยการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

  4.4 จัดสรรทรัพยากรโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย  และคุณภาพ

ของบริการพยาบาล 

  4.5 ควบคุมและ/หรือลดตนทุนทางการพยาบาล ดวยการบํารุงรักษาอาคาร

สถานท่ี อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช และควบคุมวัสดุสํานักงาน อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี       

ส้ินเปลือง 

  4.6 จัดทํารายงานคาใชจายเปรียบเทียบกับแผนงานและงบประมาณที่กําหนด

ไวเปนระยะ ๆ  เชน  มีการบันทึกประวัติและคาใชจายการซอมอุปกรณตาง ๆ  เปนตน 

  4.7 ประเมินผลการใชทรัพยากรท่ีจําเปนและสรุปรายงานไวเปนลายลักษณ

อักษร  เพ่ือนําเปนขอมูลประกอบการวางแผนดานทรัพยากรในปตอ ๆ  ไป 

 5. องคกรพยาบาล ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

ในภาพรวม ดวยการดําเนินการดังตอไปนี้ 

  5.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสนับสนุน ตามแนวทางการแกไขท่ี

กําหนดรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพและฝายบริหารของโรงพยาบาล 
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  5.2 ประเมินผลการดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอยาง

เปนระบบ 

  5.3 นําขอสรุปจากการประเมินผลการสนับสนุนการพัฒนามาเปนพ้ืนฐานใน

การปรับเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติตาง ๆ 

  5.4 สรุปรายงานผลการใหการสนับสนุนในประเด็นขอบกพรองของระบบ/

กระบวนการท่ีตองการพัฒนาตอเนื่องและความรวมมือในการพัฒนา รวมท้ังวิธีการแกไขและ   

มาตรการที่ตองดาํเนินการแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  5.5 นําผลการปรับปรุงและพัฒนาระบบและกระบวนการสนับสนุนของหนวย

บริการตางๆ มาแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการใหการสนับสนุนดาน

ตาง ๆ 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. หนวยงานในความรับผิดชอบขององคกรพยาบาล มีกระบวนการหลักและระบบ

บริหารทรัพยากรดานการจัดการท่ีเอ้ือตอการทํางานของบุคลากรทางการพยาบาล 

 2. หนวยงานในความรับผิดชอบขององคกรพยาบาล มีขอกําหนด/มาตรฐานการ

ปฏิบัติ/แนวทางปฏิบัติของกระบวนการสนับสนุน  ท่ีเอ้ือใหเกิดผลลัพธตามเปาหมาย ตอบสนอง

ตอความตองการของผูใชบริการ 

 3. หนวยงานในความรับผิดชอบขององคกรพยาบาล มีการควบคุมและลดตนทุน

ทางการพยาบาล แตยังคงรักษาระดับคุณภาพของบริการ 

 

หมวดที่  7  ผลลัพธการดําเนินการขององคกรพยาบาล 

 

                              ผลลัพธการดําเนินการขององคกรพยาบาล 

 

 องคกรพยาบาล กําหนดผลลัพธของการดําเนินงานดานประสิทธิผลตามพันธกิจ ดาน

คุณภาพการใหบริการ  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  และดานการพัฒนาองคกร ท่ีแสดงให

เห็นถึงความสําเร็จหรือแนวโนมของความสําเร็จของการดําเนินงานขององคกรพยาบาลในภาพรวม 

 

มาตรฐานที่  14 



บ
ทท่ี 2 มาตรฐานการบริหารการพยาบาล 

สํานักการพยาบาล   กรมการแพทย 83

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. องคกรพยาบาล กําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธดานประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร    

ในปจจุบันเปรียบเทียบกับเปาหมาย แนวโนมของผลการดําเนินการ และผลการดําเนินการ        

เปรียบเทียบกับองคกรพยาบาลอื่น  

 2. องคกรพยาบาล กําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธดานคุณภาพการบริการพยาบาล ใน

ปจจุบันเปรียบเทียบกับเปาหมาย แนวโนมของผลการดําเนินการ และผลการดําเนินการ        

เปรียบเทียบกับองคกรพยาบาลอื่น  ซึ่งครอบคลุมผลลัพธดังตอไปนี้ 

  2.1 ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  2.2 การมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดชองทางใหผูใชบริการ/

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการบริการพยาบาล 

  2.3 ความโปร ง ใสในการใหบ ริการพยาบาล  โดยการให ข อ มูลการ

รักษาพยาบาล และใหประชาชนรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

  2.4 คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลตามตัวช้ีวัดคุณภาพการพยาบาล 

 3. องคกรพยาบาล กําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน    

ในปจจุบันเปรียบเทียบกับเปาหมาย แนวโนมของผลการดําเนินการ และผลการดําเนินการ       

เปรียบเทียบกับองคกรพยาบาลอื่น  ซึ่งครอบคลุมผลลัพธดังตอไปนี้ 

3.1 การบริหารงบประมาณ 

3.2 การประหยัดพลังงาน 

3.3 การลดระยะเวลารอคอยหรือลดข้ันตอนการใหบริการ 

3.4 การจัดทําตนทุนตอหนวย 

 4. องคกรพยาบาล กําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธดานการพัฒนาองคกร ท้ังในปจจุบัน

เปรียบเทียบกับเปาหมาย  แนวโนมของผลการดําเนินการ และผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับ

องคกรพยาบาลอื่น ซึ่งครอบคลุมผลลัพธดังตอไปนี้ 

4.1 การจัดการความรู 

4.2 การจัดการทุนดานมนุษย และการบริหารงานบุคคล 

   4.3 การจัดการสารสนเทศ 

  4.4 การพัฒนากฎหมายและการปฏิบัติตามขอบังคับและกฎหมายดานการ

พยาบาล 



บ
ทท่ี 2 มาตรฐานการบริหารการพยาบาล 

สํานักการพยาบาล   กรมการแพทย 84

  4.5 การบริหารความเส่ียง 

  4.6 การบริหารจัดการองคกร 

4.7 การสรางนวัตกรรมทางการพยาบาลและการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช 

4.8 การดําเนินงานอยางมีจริยธรรม   การสรางความเช่ือม่ันแกผูใชบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารงาน 

4.9 การสนับสนุนชุมชนในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล 
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เกณฑชี้วัดคณุภาพการพยาบาลในภาพรวมขององคกรพยาบาล 

 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที่  1 ดานประสิทธผิลตามพันธกิจ   

1. รอยละของตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร  80% 1. จํานวนตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร 

 ขององคกรพยาบาลท่ีผานเกณฑ       ขององคกรพยาบาลท่ีผานเกณฑ 

       จํานวนตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร 

          ท้ังหมดขององคกรพยาบาล 

2. รอยละของแผนงาน/โครงการที่บรรล ุ  80% 2.  จํานวนแผนงาน/โครงการ 

     ตามเปาหมาย      ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

   จํานวนแผนงาน/โครงการ 

                   ท้ังหมด 

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ   
  พยาบาลในภาพรวม   
1. ความปลอดภยัของผูใชบริการ   
 1.1 จํานวนอุบตัิการณการระบตุวั 0  1.1 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  ผูใชบริการผดิคน              อุบัติการณ 
 1.2 จํานวนอุบตัิการณการรักษา 0  1.2 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  พยาบาลผูปวยผิดคน           อุบัติการณ 

 1.3 จํานวนอุบตัิการณความผดิพลาด 0  1.3 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 
  ในการบริหารยา     อุบัติการณ 
  (Drug Administration Error)   

 1.4 จํานวนอุบตัิการณความผดิพลาด 0  1.4 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 
  ในการใหเลือด  และ/หรือ    อุบัติการณ 

          สวนประกอบของเลือด   

   

  x100 

x100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

 1.5 อัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาล X±3SD*  1.5 จํานวนคร้ังของการติดเช้ือ 

  (Incident Density Rate)           ในโรงพยาบาล 

            จํานวนวันนอนรวมของ 

        ผูปวยท่ีเฝาระวังท้ังหมด 

 1.6 ประสิทธิภาพการเฝาระวัง 100%  1.6 จํานวนคร้ังของการติดเช้ือ 

   การติดเช้ือในโรงพยาบาล    ในโรงพยาบาลท่ีพบจากการ 

          จากการสํารวจความชุกท่ี 

           ตรงกับขอมูลจากการ 

    เฝาระวังในชวงเวลาท่ีสํารวจ 

       จํานวนคร้ังของการติดเช้ือ 

       ท่ีพบจากการสํารวจความชุก 

            ท้ังหมดในชวงเดียวกัน 

 1.7 อัตราการเกดิแผลกดทับ  X±3SD*  1.7 จํานวนครั้งของการเกิด 

  ของผูปวยท่ีนอนรักษา         แผลกดทับระดบั 2-4    

   ในโรงพยาบาล            จํานวนวันนอนรวม 

                ของผูปวยกลุมเส่ียงในหอ 

                      ผูปวยท่ีศึกษา 

 1.8 อัตราการติดเช้ือในทางเดนิ X±3SD*  1.8 จํานวนคร้ังของการติดเช้ือ 

   ปสสาวะจากการคาสายสวน    ในทางเดินปสสาวะของ 

   ปสสาวะ             ผูปวยท่ีคาสายสวน 

                         ปสสาวะ 
           จํานวนวันรวมท่ีผูปวย 

                  คาสายสวนปสสาวะ 

                        ท้ังหมด 
 

* ใชเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการเปรียบเทียบ  เม่ือยังไมมีคากลางของประเทศ 

x1,000 

  x1,000 

x100 

x1,000 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

 1.9 จํานวนอุบตัิการณการเกิด 0  1.9 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  การพลัดตกหกลมของผูปวย    อุบัติการณ 

 1.10 จํานวนอุบตัิการณผูปวยบาดเจ็บ 0  1.10 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  จากการจดัทา  การผูกยึด  และ    อุบัติการณ 

  การใชอุปกรณ/เคร่ืองมือ   
2. อัตราการกลับเขารับการรักษาซํ้า ลดลงปละ 2. จํานวนผูปวยท่ีกลับเขารับการ 

 ในโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน  10%  รักษาซํ้าดวยโรค/อาการเดมิ 

  โดยไมไดวางแผนลวงหนา   ภายใน 28 วัน หลังจําหนาย 

     โดยไมไดวางแผนลวงหนา 

        จํานวนผูปวยท้ังหมด 

        ในเดือนกอนหนานั้น 

3. การรองเรียนของผูใชบริการ   
 3.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0  3.1  ตรวจสอบจากเอกสารขอ 

  การละเมิดสิทธิของผูใชบริการ    รองเรียนเก่ียวกับการละเมิด 

              สิทธิของผูใชบริการ 

 3.2 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0   3.2  ตรวจสอบจากเอกสารขอ         

  พฤติกรรมบริการของบุคลากร    รองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรม 

  ทางการพยาบาล    บริการของบุคลากรทางการ 

     พยาบาล 

 3.3 รอยละของการแกไขและ/หรือ 100%  3.3 จํานวนขอรองเรียนท่ีไดรับ 

  ตอบกลับขอรองเรียนของ      การแกไข/ตอบกลับ 

  ผูใชบริการ        จํานวนขอรองเรียนท้ังหมด 

4. จํานวนชองทางการรับขอเสนอแนะ/  2 4. ตรวจสอบจากหลักฐานท่ีปรากฏ/ 

 ขอคิดเห็นจากผูใชบริการเพ่ือการจัด ชองทาง  มีอยูจริง 

 บริการพยาบาล    

   x100 

  x100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

5. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ  85% 5. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 ตอบริการพยาบาลในภาพรวม        ผลรวมคะแนนเต็มของ 

             แบบสอบถาม 

6. รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนได  85% 6. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 สวนเสียตอบริการพยาบาลในภาพรวม          ผลรวมคะแนนเต็ม 

           ของแบบสอบถาม 

   
มิติที่ 3 ดานประสิทธภิาพของการ   
   ปฏิบัติการพยาบาล   
1. รอยละของหนวยบริการพยาบาล เพ่ิมข้ึน 1. จํานวนหนวยบริการพยาบาล 

 ดําเนนิการคดิตนทุนการบริการ ปละ10%       ท่ีดําเนินการคิดตนทุน 

 พยาบาล         การบริการพยาบาล 

   จํานวนหนวยบริการพยาบาล 

                    ท้ังหมด 

2. รอยละของหนวยบริการพยาบาลที่มี  80% 2. จํานวนหนวยบริการพยาบาล 

 ผลิตภาพ (Productivity) ไดตาม   ท่ีมีผลิตภาพ(Productivity) 

 เกณฑมาตรฐาน       ไดตามเกณฑมาตรฐาน     

   จํานวนหนวยบริการพยาบาล 

              ท้ังหมด 

3. รอยละของหนวยบริการพยาบาลที่มี 0% 3. จํานวนหนวยบริการพยาบาล 

 ยา/เวชภัณฑ/อุปกรณการแพทย     ท่ีมียา/เวชภัณฑ/อุปกรณ 

 หมดอายุ       ทางการแพทยหมดอายุ 

   จํานวนหนวยบริการพยาบาล   

               ท้ังหมด 

 

 x100 

 x100 

   x100 

 x100 

   x100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

4. รอยละของหนวยบริการที่ใหบริการ 100% 4. จํานวนหนวยบริการที่ใหบริการ 

 ในลักษณะงานผูปวยนอก  ลดข้ันตอน       ลักษณะงานผูปวยนอกท่ี 

 และลดระยะเวลารอคอยของผูใชบริการ        ลดข้ันตอนและลดระยะ 

 ท่ีจุดคดักรอง      เวลารอคอยท่ีจุดคัดกรอง 

     จํานวนหนวยบริการลักษณะ 

        งานผูปวยนอกท้ังหมด 

5. รอยละของหนวยบริการที่ปฏิบัติงาน 100% 5. จํานวนหนวยบริการที่ปฏิบตัิงาน 

 ตามแนวทางหรือมาตรฐานวิธีปฏิบตั ิ     ตามแนวทางหรือมาตรฐานวิธี 

 ของหนวยงาน            ปฏิบัตขิองหนวยงาน 

     จํานวนหนวยบริการพยาบาล 

       ท้ังหมด 

6. รอยละของหนวยบริการพยาบาลใช 100% 6. จํานวนหนวยบริการพยาบาล 

 กระบวนการพยาบาลในการใหบริการ     ท่ีใชกระบวนการพยาบาล 

    จํานวนหนวยบริการพยาบาล 

                ท้ังหมด 

7. รอยละของหนวยบริการพยาบาล 100% 7. จํานวนหนวยบริการพยาบาลท่ี 

 ดําเนนิงานตามระบบการประกัน   ดําเนนิงานตามระบบการประกัน 

 คุณภาพการพยาบาล           คุณภาพการพยาบาล 

   จํานวนหนวยบริการพยาบาล 

                ท้ังหมด 

   
   
   
   

x100 

 x100 

 x100 

x100 



บ
ทท่ี 2 มาตรฐานการบริหารการพยาบาล 

สํานักการพยาบาล   กรมการแพทย 90

 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร   

  พยาบาล   

1. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล  80% 1. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

 มีสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด           ท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑ 

                ท่ีกําหนด 

        จํานวนบคุลากรทางการ 

      พยาบาลท่ีไดรับการประเมิน 

                  สมรรถนะท้ังหมด 

2. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 2. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

 แตละระดับในความรับผดิชอบของ        แตละระดับท่ีไดรับการอบรม 

 องคกรพยาบาลไดรับการอบรม   เก่ียวของกับงานท่ีรับผดิชอบ 

 ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีรับผดิชอบระหวาง           ระหวางประจําการเฉลี่ย     

 ประจําการเฉลี่ยอยางนอย      อยางนอย 10 วัน/คน/ป 

 10 วัน/คน/ป           จํานวนบุคลากรทางการ 

            พยาบาลท้ังหมด 

3. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 3. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

 แตละระดับไดรับการฟนฟูทักษะการ        แตละระดับท่ีไดรับการฟนฟู 

 ชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานอยางนอย      ทักษะการชวยฟนคืนชีพ 

 1 คร้ัง/คน/ป       ข้ันพ้ืนฐานอยางนอย  

                1 คร้ัง/คน/ป 

        จํานวนบคุลากรทาง 

        การพยาบาลท้ังหมด 

   

   

   

x100 

 x100 

x100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

4. รอยละของพยาบาลวิชาชีพในงาน 100% 4. จํานวนพยาบาลวิชาชีพ 

 อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  งานผูปวยหนัก     งานอุบตัิเหตุและฉุกเฉิน, 

  และงานวิสัญญี  ไดรับการฟนฟูทักษะ      งานผูปวยหนัก,และงาน      

 การชวยฟนคืนชีพข้ันสูงอยางนอย      วิสัญญี ท่ีไดรับการฟนฟู    

  1 คร้ัง/คน/ป      ทักษะการชวยฟนคืนชีพ              

           ข้ันสูงอยางนอย 

            1 คร้ัง/คน/ป 

       จํานวนพยาบาลวิชาชีพของ 
    งานอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน 

       งานผูปวยหนัก และงานวิสัญญ ี

                 รวมท้ังหมด 

5. จํานวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตจุากการ 0 5. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

 ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการ   อุบัติการณ 

 พยาบาลในความรับผดิชอบของ   
 องคกรพยาบาล   
6. รอยละความพึงพอใจในงาน/  80% 6. ผลรวมของคะแนนความ 

 บรรยากาศการทํางานของบคุลากร          พึงพอใจของบุคลากร 
 ทางการพยาบาลในความรับผิดชอบ     ทางการพยาบาล 

 ขององคกรพยาบาล        ผลรวมคะแนนเต็มของ       
            แบบสอบถาม 

   

   

   

   

x100 

x100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

7. รอยละของหนวยบริการพยาบาลม ี 100% 7. จํานวนหนวยบริการพยาบาล 

 ฐานขอมูลจําเปนตามมาตรฐานท่ีเปน   ท่ีมีฐานขอมูลจําเปนตาม 

 ปจจุบัน     มาตรฐานเปนปจจุบนั 

      จํานวนหนวยบริการพยาบาล 

            ท้ังหมด 

8. รอยละของหนวยบริการพยาบาลม ี  80% 8. จํานวนหนวยบริการพยาบาลท่ี 

 การจัดการความรูอยางเปนระบบตาม    มีการจัดการความรูอยาง 

 มาตรฐาน    เปนระบบตามมาตรฐาน 

   จํานวนหนวยบริการพยาบาล 

             ท้ังหมด 

9. จํานวนองคความรูและ/หรือนวัตกรรม  2 9. หลักฐานขององคความรูและ/ 

 ทางการพยาบาลที่ผลิตโดยหนวย เร่ือง/ป  หรือนวัตกรรมทางการพยาบาล 

 บริการพยาบาลท้ังหมด   ท่ีมีอยูจริง 

10.รอยละของหนวยบริการพยาบาลทีน่ํา  80% 10. จํานวนหนวยบริการพยาบาล 

 องคความรู/วิจัย/เทคโนโลยีทางการ     ท่ีมีรายงานการสังเคราะห 

 พยาบาลมาประยุกตใชในการบริการ    องคความรู  วิจัย/เทคโนโลยี 

     ทางการพยาบาลมาประยุกต 

      ใชในการพยาบาล 

         จํานวนหนวยบริการ 

                พยาบาลท้ังหมด 

   

   

   

   

   

x100 

x100 

x100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

11. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลที ่  80% 11. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

 ผานเกณฑการประเมินตามเกณฑ            ท่ีผานเกณฑการประเมิน 

 มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ              ตามเกณฑมาตรฐาน 

                 จริยธรรมวิชาชีพ 

        จํานวนบคุลากรทางการ 

       พยาบาลท้ังหมดท่ีไดรับการประเมิน 

12. รอยละความพึงพอของประชาชน  80% 12. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

  ในชุมชน ในเขตรับผิดชอบของ            ของประชาชนในชุมชน 

      โรงพยาบาลตอการสนับสนนุของ             ในเขตรับผดิชอบของ 

      องคกรพยาบาล                   โรงพยาบาล 

             ผลรวมคะแนนเตม็ของ 

                   แบบสอบถาม 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

x100 

x100 
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บทที่ 3 
มาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยนอก 

 
 การบริการพยาบาลผูปวยนอก  เปนการบริการที่บุคลากรทางการพยาบาลใหบริการ
แกผูใชบริการดานสุขภาพ ครอบคลุมการตรวจรักษาพยาบาล  การสรางเสริมสุขภาพ  การปองกัน
โรค  และการฟนฟูสภาพ  สําหรับผูมีสุขภาพดแีละผูมีปญหาสุขภาพ  โดยการคัดกรองภาวะ
สุขภาพ  แยกประเภทความเจ็บปวยและความรุนแรงของโรค  ชวยเหลือแพทยในการตรวจรักษา
โรคและ  สุขภาพ  ใหการพยาบาลกอน ขณะ และหลังการตรวจรักษา  ใหการดูแลรักษาพยาบาล  
ชวยเหลือ  ปฐมพยาบาลเบื้องตน ในรายที่มีอาการรบกวน  อาการไมคงท่ี  และอาการรุนแรง  
หรือมีภาวะเสีย่งอันตรายตอชีวิตเฉียบพลัน  บริการใหความรูแกผูใชบริการและครอบครัว เก่ียวกับ
การปฏิบัตติน  ปรับพฤติกรรมและดูแลสุขภาพตนเอง  ตลอดจนการบริการปรึกษาสุขภาพ  งาน
บริการสวนใหญประกอบดวย คลินิกตรวจโรคและสุขภาพท่ัวไป  คลินิกตรวจโรคเฉพาะทางแตละ
สาขา  คลินิก     สุขภาพเด็ก  คลินิกตรวจครรภและตรวจหลังคลอด  เปนตน  ซึ่งการจัดใหมี
คลินิกใดบางข้ึนอยูกับ ความตองการและความพรอมของหนวยงาน  บุคลากรทางการพยาบาลใน

หนวยงานบริการผูปวยนอก  นอกจากจะตองใชความรู ความสามารถ และทักษะทางการพยาบาล
พ้ืนฐานและเฉพาะทางแลว  ยังตองมีทักษะสําคัญท่ีมุงเนนดานการสรางสัมพันธภาพ  การสื่อสาร  
การเจรจาตอรอง  การถายทอด ขอมูลและความรูดานสุขภาพ เพื่อใหผูมาใชบริการเขาใจภาวะ

สุขภาพและสามารถนําไปปฏิบัติตนเองไดถูกตองและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังเปนการปองกันความ
ขัดแยงและสรางความประทับใจในบริการรักษาพยาบาล 
 มาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยนอก  ประกอบดวย 4 สวน  คือ 
 1. ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลผูปวยนอก  ประกอบดวย 2 หมวด  คือ 
  1.1 ลักษณะของงานบริการพยาบาลผูปวยนอก   
  1.2 การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
 2. มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลผูปวยนอก  แบงเปน 7 หมวด  ไดแก 
  2.1 การนําองคกร 
  2.2 การวางแผนยุทธศาสตร 
  2.3 การใหความสําคัญกับผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
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  2.4 การวัด  การวิเคราะห  และการจัดการความรู 
  2.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
  2.6 การจัดการกระบวนการ 
  2.7 ผลลัพธการดาํเนินการ 
 สําหรับการบริหารการพยาบาลงานผูปวยนอกนั้น  สามารถใชมาตรฐานการบริหาร

การพยาบาลขององคกรพยาบาล  ไปประยุกตเปนแนวทางในการบริหารงานบริการพยาบาลผูปวย
นอกไดท้ัง 7 หมวดดังกลาว  ท้ังนี้เนื่องจากแนวทางการบริหารการพยาบาลขององคกรพยาบาลกบั
หนวยบริการพยาบาลผูปวยนอกใชหลักการเดียวกัน  ดังรายละเอียดในบทท่ี 2 
 3. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยนอก  เปนขอกําหนดใหพยาบาลนาํไป

ปฏิบัติการดูแลผูใชบริการตัง้แตเร่ิมเขามาใชบริการในหนวยบริการจนออกจากหนวยบริการ รวมถึง
การดูแลตอเนือ่งท่ีบาน  ซึ่งแบงเปน 9 มาตรฐาน  ประกอบดวย 
  มาตรฐานท่ี 1 การพยาบาลในระยะกอนการตรวจรักษา 
    1.1 การตรวจคัดกรอง 
    1.2 การประเมินและเฝาระวังอาการผูใชบริการตอเนื่อง 
    1.3 การปฏิบัติการพยาบาล 
    1.4 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธทางการ 
     พยาบาล 
  มาตรฐานท่ี 2 การพยาบาลในระยะการตรวจรักษา 
  มาตรฐานท่ี 3 การพยาบาลในระยะหลังการตรวจรักษา 
  มาตรฐานท่ี 4 การดูแลตอเนือ่ง 
  มาตรฐานท่ี 5 การสรางเสริมสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี 6 การคุมครองภาวะสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี 7 การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี 8 การพิทักษสิทธิผูปวย 
  มาตรฐานท่ี 9 การบันทึกทางการพยาบาล  
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 4. เกณฑช้ีวัดคุณภาพการพยาบาลผูปวยนอก  เปนผลของการปฏิบัตติามมาตรฐาน
การพยาบาล  ท้ังมาตรฐานการบริหารการพยาบาลและมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล  ซึ่ง

แบงเปน 4 มิต ิ ประกอบดวย 
  มิติท่ี 1 ดานประสิทธผิลตามพนัธกิจ 
  มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล 
  มิติท่ี 3 ดานประสิทธภิาพของการปฏิบัติการพยาบาล 
  มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกร 



บ
ทท่ี 3 งานผูปวยนอก 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 101

ลักษณะสําคญัของงานบริการพยาบาลผูปวยนอก 
 

 ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลผูปวยนอก คือ ภาพรวมของงานบริการพยาบาล
ผูปวยนอก  ซึ่งเปนส่ิงสําคญัท่ีมีผลตอการดําเนนิการและการปรับปรุงผลการดําเนนิงาน  
ประกอบดวย 2 สวน คือ  1) ลักษณะของงานบริการพยาบาลผูปวยนอก  2) ปรับปรุงผลการ
ดําเนนิงาน 
 

I. ลักษณะของงานบริการพยาบาลผูปวยนอก 
  งานบริการพยาบาลผูปวยนอก จะตองอธิบายถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัตภิารกิจ
ของงาน  ดังนี ้
   1. งานบริการพยาบาลผูปวยนอก  กําหนดแผนภูมิโครงสรางการบริหารการพยาบาล
เปนปจจบุัน  ระบุหนวยงานในความรับผิดชอบ  สายการบังคับบญัชา  และสายการประสานงาน
ของหนวยงานในความรับผดิชอบ และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
   2. ผูบริหารสูงสุดของงานบริการพยาบาลผูปวยนอก คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความรู  
ความสามารถในการบริหารการพยาบาลงานบริการพยาบาลผูปวยนอกใหบรรลุตามพันธกิจและ

นโยบายขององคกรพยาบาล   
   3. งานบริการพยาบาลผูปวยนอก  กําหนดลักษณะพื้นฐานของหนวยงาน ท่ี

ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ดังตอไปนี ้
    3.1 วัฒนธรรมของหนวยงานท่ีครอบคลุมหนวยบริการยอยในความรับผดิชอบ  
    3.2 เปาประสงคหลักของการบริการพยาบาลท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและ   
เปาหมายขององคกรพยาบาล 
    3.3 พันธกิจของงานท่ีสะทอนใหเห็นถึงการบริหารและการจดัระบบบริการและ
กระบวนการพฒันางานบริการพยาบาล 
    3.4 คานิยมของงานบริการผูปวยนอก (Value)  ท่ีสะทอนใหเห็นถึงคุณคา
ในการใหบริการท่ีครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ตามบริบทของหนวยงาน  เชน 
     3.4.1 ผูใชบริการเปนศูนยกลาง (Customer Focus) 
     3.4.2 การบริการที่ปลอดภัยตอผูใชบริการ (Safety)  
     3.4.3 การทํางานเปนทีม  (Teamwork) 



บ
ทท่ี 3 งานผูปวยนอก 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 102

     3.4.4 คุณธรรมและจริยธรรมการใหบริการ  (Integrity) 
     3.4.5 ความเปนอิสระทางวิชาชีพ  (Autonomy)  
     3.4.6 องคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization) 
   4. งานบริการพยาบาลผูปวยนอก กําหนดขอบเขตการบริการของงานท่ีเปนปจจบุัน
และครอบคลุมการใหบริการ  ดังนี ้
    4.1 การตรวจและรักษาทางการพยาบาล 
    4.2 การชวยเหลือการตรวจรักษา 
    4.3 การดูแลผูปวยตอเนื่อง 
    4.4 การสรางเสริมสุขภาพของผูปวยและประชาชน (Health 
Promotion)  
    4.5 การคุมครองภาวะสุขภาพของผูปวยและประชาชน (Health 
Protection) 
    4.6 การธํารงไวซึ่งภาวะสุขภาพของผูปวย (Health Maintainance) 
    4.7 การใหขอมูลและความรูทางดานสุขภาพแกผูปวยและประชาชน 
(Health Information)  
    4.8 การพิทักษสิทธิผูปวย 
   5. งานบริการพยาบาลผูปวยนอก กําหนดขอบเขตการบริหารงานครอบคลุมการ

ใหบริการพยาบาล ในประเด็นดังตอไปนี ้
    5.1 การกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดบริการพยาบาล 
    5.2 การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
    5.3 การจัดการและการพัฒนากําลังคนดานการพยาบาล 
    5.4 การจัดการทรัพยากรเก่ียวกับอุปกรณ เคร่ืองมือ สถานท่ี และงบประมาณ 
    5.5 การบริหารจัดการตนทุนดานการพยาบาล 
    5.6 การติดตาม กํากับการปฏิบตัิงานของพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    5.7 การจัดการความปลอดภัย 
    5.8 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาล 
    5.9 การสนับสนนุการทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 
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    5.10 การสนับสนนุการนําภูมิปญญาไทยมาใช 
    5.11 การสรางการมีสวนรวมกับองคกรในชุมชนและสังคม 
    5.12 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน 
   6. งานบริการพยาบาลผูปวยนอก กําหนดแนวทางและกระบวนการใหบริการพยาบาล 
แกผูใชบริการท่ีครอบคลุมการบริการพยาบาล ท้ังในโรงพยาบาลและการดูแลผูปวยตอเนื่องในชุมชน   
   7. งานบริการพยาบาลผูปวยนอก ระบุลักษณะโดยรวมของบุคลากรทางการพยาบาล

ตามความเปนจริงในปจจบุัน  เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของงาน โดยกําหนดใหครอบคลุมประเด็น
ตาง ๆ  ดังตอไปนี ้
    7.1 จํานวนชวงอายุ  เพศ  และวุฒิการศึกษา 
    7.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหนาท่ี  เชน  ความแตกตาง
ทางดานวัฒนธรรมและสายงานตาง ๆ  ซึ่งอาจจะมีผลตอการปฏิบัติงาน 
    7.3 ขอกําหนดพิเศษทางดานสุขภาพ  ความปลอดภัย และอ่ืน ๆ  เชน  
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโรคตดิตอ จําเปนตองไดรับการปองกันและตรวจสุขภาพอยางตอเนือ่ง 
   8. งานบริการพยาบาลผูปวยนอก กําหนดทรัพยากรดานการจัดการท่ีสําคัญท่ีมีผล

ตอการปฏิบตังิานของหนวยงาน ใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ตอไปนี ้
    8.1 อาคารและสถานที ่
    8.2 จุดท่ีใหบริการตาง ๆ 
    8.3 เคร่ืองใชสํานกังาน และเคร่ืองคอมพิวเตอร 
    8.4 เคร่ืองมือทางการแพทย 
    8.5 เทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
    8.6 ทรัพยากรดานการจัดการอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของแตละแหง 
   9. งานบริการพยาบาลผูปวยนอก กําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคญั  รวมท้ัง
กฎหมายตาง ๆ  ท่ีหนวยงานใชเปนกฎระเบียบพิเศษ  และมีความสําคัญตองานหลักของหนวยงาน  
(ไมรวมกฎระเบียบท่ัวไปท่ีบังคับกับทุกสวนราชการ)  โดยครอบคลุมกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญ  
ไดแก 
    9.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2540 
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    9.2 แนวทางปฏิบตัิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการ
พยาบาล 
    9.3 แนวทางปฏิบตัิดานสิทธิผูปวยสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล 
    9.4 กฎระเบียบและขอบังคับอ่ืน ๆ  ท่ีสําคญัสําหรับการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลของแตละแหง 
 

II. การปรับปรุงผลการดําเนินงานของงานบริการพยาบาลผูปวยนอก 
   1. งานบริการพยาบาลผูปวยนอก กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนนิการ

ของหนวยงานอยางตอเนื่อง  เชน  การปรับปรุงกระบวนการทํางาน  โดยใช Public Sector 
Management Quality Award (PMQA),  Nursing Quality 
Assurance (QA)  เปนตน 
   2. งานบริการพยาบาลผูปวยนอก กําหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุง

กระบวนการทํางานหลักอยางเปนระบบ  เชน  การวัดจากจดุคุมทุน  การวัดความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ  การลดคาใชจายโดยยังคงรักษาระดับคณุภาพ  เปนตน 
   3. งานบริการพยาบาลผูปวยนอก กําหนดแนวทางในการเรียนรูและแลกเปล่ียน

เรียนรูภายในองคกรอยางเปนระบบ  เชน  แนวทางการจัดการความรูภายในองคกร 
(Knowledge Management)  การทบทวนผลการดาํเนินงานท่ีมีปญหาตาง ๆ  เปนตน 
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยนอก 
 

 การพยาบาลในระยะกอนการตรวจรักษา 
 

  1.1 การตรวจคัดกรอง  (Screening) 
 พยาบาลวิชาชีพตรวจคัดกรองผูใชบริการ  ดวยการประเมินสภาพอาการเบื้องตน 
จัดลําดับความรุนแรงและความเรงดวนของการเขารับการตรวจรักษาพยาบาล อยางถูกตองและ

ปลอดภัย 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. รวบรวมขอมูลและประเมินอาการเบื้องตนของผูใชบริการทันทีเม่ือมาถึงหนวยงาน
ผูปวยนอก  โดยประเมินอาการเบื้องตนจากอาการสําคญั (Chief Complaint)  และอาการ
แสดงแรกรับท่ีไดจากเวชระเบียน/การสงตอ  การซักประวัต/ิการสัมภาษณผูใชบริการ/ครอบครัว/
ผูดูแล  โดยศกึษาจากขอมูลภาวะสุขภาพ  ดังนี ้
  1.1 อาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาล 
  1.2 ประวัติการเจบ็ปวยในอดตีท่ีสัมพันธกับอาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาล 
  1.3 ประวัติการใชยา/การแพยา 
  1.4 การตรวจวัดสัญญาณชีพ 
  1.5 การตรวจรางกายเบื้องตนท่ีสัมพันธกับอาการสําคัญ 
  1.6 ผลการตรวจตาง ๆ   
 2. ประเมินและจําแนกระดับความรุนแรงและความเรงดวนของการเจ็บปวย  รวมท้ัง
วินิจฉัยปญหาและความตองการการรักษาพยาบาลเบื้องตน   
 3. ใหการชวยเหลือ/การรักษาพยาบาลเบื้องตนท่ีเหมาะสม ตามแนวทางปฏิบตัิท่ี

กําหนดของหนวยงาน  หรือสงตอหนวยงานอุบตัิเหตแุละฉุกเฉินตามประเภทความเรงดวน ในกรณี  
ตอไปนี ้
   3.1 ผูใชบริการอาการไมคงท่ี  เส่ียงตอการเกิดอาการรุนแรง  เฉียบพลัน  และ
ภาวะคุกคามตอชีวิต 
   3.2 ผูใชบริการอาการรุนแรงเฉียบพลัน  กะทันหัน 

มาตรฐานที่ 1 
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 4. บันทึกขอมูลการตรวจคัดกรอง ตามแบบฟอรมการบนัทึกท่ีกําหนดเปนมาตรฐาน

ของหนวยงาน 
 5. รายงาน/ใหขอมูลแพทย/หรือทีมสุขภาพท่ีเก่ียวของ ตามขั้นตอนในฐานะทีมสุขภาพ  
เพ่ือประโยชนสูงสุดในการดแูลสุขภาพของผูใชบริการ 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูใชบริการ ไดรับการคดักรองจากพยาบาลวิชาชีพตามมาตรฐานการคัดกรอง 
 2. ผูใชบริการ ไดรับการดแูลชวยเหลืออาการเบื้องตนไดทันทวงที ตามลําดบัความ 
รุนแรง/เรงดวน ของการเจ็บปวย อยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ผูใชบริการ ไมเกิดอาการแทรกซอนท่ีปองกันไดในระยะเฉียบพลัน 
 

 1.2 การประเมินและเฝาระวังอาการผูใชบริการตอเน่ือง  (Ongoing 
Assessment) 
  พยาบาลวิชาชีพประเมินปญหาเพ่ิม  ประเมินซ้ํา และเฝาระวังเปนระยะอยาง    
ตอเนื่อง ตามความเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผูใชบริการตลอดระยะเวลาท่ีใชบริการในหนวยงาน  
และวินิจฉัยทางการพยาบาลเพ่ือใหการดูแลชวยเหลือเบื้องตนอยางเหมาะสม 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประเมินอาการผูใชบริการอยางตอเนื่อง เพ่ือวินิจฉัยปญหาและความตองการของ 
ผูใชบริการไดอยางเหมาะสม  ภายใตกรอบเวลา  ขอบเขตการบริการพยาบาล  ณ หนวยงาน
บริการพยาบาลผูปวยนอก  ดังนี ้
  1.1 ปญหาและภาวะสุขภาพกายและจิตของผูใชบริการ  เชน  ความวิตกกังวล  
ความเจ็บปวด  อาการไมสุขสบาย/อาการรบกวนตาง ๆ 
  1.2 ปญหาความเส่ียงตอการบาดเจ็บ/ความปลอดภัย  เชน  การพลัดตกหกลม  
การฆาตวัตาย  การถูกทารุณกรรมและทํารายรางกาย  การเกิดภาวะแทรกซอนขณะรอตรวจ  เปน
ตน 
  1.3 ปญหาศักยภาพในการดูแลตนเอง 
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  1.4 ปญหาความตองการ  ความจําเปนตอการไดรับความรูและขอมูลดานสุขภาพ 
 2. ประเมินและเฝาระวังอาการเปล่ียนแปลงซ้ํา ตามระยะเวลา ความถ่ีท่ีกําหนด    
สอดคลองกับการจําแนกประเภทผูปวยและมาตรฐานการดูแลผูปวยกรณีตาง ๆ  ตามแนวทาง/
มาตรฐานท่ีกําหนดของหนวยงาน 
 3. ใหขอมูลอาการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินอาการซํ้า แกผูใชบริการและครอบครัว

รับทราบอยางตอเนื่อง 
 4. วางแผนและจัดกิจกรรมการดูแลใหการพยาบาลสอดคลองกับปญหาที่ไดจากการ
ประเมินซ้ํา 
 5. บันทึกผลการประเมินสภาพอาการและอาการแสดงสําคัญท่ีตรวจประเมิน  วินิจฉัย
ทางการพยาบาล และการวางแผนการดูแลตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
 6. รายงานขอมูลอาการผดิปกต/ิภาวะเส่ียงทางคลินิกท่ีเก่ียวของ ท้ังเอกสารและวาจา 
ใหกับแพทย/หรือทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของทราบ ตามขั้นตอนในฐานะสวนหนึ่งของทีมสหสาขา

วิชาชีพ  เพ่ือประโยชนสูงสุดในการดแูลสุขภาพของผูใชบริการ 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูใชบริการ  ไดรับการประเมินปญหาอยางตอเนื่อง 
 2. ผูใชบริการ ไดรับการเฝาระวังอาการผิดปกต/ิภาวะเส่ียงทางคลินิก  ตลอด

ระยะเวลาท่ีใชบริการในหนวยงาน 
 3. ผูใชบริการ ปลอดภัยจากความเส่ียงตาง ๆ  ท่ีปองกันได  ตลอดระยะเวลาท่ีใช
บริการในหนวยงาน 
 

 1.3 การปฏิบัติการพยาบาล  
  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาล สอดคลองตามปญหาและการตอบสนองตอ

ภาวะสุขภาพของผูใชบริการ  เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  ผลลัพธทางการพยาบาลที่คาดหวัง 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ใหขอมูลแกผูใชบริการและครอบครัว  เก่ียวกับเปาหมาย  ผลลัพธท่ีคาดหวัง  
และการปฏิบตัิการพยาบาล 
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 2. ใหผูใชบริการและครอบครัว  ตดัสินใจและมีสวนรวมในกิจกรรมการปฏิบัติการ

พยาบาล  และเปดโอกาสใหผูใชบริการและครอบครัว  ไดซักถามประเด็นสงสัย 
 3. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลของหนวยงานท่ีสอดคลอง
ตามปญหาและตอบสนองตอภาวะสุขภาพของผูใชบริการ โดยกาํหนดกลุมผูใชบริการใหชัดเจน ท้ัง
กลุมท่ีตองการการดูแลเรงดวน  ไมเรงดวน  กลุมผูปวยโรคเร้ือรังท่ีควบคุมอาการได  ควบคุม
อาการไมได  มีภาวะแทรกซอนและไมมีภาวะแทรกซอน  โดยปฏิบตัิการพยาบาลตามแนวทางดังนี้ 
  3.1 แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคญัของหนวยงาน  เชน  การ
บรรเทาอาการรบกวน  อาการไมสุขสบาย  การปองกันภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได  เปนตน 
  3.2 แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง หรือยุงยากซับซอน  เชน  การจัดการ
อาการปวดของผูปวยมะเร็ง  การลดความวิตกกังวล  การทําหัตถการพิเศษ  เปนตน 
 4. เฝาระวังอาการเปล่ียนแปลง  อาการแทรกซอน หรืออาการตอบสนองตอการ

ปฏิบัติการพยาบาล อยางสมํ่าเสมอ 
 5. ส่ือสารขอมูลการปฏิบัติการพยาบาลท่ีใหกับผูใชบริการ แกทีมงานพยาบาล  เพ่ือ
ประสานการดแูล 
 6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติการพยาบาลตามแบบฟอรมการบันทึกท่ีกําหนดของ  
หนวยงาน 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูใชบริการ ไดรับการดูแลชวยเหลือ บรรเทาอาการไมสุขสบาย  อาการรบกวน    
ไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  ตามความเหมาะสมในแตละกลุม 
 2. ผูใชบริการปลอดภัยและไมเกิดอาการแทรกซอนท่ีปองกันได  สามารถลดภาวะท่ี
คุกคามตอชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ผูใชบริการไดรับการปฏิบัติการพยาบาลอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานและปลอดภัย 
 

 1.4 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธทางการพยาบาล   
  พยาบาลวิชาชีพประเมินผลการตอบสนองตอการปฏิบัติการพยาบาล ตามเปาหมาย
และผลลัพธท่ีพึงประสงค  สอดคลองกับปญหาและการวินิจฉัยทางการพยาบาล 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
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 1. ประเมินผลลัพธการตอบสนองตามเปาหมายและผลลพัธท่ีพึงประสงค สอดคลอง

กับปญหาและการวินิจฉัยทางการพยาบาล  กิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาล  ภายใตขอบเขต

บริการพยาบาล 
 2. ปรึกษาหารือผลการปฏิบตักิารพยาบาลกับทีมพยาบาลในการวิเคราะหประสิทธิผล
ของการปฏิบัติการพยาบาล 
 3. เปดโอกาสใหผูใชบริการและครอบครัว  มีสวนรวมในการรับรูการประเมินการ

ตอบสนองตอการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธท่ีคาดหวัง 
 4. ใหขอมูลอาการตอบสนองทีสํ่าคัญแกผูใชบริการและครอบครัว ใหเขาใจชัดเจนถึง
อาการเปล่ียนแปลงของผูใชบริการ 
 5. บันทึกผลการตอบสนองตอการปฏิบัติการพยาบาลท่ีเกิดข้ึน 
 6. รายงานอาการผิดปกต/ิอาการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวของกับการดูแลรักษาแกแพทย
ผูตรวจรักษาโรค 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 ผูใชบริการไดรับการประเมินผลการตอบสนองภายหลังการปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือ

ปรับแผนการดูแลใหสอดคลองกับปญหาและความตองการ  และบรรลุเปาหมายตามผลลัพธท่ี

คาดหวัง 
 
 

  การพยาบาลในระยะขณะตรวจรักษา 
  

  พยาบาลวิชาชีพดูแลและเอือ้อํานวยใหกระบวนการรักษาของแพทยเปนไป

อยางสะดวก  ปลอดภัย  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเสมอภาค 
 

  แนวทางปฏิบัติ 
  1. ดูแลใหผูใชบริการเขารับการตรวจรักษาตามลําดับ  ยกเวนกรณีผูใชบริการที่มี

อาการเรงดวนและรุนแรง ใหสงไปรักษาท่ีหองอุบัติเหตแุละฉุกเฉินทันที 
  2. ระบุความถูกตองของตัวบคุคล (Patient Identification)  ดังนี ้

มาตรฐานที่ 2 
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   2.1 ตรวจสอบความถูกตองของตัวบุคคลของผูใชบริการตรงกับเอกสาร  ไดแก  
เวชระเบียน  ผลการตรวจตาง ๆ   
   2.2 ระบุตัวบุคคลสําหรับผูใชบริการที่จะทําหัตถการหรือตรวจพิเศษตามแนวทาง
ปฏิบัต ิ
   2.3 กรณีผูสูงอายุ/ผูพิการมีปญหาการรับรูทางสายตา หูพิการ และผูปวยเด็ก   
ใหมีการทวนซ้าํจากญาติและครอบครัว  จนม่ันใจวาถูกตอง 
  3. จัดเตรียมส่ิงแวดลอม  อุปกรณ  และเวชภัณฑพรอมใชในการตรวจรักษา 
  4. เตรียมความพรอมของผูใชบริการในการเขารับการตรวจ  คํานึงถึงความแตกตางของ
ปจเจกบุคคล  โดยดําเนินการดังนี ้
   4.1 ชวยเหลืออํานวยความสะดวกผูใชบริการกอนเขารับการตรวจ 
   4.2 กรณีตรวจพิเศษตาง ๆ  ปฏิบัตติามข้ันตอน ดังนี ้
    4.2.1 อธิบายเปาหมายและข้ันตอนการตรวจรักษาใหกระจางและชัดเจน 
คํานึงถึงความแตกตางของปจเจกบุคคล 
    4.2.2 จัดทาผูใชบริการอยางเหมาะสมตามกรณีการตรวจพิเศษชนิด

ตางๆ คํานึงถึงความเปนสวนตัว  ไมเปดเผยรางกายบริเวณมิดชิดอยางเหมาะสม 
    4.2.3 จัดทาและผูกยึด (Restrain)  อยางเหมาะสมตามกรณีของ
ผูใชบริการ 
  5. เฝาระวังและชวยเหลือผูใชบริการในขณะตรวจรักษา ปองกันปจจัยเสี่ยงใหผูใชบริการ
ปลอดภัยในขณะตรวจรักษา 
  6. กรณีมีการเก็บส่ิงสงตรวจ (Specimen)  ใหเก็บส่ิงสงตรวจตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  
ดวยความระมัดระวัง  มีการระบุความถูกตองของตัวบคุคลใหตรงกับผูใชบริการกอนสงตรวจ 
  7. จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของ ภายหลังการตรวจเพ่ือใชบริการใน   
ข้ันตอนของการตรวจรักษา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ  ตอไป 
  8. เปดโอกาสใหผูใชบริการและครอบครัว  ไดซักถามประเด็นสงสัย  เพ่ือความเขาใจ
เก่ียวกับการตรวจรักษา และเร่ืองท่ีเก่ียวของ 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
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 1. ผูใชบริการปลอดภัยจากความเส่ียงและภาวะแทรกซอนทางคลินิกท่ีปองกันได 
ขณะรับการตรวจรักษาโรค/สุขภาพ 
 2. ผูใชบริการ ไดรับการเตรียมพรอมท้ังรางกาย จิตใจ  ตลอดจนสภาพแวดลอมท่ี     
เก่ียวของ ขณะการตรวจรักษาโรค/สุขภาพ  เพ่ือลดและบรรเทาความวิตกกังวล 
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    การพยาบาลในระยะหลังการตรวจรักษา 
 

  พยาบาลวิชาชีพดูแลและประสานการสงตอ ใหผูใชบริการไดรับการบริการสุขภาพ
ตามแนวทางการรักษาพยาบาลตอเนื่อง อยางเหมาะสม 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ตรวจสอบความถูกตองของตัวบุคคลผูใชบริการ ตรงกับเอกสาร  ไดแก  คําส่ังการ 
รักษา  แบบฟอรมการสงตรวจตาง ๆ  เอกสารเก่ียวกับการประสานงาน/การสงตอการบริการสุขภาพ
ข้ันตอไป 
 2. ใหขอมูลแกผูใชบริการและครอบครัวเก่ียวกับเหตุผล ความจําเปน และข้ันตอน

ของการบริการรักษา  และปฏิบัตติามมาตรฐานของหนวยงานในกรณีตาง ๆ  ดังนี้ 
  2.1 การเขานอนพักรักษาในโรงพยาบาล 
  2.2 การเขารับการตรวจและวินิจฉัยเพ่ิม 
  2.3 การถูกนัดมาตรวจซํ้า 
 3. ใหขอมูลอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เก่ียวกับการดแูลสุขภาพตนเองท่ีเก่ียวของ
กับปญหาสุขภาพ/โรค ของผูใชบริการ  ในกรณีตาง ๆ  ดังนี ้
  3.1 การวินิจฉัยคร้ังแรกเปนโรคเร้ือรัง หรือโรคเร้ือรังท่ีควบคุมไมได  สงตอ

ผูใชบริการพบพยาบาลผูใหการปรึกษา  
  3.2 การรอฟงผลวินิจฉัยโรคท่ีมีผลกระทบตอการปรับตัวทางรางกาย/จิตสังคม  
สงผูใชบริการพบพยาบาลผูใหการปรึกษา เพ่ือใหการปรึกษาท่ีตอบสนองตอความตองการบริการ

ปรึกษา  เชน  การปรึกษาเฉพาะเร่ือง  หรือการปรึกษาแบบสนับสนนุและใหกําลังใจ  เปนตน 
  3.3 การอธิบาย/ใหคําแนะนาํ/มอบเอกสาร/ส่ือการดูแลสุขภาพตนเอง โดย

คํานึงถึงความแตกตางของบคุคลและบริบทท่ีเก่ียวของ 
 4. ประสานงานกับหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ  ตามแนวทางท่ีกําหนดของหนวยงาน
ในกรณีดังนี ้
  4.1 การดูแลตอเนือ่งท่ีบาน 
  4.2 การสงตอไปยังสถานบริการอื่น 
  4.3 การสงตอไปยังหนวยงานภายในโรงพยาบาล 

มาตรฐานที่ 3 
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 5. บันทึกขอมูลทางการพยาบาลในเอกสารที่เก่ียวของอยางเปนระบบ 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูใชบริการและครอบครัวไดรับขอมูลเก่ียวกับการดแูลสุขภาพตนเองที่เก่ียวของกับ
ปญหาสุขภาพ/โรค 
 2. ผูใชบริการไดรับทราบถึงความจําเปนและเหตุผลของข้ันตอนการบริการรักษา
ตอไปอยางถูกตอง 
 
 

   การดูแลตอเน่ือง  
 

  พยาบาลวิชาชีพวางแผนการดูแลผูใชบริการ ในการตรวจรักษาพยาบาลอยาง

ตอเนื่อง ตามมาตรฐาน/แนวทางการสงตอ และใหการดูแลระหวางการสงตออยางเหมาะสมและ

ปลอดภัย 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประเมินความตองการการดแูลแกไขปญหาสุขภาพของผูใชบริการและครอบครัว
อยางตอเนื่อง  
 2. ใหความรูและขอมูลดานสุขภาพแกผูใชบริการและครอบครัว เพ่ือสงเสริมการดูแล
สุขภาพตนเองทุกมิติท่ีเก่ียวของในการดูแลตอเนื่อง  รวมท้ังกรณีการจําหนายกลับบาน  การสงตอ-
เคล่ือนยาย  ท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
 3. เปดโอกาส  ชองทางใหผูใชบริการและครอบครัว รับทราบและตัดสินใจทางเลือก 
ท่ีเก่ียวของกับการดแูลตอเนือ่ง ท้ังการจําหนายกลับบาน สงตอ เคล่ือนยาย  ท้ังภายในและ

ภายนอกโรงพยาบาล/สถาบนั 
 4. ประสานขอมูลการดูแลผูปวยตอเนื่องในประเด็นตาง ๆ  ดังนี้ 
  4.1 การจัดหาแหลงทรัพยากรดานสุขภาพท่ีเก่ียวของกับการดูแลตอเนื่อง ใหกับ 
ผูใชบริการและครอบครัว  อยางเหมาะสมกับสภาพชุมชน/สังคม   
  4.2 การวางแผนเตรียมพรอมการดูแลตอเนื่องไปยังหนวยงาน ท้ังกรณีสงตอ– 
เคล่ือนยาย  ภายในและภายนอกโรงพยาบาล ตามแนวทาง/มาตรฐานท่ีกําหนดของหนวยงาน 

มาตรฐานที่ 4 
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  4.3 ขอมูลการดูแลรักษาพยาบาลของผูใชบริการ เก่ียวกับ 
   4.3.1 ขอมูลท่ัวไป  เชน  ช่ือ  สกุล  อายุ  
  4.3.2 ขอมูลการรักษา  การวินิจฉัยเบื้องตน  สาเหตุการสงตอ  การ
รักษาพยาบาลที่ไดรับ  การเตรียมพรอมดานทรัพยากรบริการสุขภาพ การดูแลสิทธกิารรักษา แนว
ทางการดูแลตอเนื่อง 
 5. ใหการพยาบาลตามสภาพปญหา และการตอบสนองตอภาวะสุขภาพผูใชบริการ 
กอนการสงตอ-เคล่ือนยายอีกคร้ัง 
 6. บันทึกขอมูลการสงตอ-เคล่ือนยาย  เพ่ือการดูแลตอเนื่องอยางครอบคลุม ตาม
แนวทางและมาตรฐานท่ีกําหนดของหนวยงาน  ในกรณีตาง ๆ  ดังนี ้
  6.1 การจําหนายกลับบาน 
  6.2 การสงตอ – เคล่ือนยาย  ไปยังหนวยงานภายในโรงพยาบาล 
  6.3 การสงตอ – เคล่ือนยาย  ไปยังโรงพยาบาล/สถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีอยูภายนอก 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูใชบริการ  ไดรับการดูแลรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง  อยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ผูใชบริการ  ปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได  ระหวางการจําหนาย/สงตอ  
เคล่ือนยาย 
  
 

   การสรางเสริมสุขภาพ   
 
  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลท่ีมีเปาหมายเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ

ของผูใชบริการ โดยมุงเนนการปองกันปญหาสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึน  (Potential Health 
Problem)   
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. คนหาปญหาและความตองการของผูใชบริการ เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 
 2. คัดกรองและประเมินพฤตกิรรมสุขภาพ ดวยเคร่ืองมือท่ีกําหนดของหนวยงานอยาง
เหมาะสม  แลวจัดกลุมผูใชบริการประเภทตาง ๆ   

มาตรฐานที่ 5 
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 3. วางแผนเพื่อจดักิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ สอดคลองกับผลการประเมิน    
พฤติกรรมสุขภาพเฉพาะกลุม 
 4. จัดบริการสรางเสริมสุขภาพในข้ันตอนการบริการหลักของหนวยงาน  ท้ังบริการ

ตรวจรักษา  บริการกอนกลับบาน  บริการสงตอ  โดยการจัดกิจกรรม/การบริการ  ดังนี ้
  4.1 จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ  เก่ียวกับ 
    4.1.1 กิจกรรมเครือขายสังคม   
    4.1.2 กลุมชวยเหลือ/ชมรม   
    4.1.3 กิจกรรมตรวจคัดกรองพฤตกิรรมสุขภาพ   
    4.1.4 กิจกรรมออกกําลังกาย   
    4.1.5 กิจกรรมโภชนาการ        
    4.1.6 กิจกรรมจัดส่ิงแวดลอม   
    4.1.7 กิจกรรมใหความรู   
  4.2 จัดบริการขอมูลดานการสรางเสริมสุขภาพ  ไดแก  แหลงขอมูลสุขภาพ  
บริการขอมูลขาวสารในรูปแบบตาง ๆ  เชน  การใหบริการปรึกษา  เผยแพรประชาสัมพันธ  เปน
ตน 
 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 
 6. บันทึกและรายงานกิจกรรมการใหบริการสรางเสริมสุขภาพ 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 ผูใชบริการไดรับการเสริมสรางสุขภาพเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของแตละบคุคล 
 
 

  การคุมครองภาวะสุขภาพ  
 

 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลที่มีเปาหมายในการคุมครองภาวะสุขภาพของ

ผูใชบริการ  เพ่ือความปลอดภัยของผูใชบริการอยางตอเนื่อง 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. คนหาปญหาและความตองการกลุมผูใชบริการเพ่ือการคุมครองภาวะสุขภาพ  

มาตรฐานที่ 6 
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 2. จัดกลุมผูใชบริการทั่วไป และกลุมเฉพาะเจาะจง ดวยเคร่ืองมือ/แนวทางที่กําหนด   
 3. ประเมินความเส่ียงดานชีวภาพ  ดานเคมี  ดานกายภาพ  และดานส่ิงแวดลอมทาง
สังคมอยางตอเนื่อง 
 4. วางแผนจดักิจกรรมเพ่ือคุมครองภาวะสุขภาพใหสอดคลองกับปญหาที่พบ ท้ังดาน
ผูใชบริการ  ดานชีวภาพ  ดานเคมี  ดานกายภาพ  และดานส่ิงแวดลอมทางสังคม 
 5. จัดกิจกรรมเพ่ือการคุมครองภาวะสุขภาพ ในข้ันตอนบริการหลักของหนวยงาน 
เชน บริการตรวจรักษา  บริการกอนกลับบาน  บริการสงตอ  ในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้
  5.1 การจัดส่ิงแวดลอม 
  5.2 การปองกันการติดเช้ือ 
  5.3 การปองกันอันตรายจากการตรวจ/หัตถการ/เคร่ืองมือพิเศษ/ยา 
  5.4 การปองกันอันตรายจากการบาดเจบ็ เพ่ือความปลอดภัย 
  5.5 การปองกันอันตรายจากความพิการ/หนาท่ีการทํางานของอวัยวะ 
  5.6 การปองกันอันตรายคุกคามตอชีวิต 
 6. ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือคุมครองภาวะสุขภาพ 
 7. บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการคุมครองภาวะสุขภาพ ตามมาตรฐาน

การบันทึก 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 ผูใชบริการไดรับการคุมครองภาวะสุขภาพอยางเหมาะสมและปลอดภัย ตามสภาพปญหา
สุขภาพ 
 
 

  การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ  
 

  พยาบาลวิชาชีพใหขอมูลและความรูท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการดูแลสุขภาพ

ตนเองของผูใชบริการ อยางเหมาะสม  
 

 แนวทางปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 7 
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 1. คนหาความตองการจําเปน รวมท้ังประเมินความสามารถในการเรียนรูเพ่ือใชเปน

ขอมูลในการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพแกผูใชบริการอยางครอบคลุม 
 2. จัดกลุมผูใชบริการตามปญหาและความตองการ เพ่ือใหขอมูล/ความรูดานสุขภาพ
อยางเหมาะสม ท้ังแบบรายกลุม/รายบุคคล 
 3. พัฒนาเอกสาร  ส่ือ การใหขอมูลและความรู  ครอบคลุมกลุมผูใชบริการทั่วไป  
และกลุมเฉพาะเจาะจงที่สําคญั  ดวยการมีสวนรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 4. วางแผนและจัดโปรแกรมการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ ไดครอบคลุมกลุม 
ผูใชบริการทั่วไปและกลุมเฉพาะเจาะจงทีสํ่าคัญ  เพ่ือสงเสริมการดูแลตนเองทุกมิต ิ
 5. จัดกิจกรรมการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ ลเปนผลจากการมีสวนรวมกับทีม    
สหสาขาวิชาชีพ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ในกิจกรรมตอไปนี ้  
  5.1 กิจกรรมเขารวมฝกอบรม 
  5.2 กิจกรรมกลุม 
  5.3 กิจกรรมผานส่ือ 
 6. ใหขอมูลและความรูแกผูใชบริการตามปญหาของปจเจกบุคคล ในประเด็นตอไปนี ้
  6.1 ระยะเวลารอคอยแตละจดุบริการหลัก 
  6.2 ข้ันตอนการรักษาพยาบาล 
  6.3 กิจกรรมการรักษาพยาบาล 
  6.4 คูมือ/ขอแนะนํา ขอปฏิบัตกิารสงเสริมการดูแลตนเอง 
  6.5 สิทธิพึงมีและพึงไดจากโรงพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ 
  6.6 การใชสถานท่ี  ส่ิงแวดลอม  ส่ิงอํานวยความสะดวก และแหลงประโยชนใน
โรงพยาบาล 
  6.7 กฎระเบียบของโรงพยาบาลท่ีเก่ียวของกับผูปวยและครอบครัว 
  6.8 สิทธิผูปวย 
 7. เปดโอกาสและมีชองทางการเขาถึงการรับรูขอมูลดานสุขภาพจากบริการประเภท
ตาง ๆ  ไดแก  ส่ือบุคคล  ส่ือวัสดุ  ส่ืออุปกรณ  และส่ืออ่ืน ๆ  เชน  โปสเตอร  วีดีทัศน  
 8. ประเมินผลการตอบสนองตอการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 
 9. บันทึกการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
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 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูใชบริการและครอบครัวมีความรู เขาใจเก่ียวกับการบริการ การเจ็บปวย และ  
การรักษาพยาบาล 
 2. ผูใชบริการและครอบครัวมีความรูและความเขาใจการปฏิบัติตน เพื่อการดูแลสุขภาพ
ตนเอง   
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  การพิทักษสิทธิผูปวย 
 

 พยาบาลวิชาชีพใหการดแูลผูใชบริการ โดยเคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปน
มนุษย  ตลอดจนการพิทักษสิทธิตามขอบเขต  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวทางปฏิบตั ิ เก่ียวกับการพิทักษสิทธิผูใชบริการ  
ดังนี ้
  1.1 การใหขอมูล/บอกกลาว  ยินยอมการรักษา/ขอมูลท่ีจําเปนแกผูใชบริการ 
  1.2 การแจงช่ือ – สกุล และประเภทของผูประกอบวิชาชีพท่ีใหบริการ 
  1.3 การรักษาความเปนสวนตัวและความลับ เก่ียวกับ 
    1.3.1 ความลับของเวชระเบียน  ท้ังสิทธกิารใชและเขาถึงขอมูลเวช

ระเบียน 
    1.3.2 การเผยแพรขอมูลเพ่ือใชในการศึกษา เรียนรู/วิจัย 
    1.3.3 การเปดเผยรางกาย  จากการใหบริการรักษาพยาบาล 
    1.3.4 การจัดสภาพแวดลอมท่ีไมขัดแยงกับความเช่ือ/วัฒนธรรม 
  1.4 การบริจาคและรับอวัยวะของผูปวย 
  1.5 การผูกยึด  ยึดตรึง  
  1.6 การดูแลกลุมผูใชบริการที่เฉพาะเจาะจง  เชน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และเด็ก  
เปนตน 
  1.7 การดูแลและตรวจพิเศษ 
  1.8 การรักษาทรัพยสิน 
 2. ใหบริการดวยความเสมอภาค  ใหเกียรติและความเทาเทียมกัน  คํานึงถึงสิทธ ิ 
ความเปนมนษุยและปจเจกบุคคล   
 3. เปดโอกาสใหครอบครัวไดซกัถามประเดน็สงสัย  และมีสวนรวมตัดสินใจเลือก

วิธีการดูแลรักษาพยาบาล 

มาตรฐานที่ 8 
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 4. กรณีผูใชบริการ ไมสมัครใจยินยอมรักษา  ตองใหคําแนะนาํการดูแลตนเอง  และ 
ทบทวนความเขาใจเก่ียวกับอาการผิดปกติและความจําเปน ในการกลับเขามารักษาพยาบาลในสถาน

บริการที่ผูใชบริการเลือก 
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 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูใชบริการไดรับการพิทักษสิทธิ อยางเหมาะสม 
 2. ผูใชบริการไดรับบริการจากบุคลากรทางการพยาบาล  โดยไมมีการละเมิดสิทธิของ
ผูใชบริการ 
 
 

  การบันทึกทางการพยาบาล 
 

  พยาบาลวิชาชีพบันทึกขอมูลทางการพยาบาล และขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

ผูใชบริการ เปนลายลักษณอักษรอยางเปนระบบ  เพ่ือส่ือสารกับทีมงานและทีมสุขภาพท่ีเก่ียวของ 
และเปนหลักฐานทางกฎหมาย 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. กําหนดแนวทางการบนัทึกทางการพยาบาล ท่ีแสดงถึงการใชกระบวนการพยาบาล  
ครอบคลุมเก่ียวกับ 
  1.1 การคัดกรองเบื้องตน/การประเมินตอเนื่อง 
  1.2 การวินิจฉัยทางการพยาบาล/ปญหาการตอบสนองตอภาวะสุขภาพ 
  1.3 การวางแผนการพยาบาล/การเตรียมพรอมกอนสงตอ/เคล่ือนยาย/จําหนาย 
  1.4 การชวยเหลือพยาบาลเบื้องตน/ปฏิบัติการพยาบาล 
  1.5 การประเมินผล/การตอบสนองตอการปฏิบัติการพยาบาล 
 2. บันทึกทางการพยาบาลทั้งการบันทึกการปฐมการพยาบาล/การดูแลใหการชวยเหลือ
เบื้องตน  ครอบคลุมกระบวนการพยาบาล  ดังนี้ 
  2.1 ปญหาการตอบสนองตอภาวะสุขภาพผูใชบริการ  เชน  อาการวิตกกังวล  
อาการปวด  อาการไข  เปนตน 
  2.2 การวางแผนการพยาบาลท่ีจะใหกับผูใชบริการครอบคลุมตามปญหาและ
ความตองการ 
  2.3 การปฏิบัติการพยาบาล  เชน  การจัดทา  การประคบรอน  การเช็ดตัวลดไข  
เปนตน 
  2.4 การตอบสนองตอการปฏิบตัิการพยาบาล   

มาตรฐานที่ 9 
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 3. บันทึกทางการพยาบาลทีแ่สดงถึงการใหบริการพยาบาล ตามอาการทางคลินิกของ
ผูใชบริการอยางตอเนื่อง  ตั้งแตเขารับบริการจนสิ้นสุดบริการ  ณ หนวยงานบริการพยาบาลผูปวย
นอก 
 4. บันทึกขอมูลทางการพยาบาลเปนลายลักษณอักษร ลงในแบบฟอรมท่ีกําหนดของ

หนวยงาน 
 5. ตรวจสอบความสมบูรณของการบันทึก 
 6. นําผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. มีการบันทึกขอมูลการใหบริการดูแลรักษาพยาบาล ไดถูกตอง ครบถวน ชัดเจน      
ครอบคลุมกระบวนการพยาบาล  และสามารถเปนหลักฐานทางกฎหมายได 
 2. บันทึกทางการพยาบาลสามารถสื่อสารระหวางวิชาชีพท่ีเก่ียวของได 
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เกณฑชี้วัดคณุภาพการพยาบาลผูปวยนอก 
 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที่ 1  ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   
1. รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุ 100% 1. จํานวนแผนงาน/โครงการที ่

 ตามเปาหมาย             บรรลุตามเปาหมาย 

   จํานวนแผนงาน/โครงการ 
                   ท้ังหมด 

   

มิติที่ 2  ดานคุณภาพการใหบริการ 

       พยาบาล 

  

1. ความปลอดภยัของผูใชบริการ   

 1.1 รอยละของผูใชบริการไดรับ

การสง 
100%  1.1   จํานวนผูใชบริการที่ 

  ตรวจถูกหองตรวจตามประเภท/   ไดรับการสงตรวจถูก  
  ความรุนแรงของอาการ   หองตรวจ ตามประเภท/ 

   ความรุนแรงของอาการ 

      จํานวนผูใชบริการทั้งหมด 

 1.2 จํานวนอุบตัิการณการระบุ

ตัวผูใช 
0  1.2 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  บริการผิดคน  อุบัติการณ 
 1.3 จํานวนอุบตัิการณการรักษา 0  1.3 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  พยาบาลผูปวยผิดคน  อุบัติการณ 
 1.4 จํานวนอุบตัิการณความ

ผิดพลาด 
0  1.4 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  ในการบริหารยา (Drug   อุบัติการณ 

x10

x10
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  Administration Error)   
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

 1.5 จํานวนอุบตัิการณการเกิด

ภาวะ 
0  1.5 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน 
  แทรกซอนท่ีปองกันไดของผูใช    อุบัติการณ 

  บริการที่อาการไมคงท่ี หรือเส่ียง   

  ตอการเกิดอาการรุนแรงเฉียบพลัน   
 1.6 จํานวนอุบตัิการณการเกิด

การ 
0  1.6 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  พลัดตก หกลมของผูใชบริการ    อุบัติการณ 

 1.7 จํานวนอุบตัิการณผูใชบริการ 0  1.7 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  บาดเจ็บจากการจัดทา  การผูกยึด    อุบัติการณ 

  และการใชเคร่ืองมือ/อุปกรณ   
2. รอยละของผูใชบริการไดรับคําแนะนาํ/ 100% 2.  จํานวนผูใชบริการที่ไดรับ 

 ขอมูลทางดานสุขภาพเมื่อมารับการ   คําแนะนาํ/ขอมูลทางดาน 

 ตรวจ   สุขภาพเมื่อมารับการตรวจ 

   จํานวนผูใชบริการทั้งหมด 

3. รอยละของผูปวยโรคเร้ือรังไดรับการ 100% 3. จํานวนผูปวยโรคเร้ือรังไดรับการ 

 สงตอเพ่ือการดูแลตอเนื่อง  สงตอเพ่ือการดูแลตอเนื่อง 
  จํานวนผูปวยเรื้อรังท้ังหมด 
4. รอยละของผูใชบริการท่ีกลับมาตรวจ ลดลงปละ 4. จํานวนผูใชบริการที่กลับมาตรวจ 
 รักษาพยาบาลกอนกําหนดวันนัด 10%       รักษากอนกําหนดวันนดั 

 จากการปฏิบตัิตัวไมถูกตอง    จากการปฏิบัตติัวไมถูกตอง
           จํานวนผูใชบริการที่  

           ถูกนัดท้ังหมด 

   

   

x10

x10

x10
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

5. การรองเรียนของผูใชบริการ   
 5.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ

การ 
0  5.1 ตรวจสอบจากเอกสารขอรองเรียน  

  ละเมิดสิทธิของผูใชบริการ  เก่ียวกับการละเมิดสิทธิของ

     ผูใชบริการ 

 5.2 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0  5.2 ตรวจสอบจากเอกสารขอรองเรียน 

  พฤติกรรมบริการของบุคลากร    เก่ียวกับพฤตกิรรมบริการของ 

  ทางการพยาบาล    บุคลากรทางการพยาบาล 

 5.3 รอยละของการแกไข และ/
หรือ 

100%  5.3 จํานวนขอรองเรียนท่ีไดรับ

  การตอบกลบัขอรองเรียนของ            การแกไข/ตอบกลับ 

  ผูใชบริการ  จํานวนขอรองเรียนท้ังหมด

6. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ  85% 6. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 
 ตอบริการพยาบาล     ผลรวมคะแนนเต็มของ 
          แบบสอบถาม 
7. รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนได  85% 7. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 สวนเสียตอบริการพยาบาล         ผลรวมคะแนนเต็ม 

       ของแบบสอบถาม 
   
   
   
   
   

x10

x10

x10
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที่ 3  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัต ิ   
       การพยาบาล   

1. ผลิตภาพ (Productivity) ของ 90-
110% 

1. จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 

 หนวยงานอยูในเกณฑมาตรฐาน           ท่ีตองการ 
   จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนยา/เวชภัณฑ/อุปกรณทางการ 0 2. ตรวจสอบจากผลการสํารวจยา/ 

 แพทยหมดอายุเหลือคาง   เวชภัณฑ/อุปกรณทางการแพทย 
   หมดอายุในแตละเดือน 

3. รอยละของเวลาเฉล่ียในการคัดกรองผู ลดลง 3. เวลาเฉล่ียท่ีลดลงจาก 
 ท่ีมาใชบริการในลักษณะงานผูปวยนอก 10%          ปท่ีผานมา 

      เวลาเฉล่ียของปนี้ 

4. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 4. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

 ปฏิบัตติามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบตั ิ         ท่ีปฏิบัตติามมาตรฐาน/ 

 ท่ีกําหนดไว    แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว
        จํานวนบคุลากรทางการ 

                พยาบาลท้ังหมด 
5. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 5. จํานวนบุคลากรทางการ 
 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการ     พยาบาลท่ีปฏิบัติการ 

 พยาบาลไดถูกตอง   พยาบาลโดยใชกระบวนการ  

      พยาบาลไดถูกตอง 
   จํานวนบุคลากรทางการ 

x10

x10

x10

x10
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            พยาบาลท้ังหมด 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที่ 4  ดานการพัฒนาองคกร   
1. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลที ่  80% 1. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 
 มีสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด      ท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑ
                ท่ีกําหนด 

     จํานวนบคุลากรทางการ 
     พยาบาลท่ีไดรับการประเมิน 

         สมรรถนะท้ังหมด 
2. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 2. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 
 ไดรับการอบรมเก่ียวของกับงานท่ี       ท่ีไดรับการอบรมเก่ียวของ 

 รับผิดชอบ เฉล่ียอยางนอย 10 วัน/       กับงานท่ีรับผิดชอบเฉล่ีย 

 คน/ป       อยางนอย 10 วัน/คน/ป 

        จํานวนบคุลากรทางการ 

          พยาบาลท้ังหมด 
3. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 3. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

 ไดรับการอบรมฟนฟูทักษะการชวย       ท่ีไดรับการฟนฟูทักษะ 
 ฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  อยางนอย      การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

 1 คร้ัง/คน/ป       อยางนอย 1 คร้ัง/คน/ป 

       จํานวนบคุลากรทางการ 

           พยาบาลท้ังหมด 

4. จํานวนอุบตัิการณการเกิดอุบัติเหต ุ 0 4. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 
 จากการปฏิบตัิงานของบคุลากรทาง   อุบัติการณ 

 การพยาบาล   
5. รอยละความพึงพอใจในงาน/  80% 5. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 
 บรรยากาศการทํางานของบคุลากร  ของบุคลากรทางการพยาบาล

 ทางการพยาบาล        ผลรวมคะแนนเต็ม 

x10

x10

x10

x10
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         ของแบบสอบถาม 
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บทที่  4 

มาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 
 การบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปนการใหบริการพยาบาลแกบุคคลท่ี

ไดรับบาดเจ็บและ/หรือมีภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินและวิกฤต  ท้ังระบบรางกายและจิตใจ  โดยการ

ประเมินสภาวะความรุนแรงของการเจ็บปวย  ตัดสินใจใหการปฐมพยาบาล  การใชเคร่ืองมือ  
อุปกรณ  และเวชภัณฑท่ีจะชวยชีวิตผูปวย  ตลอดจนการเฝาระวังอาการเปล่ียนแปลงของผูปวย  

เพ่ือแกไขสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจคุกคามชีวิตของผูปวยไดอยางทันทวงที  โดยใหการพยาบาล  ณ  

จุดเกิดเหตุและที่โรงพยาบาลแบบผูปวยนอก  ตลอดจนรับไวสังเกตอาการเฉพาะหนา  ณ หองฉุกเฉิน

หรือหองสังเกตอาการ  พยาบาลท่ีปฏิบัติงานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  จะตอง

ปฏิบัติโดยใชความรู  ความสามารถ  และตัดสินใจอยางเรงดวน  เพ่ือใหบริการพยาบาลมีคุณภาพ  

ชวยเหลือผูปวยอยางรีบดวน  ปลอดภัยหรือบรรเทาจากภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึนและคงไวซึ่งสภาวะ

สุขภาพ  แตทามกลางการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในระบบสุขภาพและเทคโนโลยีทางการ

แพทย  มีผลใหขอบเขตของการบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินจะตองยืดหยุนเพียงพอ  

ท่ีจะสามารถตอบสนองประเด็นการเปล่ียนแปลงตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  มาตรฐานการบริการพยาบาล  

ผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหพยาบาลผูปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและควบคุมกํากับใหการบริการพยาบาลมีคุณภาพ  ไดมาตรฐาน  
สรางความประทับใจแกผูใชบริการ 

 มาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ประกอบดวย 4 สวน  คือ 

 1. ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ประกอบดวย       
2  หมวด  คือ 

  1.1 ลักษณะของงานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   
  1.2 การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 2. มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  แบงเปน 7 
หมวด  ไดแก 
  2.1 การนําองคกร 

  2.2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
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  2.3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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  2.4 การวัด  การวิเคราะห  และการจัดการความรู 
  2.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

  2.6 การจัดการกระบวนการ 

  2.7 ผลลัพธการดําเนินการ 
  สําหรับมาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
สามารถใชมาตรฐานการบริหารการพยาบาลขององคกรพยาบาล  ไปประยุกตใชเปนแนวทางในการ

บริหารงานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินได  ท้ังนี้เนื่องจากแนวทางการบริหารการ

พยาบาลขององคกรพยาบาลกับหนวยบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ใชหลักการ

เดียวกัน  ดังรายละเอียดในบทท่ี  2 
 3. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล  แบงเปน  8  มาตรฐาน  ประกอบดวย 

  มาตรฐานท่ี  1 การตรวจและบําบัดรักษาทางการพยาบาลบริการการแพทย 

   ฉุกเฉิน  (Nursing  Therapeutic  in  
Emergency  Medical 
   Service) 
   1.1 การคัดกรองผูปวย  (Triage) 
   1.2 การปฏิบัติการพยาบาล 

   1.3 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและการสงตอ 

    รักษา 

  มาตรฐานท่ี  2 การตรวจและบําบัดรักษาทางการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุ 

   และฉุกเฉิน  (Nursing  Therapeutic  in  
Emergency 

   Department) 
     2.1 การคัดกรองผูปวย  (Comprehensive  
Triage) 
 

   2.2 การประเมินอาการผูปวยอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

    (Secondary  Survey  and  Ongoing  
Assessment) 
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   2.3 การปฏิบัติการพยาบาล 

   2.4 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธการ 

    พยาบาล 

 

  มาตรฐานท่ี  3 การดูแลตอเนื่อง 

  มาตรฐานท่ี  4 การสรางเสริมสุขภาพ 

  มาตรฐานท่ี  5 การคุมครองภาวะสุขภาพและปองกันความเสี่ยง 

  มาตรฐานท่ี  6 การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 

  มาตรฐานท่ี  7 การพิทักษสิทธิผูปวย 

  มาตรฐานท่ี  8 การบันทึกทางการพยาบาล 

 4. เกณฑช้ีวัดคุณภาพการพยาบาล  แบงเปน  4  มิติ 
  มิติท่ี  1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

  มิติที  2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล 

  มิติท่ี  3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล 

  มิติท่ี  4 ดานการพัฒนาองคกร 
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ลักษณะสําคญัของงานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 

 ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คือ ภาพรวมของงาน
บริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ซึ่งเปนส่ิงสําคัญท่ีมีตอผลการดําเนินการและการปรับปรุง
ผลการดําเนินงาน  ประกอบดวย 2 สวน คือ  1)  ลักษณะของงานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน  2)  การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 

I. ลักษณะของงานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 งานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  จะตองอธิบายถึงสภาพแวดลอมใน

การปฏิบัติภารกิจของงาน  ดังนี้ 
 1. งานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดทําแผนภูมิโครงสรางการ

บริหารที่ระบุสายงานความรับผิดชอบของหนวยงานและเปนปจจุบัน 

 2. ผูบริหารสูงสุดของงานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คือ พยาบาล

วิชาชีพท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพดานการพยาบาลหรือดานการพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหนึ่ง  และผานการอบรมหรือมี
ประสบการณดานการบริหารงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 3. งานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  กําหนดลักษณะพ้ืนฐานของงาน

บริการพยาบาลที่ครอบคลุมประเด็น  ดังตอไปนี้ 

  3.1 วิสัยทัศนของงานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินท่ีสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของกลุมการพยาบาลและโรงพยาบาล 

  3.2 เปาประสงคหลักของการบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คือ  
Save  Life,  Save  Limb,  Save  Function  และเปนไปตามวิสัยทัศนท่ีกําหนด 
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  3.3 พันธกิจของงานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สะทอนใหเห็น

ถึงการบริหาร  การจัดระบบบริการพยาบาล  และกระบวนการพัฒนาของหนวยงาน 

  3.4 คานิยม (Value) ของงานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินท่ี
สะทอนใหเห็นถึงคุณคาในการใหบริการที่ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ตามบริบทของหนวยงาน  เชน 

   3.4.1 ผูใชบริการเปนศูนยกลาง  (Customer  Focus)  ท่ี

คํานึงถึงการจัดบริการรักษาพยาบาลท่ีสรางความพึงพอใจ  ความเช่ือม่ันและความไววางใจของ

ผูใชบริการและประชาชนตอบริการของหนวยงาน 

   3.4.2 การบริการที่ปลอดภัยตอผูใชบริการ (Safety) ไดแก  การ

บริการที่รวดเร็ว  ปลอดภัย ไดมาตรฐาน  มีการทํางานเปนทีม  พัฒนาคุณภาพบริการอยาง
ตอเนื่อง  และเปนองคกรแหงการเรียนรู 
   3.4.3 คุณธรรมจริยธรรมการใหบริการ  (Integrity)  ดวยการสราง
จิตสํานึกใหบุคลากรพยาบาลทุกระดับมีพฤติกรรมบริการท่ีอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรม  การ

ใหบริการที่คํานึงถึงความปลอดภัย  การคุมครองสุขภาพอนามัย  และการปองกันผลกระทบท่ีอาจ
เกิดกับบุคคลและส่ิงแวดลอม 

   3.4.4 ความเปนอิสระทางวิชาชีพ (Autonomy)  เปนการสราง

ความตระหนักใหกับพยาบาลปฏิบัติงานไดโดยอิสระตามขอบเขตวิชาชีพ  รวมถึงการปฏิบัติงาน

ดวยความเอ้ืออาทร  สงเสริมศักยภาพในการดูแลผูใชบริการผานการศึกษา  วิจัย และการให

คําปรึกษา 

 4. งานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีภารกิจหลักในการใหบริการดูแล
รักษาผูท่ีไดรับบาดเจ็บ  ผูปวยท่ีมีภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินและวิกฤตท้ังระบบรางกายและจิตใจในทุก
กลุมอายุ  ท้ังในและนอกโรงพยาบาล  ครอบคลุมการปองกันการบาดเจ็บ/เจ็บปวย  การดูแลและ
สรางเสริมสุขภาพ  การรักษาไวซึ่งการทําหนาท่ีของรางกายและชีวิต 

 5. งานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กําหนดบริการในความรับผิดชอบ  

ประกอบดวย 

  5.1 การบริการการแพทยฉุกเฉิน  (Emergency  Medical  
Service) 
  5.2 การบริการรักษาพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในสถานพยาบาล 
(In-Hospital  Care) 
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  5.3 การบริการสงตอผูปวยเพ่ือรับการรักษาตอเนื่อง  (Referral and 
Continuing  Care) 
  5.4 การสรางเสริมสุขภาพผูปวยและประชาชน  (Health Promotion) 
  5.5 การคุมครองภาวะสุขภาพและปองกันความเส่ียง  (Health 
Protection and  Risk  Management) 
 6. งานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติและฉุกเฉิน กําหนดคุณลักษณะของการ

ปฏิบัติการพยาบาลผูบาดเจ็บและผูปวยฉุกเฉิน  (Characteristics of Emergency 
Nursing Practice)  ประกอบดวย 

  6.1 ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม โดยคํานึงถึงผูใชบริการเปนศูนยกลาง 

  6.2 คัดกรองและจัดลําดับความรุนแรงของปญหาการเจ็บปวย  (Triage 
and Prioritization) 
  6.3 ประเมิน วิเคราะห วินิจฉัยทางการพยาบาล ระบุผลลัพธทางการพยาบาล  
ปฏิบัติการตามแผนการรักษา  และประเมินผลการตอบสนองตอการรักษาพยาบาลของผูปวยในทุก

กลุมอายุ  ภายใตขอจํากัดท้ังท่ีทราบและไมทราบปญหาของการเจ็บปวยมากอน 

  6.4 เตรียมพรอมปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  (Emergency 
and Disaster Operations Preparedness) 
  6.5 ธํ า ร ง ไ ว ซึ่ ง ก า ร ทํ า ห น า ท่ี ข อ ง ร า ง ก า ย แ ล ะ ช ว ย ชี วิ ต ฉุ ก เ ฉิ น  
(Stabilization  and  Resuscitation) 
  6.6 ใหการดูแลในภาวะวิกฤติสําหรับกลุมคนเฉพาะ  (Crisis 
Intervention  for  Unique  Patient  Population)  เชน  ผูเสียหายท่ีไดรับการ
ลวงละเมิดทางเพศ 

  6.7 ดําเนินการเชิงรุกในสถานการณแวดลอมท่ีไมสามารถควบคุมไดหรือไม

สามารถคาดการณได  (Provision  of  Care in Uncontrolled or 
Unpredictable  Environment) 
  6.8 มีสวนรวมในกระบวนการดูแลตอเนื่อง  (Continuum  of  Care) 
  6.9 ใหความรูเก่ียวกับสุขภาพเพื่อปองกันการบาดเจ็บและการเจ็บปวยแก

บุคคล  ครอบครัวและชุมชน 



บ
ทท่ี 4 งานผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 132 

 7. งานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กําหนดขอบเขตการบริหารงาน

ของหนวยงาน  ในประเด็นตอไปนี้ 
  7.1 นโยบายและทิศทางการจัดบริการของหนวยงานท่ีครอบคลุมการใหบริการ

การแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) และการบริการในหนวยงาน

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

  7.2 นโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 

  7.3 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการพยาบาล 

  7.4 การบริหารทรัพยากรเพื่อการจัดการดานโครงสราง อาคาร สถานท่ี 
อุปกรณ  เคร่ืองมือ  ยา  เวชภัณฑ และงบประมาณ   
  7.5 การบริหารตนทุนดานการพยาบาลที่คํานึงถึงคุณภาพบริการ 

  7.6 การติดตาม  กํากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  การปรับปรุง
วิธีการทํางาน  การควบคุมคุณภาพ  และการประกันคุณภาพการพยาบาล 

  7.7 การจัดการความปลอดภัยท้ังผูใชและผูใหบริการ 

  7.8 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาล 

  7.9 การสนับสนุนการทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 

  7.10 การสรางการมีสวนรวมกับพหุภาคี (Intersectors) ในชุมชนและ

สังคม 

  7.11 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน 

 8. งานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กําหนดแนวทางและกระบวนการ

ใหบริการพยาบาลแกผูใชบริการและประชาชน  ท่ีครอบคลุมการบริการพยาบาลทั้งในและนอก    

โรงพยาบาล รวมถึงการบริการดานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการบาดเจ็บ/เจ็บปวยในชุมชน 

 9. งานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กําหนดลักษณะของบุคลากร

ทางการพยาบาลของงาน  ดังนี้ 

  9.1 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะตําแหนง (Job Specification) ของ

บุคลากรทาง การพยาบาลในหนวยงานอยางชัดเจน เปนลายลักษณอักษร  ชวยใหบุคลากรทราบถึง
หนาท่ีรับผิดชอบหลัก  ความรู ทักษะ/ความสามารถและสมรรถนะของตน  ท่ีสัมพันธกับภารกิจ
หลักและเปาหมายของหนวยงาน 
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  9.2 กําหนดจํานวนบุคลากรทางการพยาบาลของหนวยงาน โดยใชปริมาณงาน
และลักษณะงานเปนตัวกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของบุคลากร  สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 

  9.3 กําหนดความตองการดานกายภาพของบุคลากรทางการพยาบาล 
(Physical  Demand)  ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานและระบุสภาพแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน 

  9.4 กําหนดสัดสวนของทีมการพยาบาล  (Skill Mix)  ตามสมรรถนะ

ของบุคลากร 

 10. งานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กําหนดทรัพยากรดานการจัดการ

ท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน  ในประเด็นตอไปนี้ 
  10.1 ส่ิงแวดลอม  อาคารสถานท่ี  และส่ิงอํานวยความสะดวก  เก่ียวกับ 

   10.1.1 การจัดการส่ิงแวดลอม  อาคารสถานท่ี ตามมาตรฐานการปองกัน

และควบคุมการแพรกระจายสารพิษ  สารเคมี  สารกัมมันตภาพรังสี  และชีวภาพ 

   10.1.2 การจัดอาคาร สถานท่ีใหมีความสะดวก รวดเร็วในการรับสงผูปวย
ฉุกเฉินเขาสูหนวยงาน 

   10.1.3 การจัดสวนประชาสัมพันธของหนวยงาน 

   10.1.4 การจัดเตรียมความพรอมและความเหมาะสมของพ้ืนท่ีสําหรับ

ใหบริการรักษาพยาบาล 

    10.1.5 การจัดเตรียมความพรอมและความเหมาะสมของพื้นท่ีสําหรับ

อุบัติภัยหมูและสาธารณภัย  (Mass  Casualty  and  Disaster  Management) 
    10.1.6 การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของหนวยงาน  บุคลากร

ผูปฏิบัติงาน  และผูใชบริการ 
    10.1.7 การจัดบริการสิ่ ง อํานวยความสะดวกแกผู ใชบริการและผู

ใหบริการ 

  10.2 อุปกรณ  เคร่ืองมือ และเวชภัณฑสําหรับใหบริการผูปวย  เก่ียวกับ 

   10.2.1 การจัดเตรียมเคร่ืองมือ  ยา  เวชภัณฑ และอุปกรณการชวยชีวิต
ฉุกเฉิน  ใหพรอมใชงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดของหนวยงาน 

   10.2.2 การจัดเตรียมรถพยาบาล (Ambulance)  ใหพรอมใชงาน 
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดของหนวยงาน 
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   10.2.3 การจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือ และเวชภัณฑท่ีไดมาตรฐาน

สําหรับใหบริการผูปวยไดอยางปลอดภัย  มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

   10.2.4 ระบบการบํารุงรักษาอุปกรณ  เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ        
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในหนวยงานมีความเขาใจในการบํารุงรักษาอุปกรณ  เคร่ืองมือเปนอยางดี 
   10.2.5 การจัดเตรียมเคร่ืองมือส่ือสารใหพรอมใช 

 11. งานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับท่ี

สําคัญ รวมท้ังกฎหมายตาง ๆ ท่ีมีความสําคัญตองานหลักของหนวยงาน โดยครอบคลุม

กฎระเบียบ  ขอบังคับท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
  11.1 พรบ.  วิชาชีพการพยาบาล 

  11.2 แนวปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการ

พยาบาล 

  11.3 แนวปฏิบัติดานสิทธิผูปวย   
  11.4 แนวปฏิบตัิการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน  (Emergency 
Medical Services) 
  11.5 แนวปฏิบัติการใหบริการในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

  11.6 ระเบียบปฏิบัติกรณีผูปวยเสียชีวิต 

  11.7 ระเบียบปฏิบัติกรณีผูปวยคดี 

  11.8 ระเบียบปฏิบัติการจัดการทรัพยสินผูปวย 

  11.9 ระเบียบปฏิบัติในการใหความยินยอมรักษาพยาบาล/ไมสมัครใจ
รักษาพยาบาล 

  11.10 แนวปฏิบัติในการระบุตัวผูปวย  (Patient  Identification) 
  11.11 แนวปฏิบัติการใหบริการผูปวยท่ีถูกกระทํารุนแรง  (Violence) 
  11.12 แนวปฏิบัติการสงตอผูปวยเพ่ือการรักษาตอเนื่อง   
  11.13 แนวปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ 

  11.14 แนวปฏิบัติในสถานการณอุบัติภัยหมู/สาธารณภัย  (Mass 
Casualty/ Disaster) 
  11.15 แนวปฏิบัติในการปองกันและระงับอัคคีภัยประจําหนวยงาน 



บ
ทท่ี 4 งานผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 135 

 

II. การปรับปรุงผลการดําเนินงานของงานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 1. งานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กําหนดแนวทางในการปรับปรุง

การดําเนินการของหนวยงานอยางตอเนื่อง เชน การปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยใช TQM  
หรือเคร่ืองมือคุณภาพอื่น ๆ 

 2. งานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปรับปรุงผลการดําเนินการของ

หนวยงานดานการบริหารจัดการ  ประกอบดวย 

  2.1 กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรภายในหนวยงาน ท่ีคํานึงถึงความคุมคา  
คุมทุน  ประสิทธิภาพ  ความปลอดภัย  และผลลัพธท่ีคาดหวัง 

  2.2 ระบบตรวจสอบภายใน กลไกการประเมินผล และติดตามความกาวหนา

ผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

  2.3 กลไกการสื่อสาร  ระบบการประสานงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  
และกระบวนการแกไขปญหาขอขัดของในการใหบริการรักษาพยาบาล 

  3. งานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กําหนดแนวทางการประเมินและ

ปรับปรุงกระบวนการทํางานหลักอยางเปนระบบ เชน การวัดจากจุดคุมทุน  การวัดความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ  การลดคาใชจาย  เปนตน 

 4. งานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กําหนดแนวทางในการเรียนรูและ

แลกเปล่ียนเรียนรูภายในองคกร  (Learning Organization)  อยางเปนระบบ  ไดแก 
   4.1 การจัดการความรูและสรางนวัตกรรมทางการพยาบาลของหนวยงาน  ท่ี
สงผลตอการสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ และสามารถนําไปใชในการแกปญหาสุขภาพ  ท่ี

สําคัญของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

  4.2 การนําผลการทบทวนการดําเนินงานและการประเมินตามตัวช้ีวัดคุณภาพ

การพยาบาล มาใชในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินอยาง

ตอเนื่อง 

  4.3 การปรับปรุงกระบวนการและการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)  ของ
งานบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 
 
  การตรวจและบําบัดรักษาทางการพยาบาลบริการการแพทยฉุกเฉิน      
 
 1.1  การคัดกรองผูปวย (Triage) 
  พยาบาลวิชาชีพ รวบรวมขอมูลการเจ็บปวยและการประเมินอาการสําคัญ เพ่ือ

จัดลําดับความเรงดวนของการรักษาพยาบาล  ณ สถานท่ีเกิดเหตุอยางมีประสิทธิภาพ  ถูกตอง 
รวดเร็ว 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
  1.  รวบรวมขอมูลจากศูนยรับแจงเหตุเก่ียวกับรายละเอียดของเสนทาง/สถานท่ี 
ประเภทของเหตุการณ  จํานวนผูปวย/บาดเจ็บ  ความรุนแรงของการเจ็บปวย/บาดเจบ็ และอาการเบื้องตนของ
ผูปวย  

มาตรฐานที่ 1 
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    2.  จัดทีมงานเพ่ือออกปฏิบัติการ  
   3.  การปฏิบตัิการบริการการแพทยฉุกเฉินเม่ือถึงท่ีเกิดเหตุ 
     3.1  ประเมินสถานการณ/ความปลอดภัยของสถานท่ีเกิดเหต ุ
     3.2  ประเมินสภาพผูปวย/ผูบาดเจบ็  ตรวจรางกายพรอมใหการรักษาพยาบาล
เบื้องตนตามสภาพการเจ็บปวย/บาดเจบ็ 
    3.3  ประสานกลับมายังศูนยรับแจงเหตุ/โรงพยาบาล  กรณีท่ีผูปวยมีอาการ
เจ็บปวย/บาดเจ็บรุนแรงท่ีตองการการรักษาพยาบาลจากแพทย และ/หรือเม่ือตองการการสนับสนนุ
เพ่ิมเติม  

  
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1.   ผูปวยฉุกเฉิน และผูบาดเจ็บ  ไดรับการชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ  
 2.   อาการสําคัญท่ีคุกคามชีวิตของผูปวย (Life   Threatening) ไดรับการแกไข
อยางทันทวงที 
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 1.2  การปฏิบัติการพยาบาล   
   พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบตัิการพยาบาลที่สอดคลองกับปญหาการเจ็บปวย/
บาดเจ็บของผูปวยอยางทันทีตอสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
 

  แนวทางปฏิบัติ 
 1. วางแผนใหการชวยเหลือผูปวย  ตามความรุนแรง  เรงดวน 
 2. ใหการชวยเหลือ  แกไขบรรเทาอาการ  และแกไขภาวะคุกคามชีวิตทันทีท่ีตรวจพบปญหา 
  3.    ประเมินสภาพผูปวยอยางตอเนื่อง ตรวจสอบสัญญาณชีพ (Vital 
Signs) ตรวจสอบ 
ระดับความรูสึกตัวและระบบประสาท (Neurological  Signs) ตามสภาพผูปวย 
 4. แจงศูนยรับแจงเหตุและส่ังการ ในกรณีท่ีอาการเจ็บปวยรุนแรงมากข้ึน เพ่ือ

ประสานกับแพทย ใหการรักษาเพ่ิมเติม  และใหการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย 
  5. แจงอาการผูปวย/ผูบาดเจ็บและการรักษาพยาบาล มายังศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ  
เพ่ือประสานงานใหหนวยรับบริการ (โรงพยาบาลท่ีจะนาํสง) ทราบอาการและเตรียมรับผูปวยอยางถูกตอง 
  6. เฝาระวัง  และดูแลผูปวย/ผูบาดเจ็บอยางใกลชิดจนถึงหนวยรับบริการ 
  7. บันทึกผลการติดตามอาการของผูปวย และการรักษาพยาบาลท่ีผูปวยไดรับ 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูปวยท่ีมีอาการสําคัญท่ีคุกคามชีวิต  ไดรับการแกไขอาการอยางทันทวงที 
 2. ผูปวย/ผูบาดเจ็บไมเกิดภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได 
 

 1.3 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล และสงตอการรักษา 
   พยาบาลวิชาชีพ ประเมินการตอบสนองตอการรักษาพยาบาลของผูปวยอยางตอเนื่อง 
ตลอดเวลาระหวางการนําสงผูปวยยังโรงพยาบาลท่ีรับการดูแลตอเนื่อง 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
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 1. ประเมินผลการตอบสนองตอการรักษาพยาบาลของผูปวย บนพ้ืนฐานผลลัพธท่ี 
คาดหวังของการรักษาพยาบาลและสอดคลองกับสภาวะการเจ็บปวยของผูปวยอยางตอเนื่อง 
ตลอดเวลาระหวางการนําสงผูปวยไปยังโรงพยาบาล 
 2. ปรับเปล่ียนแผนการพยาบาล บนพ้ืนฐานการตอบสนองตอการรักษาพยาบาลของ  
ผูปวย 
 3. บันทึกการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน  ลงในแบบ

บันทึกการปฏิบัติการบริการการแพทยฉุกเฉิน   
 4. ปฏิบัติการพยาบาลบริการการแพทยฉุกเฉินเพ่ือการสงตอท่ีหนวยรับบริการ 
  4.1 เคล่ือนยายผูปวย/ผูบาดเจ็บลงจากรถ  พรอมดูแลอยางใกลชิด  ปองกัน
ภาวะแทรกซอน/อุบัติเหตุจากการเคล่ือนยาย 
  4.2 รายงานอาการ/การรักษาท่ีใหกับพยาบาล/แพทยของหนวยรับบริการ 
  4.3 บันทึกการปฏิบัติการในแบบบันทึกการปฏิบัติการบริการการแพทยฉุกเฉิน 
และสงมอบเอกสาร  หลักฐานใหกับหนวยท่ีรับดูแลผูปวยตอเนื่อง 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูปวย/ผูบาดเจ็บไมเกิดภาวะแทรกซอนท่ีปองกันไดหรือบาดเจ็บเพ่ิมจากการ
เคล่ือนยาย 
 2. ผูปวย/ผูบาดเจ็บไดรับการดูแลรักษาพยาบาลตอเนื่องทันทีท่ีถึงโรงพยาบาล  
  3. การสงตอขอมูลผูปวยและการปฏิบัติการรักษาพยาบาลท่ีสําคัญกับหนวยงานท่ี
รับสงตอผูปวยมีความครบถวนถูกตอง  
 
 
  การตรวจและบําบัดรักษาทางการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 

 2.1 การคัดกรองผูปวย  (Comprehensive  Triage) 
  พยาบาลวิชาชีพ คัดกรองการเจ็บปวยสําคญัของผูปวยท่ีมารับบริการ ณ หนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกราย  และจัดลําดับความเรงดวนของการรักษาพยาบาล(Priorities of  
Care)  ตามสภาพปญหาการเจ็บปวยของผูปวยแตละราย 
 

มาตรฐานที่ 2 
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 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประเมินอาการเพ่ือคัดกรองผูปวย(Primary Assessment)  ดวยการเก็บ
รวบรวมขอมูลอยางรวดเร็วและสัมพันธกับอาการสําคญัท่ีมาโรงพยาบาลทันทีท่ีผูปวยมาถึง

โรงพยาบาล  โดยเฉพาะอยางย่ิงอาการสําคัญท่ีคุกคามชีวิตผูปวย 
 2. วิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได  เพ่ือจัดระดบัความรุนแรงของภาวะความ

เจ็บปวยของผูปวยแตละราย (Patient’s Acuity) ตามมาตรฐานการจําแนกประเภทผูปวยของ
หนวยงาน หรือจําแนกเปนผูปวยฉุกเฉินมาก (Emergent)  ผูปวยฉุกเฉิน (Urgent)  ผูปวย
ไมฉุกเฉิน (Non-urgent)      
 3. วินิจฉัยและวางแผนใหการรักษาพยาบาลบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีรวบรวมได ตามแนว

ปฏิบัติของหนวยงาน   
 4. ใหการชวยเหลือเบื้องตนในภาวะวิกฤตท่ีเปนอันตราย หรือเส่ียงตอการเสียชีวิต

ตามแนวปฏิบตัิของหนวยงาน   
 5. รายงาน/ใหขอมูลแพทยตามข้ันตอนการปฏิบัติของหนวยงาน  เพ่ือประโยชนใน

การกําหนดวิธกีารรักษาพยาบาลที่ถูกตองแกผูปวย   
 6. บันทึกขอมูลการคัดกรองเบือ้งตนท่ีสําคัญ  ตอไปนี้เปนอยางนอย 
   6.1 อาการและอาการแสดงที่สําคัญเม่ือแรกรับ 
   6.2 ระดับความรุนแรงของภาวะความเจ็บปวย (Acuity  Level) 
   6.3 สัญญาณชีพ 
   6.4 ระดับความรูสึกตัว หรือสัญญาณทางระบบประสาท  (Neurological 
Sign)  กรณีผูปวยไมรูสึกตัว มีอาการผิดปกติทางระบบประสาท หรือไดรับบาดเจ็บทางสมอง 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูปวยไดรับการคัดกรอง (Triage) ปญหาการเจบ็ปวยโดยพยาบาลวิชาชีพ  
 2. ผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลตามลําดับความรุนแรง/เรงดวนของการเจ็บปวย  
 3. ผูปวยไดรับการแกไขอาการสําคญัท่ีคกุคามชีวิต (Life Threatening) อยาง
ทันทวงที 
 4. ผูปวยไมเกิดภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได 
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 2.2 การประเมินอาการผูปวยอยางเปนระบบและตอเน่ือง (Secondary 
Survey and Ongoing  Assessment) 
  พยาบาลวิชาชีพ ประเมินปญหาผูปวยเพ่ิมเติม (Secondary Survey)  
และประเมินซ้าํเปนระยะอยางตอเนื่อง (Ongoing Assessment)  ตามความเหมาะสมกับ
สภาวะการเจ็บปวย  ตลอดเวลาท่ีผูปวยอยูในหนวยงาน 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประเมินอาการโดยใชหลัก Primary Survey อีกคร้ัง  กอนการประเมิน 
Secondary Survey 
 2. ประเมินอาการผูปวยเพ่ิมเติมตามหลัก Secondary Survey เพ่ือวิเคราะห
ปญหาท่ีซอนเรน อยางเปนระบบ  โดยเฉพาะอยางย่ิงในผูปวยท่ีไดรับอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ  และ
ภายหลังการแกไขภาวะฉุกเฉินท่ีคุกคามชีวิต  
  2.1 การประเมินอาการและส่ิงผดิปกตติั้งแตศรีษะจรดปลายเทา   
  2.2 กลไกการบาดเจ็บ  ในกรณีผูปวยไดรับบาดเจบ็ 
  2.3 การใชยา/การแพยา 
  2.4 ประวัติการเจบ็ปวยในอดตี 
 3. ประเมินอาการตอเนื่อง (Ongoing  Assessment)  และดูแลความเจ็บปวย
ตามภาวะของโรคหรือการเจ็บปวย    ตลอดระยะเวลาท่ีผูปวยอยูในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  จน
จําหนายออกจากหนวยงาน 
   3.1 ผูปวยฉุกเฉินมาก (Emergent) ไดรับการประเมินซ้ําทุก  10 - 15 
นาที 
   3.2 ผูปวยฉุกเฉิน (Urgent) ไดรับการประเมินซ้ําทุก  30 นาที 
   3.3 ผูปวยไมฉุกเฉิน (Non-urgent) ไดรับการประเมินซ้ําทุก 2 – 4 
ช่ัวโมง และบอยคร้ัง  ถาอาการเลวลงตามแนวปฏิบตัิในขอ 3.1 – 3.2 หรือตามแนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลเฉพาะโรค/กลุมอาการ 
   3.4 ผูปวยท่ีมีปญหาระบบประสาทหรือไดรับบาดเจ็บท่ีศีรษะ ตองประเมิน 
Glasgow Coma Score  ทุกราย               
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 4. บันทึกผลการประเมินอาการและอาการแสดงที่สําคัญท่ีตรวจพบ  ลงในแบบบันทึก
หรือบัตรตรวจโรค  และรายงานอาการผิดปกติแกแพทยเพ่ือการรักษาตอเนื่อง 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูปวยไดรับการเฝาระวังภาวะเส่ียง/อาการผิดปกติตลอดเวลาท่ีอยูใ นหนวยงาน 
 2. ผูปวยไดรับการแกไขอาการสําคัญท่ีคุกคามชีวิต อยางทันทวงที 
 
 

 2.3  การปฏิบัติการพยาบาล  
  พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการพยาบาลและการรักษาท่ีสอดคลอง

กับปญหาการเจ็บปวยของผูปวย  บรรเทาอาการรบกวนตาง ๆ  และสงเสริมความสุขสบายของผูปวย 
  

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. วินิจฉัยและวางแผนการพยาบาลตามความรุนแรงและเรงดวน 
 2. ใหการชวยเหลือ  แกไขบรรเทาอาการ และแกไขภาวะคุกคามชีวิตทันทีท่ีตรวจพบปญหา 
 3. ใหการพยาบาลเพ่ือตอบสนองความตองการดานรางกายและจิตใจระหวางอยูใน
หนวยงาน 
 4. ใหการบําบัดทางการพยาบาล (Nursing  Therapeutic) เพ่ือบรรเทาอาการ
ไมสุขสบาย  เชน อาการปวด  อาการหายใจไมสะดวก คล่ืนไส อาเจียน เปนตน 
 5. ใหการพยาบาลเพ่ือเตรียมความพรอมของผูปวยและญาติ  กรณีการเตรียมผาตัดฉุกเฉิน    
 6. กรณีสงตอหรือจําหนาย เตรียมความพรอมของผูปวยและครอบครัว  และประเมิน
สัญญาณชีพ  อาการและอาการแสดงซ้ํา  ถาอาการเลวลงจะตองแกไขตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติใน
การดูแลเฉพาะโรค/กลุมอาการของหนวยงาน 
 7. แจงอาการและอาการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน พรอมท้ังการรักษาพยาบาลทีใ่หกับ

ผูปวยและครอบครัว เปนระยะ 
 8. ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะสวนหนึ่งของทีมสุขภาพ รายงาน/ใหขอมูลแพทยตามข้ันตอน
การปฏิบัติของหนวยงาน   เพ่ือประโยชนในการกําหนดวิธีการรักษาพยาบาลที่ถูกตองแกผูปวย   
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 9. บันทึกการปฏิบัติการรักษาพยาบาลและเวลาท่ีให ลงในแบบบันทึกหรือบัตรตรวจ
โรค   
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
  1. ผูปวยไดรับการแกไขอาการสําคัญท่ีคุกคามชีวิต อยางทันทวงที 
 2. ผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลครบถวนตามแผนการรักษา 
 3. ผูปวยไดรับการบรรเทาอาการรบกวนตาง ๆ และสงเสริมความสุขสบายระหวางอยู
ในหนวยงาน 
 4. ผูปวยไดรับการเตรียมความพรอมท้ังรางกายและจิตใจเพ่ือการรักษาตอเนื่อง/สงตอการ
รักษา  
 5. ผูปวยจําหนายไดรับการเตรียมความพรอมปฏิบัติกิจกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
และเฝาระวังอาการท่ีสําคัญได 
 2.4  การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธการพยาบาล 

  พยาบาลวิชาชีพ ประเมินการตอบสนองตอการรักษาพยาบาลของผูปวย ท่ีสัมพันธ

กับการรักษาพยาบาลที่ใหและผลลัพธท่ีคาดหวัง 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประเมินผลการตอบสนองตอการรักษาพยาบาลของผูปวยอยางตอเนื่อง บนพื้นฐาน
ผลลัพธท่ีพึงประสงคของการรักษาพยาบาลและสอดคลองกับสภาวะการเจ็บปวยของผูปวย 
 2. เปดโอกาสใหผูใชบริการและครอบครัว มีสวนรวมในการรับรูการประเมินการ 

ตอบสนองตอการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธท่ีคาดหวัง 
 3. ปรับเปล่ียนแผนการพยาบาล บนพ้ืนฐานการตอบสนองตอการรักษาพยาบาลของ 
ผูปวย 
 4. บันทึกการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน  ลงในแบบ

บันทึกหรือบัตรตรวจโรค  และรายงานอาการผิดปกติ/เปล่ียนแปลงแกแพทยเจาของไขเพ่ือการ
รักษาตอเนื่อง 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
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 1. ผูปวยไดรับการประเมินผลการตอบสนองตอการรักษาพยาบาลตลอดเวลาท่ีผูปวย
อยูในหนวยงาน 
 2. ผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลตามการตอบสนองตอการรักษาพยาบาลของผูปวย
แตละราย 
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  การดูแลตอเน่ือง  
 
 พยาบาลวิชาชีพ วางแผนการดูแลรักษาตอเนื่อง ตามมาตรฐานการสงตอ

ผูปวยท่ีเหมาะสมและใหการดูแลผูปวยระหวางการสงตอท่ีมีประสิทธิภาพ    
 
 แนวทางปฏิบัติ 

 1. การเตรียมความพรอมกอนสงตอผูปวย  
  1.1 ผูปวยและครอบครัว 

  1.1.1 ประเมินสภาพผูปวย  ดูแลใหการพยาบาลผูปวยตามปญหาและ

ความตองการ  แกไขภาวะฉุกเฉินและคุกคามชีวิตผูปวยกอนการสงตอ 
   1.1.2 ใหคําแนะนําผูปวยและครอบครัวเร่ืองการรักษาตอเนื่อง 
  1.2 พยาบาลผูนําสง 
   1.2.1  ศึกษาขอมูลการเจ็บปวยของผูปวยท่ีจะสงตอ เพ่ือเปนขอมูล

สําหรับการคาดการณแนวโนมปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผูปวยระหวางการสงตอการรักษา 
   1.2.2 ตรวจสอบอุปกรณและเวชภัณฑใหมีความพรอมท่ีจะใชงานระหวาง
การสงตอ 

  1.3 การประสานงาน 
   1.3.1 สรุปปญหาและการรักษาพยาบาลที่ผูปวยได รับระหวางอยูใน

หนวยงาน  
   1.3.2 บันทึกขอมูลผูปวยท่ีครอบคลุมปญหา  การรักษาพยาบาลท่ีไดรับ  
พรอมผลการตรวจอ่ืน ๆ 
  1.3.3 ประสานงานหนวยงาน/โรงพยาบาลท่ีจะรับผูปวย  โดยมีการให

ขอมูล เก่ียวกับช่ือ-สกุลผูปวย  อายุ  การวินิจฉัยโรคเบื้องตน  สาเหตุการสงตอ  การ

รักษาพยาบาลที่ไดรับ ส่ิงท่ีตองเตรียมรับผูปวย  และสิทธิการรักษา  
 2. การดูแลผูปวยระหวางนําสง 
  2.1 ประเมินอาการเปล่ียนแปลงทางคลินิก ตามปญหาและความตองการขณะ

นําสงผูปวย 

มาตรฐานที่ 3 
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  2.2 กรณีสงตอผูปวยรับการรักษาโรงพยาบาลอื่น 
    2.2.1 วัดสัญญาณชีพและประเมินอาการเปล่ียนแปลงทางคลินิก ตาม

ปญหาและความตองการ 
    2.2.2 ใหการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง ตามปญหาและความตองการของ    
ผูปวยแตละราย 
    2.2.3 ใหการชวยเหลือเบื้องตนเพ่ือแกไขภาวะฉุกเฉิน หรือขอความ     
ชวยเหลือเบื้องตนตามระบบและนําสงโรงพยาบาลท่ีเหมาะสม 
  3. สรุปขอมูลปญหาและการรักษาพยาบาลผูปวยระหวางนําสง พรอมเอกสาร

ประจําตัว ผูปวยใหกับแพทยหรือพยาบาลที่รับสงตอผูปวย 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูปวยปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนท่ีปองกันไดหรือภาวะฉุกเฉินท่ีคุกคามชีวิต 
ระหวางการเคล่ือนยายและสงตอ 
 2. ผูปวยไดรับการดูแลตอเนื่องทันทีท่ีถึงหนวยงาน/โรงพยาบาลท่ีรับสงตอผูปวย 
 
 
            การสรางเสริมสุขภาพ 
 
  พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการพยาบาลที่มีเปาหมายเพ่ือสรางเสริมสุขภาพของ

บุคคลแบบองครวม โดยมุงเนนปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน (Potential  Health  Problem)   
 
 แนวทางปฏิบัติ 
  1. ประเมินภาวะเครียดและความวิตกกังวลของผูปวยและครอบครัว  เพื่อเปนขอมูล
ในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่ชวยใหผูปวยและครอบครัวจัดการกับความเครียด     

อันเนื่องมาจากการเจ็บปวยและการสูญเสีย   

มาตรฐานที่ 4 
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  2. วางแผนและปฏิบัติการพยาบาลท่ีครอบคลุมการใหความรู/คําแนะนําเก่ียวของ
กับการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันการบาดเจ็บและการเจ็บปวย  กิจกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
 3. ประเมินความกาวหนาภาวะสุขภาพผูปวยท้ังรางกายและจิตใจ พรอมท้ังปรับปรุง
แผนการสรางเสริมสุขภาพดานรางกายและจิตใจใหเปนปจจุบัน 

 4. บันทึกกิจกรรมการใหการพยาบาลและผลของการพยาบาล  

 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
  1. ผูปวยและครอบครัวสามารถจัดการกับความเครียดอันเนื่องมาจากการเจ็บปวย
และการสูญเสียไดอยางเหมาะสม 
  2. ผูปวยไมกลับมารักษาซํ้าภายใน 48 ช่ัวโมง ดวยอาการรุนแรงจากสาเหตุความ
ไมรูวิธีการเฝาสังเกตอาการผิดปกติหรือการดูแลสุขภาพตนเอง 
  3. ลดอัตราการกลับเปนโรคซ้ําหรือความรุนแรง/กาวหนาของการเจ็บปวยท่ี
สามารถควบคุมได  
  4 ประชาชนสามารถปฏิบัติกิจกรรมดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม 
  5. ผูปวยและครอบครัวไดรับการสรางเสริมสุขภาพเหมาะสมกับปญหาและความ
ตองการ 
 
 
  การคุมครองภาวะสุขภาพและปองกันความเสี่ยง   
 
  พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการพยาบาลที่มีเปาหมายในการคุมครองภาวะสุขภาพ

ของผูปวย  เพ่ือความปลอดภัยของผูปวยอยางตอเนื่อง 
 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1. ระบุตัวผูปวย (Patient  Identification) ใหชัดเจน  เพ่ือปองกันความ
ผิดพลาดในการรักษาพยาบาล  โดยเฉพาะผูปวยไมรูสึกตัว 

มาตรฐานที่ 5 
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  2. ประเมินผูปวยถึงภาวะเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณท่ีไมพึงประสงค  เชน 
การตกเตียง  การหนีออกจากโรงพยาบาล  และวางแผนการดูแลตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติของหนวยงาน 
  3. ใชหลักการ “Six  Right : Right Drug,  Right Dose, Right 
Route, Right  Time, Right Patient, Right Documentation” ในการ
บริหารยา/สารน้ํา และเลือดในผูปวยทุกราย 
 4. ประเมินผูปวยในรายท่ีไดรับการผูกยึด (Restraint)  เปนระยะอยางตอเนื่อง 
เก่ียวกับการไหลเวียนโลหิตและการบาดเจ็บบริเวณแขน ขาท่ีมีการผูกยึด  สภาพการขาดน้ํา  ความ
ตองการน้ํา  อาหารและการขับถาย  และระดับความรูสึกตัว 
 5. ปฏิบัติงานตามมาตรการการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  ใน   
กิจกรรมท่ีมีการสอดใสอุปกรณการตรวจรักษาเขาสูรางกายผูปวยอยางเครงครัด 
 6. เฝาระวังการเปล่ียนแปลงของสัญญาณชีพ  และคาดการณอันตรายที่อาจเกิด

ข้ึนกับผูปวย เพ่ือรายงานแพทยใหการรักษาไดอยางทันทวงที 
  7. ควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมในหนวยงานใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อใหผูปวย
ปลอดภัยจากการแพรกระจายของเช้ือโรค 
   8. บันทึกการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการคุมครองภาวะสุขภาพ  และรายงานผูเก่ียวของ
ทราบกรณีเกิดเหตุการณไมพึงประสงค  
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
   1. ผูปวยไมเกิดภาวะแทรกซอนท่ีปองกันไดหรือการบาดเจ็บเพ่ิมระหวางการ
รักษาพยาบาลในหนวยงาน  
  2. ผูปวยไมเกิดอุบัติการณท่ีปองกันได 
 
 
   การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ   
 
  พยาบาลวิชาชีพ ใหขอมูลและความรูเก่ียวกับความเจ็บปวยของผูปวยแกผูปวย

และครอบครัวอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานที่ 6 
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 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประเมินความตองการและความพรอมในการรับรูเก่ียวกับอาการและภาวะความเจบ็ปวย 
เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการใหขอมูล 
 2. วางแผนการใหขอมูลรวมกับแพทยผูดูแล  และเปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัวมีสวน
รวม 
 3. จัดระบบการใหขอมูลแกผูปวยและครอบครัวตามแผนท่ีวางไว  สอดคลองกับปญหาความ
ตองการ และเหมาะสมกับสถานการณ 
 4.  ประสานงานกับแพทยผูดูแล  เพ่ือใหแพทยเปนผูใหขอมูลเก่ียวกับการพยากรณโรค  การ
วินิจฉัย  การแจงขาวรายแกผูปวยและครอบครัว 
 5.  จัดโปรแกรมการใหขอมูลแกผูปวยและครอบครัว  ในเร่ืองตอไปนี้เปนอยางนอย 
  5.1 สิทธิท่ีพึงมีและพึงไดรับจากโรงพยาบาลและทีมสุขภาพ 
  5.2 การใชสถานท่ี  ส่ิงแวดลอม  ส่ิงอํานวยความสะดวก และแหลงประโยชนใน

โรงพยาบาล 
  5.3 กฎระเบียบของโรงพยาบาลท่ีเก่ียวของ  กรณีเม่ือมาใชบริการ 
  5.4 การรักษาพยาบาลที่ผูปวยจะไดรับเม่ืออยูโรงพยาบาล 
 6.  ใหขอมูล  เหตุผล  และความจําเปนของการลงนามยินยอมรับการรักษา 
 7.  กรณีผูปวยกลับบาน  ใหคําแนะนาํเก่ียวกับการดูแลตนเอง และอาการผดิปกติท่ีตอง
รับมาพบแพทย 
 8. กรณีผูปวยไมสมัครใจรับการรักษา  ใหคําแนะนาํเก่ียวกับการดแูลตนเองและอาการผดิปกติ
ท่ีตองรีบมาพบ  พรอมกับใหผูปวยหรือผูดูแลท่ีมีสิทธรัิบผิดชอบตามกฎหมาย ลงลายมือช่ือกํากับ
เพ่ือเปนหลักฐานของเจตจาํนงค หรือปฏิบตัิตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติของแตละหนวยงาน 
 9.  กรณีการแจงขาวราย 
 9.1  ประเมินความพรอมของผูปวยหรือครอบครัวกอน  และพิจารณาหาวิธีการ
แจงขอมูลอยางเหมาะสม  พรอมกับประสานกับแพทยผูดูแล เปนผูใหขอมูลแกผูปวยหรือญาต ิ
 9.2  เปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัวระบายความรูสึกและซักถาม  เพ่ือใหเกิด
ความกระจางของขอมูลท่ีไดรับ 
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 ผลลัพธที่คาดหวัง 
  1. ผูปวยไดรับขอมูลและความรูเก่ียวกับความเจ็บปวย  แผนการดูแลรักษาผูปวยตาม
ความเหมาะสม  รวมถึงแนวทางการดูแลตนเองตอเนื่องกอนกลับบานหรือสงตอการรักษา 
 2. ผูปวยไมเกิดอุบัติการณการกลับมารักษาซํ้าดวยอาการรุนแรงจากสาเหตุความไมรู
วิธีการเฝาสังเกตอาการผิดปกติ/การดูแลสุขภาพตนเอง 
 3. ผูปวยและครอบครัวได รับการปฏิบัติ ท่ี เอาใจใสตอความทุกขและมีความ
ละเอียดออน ตอความเจ็บปวยและใสใจในมิติของความเปนมนุษย 
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  การพิทักษสิทธิผูปวย  
 

 พยาบาลวิชาชีพ ใหการดูแลผูปวยอยางมีศักดิ์ศรี และเคารพคุณคาความเปน
มนุษย  ตลอดจนการพิทักษสิทธิตามขอบเขต บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
  1. ปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางที่หนวยงานกําหนด และมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐาน

จริยธรรม 
  2. ปฏิบัติการพยาบาลแกผูปวยอยางใหเกียรติและเทาเทียมกัน  โดยคํานึงถึงสิทธิ  และ
ความเปนปจเจกบุคคลของผูปวย   
  3. ปฏิบัติการพยาบาลท่ีคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวของผูปวย (Patient’s Right to 
Privacy) 
  4. ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงการรักษาความลับขอมูลของผูปวย  เวนแตจะไดรับ
ความ  ยินยอมจากผูปวยหรือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 
  5. ปฏิบัติการพยาบาลดวยความเอ้ืออาทร (Compassionate Care)  แกผูปวย
ทุกราย  โดยไมคํานึงถึงอายุ  เพศ  เช้ือชาต ิ ศาสนา 
 6. ใหขอมูลแกผูปวยและ/หรือครอบครัว  อยางชัดเจนถึงความจําเปนเก่ียวกับการตรวจรักษา
ตาง  ๆ ทุกคร้ังกอนการตรวจรักษา 
 7. ใหขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอยแกผูปวย  ไดแก ระยะเวลารอคอย  ข้ันตอนในการ
รับการตรวจรักษา  คูมือหรือขอแนะนาํในการปฏิบัตติัวของผูปวย 
 8. ชวยเหลือผูปวยและ/หรือครอบครัวใหมีสวนรวมตดัสินใจเก่ียวกับการรักษา  โดย

คํานึงถึงสิทธิของผูปวยในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา   
 9. ปฏิบตัิตอผูปวยท่ีจําเปนตองแยก ผูกยึดตองมีเหตผุลทางคลินิกท่ีสมควร   พรอมท้ัง
บันทึกไวเปนหลักฐานในเวชระเบียนผูปวย 
 10. อธบิายหรือช้ีแจงผูปวยและ/หรือครอบครัวใหเขาใจถึงความสําคญัของการ
รักษาพยาบาลกอนลงนามยินยอมรับการรักษา (Informed  Consent)   
 11. กรณีผูปวยขอกลับบานโดยไมสมัครใจรับการรักษา  ตองใหคาํแนะนาํหรือ

เอกสารการดูแลตนเอง และซักซอมความเขาใจเก่ียวกับการสังเกตอาการและการกลับเขารับการรักษาใน

มาตรฐานที่ 7 
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โรงพยาบาล และใหผูปวย/ผูดูแลท่ีมีสิทธิรับผิดชอบผูปวยตามกฎหมายลงลายมือชื่อกํากับ เพื่อแสดง

การยอมรับและเขาใจในคาํอธิบายไวเปนหลักฐาน 
 12. ชวยเหลือ ใหขอมูล และคําปรึกษาแกครอบครัวผูปวยหลังจากผูปวยเสียชีวิต  
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูปวยไดรับการพิทักษสิทธิอยางเหมาะสม 
  2. ผูปวยไดรับบริการจากบุคลากรพยาบาล  โดยไมมีการละเมิดสิทธ ิ
 

  การ บันทึกทางการพยาบาล  
 
 พยาบาลวิชาชีพ บันทึกขอมูลทางการพยาบาลอยางมีคุณภาพ เพ่ือส่ือสารกับ
ทีมงานและทีมสหสาขาวิชาชีพ  และใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
  1. กําหนดแบบฟอรมและแนวทางการบันทึกขอมูลทางการพยาบาล ถูกตองและ

ตอเนื่อง  ตั้งแตแรกรับจนจําหนาย  ครอบคลุมเก่ียวกับ 
   1.1 การประเมินสภาพผูปวยตั้งแตแรกรับและตอเนื่อง 
   1.2 ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล หรือปญหาและความตองการดานรางกายและ

จิตวิญญาณ 
   1.3 แผนการพยาบาลท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการ 
   1.4 กิจกรรมการพยาบาล 
   1.5 ผลลัพธของการพยาบาล 
  2. บันทึกขอมูลทางการพยาบาลใหครอบคลุม ถูกตอง และตอเนื่อง  ตลอดระยะของ
การดูแลตามมาตรฐานหรือแนวทางการบนัทึกขอมูลทางการพยาบาล  และขอความท่ีบันทึกชัดเจน 
กะทัดรัด  สามารถส่ือความหมายแกทีมสหสาขาวิชาชีพ 
  3. ตรวจสอบความถูกตอง  เช่ือถือไดของขอมูลท่ีบันทึก 
 4.  ทบทวนเอกสารรายงาน  เพ่ือตรวจสอบความครบถวนสมบูรณในการใหการดูแล 
  5.  นําผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

มาตรฐานที่ 8 
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  1. บันทึกทางการพยาบาลสะทอนถึงภาวะสุขภาพ  การเปล่ียนแปลงภาวะสุขภาพ 
และคุณภาพในการดแูลผูปวยไดครบถวนและตอเนื่อง 
  2. บันทึกทางการพยาบาลสามารถเปนเคร่ืองมือส่ือสารใหทีมสหสาขาวิชาชีพใช
ประโยชนในการดูแล และสามารถเปนหลักฐานทางกฎหมายได 

เกณฑชี้วัดคณุภาพการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ก.  

   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที ่1  ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   
1. รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุ 100% 1. จํานวนแผนงาน/โครงการท่ี 
 ตามเปาหมาย          บรรลุตามเปาหมาย 
      จํานวนแผนงาน/โครงการ 
               ท้ังหมด 
มิติที ่2  ดานคุณภาพการใหบริการ 
       พยาบาล 

  

1. รอยละของผูปวยไดรับการคดักรอง  100% 1.  จํานวนผูปวยท่ีไดรับการ 
 ถูกตอง         คัดกรองถูกตอง 
    จํานวนผูปวยท่ีไดรับการ 

          คัดกรองท้ังหมด 
2. ความปลอดภยัของผูปวย   
 2.1 รอยละของผูปวยท่ีอยูใน

ภาวะ 
100%  2.1 จํานวนผูปวยท่ีอยูในภาวะ 

  คุกคามชีวิตไดรับการแกไขทันที

  ภายใน 4 นาที 
  คุกคามชีวิตไดรับการแกไข 

     ทันทีภายใน 4 นาที 

  จํานวนผูปวยท่ีอยูในภาวะ

  คุกคามชีวิตท้ังหมด 
 2.2 จํานวนอุบตัิการณการระบุ 0  2.2 ตรวจสอบจาก

x100 

x100 

x100 
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ตัว เอกสารรายงาน

  ผูปวยผิดคน  อุบัติการณ 
 
 

 

 

 

 
 

ข.  
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

 2.3 จํานวนอุบตัิการณการรักษา 0  2.3 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน  
  พยาบาลผิดคน  อุบัติการณ 
 2.4 จํานวนอุบตัิการณการ

บาดเจ็บ 
0  2.4 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน  
  เพ่ิมจากการเคล่ือนยาย  อุบัติการณ 
 2.5 จํานวนอุบตัิการณการเกิด

ภาวะ 
0  2.5 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน  
  แทรกซอนท่ีปองกันได  อุบัติการณ 
 2.6 จํานวนอุบตัิการณความ

ผิดพลาด 
0  2.6 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน  
  ในการบริหารยา  (Drug   อุบัติการณ 

  Administration Error)   
 2.7 จํานวนอุบตัิการณความ

ผิดพลาด 
0  2.7 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน  
  ในการใหเลือด และ/หรือ  อุบัติการณ 
  สวนประกอบของเลือด   
 2.8 จํานวนอุบัติการณการตายที่ 0  2.8 ตรวจสอบจาก
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สามารถ เอกสารรายงาน

  ปองกันได (Preventable 
Death) 

 อุบัติการณ 

3. รอยละของผูปวยท่ีสงตอไดรับการดแูล  80% 3.  จํานวนผูปวยท่ีสงตอไดรับ  

 ตอเนื่องทันทีท่ีถึงโรงพยาบาล   การดูแลตอเนื่องทันที 
            ท่ีถึงโรงพยาบาล 
  จํานวนผูปวยท่ีสงตอท้ังหมด

4. จํานวนอุบตัิการณการกลับมารักษาซํ้า 0 4. ตรวจสอบจากเอกสารการรับผูปวย 
 ภายใน 48 ช่ัวโมง ดวยอาการรุนแรง  และรายงานการซักประวัติผูปวย

 จากสาเหตุความไมรูวิธีการเฝาสังเกต   
 อาการผดิปกติหรือการดูแลสุขภาพ   
 ตนเอง   
   
   
 
 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

5. การรองเรียนของผูใชบริการ   
 5.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ

การ 
0  5.1 ตรวจสอบจากเอกสารขอ

รองเรียน 
  ละเมิดสิทธิของผูปวย  เก่ียวกับการละเมิดสิทธิผูปวย

 5.2 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0  5.2 ตรวจสอบจากเอกสารขอ

รองเรียน 
  พฤติกรรมบริการของบุคลากร  เก่ียวกับพฤตกิรรมบริการของ

  ทางการพยาบาล  บุคลากรทางการพยาบาล

x100 
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 5.3 รอยละของการแกไข และ/
หรือ 

100%  5.3 จํานวนขอรองเรียนท่ีไดรับ

  การตอบกลบัขอรองเรียนของ          การแกไข/ตอบกลับ 
  ผูใชบริการ  จํานวนขอรองเรียนท้ังหมด

6. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ  85% 6. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 
 ตอบริการพยาบาล          ผลรวมคะแนนเต็ม 

        ของแบบสอบถาม 
7. รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนได  85% 7. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 
 สวนเสียตอบริการพยาบาล     ผลรวมคะแนนเต็มของ 
           แบบสอบถาม 
   
   
 
 
 
 

x10

x10

x10
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที ่3  ดานประสิทธิภาพของการ   
       ปฏิบัติการพยาบาล   
1. ผลิตภาพ (Productivity) ของ 90-

110%
1. จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 

 หนวยงานอยูในเกณฑมาตรฐาน            ท่ีตองการ 
  จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานจริง

2. จํานวนยา/เวชภัณฑ/อุปกรณทางการ 0 2. ตรวจสอบจากผลการสํารวจยา/ 
 แพทย หมดอายุเหลือคาง   เวชภัณฑ/อุปกรณทางการแพทย 
  หมดอายุในแตละเดือน 
3. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 3. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 
 ปฏิบัตติามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบตั ิ         ท่ีปฏิบัตติามมาตรฐาน/ 
 ท่ีกําหนดไว     แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว
  จํานวนบุคลากรพยาบาลท้ังหมด

4. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 4. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 
 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการ     ปฏิบตัิการพยาบาลโดยใช
 พยาบาลไดถูกตอง  กระบวนการพยาบาลไดถูกตอง

      จํานวนบคุลากรทางการ 
          พยาบาลท้ังหมด 
   
มิติที ่4  ดานการพัฒนาองคกร   
1. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลม ี  80% 1. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 
 สมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด      ท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑ
              ท่ีกําหนด 
      จํานวนบคุลากรทางการ 
           พยาบาลท่ีไดรับการ 

     ประเมินสมรรถนะท้ังหมด

x10

x10

x10

x10
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  ก.  

ตัวช้ีวัด เกณฑ ข. แหลงขอมูล/วิธี
ตรวจสอบ/วิธีคํานวณ

  ค.  

2. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 2. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 
 ไดรับการอบรมเก่ียวของกับงานท่ี    ท่ีไดรับการอบรมเก่ียวของ
 รับผิดชอบ เฉล่ียอยางนอย 10 วัน/     กับงานท่ีรับผิดชอบเฉล่ีย

 คน/ป       อยางนอย 10 วัน/คน/ป 

      จํานวนบคุลากรทางการ 
          พยาบาลท้ังหมด 

3. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 3. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 
 ไดรับการอบรมฟนฟูทักษะการชวย   ท่ีไดรับการอบรมฟนฟูทักษะ
 ฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน อยางนอย   การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
 1 คร้ัง/คน/ป       อยางนอย 1 คร้ัง/คน/ป 
      จํานวนบคุลากรทางการ 
          พยาบาลท้ังหมด 
4.  รอยละของพยาบาลวิชาชีพไดรับการ 100% 4.   จํานวนพยาบาลวิชาชีพท่ีไดรับ 
 อบรมฟนฟูทักษะการชวยฟนคืนชีพ       การอบรมฟนฟูทักษะการชวย
     ข้ันสูง อยางนอย 1 คร้ัง/คน/ป        ฟนคนืชีพข้ันสูง อยางนอย

                  1 คร้ัง/คน/ป 
  จํานวนพยาบาลวิชาชีพท้ังหมด

5. จํานวนอุบตัิการณการเกิดอุบัติเหต ุ 0 5. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 
    จากการปฏิบตัิงานของบคุลากรทาง  อุบัติการณ

    การพยาบาล   
   

x10

x10

x10
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ค.  
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

6. รอยละความพึงพอใจในงาน/  80% 6. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 
 บรรยากาศการทํางานของบคุลากร  ของบุคลากรทางการพยาบาล

 ทางการพยาบาล       ผลรวมคะแนนเต็ม 
       ของแบบสอบถาม 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x10



บ
ทท่ี 4 งานผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 160 

บรรณานุกรม 
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บทที่  5 

มาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยใน 

 

  การบริการพยาบาลผูปวยใน  เปนบริการพยาบาลผูปวยทุกประเภทท่ีรับไวรักษาโดย

พักคางในโรงพยาบาล  แยกเปนหอผูปวยตางๆตามการบริหารจัดการของแตละโรงพยาบาล  เชน  

หอผูปวยอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม นรีเวชกรรม สูติกรรมหลังคลอด และหอผูปวย

พิเศษ  เปนตน  พยาบาลท่ีปฏิบัติการพยาบาลผูปวยในตองใชความรูความสามารถเชิงวิชาชีพ  

เพ่ือใหเกิดการดูแลตอเนื่อง  ผูปวยปลอดภัยจากภาวะอันตรายที่คุกคามชีวิต  ไมมีภาวะแทรกซอน

ท่ีปองกันได และสามารถดูแลตนเองพรอมท่ีจะกลับมาดํารงชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละ

บุคคล 

  มาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยใน  ประกอบดวย  4  สวน  คือ 

  1. ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลผูปวยใน ประกอบดวย 2 หมวด คือ 

   1.1 ลักษณะของงานบริการพยาบาลผูปวยใน   

   1.2 การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

  2. มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลผูปวยใน  แบงเปน  7  หมวด  ไดแก 

   2.1 การนําองคกร 

   2.2 การวางแผนยุทธศาสตร 

   2.3 การมุงเนนผูใชบริการ 

   2.4 การวัด  การวิเคราะห  และการจัดการความรู 

   2.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

   2.6 การจัดการกระบวนการ 

   2.7 ผลลัพธการดําเนินการ 

 

   สําหรับการบริหารงานบริการพยาบาลผูปวยในนั้น  สามารถใชมาตรฐานการ

บริหารการพยาบาลขององคกรพยาบาล  ไปประยุกตเปนแนวทางในการบริหารงานบริการพยาบาล

ผูปวยใน  ไดท้ัง 7 หมวดดังกลาว  ท้ังนี้เนื่องจากแนวทางการบริหารการพยาบาลขององคกร

พยาบาลกับหนวยบริการพยาบาลผูปวยใน  ใชหลักการเดียวกัน  ดังรายละเอียดในบทท่ี  2 
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  3. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยใน  เปนขอกําหนดใหพยาบาลนําไป

ปฏิบัติการดูแลผูใชบริการ  ตั้งแตเร่ิมเขามาใชบริการในหนวยบริการจนออกจากหนวยบริการ    

รวมถึงการดูแลตอเนื่องท่ีบาน  ซึ่งแบงเปน 11 มาตรฐาน ประกอบดวย 

   มาตรฐานท่ี  1 การประเมินปญหาและความตองการ 

   มาตรฐานท่ี  2 การวินิจฉัยการพยาบาล 

   มาตรฐานท่ี  3 การวางแผนการพยาบาล 

   มาตรฐานท่ี  4 การปฏิบัติการพยาบาล 

   มาตรฐานท่ี  5 การวางแผนจําหนายและการดูแลตอเนื่อง 

    มาตรฐานท่ี  6 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 

   มาตรฐานท่ี  7 การสรางเสริมสุขภาพ 

   มาตรฐานท่ี  8 การคุมครองภาวะสุขภาพ 

   มาตรฐานท่ี  9 การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 

   มาตรฐานท่ี  10 การพิทักษสิทธิผูปวย 

   มาตรฐานท่ี  11 การบันทึกทางการพยาบาล 

  4. เกณฑช้ีวัดคุณภาพการพยาบาลผูปวยใน  เปนผลของการปฏิบัตติามมาตรฐาน

การพยาบาล  ท้ังมาตรฐานการบริหารการพยาบาลและมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล  ซึ่ง

แบงเปน  4  มิต ิ ประกอบดวย 

   มิติท่ี  1 ดานประสิทธผิลตามพนัธกิจ 

   มิติท่ี  2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล 

   มิติท่ี  3 ดานประสิทธภิาพของการปฏิบัติการพยาบาล 

   มิติท่ี  4 ดานการพัฒนาองคกร 
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ลักษณะสําคญัของงานบริการพยาบาลผูปวยใน 

 
 ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลผูปวยใน คือ ภาพรวมของงานบริการพยาบาล
ผูปวยใน  ซึ่งเปนส่ิงสําคัญท่ีมีผลตอการดําเนินการและการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลผูปวยใน  ประกอบดวย 2 สวน คือ           

1) ลักษณะของงานบริการพยาบาลผูปวยใน  2) การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 
I. ลักษณะของงานบริการพยาบาลผูปวยใน 
 งานบริการพยาบาลผูปวยใน  จะตองอธิบายถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจ
ของงานบริการพยาบาลผูปวยใน ดังนี้ 
 1. งานบริการพยาบาลผูปวยใน  กําหนดแผนภูมิโครงสรางการบริหารการพยาบาล

เปนปจจุบันระบุหนวยงานในความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชาและสายการประสานงานของ

หนวยงานในความรับผิดชอบและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 2. ผูบริหารสูงสุดของงานบริการพยาบาลผูปวยใน คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความรู  

ความสามารถในการบริหารการพยาบาลผูปวยใน ใหบรรลุตามพันธกิจและนโยบายท่ีกําหนด  และ

รวมเปนกรรมการบริหารขององคกรพยาบาล 

 3. งานบริการพยาบาลผูปวยใน  กําหนดลักษณะพ้ืนฐานของหนวยงานท่ีครอบคลุม

ประเด็นตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

  3.1 วัฒนธรรมของหนวยงานท่ีครอบคลุมหนวยบริการยอยในความรับผิดชอบ 

  3.2 เปาประสงคหลักของการบริการพยาบาลท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและ    

เปาหมายขององคกรพยาบาล 

  3.3 พันธกิจของงานท่ีสะทอนใหเห็นถึงการบริหารและการจัดระบบบริการ

พยาบาลและกระบวนการพัฒนางานบริการพยาบาลผูปวยใน 

  3.4 คานิยมของงานบริการพยาบาลผูปวยใน (Value) ท่ีสะทอนใหเห็นถึงคุณคา

ในการใหบริการที่ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ตามบริบทของหนวยงาน  เชน 

   3.4.1 ผูใชบริการเปนศูนยกลาง  (Customer Focus) 

   3.4.2 การบริการที่เปนเลิศและปลอดภัยตอผูใชบริการ  (Excellence and  

Safety) 
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   3.4.3 การทํางานเปนทีม  (Teamwork) 

   3.4.4 คุณธรรมและจริยธรรมการใหบริการ  (Integrity) 

   3.4.5 ความเปนอิสระทางวิชาชีพ  (Autonomy) 

   3.4.6 องคกรแหงการเรียนรู  (Learning  Organization) 

 4. งานบริการพยาบาลผูปวยใน  กําหนดขอบเขตการบริการของหนวยงานเปน

ปจจุบันและครอบคลุมการใหบริการพยาบาล  ดังนี้ 

  4.1 การบริการพยาบาลผูปวยในตั้งแตแรกรับจนกระท่ังจําหนาย 

  4.2 การดูแลผูปวยในตอเนื่องจากโรงพยาบาลสูครอบครัว/ชุมชน 

  4.3 การสงตอผูปวยเพ่ือการดูแลรักษาตอเนื่อง 

  4.4 การใหขอ มูลและความรูทางด านสุขภาพแกประชาชน   (Health 

Information) 

  4.5 การสรางเสริมสุขภาพของผูปวยและประชาชน  (Health  Promotion) 

  4.6 การธํ า ร ง ไว ซึ่ งภาวะสุ ขภาพของผู ป วยและประชาชน   (Health  

Maintainance) 

  4.7 การคุมครองภาวะสุขภาพของผูปวยและประชาชน  (Health Protection) 

  4.8 การพิทักษสิทธิผูปวย 

 5. งานบริการพยาบาลผูปวยใน  กําหนดขอบเขตการบริหารงานครอบคลุมการ

ใหบริการพยาบาลในประเด็นตอไปนี้ 

  5.1 การกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดบริการพยาบาล 

  5.2 การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 

  5.3 การจัดการและการพัฒนากําลังคนดานการพยาบาล 

  5.4 การจัดการทรัพยากรเก่ียวกับอุปกรณ เคร่ืองมือ สถานท่ี และงบประมาณ 

  5.5 การบริหารจัดการตนทุนดานการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ 

  5.6 การติดตาม กํากับการปฏิบัติงานของพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  5.7 การจัดการความปลอดภัย 

  5.8 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาล 

  5.9 การสนับสนุนการทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 

  5.10 การสนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยมาใช 
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  5.11 การสรางการมีสวนรวมกับองคกรในชุมชนและสังคม 

  5.12 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน 

 6. งานบริการพยาบาลผูปวยใน  กําหนดแนวทางและกระบวนการใหบริการ

พยาบาลแกผูใชบริการที่ครอบคลุมการบริการพยาบาล  ท้ังในโรงพยาบาลและการดูแลผูปวย     

ตอเนื่องในชุมชน 

 7. งานบริการพยาบาลผูปวยใน  ระบุลักษณะโดยรวมของบุคลากรทางการพยาบาล

ตามความเปนจริงในปจจุบัน  เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของงาน  โดยกําหนดใหครอบคลุมประเด็น

ตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

  7.1 จํานวนชวงอายุ  เพศ  วุฒิการศึกษา 

  7.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหนาท่ี เชน ความแตกตาง

ทางดานวัฒนธรรม  และสายงานตาง ๆ  ซึ่งอาจจะมีผลตอการปฏิบัติงาน 

  7.3 ขอกําหนดพิเศษทางดานสุขภาพ  ความปลอดภัย  และอ่ืน ๆ  เชน  

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโรคติดตอ จําเปนตองไดรับการปองกันและตรวจสุขภาพอยางตอเนื่อง  

เปนตน 

 8. งานบริการพยาบาลผูปวยใน  กําหนดทรัพยากรดานการจัดการท่ีสําคัญ ท่ีมีผล

ตอการปฏิบัติงานของหนวยงานบริการในความรับผิดชอบ  ใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

  8.1 อาคารและสถานท่ี 

  8.2 จุดท่ีใหบริการตาง  ๆ 

  8.3 เคร่ืองใชสํานักงานและคอมพิวเตอร 

  8.4 เคร่ืองมือทางการแพทย 

  8.5 เทคโนโลยีตาง ๆ  และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง  ๆ 

  8.6 ทรัพยากรดานการจัดการอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของแตละแหง 

 9. งานบริการพยาบาลผูปวยใน  กําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญ รวมท้ัง

กฎหมายตาง ๆ ท่ีหนวยงานใชเปนกฎระเบียบพิเศษ และมีความสําคัญตองานหลักของหนวยงาน 

(ไมรวมกฎระเบียบท่ัวไปท่ีบังคับกับทุกสวนราชการ)  โดยครอบคลุมกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญ 

ไดแก 

  9.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
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  9.2 แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการ

พยาบาล 

  9.3 แนวทางปฏิบัติดานสิทธิผูปวยสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล 

  9.4 กฎระเบียบและขอบังคับอ่ืน ๆ  ท่ีสําคัญสําหรับการประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลของแตละแหง 

 

II. การปรับปรุงผลการดําเนินงานของงานบริการพยาบาลผูปวยใน 

 1. งานบริการพยาบาลผูปวยใน  กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินการของ

หนวยงานอยางตอเนื่อง  เชน  การปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยใช  Public Sector Management  

Quality  Award  (PMQA),  Nursing  Quality  Assurance  (QA)  เปนตน 

 2. งานบริการพยาบาลผูปวยใน  กําหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุง

กระบวนการทํางานหลักอยางเปนระบบ   เชน  การวัดจากจุดคุมทุน  การวัดความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ  การลดคาใชจายโดยยังคงรักษาระดับคุณภาพ  เปนตน 

 3. งานบริการพยาบาลผูปวยใน  กําหนดแนวทางในการเรียนรูและแลกเปล่ียน 

เรียนรูภายในองคกรอยางเปนระบบ  เชน  แนวทางการจัดการความรูภายในองคกร  (Knowledge  

Management)  การทบทวนผลการดําเนินงานท่ีมีปญหาตาง ๆ  เปนตน 
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยใน 

 
  การประเมินปญหาและความตองการ 

 
 พยาบาลวิชาชีพประเมินปญหาและความตองการของผูปวยตั้งแตแรกรับ  จนกระท่ัง

จําหนาย และสื่อสารขอมูลท่ีประเมินไดระหวางทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง 

 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. การประเมินในระยะแรกรับ 

  1.1 ประเมินปญหาและความตองการของผูปวยเบื้องตนทันทีท่ีมาถึงหอผูปวย   
บนพ้ืนฐานของสัมพันธภาพอันด ี

  1.2 วินิจฉัยความรุนแรง  ความเรงดวนในการแกไขปญหา  และตัดสินใจให
การพยาบาล  เพ่ือบรรเทาความรุนแรงของปญหาทันที 

  1.3 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับประวัติความเจบ็ปวย การตรวจรางกาย  ผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ และการประเมินทางการพยาบาลใหเสร็จส้ินภายใน 24 ช่ัวโมง หลังรับ    

ผูปวยใหม 

  1.4 รวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใชในการวางแผนจําหนาย  เชน  แบบแผน 

การดําเนินชีวิต  การรับรูตอความเจ็บปวย  ภาวะสุขภาพ  ความเช่ือ  วัฒนธรรม  เศรษฐานะ และ
แหลงประโยชนดานสุขภาพ  เปนตน 

  1.5 กรณีผูปวยเด็กใหรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประวัติการรับภูมิคุมกัน พัฒนาการ            

ตามวัย  และแบบแผนการเล้ียงดู 

 2. การประเมินในระยะการดแูลตอเนื่อง 
  2.1 เฝาระวังสังเกตอาการ  อาการแสดงเปนระยะ ๆ  ตามแนวทางการดูแล   

ผูปวยเฉพาะโรค/กลุมอาการ  เพ่ือประเมินปญหา ความตองการของผูปวย และผลของการ

รักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานที่  1 



บ
ทที่ 5 งานผูปวยใน

 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 164

  2.2 ติดตามรวบรวมขอมูล  วิเคราะหผลการตรวจอ่ืน ๆ  เชน  การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ  การถายภาพรังสีหรือการตรวจพิเศษ  ใหพรอมเพ่ือการวินิจฉัยปญหา  ท้ังปญหา

ปจจุบัน และปญหาท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 3. การประเมินในระยะจําหนาย 

  3.1 ประเมินปญหาและความตองการของผูปวยซ้ํากอนจําหนาย  เก่ียวกับ 

   3.1.1 สภาพความพรอมดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม และ     
จิตวิญญาณ 

   3.1.2 ความรู ความสามารถ และทักษะในการดูแลตนเองของผูปวย 

และครอบครัว 

   3.1.3 ความตองการการดูแลตอเนือ่งและการเลือกใชแหลงประโยชน
ดานสุขภาพ  กรณีตองการความชวยเหลือ  เชน  สถานพยาบาลใกลบาน  องคกรในชุมชน  เปน
ตน 

  3.2 กรณีผูปวยวาระสุดทายควรประเมินซ้ํา  เก่ียวกับ 

   3.2.1 การยอมรับการเจ็บปวยของผูปวยและครอบครัว 
   3.2.2 ความเช่ือทางศาสนา  วัฒนธรรม และสังคม 

  4. ส่ือสารขอมูลท่ีไดจากการประเมินและผลการพยาบาลแกทีมการพยาบาล และ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ  ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  ดวยวาจาและเอกสารเปนลายลักษณอักษร 
    4.1 รายงานขอมูลท่ีจําเปนเรงดวนไปยังผูเก่ียวของโดยตรง  เพ่ือการตัดสินใจ
ใหการชวยเหลือ หรือเตรียมการชวยเหลือผูปวยอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
    4.2 บันทึกขอมูลท่ีไดจากการประเมินอยางถูกตอง  เปนระบบตอเนื่องและ

เช่ือมโยงขอมูลของทีมสหสาขาวิชาชีพ  ตั้งแตแรกรับจนจําหนายอยางถูกตองและครบถวน  เพ่ือ

นําไปสูการวินิจฉัยทางการพยาบาล  การวางแผนและการใหการพยาบาล 
 
  ผลลัพธที่คาดหวัง 
  1. ผูปวยไดรับการประเมินปญหาและความตองการตั้งแตแรกรับจนจําหนายและ
ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

  2. ผูปวยไดรับการดูแลอยางทันทีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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   การวินิจฉัยการพยาบาล 
 
 พยาบาลวิชาชีพวิเคราะหขอมูลท่ีประเมินไดเพ่ือตัดสินใจ ระบุปญหาและความ

ตองการการพยาบาลหรือกําหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาลอยางถูกตอง 

 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมิน เพ่ือจําแนกความตองการการพยาบาล  

ตามระบบการจําแนกประเภทผูปวย 

  2. กําหนดปญหาและความตองการที่กําลังเกิดข้ึน  เกิดข้ึนแลว  และมีแนวโนมท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต 

  3. กําหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาลครอบคลุมท้ังดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  
สังคม และการเรียนรู  เพ่ือการดูแลสุขภาพตนเอง  การปรับแบบแผนการดํารงชีวิตประจําวัน   
การปองกันโรคหรือภาวะแทรกซอน  และการฟนฟูสภาพ 
  4. นําขอมูลท่ีประเมินไดในระยะการดูแลตอเนื่องมาแกไข หรือกําหนดปญหา   

และความตองการใหม และขอวินิจฉัยทางการพยาบาลใหม เม่ือมีขอมูลท่ีบงช้ีวาปญหานั้น ๆ  

เปล่ียนแปลงไป  หรือเม่ือคนหาสาเหตุของปญหาไดชัดเจน 

  5. ระบุปญหา และความตองการการดูแลตอเนื่อง  เพ่ือสงตอในกรณีท่ีผูปวย และ

ครอบครัวยังคงตองการการดูแลตอเนื่อง 
  6. บันทึกขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่เปนปจจุบัน 

 
  ผลลัพธที่คาดหวัง 
  1. ผูปวยไดรับการวินิจฉัยปญหาทางการพยาบาลสอดคลองกับปญหาและความ

ตองการ 
  2. ปญหาและความตองการของผูปวยสอดคลองกับขอมูลบงช้ีในแตละระยะเวลา 

ตั้งแตแรกรับจนจําหนาย 

 

มาตรฐานที่  2 
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   การวางแผนการพยาบาล 
 

 พยาบาลวิชาชีพวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการ     

ของผูปวย  เพ่ือชวยเหลือผูปวยใหปลอดภัย  รวดเร็ว  ถูกตอง  ไมเกิดภาวะแทรกซอนท่ีสามารถ

ปองกันได 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

  1. จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของผูปวยเปนรายบุคคล  เพ่ือ

แกไขและบรรเทาปญหาเฉียบพลันท่ีกําลังคุกคามชีวิต  หรือจัดการกับอาการรบกวนความสุขสบาย

ของผูปวยไวเปนลําดับแรก 

   2. กําหนดแผนการพยาบาลในระยะเฉียบพลันสําหรับผูปวยเปนรายบุคคล      

สอดคลองกับปญหาและความตองการตามแนวทางปฏิบัติการดูแลผูปวยเฉพาะโรค/กลุมอาการ 

   3. เปดโอกาสใหครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพเขามามีสวนรวมในการวาง

แผนการดูแลเพ่ือความครอบคลุม 

   4. แกไขปรับปรุงแผนการพยาบาลใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง/ปญหาของ   

ผูปวยอยางตอเนื่อง 

   5. ส่ือสารแผนการพยาบาลใหสมาชิกในทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ  

เขาใจแนวทางปฏิบัติตามแผนในแตละวันแตละเวร  ท้ังดวยวาจาและเอกสารที่เปนลายลักษณอักษร 
   6. บันทึกแผนการพยาบาลใหถูกตองและครบถวน 

 

   ผลลัพธที่คาดหวัง 

   ผูปวยไดรับการวางแผนการพยาบาลสอดคลองตามปญหาและความตองการ 

 
 
 
 

มาตรฐานที่  3 
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                         การปฏิบัติการพยาบาล 

 
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของผูปวย              

อยางตอเนื่อง 
 
   แนวทางปฏิบัติ 

  1. ปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางการดูแลผูปวยเฉพาะโรค/เฉพาะทาง เชน กรณี

มารดาหลังคลอดท่ัวไป มารดาท่ีบุตรมีปญหาหลังคลอด  มารดาตดิเช้ือโรคตดิตอ  ผูปวยศัลยกรรม

ประสาท  ผูปวยศัลยกรรมออรโธปดิกส  ตา หู  คอ  จมูก  เปนตน เพ่ือคงไวซึ่งความเพียงพอของ

การหายใจ  การไหลเวียนโลหิต  การขับถายของเสียจากรางกาย  การไดรับสารอาหาร  การรับรู

ระดับความรูสึกตัว  การส่ือสาร  การปฏิบัติกิจกรรม  และการพักผอน 

  2. ติดตามเฝาระวังปญหาเฉียบพลันอยางใกลชิด ตามแนวทางการดูแลผูปวย

เฉพาะโรค/กลุมอาการ  เพ่ือคาดการณถึงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานแพทยใหทันเวลา 

  3. ในกรณีฉุกเฉินปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือแกไขภาวะฉุกเฉินท่ีคุกคามชีวิตของผูปวย

เฉพาะราย  ดังนี้ 

   3.1 ใหการพยาบาลเพ่ือเฝาระวังสัญญาณชีพ  อาการ และอาการแสดงท่ีบงช้ี

ภาวะฉุกเฉิน 

  3.2 ปฏิบัตติามมาตรฐานการชวยฟนคืนชีพ  แกไขภาวะวิกฤตฉุกเฉินในภาวะ

ตาง  ๆ 

   3.3 ใหการพยาบาลและเฝาระวังอาการของผูปวยภายหลังการชวยฟนคืนชีพ 
  4. ตรวจสอบและรับคําส่ังการรักษาอยางรอบคอบและตัดสินใจดําเนินการ หรือ  

จัดการใหการรักษานั้นเกิดผลดีตอผูปวย  ตามขอบเขตของวิชาชีพ 

  5. รายงานหรือประสานงานกับแพทยและทีมสหสาขาวิชาชีพ  เพ่ือใหแผนการรักษา

ไดปฏิบัติอยางครบถวนในเวลาท่ีกําหนด 

  6. ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันความเส่ียงหรือการเกิดภาวะแทรกซอนท่ีปองกัน

ได  จากประเด็นตอไปนี้ 

มาตรฐานที่  4 
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  6.1 การเกิดอุบตัิเหตุ  เชน  ตกเตียง  ล่ืนลม 

   6.2 ความผดิพลาดจากการรักษาพยาบาล หรือหัตถการตาง  ๆ 

  6.3 การติดเช้ือในโรงพยาบาล 

  6.4 การเกิดแผลกดทับ 

   6.5 ความชอกชํ้าของรางกาย  เนื้อเย่ือ หรืออวัยวะท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช

เคร่ืองมือทางการแพทยในการรักษาพยาบาลหรือการผกูมัดผูปวย 

  6.6 ความพิการ หรือการเสื่อมหนาท่ีของอวัยวะ  เชน  Foot  Drop  หรือ   

กลามเนื้อลีบ 

  6.7 อันตรายจากอาการขางเคียงของยา  เลือด  หรือสวนประกอบของเลือด 

   6.8 อันตรายจากการใหออกซิเจน 

  7. เฝาระวังอาการไมสุขสบายหรืออาการรบกวนตาง ๆ  ของผูปวยเปนระยะ ๆ  

อยางตอเนื่อง  ตั้งแตแรกรับจนจําหนายจากโรงพยาบาล 

  8. เปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัวบอกเลาถึงความไมสุขสบายหรือการรบกวน

ตาง ๆ  อธิบายถึงแนวทางการชวยเหลือและวิธีการขอความชวยเหลือจากพยาบาลหรือเจาหนาท่ีอ่ืน 

  9. ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือบรรเทาอาการไมสุขสบายพรอมท้ังใหคําแนะนาํวิธีการ

ปฏิบัตตินและการขอความชวยเหลือเก่ียวกับอาการไมสุขสบายและอาการรบกวนตาง ๆ  เชน  การ

บรรเทาอาการปวด  อาการหายใจไมสะดวก  อาการไอ  คล่ืนไส  อาเจียน  อาการนอนไมหลับ   

เปนตน 

  10. ปฏิบัติพยาบาลเพ่ือตอบสนองความตองการ  ความสุขสบายดานรางกายและ  

จิตใจ  การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในโรงพยาบาล  เชน  การดูแลใหรับน้ํา  อาหาร และการพักผอน

อยางเพยีงพอ  การดูแลความสะอาดของรางกาย และส่ิงแวดลอม  กรณีผูปวยเด็กเปดโอกาส     

ใหบดิามารดาหรือผูเล้ียงดูเด็กมีสวนรวมในการดูแล  ตอบสนองความตองการของเด็กหรือมารดา

หลังคลอดดูแลความสุขสบาย  เปนตน 

  11. ตรวจเย่ียมผูปวยรวมกับแพทยหรือทีมสุขภาพอ่ืน  เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับผูปวย

และรวมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง 

  12. หลังจากปฏิบัติการพยาบาลแลวอาการรบกวนตาง ๆ  ไมทุเลาลง  ปรึกษาแพทย

เพ่ือใหการรักษาเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงการรักษา 

  13. บันทึกการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางท่ีกําหนด 
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 ผลลัพธที่คาดหวัง 

  1. ผูปวยไดรับการพยาบาลท่ีตอบสนองตอปญหา  ความตองการอยางถูกตอง และ

ตอเนื่องตลอดระยะเวลาท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาล 

 2. ผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนท่ีปองกันไดขณะรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 

   3. ผูปวยไดรับการบรรเทาอาการรบกวนและเกิดความสุขสบาย 

 

   การวางแผนจําหนายและการดูแลตอเน่ือง 

 
 พยาบาลวิชาชีพวางแผนจําหนายผูปวยครอบคลุมปญหาและความตองการของผูปวย

อยางตอเนื่อง 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

  1. ใชขอมูลจากการประเมินในระยะแรกรับและระยะดูแลตอเนื่อง  เพ่ือวินิจฉัยและ

คาดการณปญหาสุขภาพท่ีอาจยังคงเหลืออยูหลังจําหนายผูปวยแตละราย  ในประเด็นตอไปนี้ 

   1.1 ความรูความเขาใจของผูปวยและครอบครัวเก่ียวกับโรค  

   1.2 แนวทางการรักษาท่ีไดรับ  

   1.3 ความสามารถในการปฏิบัติตัวเพ่ือดูแลสุขภาพตนเอง 

   1.4 สภาพรางกาย  จิตใจ  และระดับความรุนแรงของโรค 

  2. เปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัว  มีสวนรวมในการรับรูปญหา และวางแผน 

ในการดูแลผูปวยท้ังดานรางกาย  จิตใจ  สังคม และสภาวะแวดลอม 
  3. กําหนดแผนการฟนฟูสภาพ แผนการสอนและการฝกทักษะในการดูแลสุขภาพ

ตนเองในแตละวัน  ตามแนวทางการวางแผนจําหนายผูปวยเฉพาะโรค/เฉพาะทางเพื่อชวยเหลือ  

สนับสนุนการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยในการดูแลสุขภาพตนเองที่บาน  และเตรียมความ

พรอมกอนจําหนาย  ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูปวยแตละราย  ไดแก 

   3.1 การฝกหายใจ การไอ 

   3.2 จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย เพ่ือฟนฟูสภาพกลามเนื้อและขอ 

มาตรฐานที่ 5 
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   3.3 การฝกทักษะในการอาบน้ํา/แตงตัว   การรับประทานอาหาร การเดิน การ

ทรงตัว 

   3.4 การฝกทักษะการใชอุปกรณชวยเหลือตาง ๆ 

   3.5 การฝกกระเพาะปสสาวะ 

   3.6 การฝกการขับถายอุจจาระ 

   3.7 การฝกพูด 

   3.8 การฝกทักษะการจัดการความเครียด 

  4. กําหนดแผนการฟนฟูสภาพ  แผนการสอน  เลือกใช และฝกทักษะในการดูแล 

สุขภาพตนเองของผูปวยและครอบครัวกอนกลับบาน  ใหสอดคลองกับปญหา  ครอบคลุมประเด็น

ตอไปนี ้

   4.1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคท่ีเปน โดยทบทวนและใหคําแนะนําเพ่ิมเติม             

เก่ียวกับการปฏิบัติตนท่ีผูปวยยังเขาใจไมถูกตอง 

   4.2 ทบทวนความรู ความเขาใจผลขางเคียง และขอควรระวังเก่ียวกับการ    

รับประทานยาชนิดตาง ๆ  ท่ีผูปวยไดรับ 

4.3 ใหคําแนะนําและความรูเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีบานใหเหมาะสม

กับภาวะสุขภาพ  การใชแหลงประโยชนในชุมชน  รวมทั้งใชขอมูลเก่ียวกับการจัดการปญหาดาน

เศรษฐกิจและสังคม 

4.4 ทบทวนความรู  ความเขาใจของผูปวย และครอบครัว  เก่ียวกับเปาหมาย

ของการรักษา และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติตามการรักษาผูปวยและครอบครัว  ใหสามารถ   

เฝาระวังสังเกตอาการตนเอง  และสามารถรายงานอาการนั้นใหแพทย  พยาบาลทราบ  และจัดการ

กับภาวะฉุกเฉินไดดวยตนเองอยางเหมาะสม 

4.5 ทบทวนและใหคําปรึกษาแกผูปวยและครอบครัว ในการปรับตัวและ      

จัดแบบแผนการดําเนินชีวิตระหวางเจ็บปวย  ภายหลังจําหนายจากโรงพยาบาล  เพ่ือใหผูปวยและ

ครอบครัวเขาใจภาวะสุขภาพของตนเองวามีขอจํากัดอะไรบาง  เขาใจผลกระทบของภาวะความ     

เจ็บปวยและตอรางกายและการดําเนินชีวิตประจําวัน  ผูปวยสามารถปรับวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน                             

ใหเหมาะสมกับขอจํากัดดานสุขภาพ  รวมท้ังปรับตัวตอการฟนฟูสภาพ และการปองกันภาวะ 

แทรกซอนตาง ๆ  ดวย 
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4.6 อธิบายใหผูปวยและครอบครัวเขาใจและเห็นถึงความสําคัญของการมาตรวจ

ตามนัดอยางตอเนื่องท้ังเวลาและสถานท่ี  ควรติดตอขอความชวยเหลือจากใครไดบางในกรณีฉุกเฉิน

หรือมีอาการเฉียบพลัน 
4.7 ทบทวนความเขาใจของผูปวยและครอบครัว  เก่ียวกับความสามารถเลือก

รับประทานอาหารไดถูกตองเหมาะสมกับขอจํากัดดานสุขภาพ  รูจักหลีกเล่ียงหรืองดอาหารท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

   4.8 เนนใหผูปวยและครอบครัว  เห็นความสําคัญของการลดปจจัยเส่ียงของ

การกลับเปนโรคซ้ํา 
 5. ประสานงานหรือประชุมปรึกษาหารือกับบุคลากรทางการพยาบาล  ทีมสหสาขา

วิชาชีพท่ีเก่ียวของ  เพ่ือรวมแกไขปญหาผูปวย  เชน  แพทย  นักสังคมสงเคราะห  โภชนากร     

นักกายภาพบําบัดหรือทีมงานดูแลสุขภาพท่ีบาน  เปนตน 
  6. ประชุมปรึกษาหารือระหวางทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือประเมิน

ความกาวหนา  ปญหา  และอุปสรรคของการเตรียมความพรอมผูปวย  รวมวิเคราะหและปรับปรุง

แผนการจําหนาย 
  7. บันทึกและสรุปผลการปฏิบตัิการพยาบาลผูปวยจําหนายทุกราย 
  8. ดําเนินการสงตอผูปวยท่ียังคงตองการการดูแลตอเนื่องไปยังหนวยงานท่ี     

เก่ียวของ  ตามแนวทางการสงตอผูปวยท่ีโรงพยาบาลกําหนด 

  9. วิเคราะหสาเหตุของการกลับมารับการรักษาซ้ําของผูปวยท่ี  Re-admission     

ทุกราย  เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการวางแผนจําหนาย 

 

  ผลลัพธที่คาดหวัง 

  1. ผูปวยและครอบครัวรับรูการเตรียมความพรอมดานรางกาย จิตใจ อารมณ  

สังคม และจิตวิญญาณกอนจําหนาย 

  2. ผูปวยและครอบครัว  มีความรูและทักษะท่ีจําเปน  ในการดแูลสุขภาพตนเอง

กอนจําหนายจากโรงพยาบาล 

 

  กรณีผูปวยวาระสุดทาย 
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  1. ทบทวนความเขาใจและการรับรูเก่ียวกับอาการและความเจ็บปวยของผูปวยและ

ครอบครัว 

  2. ใหขอมูลผูปวยและครอบครัวเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงการรักษาพยาบาลและ

การดําเนินของโรคหรือความเจ็บปวยเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องตามขอบเขตหนาท่ี 

  3. ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือบรรเทาอาการคุกคามและดูแลความสุขสบาย 

  4. ใหการปรึกษาแกผูปวยและครอบครัวเพ่ือวางแผนเผชิญกับความตาย  ถาจําเปน

สงปรึกษาพยาบาลผูเช่ียวชาญดานการปรึกษา 

  5. เปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัวไดระบายความรูสึก 

  6. อํานวยความสะดวกหากผูปวยและครอบครัวตองการประกอบพิธีทางศาสนา 

หรืออนุญาตใหบุคคลในครอบครัวไดเฝาดูแลในวาระสุดทาย 

  7. เม่ือผูปวยเสียชีวิต ปฏิบตัิตามแนวทางการดูแลผูปวยเสียชีวิต 

  8. อํานวยความสะดวกแกครอบครัวในการตดิตอประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ 

 

ผลลัพธที่คาดหวัง 

  1. ผูปวยและครอบครัวรับรูและเขาใจอาการ การรักษาพยาบาล และการดําเนินของ

โรค 

  2. ผูปวยและครอบครัวมีความพรอมท่ีจะเผชิญกับความตายได 

  3. ผูปวยวาระสุดทายไดรับการดูแลและตายอยางสมศักดิศ์รี 

 

 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 

 
 พยาบาลวิชาชีพประเมินความกาวหนาของภาวะสุขภาพผูปวย และปรับปรุงแผน การ

พยาบาลเปนระยะอยางตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูปวย 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประเมินหรือตรวจสอบขอมูลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองภายหลังปฏิบัติการ

พยาบาลทันที  หรือในเวลาท่ีกําหนดตามแนวทางการดูแลผูปวยเฉพาะโรค/เฉพาะทาง 

มาตรฐานที่  6 
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 2. เปดโอกาสใหผูปวย ครอบครัว และทีมสหสาขาวิชาชีพมีสวนรวมในการประเมิน
และสรุปผลการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยอยางตอเนื่อง 
 3. นําขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล  มาใชในการวิเคราะหความ

ถูกตองของขอวินิจฉัยทางการพยาบาล  ความเปนไปไดของเปาหมาย และความเหมาะสมของ

แผนการพยาบาลอยางตอเนื่อง 
 4. ปรับเปล่ียนแผนการพยาบาล โดยแสวงหากลวิธีใหมในการปฏิบตัิการพยาบาล 
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูปวย 
 5. ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยจําหนายทุกราย 
 6. วิเคราะหผลสําเร็จหรือปจจัยอุปสรรคของการปฏิบัติการพยาบาล ในกรณีท่ี   

ผลการปฏิบัติการพยาบาลไมกาวหนาตามท่ีคาดการณไว 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 

  1. ผูปวยได รับการประเมินผลภายหลังการปฏิบัติการพยาบาลในเวลาตามมาตรฐาน                    

ท่ีกําหนด 
  2. ผูปวยปลอดภัยจากภาวะอันตรายที่คุกคามชีวิต 
 
  การสรางเสริมสุขภาพ 
 
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลสรางเสริมสุขภาพผูปวย  สอดคลองกับปญหา

และความตองการ 

 
 แนวทางปฏิบัติ 
   1. ใชขอมูลจากการประเมินในระยะแรกรับและตอเนื่อง  เพ่ือวินิจฉัยความตองการ

การสรางเสริมสุขภาพ  ท้ังดานรางกายและจิตใจของผูปวยและครอบครัว 

 2. คนหาปจจัยเอ้ือและอุปสรรคท่ีสงผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวย
และครอบครัว 
 3. กําหนดแผนการสรางเสริมสุขภาพ  โดยสงเสริมใหผูปวยและครอบครัวเขามา    

มีสวนรวมผสมผสานแผนเขากับแผนการพยาบาลและแผนการดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ 7 
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 4. ปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพท้ังดานรางกายจิตใจและสังคมของผูปวยแตละราย
ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการ  ดังนี้ 
    4.1 จัดกิจกรรมการออกกําลังกายอยางเหมาะสมในแตละราย เชน การบริหาร
กลามเนื้อและขอ  การฝกการหายใจ  การไอ  เปนตน 
  4.2 การฝกทักษะการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน การอาบน้ํา การรับประทาน
อาหาร  การขับถาย 
  4.3 การสงเสริมใหผูปวยผอนคลาย โดยไมขัดตอภาวะความเจ็บปวยของ      

ผูปวย  เชน  กิจกรรมการผอนคลายกลามเนื้อ  การฟงเพลงและดนตรี  เปนตน 
  4.4 กรณีผูปวยเด็ก จัดกิจกรรมสรางเสริมพัฒนาการตามวัย  โดยไมขัดตอ

ภาวะเจ็บปวย 

   5. จัดส่ิงแวดลอมและสถานท่ีใหเอ้ือตอการสรางเสริมสุขภาพ เชน จัดสถานท่ี  

อุปกรณ/เคร่ืองมือ  สําหรับออกกําลังกาย  มุมหนังสือ  มุมสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
   6. เพ่ิมบริการดานสุขภาพทางเลือก เพ่ือตอบสนองความตองการของผูปวยและ

ครอบครัวในการสรางเสริมสุขภาพ 
   7. ประชาสัมพันธการสรางเสริมสุขภาพแกผูปวยและครอบครัวอยางตอเนื่อง 
   8. สรุปประเมินผลการสรางเสริมสุขภาพ 
   9. บันทึกผลการสรางเสริมสุขภาพ 
 
   ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
 ผูปวยและครอบครัว ไดรับการสงเสริมสุขภาพอยางเหมาะสมกับภาวะสุขภาพ 
 

การคุมครองภาวะสุขภาพ   
 
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลคุมครองภาวะสุขภาพเพ่ือปองกันการเกิดอันตราย

และการกลับเปนซ้ําของโรค 
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 แนวทางปฏิบัติ 
  1. ใชขอมูลจากการประเมินในระยะแรกรับและตอเนื่องในการวินิจฉัยความ

ตองการการคุมครองภาวะสุขภาพจากอันตรายทั้งดานรางกาย และจิตใจ 

  2. กําหนดแผนการคุมครองภาวะสุขภาพจากอันตรายดานรางกายและจิตใจ  โดย
ผสมผสานเขากับแผนการพยาบาล และแผนการดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
  3. ปฏิบัติและกํากับดูแลใหสมาชิกในทีมการพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือปองกันความเสี่ยงหรือการเกิดภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
   3.1 การตรวจสอบความถูกตองของตัวบุคคล 
   3.2 การปองกันการติดเช้ือ 
   3.3 การปองกันการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณท่ีไมพึงประสงค 
   3.4 การตายอยางไมคาดคิด (Unexpected  Death) 
   3.5 การเกิดแผลกดทับและ/หรือความพิการที่สามารถปองกันได 
   3.6 การปองกันอันตรายจากการตรวจ/หัตถการ/เคร่ืองมือพิเศษ/ยา/สารเคมี 
  4. ติดตามเฝาระวังอุบัติการณท่ีไมพึงประสงค วิเคราะหสาเหตุ และปรับปรุง

แผนการคุมครองอันตรายดานรางกาย  และจิตใจอยางตอเนื่อง 
5. บันทึกเหตุการณท่ีไมพึงประสงคในรายงานอุบัติการณและรายงานผูเก่ียวของทราบ 
6. ประเมิน สรุป และบันทึกการปฏิบัติการพยาบาลคุมครองภาวะสุขภาพ 

 
  ผลลัพธที่คาดหวัง 
  ผูปวยและครอบครัวปลอดภัยจากอันตรายที่ปองกันได 
 
   การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 
 
  พยาบาลวิชาชีพใหขอมูลและความรูดานสุขภาพแกผูปวยและครอบครัว  ครอบคลุม

ปญหาและความตองการอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

  แนวทางปฏิบัติ 
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  1. ประเมินการรับรู ความเขาใจ และความคาดหวังเก่ียวกับภาวะสุขภาพของผูปวย
และครอบครัว 

2. กําหนดแผนการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ  สอดคลองกับปญหาและความ

ตองการของผูปวยและครอบครัว 
3. จัดระบบและแนวทางการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพอยางตอเนื่อง 
4. จัดโปรแกรมการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพแกผูปวยและครอบครัวในเร่ือง

ตอไปนี้ 
 4.1 ภาวะความเจ็บปวย การดําเนินการของโรคหรือความเจ็บปวย 
 4.2 ผลการตรวจประเมินรางกายและแผนการรักษาพยาบาล ตามขอบเขต

ความรับผิดชอบของวิชาชีพ 
 4.3 การปฏิบัติตัวขณะท่ีรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลและเมื่อกลับบาน 
 4.4 สิทธิท่ีพึงมีและพึงไดรับจากโรงพยาบาลและทีมสหสาขาวิชีพ 
 4.5 การใชสถานท่ี ส่ิงแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวก และแหลงประโยชนใน

โรงพยาบาล 
   4.6 ข้ันตอนบริการและกฎระเบียบของโรงพยาบาลที่เก่ียวของ เชน เวลาเย่ียม  

เวลารับประทานอาหาร  เปนตน 
   4.7 ใหขอมูลถึงเหตุผลและความจําเปนของการลงนามยินยอมรับการรักษา 
  5. การปฏิบัติการพยาบาลในการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ  ท้ังรายบุคคล

และรายกลุม  ตามแนวทางการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพแตละหนวยงาน 
  6. ใหขอมูลเก่ียวกับแหลงสนับสนุนทางสังคม  และหรือเอกสารการสงตอผูปวย  
เพ่ือใหไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง 
  7. กรณีผูปวยไมสมัครใจรับการรักษา ใหคําแนะนําตามแนวทางการปฏิบัติท่ี  

หนวยงานกําหนด 
  8. กรณีแจงขาวราย 
   8.1 ประเมินความพรอมของผูปวยและครอบครัว 
   8.2 พิจารณาหาวิธีการแจงขอมูลอยางเหมาะสม  โดยประสานงานกับแพทย  

เจาของไขเพ่ือเปนผูใหขอมูล 
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  9. ประเมินผลการตอบสนองตอการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพและเปดโอกาส
ใหผูปวยและครอบครัวระบายความรูสึกและซักถาม เพ่ือใหเกิดความกระจางของขอมูลท่ีไดรับ 
  10. บันทึกการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
 
  ผลลัพธที่คาดหวัง 

ผูปวยและครอบครัวสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองขณะรับการรักษาและเมื่อกลับบาน 

 

     การพิทักษสิทธิผูปวย 
 
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานของความเคารพในคุณคาของความเปน

มนุษยตลอดจนการพิทักษสิทธิตามขอบเขตบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการพิทักษสิทธิผูปวย ดังนี ้
  1.1 การใหขอมูล/บอกกลาวขอมูลท่ีจําเปนแกผูปวยและครอบครัว เก่ียวกับ 
   1.1.1 การบริจาคอวัยวะ 
   1.1.2 การผูกยึด 
   1.1.3 แผนการรักษาของแพทยและแผนการพยาบาล 
  1.2 การรักษาความเปนสวนตัวและความลับของผูปวย เก่ียวกับ 
   1.2.1 ความลับของเวชระเบียน ท้ังสิทธิการใชและเขาถึงขอมูลเวชระเบียน 
   1.2.2 การเผยแพรขอมูลเพ่ือใชในการศึกษา  เรียนรู/วิจัย 
   1.2.3 การเปดเผยรางกายจากการดูแลบริการรักษาพยาบาล 
 2. จัดสภาพแวดลอมท่ีไมขัดแยงกับความเช่ือ/วัฒนธรรมของผูปวยและครอบครัว 
 3. ปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโดยเคารพในสิทธิและยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ  เคารพ
ในคุณคาความเปนมนุษยในฐานะปจเจกบุคคลอยางเทาเทียมกัน  ไมแบงแยกชนช้ันหรือเช้ือชาติ  
ศาสนา 
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 4. ปกปองผูปวยไมใหถูกลวงลํ้าหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลในทางท่ีไมเหมาะสม 
รวมท้ังการปฏิเสธการรักษาท่ีไมเหมาะสมในผูปวยทุกราย  โดยเฉพาะผูปวยไมรูสึกตัวหรือผูปวย
วาระสุดทาย 
 5. กอนใหการพยาบาลใด ๆ  แกผูปวย ควรดําเนินการดังนี้ 
  5.1 บอกใหผูปวยไดรับทราบ  แมในภาวะไมรูสึกตัว 
  5.2 บอก/ใหขอมูลแกผูปวยท่ีรูสึกตัวกอนใหการพยาบาลทุกคร้ัง 
  5.3 ไมเปดเผยรางกายผูปวยเกินความจําเปน 
  5.4 สถานท่ี/บริเวณใหการพยาบาล เปนสัดสวนและมิดชิด 
 6. สงเสริมใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจรับการรักษาพยาบาล 
ภายใตขอมูลท่ีครบถวนชัดเจน  (ยกเวนกรณีฉุกเฉิน) 
 7. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตัวเปนแบบอยางและกํากับใหสมาชิกทีมการพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลท่ีไดรับมอบหมาย  ดวยความเคารพในคุณคาความเปนมนุษยในฐานะปจเจก

บุคคล  แมในภาวะไมรูสึกตัว 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 ผูปวยไดรับการพิทักษสิทธิตลอดระยะเวลาท่ีรับการรักษาอยูในหอผูปวยใน 
 
    การบันทึกทางการพยาบาล 

 
 พยาบาลวิชาชีพบันทึกขอมูลทางการพยาบาลและขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูปวย เปน 

ลายลักษณอักษรอยางเปนระบบ  เพ่ือส่ือสารกับทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. บันทึกขอมูลของผูปวยอยางถูกตองเปนระบบ ตอเนื่อง และสามารถส่ือสารในทีม
การพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ  ตั้งแตแรกรับจนจําหนาย  ครอบคลุมเก่ียวกับ 
  1.1 การประเมินผูปวยแรกรับและการประเมินซ้ําอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานที่ 11 
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  1.2 ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลหรือปญหาและความตองการการพยาบาล  ท่ี

ครอบคลุมปญหาและความตองการดานรางกายและจิตวิญญาณ 

  1.3 แผนการพยาบาลท่ีสอดคลองกับลําดบัความสําคญัของปญหาและความ
ตองการของผูปวยดานรางกายและจติวิญญาณ 
  1.4 กิจกรรมการพยาบาลเพื่อแกปญหาและตอบสนองความตองการของผูปวย
และครอบครัว 
  1.5 การตอบสนองของผูปวยหรือผลลัพธของการพยาบาล 
  1.6 ความสามารถของผูปวย/ผูดแูลในการดูแลสุขภาพตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก และรายงานทางการพยาบาลในแตละชวง 
วันและเวลาปฏิบัติงาน 
 3. ทบทวนเอกสารรายงานผูปวย  เพ่ือตรวจสอบความครบถวน  สมบูรณในการ 
บันทึกการดูแลผูปวยในแตละชวงวันและเวลาปฏิบัติงาน และตรวจสอบทุกคร้ังเม่ือมีเหตุการณ/     
อุบัติการณท่ีไมพึงประสงคเกิดข้ึน 
 4. ใชแบบฟอรมการบันทึกท่ีไดมาตรฐาน หรือไดรับการออกแบบใหสามารถบันทึก
ขอมูลในการปฏิบัติการพยาบาลไดครบถวน และชวยแปลผลการบันทึกไดงาย 
 5. ดําเนนิกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลอยางตอเนื่อง 

 

  ผลลัพธที่คาดหวัง 
  1. บันทึกทางการพยาบาลสามารถเปนเคร่ืองมือส่ือสารระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพ 
และแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของผูปวยอยางตอเนื่อง 
  2. บันทึกทางการพยาบาลสามารถสะทอนคุณภาพการปฏิบตัิการพยาบาล  ใชเปน
ขอมูลเพ่ือการวางแผนการพยาบาล  และใชเปนเอกสารอางอิงทางกฎหมายได 
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เกณฑชี้วัดคณุภาพการพยาบาลผูปวยใน 

 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที่  1 ดานประสิทธผิลตามพันธกิจ   
1. รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุ 100% 1. จํานวนแผนงาน/โครงการ 

 ตามเปาหมาย      ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

   จํานวนแผนงาน/โครงการ 
             ท้ังหมด 

   

มิติที่  2 ดานคุณภาพการใหบริการ   
  พยาบาล   

1. ความปลอดภยัของผูปวย   
 1.1 จํานวนอุบตัิการณการระบตุวั 0  1.1 ตรวจสอบเอกสารรายงาน 

  ผูปวยผิดคน    อุบัติการณ 

 1.2 จํานวนอุบตัิการณการรักษา 0  1.2 ตรวจสอบเอกสารรายงาน 

  ผิดคน    อุบัติการณ 

 1.3 จํานวนอุบตัิการณความผดิพลาด 0  1.3 ตรวจสอบเอกสารรายงาน 

x 100
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  ในการบริหารยา  (Drug    อุบัติการณ 

 Administration  Error)   
 1.4 จํานวนอุบตัิการณความผดิพลาด 0  1.4 ตรวจสอบเอกสารรายงาน 

  ในการใหเลือด  และ/หรือ    อุบัติการณ 

  สวนประกอบของเลือด   

 1.5 จํานวนอุบตัิการณการพลัดตก 0  1.5 ตรวจสอบเอกสารรายงาน 

  หกลม    อุบัติการณ 

 1.6 จํานวนอุบตัิการณผูปวยบาดเจ็บ 0  1.6 ตรวจสอบเอกสารรายงาน 

  จากการจดัทา  การผูกยึด    อุบัติการณ 

  การใชอุปกรณและเคร่ืองมือ   
 

   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

 1.7 อัตราการเกดิแผลกดทับของผูปวย X3S
D* 

 1.7 จํานวนคร้ังของการเกิด 

  ท่ีนอนรักษาในโรงพยาบาล     แผลกดทับระดับ 2-4 

    จํานวนวันนอนรวมของ 

         ผูปวยกลุมเส่ียง 

 1.8 อัตราการติดเช้ือในทางเดินปสสาวะ X3S
D* 

 1.8 จํานวนคร้ังของการติดเช้ือ 

  จากการคาสายสวนปสสาวะ        ในทางเดินปสสาวะ 

      ของผูปวยท่ีคาสายสวน

              ปสสาวะ 

       จาํนวนวันรวมท่ีผูปวย 

        คาสายสวนปสสาวะ 

 1.9 อัตราการเกิดหลอดเลือดดําอักเสบ X3S
D* 

 1.9  จํานวนคร้ังของการเกิด 

  จากการใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา      หลอดเลือดดําอักเสบ 

x1,000 

x1,000 
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 (Phlebitis)      จากการใหสารน้ําทาง 

          หลอดเลือดดาํ 

     จํานวนวันรวมท่ีผูปวย 

    ใสสายสวนหลอดเลือดดํา 

 1.10 อัตราการติดเช้ือแผลฝเย็บ 0%  1.10 จํานวนผูคลอดท่ีมีการ 

      ตดิเช้ือท่ีแผลฝเย็บ 

      จํานวนผูคลอดท่ีมี 

      แผลฝเย็บท้ังหมด 

 1.11 อัตราการติดเช้ือท่ีสายสะดอืของ 0%  1.11 จํานวนเด็กแรกเกิดท่ี 

  เด็กแรกเกิดท่ีอายุต่ํากวา 30 วัน      อายุต่ํากวา 30 วัน 

    มีการติดเช้ือสายสะดือ 

      จํานวนเด็กแรกเกิด 

    ท่ีมีอายุต่ํากวา 30 วันท้ังหมด 
 

* ใชเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการเปรียบเทียบ เม่ือยังไมมีคากลางของประเทศ 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

 1.12 อัตราการติดเช้ือแผลผาตัด 0%  1.12 จํานวนคร้ังของการ 

  สะอาด     ตดิเช้ือแผลผาตดั 

           สะอาด 

    จํานวนแผลผาตดั 

      สะอาดท้ังหมด 

2. จํานวนอุบตัิการณการตายอยางไม 0 2. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

 คาดคิด   อุบัติการณ  และการประชุมปรึกษา 

   ทบทวน 

3. อัตราการกลับเขารับการรักษาซํ้า ลดลง 3. จํานวนผูปวยท่ีกลับเขารับการ 

 ในโรงพยาบาล  ภายใน  28  วัน ปละ

10% 
  รักษาซํ้าดวยโรค/อาการเดมิ 

 โดยไมไดวางแผนลวงหนา    ภายใน 28 วัน หลังจําหนาย 

x1,000 

x 100 

x 100 

x 100 



บ
ทที่ 5 งานผูปวยใน

 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 183

     โดยไมไดวางแผนลวงหนา 

        จํานวนผูปวยท้ังหมด 

        ในเดือนกอนหนานั้น 

4. รอยละผูปวยและครอบครัวมีความรู 100% 4. จํานวนผูปวยและครอบครัว 

 ในการดูแลสุขภาพตนเอง       ท่ีมีความรูในการดูแล 

            สุขภาพตนเอง 

   จํานวนผูปวยและครอบครัว 

                ท้ังหมด 

5. การรองเรียนของผูใชบริการ   

 5.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการ 0  5.1 ตรวจสอบจากเอกสาร 

  ละเมิดสิทธิของผูใชบริการ    ขอรองเรียนเก่ียวกับการ 

    ละเมิดสิทธิของผูใชบริการ 

   

   

   
 

   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

 5.2 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0  5.2 ตรวจสอบจากเอกสาร 

  พฤติกรรมบริการของบุคลากร    ขอรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรม 

  ทางการพยาบาล    บริการของบุคลากรทางการ 

    พยาบาล 

 5.3 รอยละของการแกไขและ/หรือ 100%  5.3 จํานวนขอรองเรียนท่ีได 

  ตอบกลับขอรองเรียนของ    รับการแกไข/ตอบกลับ 

  ผูใชบริการ      จํานวนขอรองเรียน 

            ท้ังหมด 

6. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ/ 85% 6. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 ครอบครัวตอบริการพยาบาล       ผลรวมคะแนนเต็มของ 

x 100 

x 100 

x 100 

x 100 
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             แบบสอบถาม 

7. รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนได 85% 7. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 สวนเสียตอบริการพยาบาล       ผลรวมคะแนนเต็มของ 

             แบบสอบถาม 

   

มิติที่  3 ดานประสิทธภิาพของการ   

  ปฏิบัติการพยาบาล   

1. ผลิตภาพ (Productivity) ของ
หนวยงาน 

90-

110% 
1.   จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 

 อยูในเกณฑมาตรฐาน                ท่ีตองการ 

       จาํนวนช่ัวโมงการปฏิบัต ิ

                 งานจริง 

2. จํานวนยา/เวชภัณฑ/อุปกรณทางการ 0 2. ตรวจสอบจากผลการสํารวจยา/ 

 แพทย  หมดอายุเหลือคาง   เวชภัณฑ/อุปกรณทางการแพทย 

   หมดอายุในแตละเดือน 

   

   
 

   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

3. ระยะเวลานอนเฉล่ียของผูปวยใน X2S
D* 

3.    จาํนวนวันนอนรวมของผูปวยใน 

              ท้ังหมด  ใน  1  ป 

   จํานวนผูปวยในท้ังหมดในปเดียวกัน 

4. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 4.    จาํนวนบุคลากรทางการ 

 ปฏิบัติการพยาบาล  โดยใชกระบวน   พยาบาลท่ีปฏิบัติการพยาบาล 

 การพยาบาลถกูตอง    โดยใชกระบวนการพยาบาล 

               ไดถูกตอง 
x 100 

x 100 

x 100 
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       จาํนวนบคุลากรทางการ 

           พยาบาลท้ังหมด 

5. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 5. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

 ปฏิบัตติามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบตั ิ         ท่ีปฏิบัตติามมาตรฐาน/ 

 ท่ีกําหนดไว           แนวทางท่ีกําหนดไว 

        จํานวนบคุลากรทางการ 

            พยาบาลท้ังหมด 

   

มิติที่  4 ดานการพัฒนาองคกร   
1. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 80% 1.  จํานวนบคุลากรทางการ 

 มีสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด     พยาบาลท่ีมีสมรรถนะ 

      ตามเกณฑท่ีกําหนด 

    จํานวนบคุลากรทางการ 

      พยาบาลท่ีไดรับการ 

   ประเมินสมรรถนะท้ังหมด 

   

   

   
 

* ใชเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการเปรียบเทียบ เม่ือยังไมมีคากลางของประเทศ 

   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

2. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 2. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

 ไดรับการอบรมเก่ียวของกับงานท่ี     ท่ีไดรับการอบรมเก่ียวของกับ 

 รับผิดชอบอยางนอย  10  วัน/คน/ป   งานท่ีรับผดิชอบเฉล่ียอยางนอย 

             10 วัน/คน/ป 

      จาํนวนบุคลากรทางการ 

          พยาบาลท้ังหมด 

x 100 

x 100 

x 100 
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3. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 3. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

 ไดรับการอบรมฟนฟูทักษะการชวย     ท่ีไดรับการอบรมฟนฟูทักษะ 

 ฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานอยางนอย     การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

 1  คร้ัง/คน/ป       อยางนอย 1 คร้ัง/คน/ป 

       จาํนวนบคุลากรทางการ 

           พยาบาลท้ังหมด 

4. จํานวนอุบตัิการณการเกิดอุบัติเหต ุ 0 4. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

 จากการปฏิบตัิงานของบคุลากรทาง   อุบัติการณ 

 การพยาบาล   

5. รอยละความพึงพอใจในงาน/ 80% 5. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 บรรยากาศการทํางานของบคุลากร   ของบุคลากรทางการพยาบาล 

 ทางการพยาบาล       ผลรวมคะแนนเต็มของ 

            แบบสอบถาม 
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บทที่ 6 
มาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยหนัก 

 
 การบริการพยาบาลผูปวยหนัก  เปนการบริการพยาบาลที่บุคลากรพยาบาลใหการดูแล
ผูปวยท่ีมีอาการหนักทุกประเภทท่ีรับไวนอนในโรงพยาบาลในหออภบิาล  ซึ่งอาจจะเปนหออภบิาล
อายุรกรรม  ศัลยกรรม  หรือหออภิบาลผูปวยหนักเฉพาะทาง  เชน หออภิบาลผูปวยหัวใจ  เปน
ตน  ข้ึนอยูกับการบริหารจัดการในแตละโรงพยาบาล  พยาบาลวิชาชีพท่ีใหการพยาบาลตองใช

ความรู  ความสามารถในการดูแลผูปวยภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน และไดรับการฝกฝนทักษะพิเศษในการ
ใชเคร่ืองมือพิเศษในการดูแลผูปวยภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน  เพ่ือใหผูปวยปลอดภัยจากภาวะอันตรายที่
คุกคามชีวิต ไมมีภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได  สามารถสงตอผูปวยไปรับการรักษาพยาบาลตอเนือ่ง
ท่ีหอผูปวย 
 มาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยหนัก  ประกอบดวย 4 สวน  คือ 
 1. ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลผูปวยหนัก  ประกอบดวย 2 หมวด คือ 
  1.1 ลักษณะของงานบริการพยาบาลผูปวยหนกั   
  1.2 การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
 2. มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลผูปวยหนัก  แบงเปน 7 หมวด  ไดแก 
  2.1 การนําองคกร 
  2.2 การวางแผนยุทธศาสตร 
  2.3 การมุงเนนผูใชบริการ 
  2.4 การวัด  การวิเคราะห  และการจัดการความรู 
  2.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
  2.6 การจัดการกระบวนการ 
  2.7 ผลลัพธการดาํเนินการ 
 สําหรับการบริหารการพยาบาลงานผูปวยหนักนั้น  สามารถใชมาตรฐานการบริหาร
การพยาบาลขององคกรพยาบาล  ไปประยุกตเปนแนวทางในการบริหารงานบริการพยาบาล
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ผูปวยหนักไดท้ัง 7 หมวดดังกลาว  ท้ังนี้เนื่องจากแนวทางการบริหารการพยาบาลขององคกร

พยาบาลกับหนวยบริการพยาบาลผูปวยหนักใชหลักการเดียวกัน  ดงัรายละเอียดในบทท่ี 2 



บ
ทท่ี 6 งานผูปวยหนัก 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 189

 3. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยหนัก  เปนขอกําหนดใหพยาบาลนําไป

ปฏิบัติการดูแลผูปวยตั้งแตเร่ิมเขามาใชบริการในหนวยบริการจนออกจากหนวยบริการ รวมถึงการ
ดูแลตอเนื่องท่ีบาน  ซึ่งแบงเปน 11 มาตรฐาน  ประกอบดวย 
  มาตรฐานท่ี 1 การประเมินปญหา ความตองการ และการเฝาระวังภาวะสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี 2 การวินิจฉัยการพยาบาล 
  มาตรฐานท่ี 3 การวางแผนการพยาบาล 
  มาตรฐานท่ี 4 การปฏิบัติการพยาบาล 
  มาตรฐานท่ี 5 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 
  มาตรฐานท่ี 6 การดูแลตอเนือ่ง 
  มาตรฐานท่ี 7 การสรางเสริมสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี 8 การคุมครองภาวะสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี 9 การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี 10 การพิทักษสิทธิผูปวย 
  มาตรฐานท่ี 11 การบันทึกทางการพยาบาล 
 4. เกณฑช้ีวัดคุณภาพการพยาบาลผูปวยหนกั  เปนผลของการปฏิบัตติามมาตรฐาน
การพยาบาล  ท้ังมาตรฐานการบริหารการพยาบาล  และมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล  ซึ่ง
แบงเปน 4 มิต ิ ประกอบดวย 
  มิติท่ี 1 ดานประสิทธผิลตามพนัธกิจ 
  มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล 
  มิติท่ี 3 ดานประสิทธภิาพของการปฏิบัติการพยาบาล 
  มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกร 
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ลักษณะสําคญัของงานบริการพยาบาลผูปวยหนัก 
 

 ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลผูปวยหนัก คือ ภาพรวมของงานบริการพยาบาล
ผูปวยหนัก  ซึ่งเปนส่ิงสําคญัท่ีมีผลตอการดําเนนิการและการปรับปรุงผลการดําเนนิงาน  
ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) ลักษณะของงานบริการพยาบาลผูปวยหนัก  2) การปรับปรุงผลการ
ดําเนนิงาน 
 
I. ลักษณะของงานบริการพยาบาลผูปวยหนัก 
  งานบริการพยาบาลผูปวยหนัก จะตองอธิบายถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัตภิารกิจ
ของงาน  ดังนี ้
   1. งานบริการพยาบาลผูปวยหนัก กําหนดแผนภูมิโครงสรางการบริหารการพยาบาล

เปนปจจบุัน  ระบุหนวยงานในความรับผิดชอบ  สายการบังคับบญัชา  และสายการประสานงาน
ของหนวยงานในความรับผดิชอบ และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
   2. ผูบริหารสูงสุดของงานบริการพยาบาลผูปวยหนัก คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความรู  
ความสามารถในการบริหารการพยาบาลงานผูปวยหนักใหบรรลุตามพันธกิจและนโยบายขององคกร

พยาบาล  และรวมเปนคณะกรรมการบริหารขององคกรพยาบาล 
   3. งานบริการพยาบาลผูปวยหนัก กําหนดลักษณะพื้นฐานของหนวยงาน ท่ีครอบคลุม
ประเด็นตาง ๆ  ดังตอไปนี ้
    3.1 วัฒนธรรมของหนวยงานท่ีครอบคลุมหนวยบริการยอยในความรับผดิชอบ 
และครอบคลุมงานบริการพยาบาลพิเศษท่ีผูบริหารมอบหมายใหดูแล 
    3.2 เปาประสงคหลักของการบริการพยาบาลท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและ   
เปาหมายขององคกรพยาบาล 
    3.3 พันธกิจของงานท่ีสะทอนใหเห็นถึงการบริหารและการจดัระบบบริการและ
กระบวนการพฒันางานบริการพยาบาล 
    3.4 คานิยมของงานบริการผูปวยหนัก (Value)  ท่ีสะทอนใหเห็นถึงคุณคา
ในการใหบริการท่ีครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ตามบริบทของหนวยงาน  เชน 
     3.4.1 ผูใชบริการเปนศูนยกลาง (Customer Focus) 
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     3.4.2 การบริการที่เปนเลิศและปลอดภัยตอผูใชบริการ 
(Excellence and Safety)  
     3.4.3 การทํางานเปนทีม  (Teamwork) 
     3.4.4 คุณธรรมและจริยธรรมการใหบริการ  (Integrity) 
     3.4.5 ความเปนอิสระทางวิชาชีพ  (Autonomy)  
     3.4.6 องคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization) 
     3.4.7 การเปนผูนํา  (Leadership) 
   4. งานบริการพยาบาลผูปวยหนัก กําหนดขอบเขตการบริการของหนวยงานท่ีเปน

ปจจุบันและครอบคลุมการใหบริการพยาบาล  ดังนี ้
    4.1 การจัดบริการพยาบาลผูปวยหนักในภาวะปกต ิ
    4.2 การจัดบริการพยาบาลผูปวยหนักในภาวะฉุกเฉิน  เชน  อุบตัิเหตุหมู  
อุบัตภิัยหมู 
    4.3 การติดตามประเมินผลการจัดบริการพยาบาลผูปวยหนกัในภาวะปกตแิละ
ในภาวะฉุกเฉิน 
   5. งานบริการพยาบาลผูปวยหนัก กําหนดขอบเขตการบริหารงานครอบคลุมการ

ใหบริการพยาบาล ในประเด็นดังตอไปนี ้
    5.1 การกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดบริการพยาบาล 
    5.2 การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
    5.3 การจัดการและการพัฒนากําลังคนดานการพยาบาล 
    5.4 การจัดการทรัพยากรเก่ียวกับอุปกรณ เคร่ืองมือ สถานท่ี และงบประมาณ 
    5.5 การบริหารจัดการตนทุนดานการพยาบาล 
    5.6 การติดตาม กํากับการปฏิบตัิงานของพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    5.7 การจัดการความปลอดภัย 
    5.8 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาล 
    5.9 การสนับสนนุการทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 
    5.10 การสนับสนนุการนําภูมิปญญาไทยมาใช 
    5.11 การสรางการมีสวนรวมกับองคกรในชุมชนและสังคม 
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    5.12 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน 
   6. งานบริการพยาบาลผูปวยหนัก กําหนดแนวทางและกระบวนการใหบริการพยาบาล 
แกผูใชบริการท่ีครอบคลุมการบริการพยาบาล ท้ังในโรงพยาบาลและการดูแลผูปวยตอเนื่องในชุมชน  
รวมท้ังการประสานการบริการการดูแลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในโรงพยาบาล เชน หองอุบัติเหต-ุ
ฉุกเฉิน  หอผูปวยใน  เปนตน 
   7. งานบริการพยาบาลผูปวยหนัก ระบุลักษณะโดยรวมของบุคลากรทางการพยาบาล

ตามความเปนจริงในปจจบุัน  ตามภาระงานและครอบคลุมงานบริการพยาบาลพิเศษ เพ่ือให

มองเห็นภาพรวมของงาน โดยกําหนดใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ดังตอไปนี ้
    7.1 ชวงอายุ  เพศ  วุฒิการศึกษา 
    7.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหนาท่ี  เชน  ความแตกตาง
ทางดานวัฒนธรรมและสายงานตาง ๆ  ซึ่งอาจจะมีผลตอการปฏิบัติงาน 
    7.3 ขอกําหนดพิเศษทางดานสุขภาพ  ความปลอดภัย และอ่ืน ๆ  เชน  
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโรคตดิตอ  จําเปนตองไดรับการตรวจสุขภาพอยางตอเนื่อง 
   8. งานบริการพยาบาลผูปวยหนัก กําหนดทรัพยากรดานการจัดการท่ีสําคัญท่ีมีผล

ตอการปฏิบตังิานของหนวยงาน ใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ตอไปนี ้
    8.1 สถานท่ีเฉพาะในการใหบริการ 
    8.2 จุดท่ีใหบริการตาง ๆ 
    8.3 เคร่ืองใชสํานกังาน และเคร่ืองคอมพิวเตอร 
    8.4 เคร่ืองมือพิเศษทางการแพทย 
    8.5 เทคโนโลยีตาง ๆ และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
    8.6 ทรัพยากรดานการจัดการอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ 
   9. งานบริการพยาบาลผูปวยหนัก กําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคญั  รวมท้ัง
กฎหมายตาง ๆ  ท่ีหนวยงานใชเปนกฎระเบียบพิเศษ  และมีความสําคัญตองานหลักของหนวยงาน  
(ไมรวมกฎระเบียบท่ัวไปท่ีบังคับกับทุกสวนราชการ)  โดยครอบคลุมกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญ  
เชน 
    9.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2540 



บ
ทท่ี 6 งานผูปวยหนัก 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 193

    9.2 แนวทางปฏิบตัิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการ
พยาบาล 
    9.3 แนวทางปฏิบตัิดานสิทธิผูปวยสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล 
    9.4 ระเบียบและขอบังคับอ่ืน ๆ  ท่ีสําคญัสําหรับการประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลของแตละแหง 
 

II. การปรับปรุงผลการดําเนินงานของงานบริการพยาบาลผูปวยหนัก 
   1. งานบริการพยาบาลผูปวยหนัก กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนนิการ

ของหนวยงานอยางตอเนื่อง  เชน  การปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยใช Public Sector 
Management Quality Award (PMQA),  Nursing Quality 
Assurance (QA)  เปนตน 
   2. งานบริการพยาบาลผูปวยหนัก กําหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุง

กระบวนการทาํงานหลักอยางเปนระบบ  เชน  การวัดจากจดุคุมทุน  การวัดความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ  การลดคาใชจายโดยยังคงรักษาระดับคณุภาพ  เปนตน 
   3. งานบริการพยาบาลผูปวยหนัก กําหนดแนวทางในการเรียนรูและแลกเปล่ียน

เรียนรูภายในหนวยงานอยางเปนระบบ  เชน แนวทางการจัดการความรูภายในองคกร 
(Knowledge Mangement)  การทบทวนผลการดําเนินงานท่ีมีปญหาตาง ๆ  เปนตน 
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยหนัก 
 
 

  การประเมินปญหา  ความตองการ  และการเฝาระวังภาวะสุขภาพ 
 

   พยาบาลวิชาชีพประเมินปญหาและความตองการ รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญ
ของการดูแลในระยะวิกฤตและตอเนื่อง 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประเมินปญหาความตองการและเฝาระวังอาการผูปวย  ในประเด็นดงันี้ 
  1.1 อาการทั่วไป  เชน การรูสติ  ลักษณะการหายใจ  สภาพผิวหนัง  อาการบวม  
ซีด  เปนตน 
  1.2 สัญญาณชีพ  การแลกเปล่ียนแกส  ระบบไหลเวียน  สัญญาณทางระบบ
ประสาทและสมอง  (ในกรณีผูปวยไมรูสึกตัวหรือมีปญหาในระบบประสาทและสมอง)   
  1.3 อาการผดิปกติท่ีอาจคุกคามถึงชีวิต หรือบงช้ีถึงความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับ

อวัยวะสําคัญ  ซึ่งเกิดข้ึนจากการใชยาอันตรายตาง ๆ  และการใชเคร่ืองมือพิเศษ 
  1.4 ความสอดคลองการทํางานของเคร่ืองมือพิเศษกับปญหาและความตองการ
ของผูปวยขณะใชเคร่ืองมือพิเศษ 
  1.5 อาการและอาการแสดงของการติดเช้ือในโรงพยาบาลในผูปวยท่ีมีความเส่ียง
ทุกราย 
  1.6 อาการรบกวนผูปวยอยางสมํ่าเสมอ เชน อาการปวด  ความไมสุขสบายตาง 
ๆ   
 2. ประเมินอาการท่ัวไป  สัญญาณชีพ  สัญญาณทางระบบประสาทและสมอง  และ
ตรวจรางกายโดยเนนท่ีอวัยวะซ่ึงสัมพันธกับปญหาและความตองการ หรือความเจ็บปวยของผูปวย 
ทุก 15 – 30 นาที  จนพนระยะวิกฤตตามแนวทางการดูแลผูปวยเฉพาะโรค/กลุมอาการ/แนว
ทางการดูแลผูปวยหนัก  เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการประเมินความกาวหนาของปญหาและความ

ตองการ 
 3. เฝาระวังอาการและอาการแสดงท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการ  รวมท้ัง
ความสอดคลองการทํางานเคร่ืองมือพิเศษ  และอาการรบกวนอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานที่ 1 
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 4. บันทึกขอมูลการประเมินปญหาและความตองการของผูปวยท่ีถูกตอง ครบถวน 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูปวยไดรับการประเมินปญหาและความตองการตั้งแตแรกรับจนจําหนายและทัน
ตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังในระยะวิกฤตและตอเนื่อง 
 2. ผูปวยไดรับการเฝาระวังภาวะสุขภาพตามแนวทางปฏิบตัิอยางตอเนื่อง 
 
 

  การวินิจฉัยการพยาบาล 

 

   พยาบาลวิชาชีพวิเคราะหขอมูลท่ีประเมินได  เพ่ือตัดสินใจ  ระบุปญหาและ
ความตองการการพยาบาลหรือกําหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาลอยางถูกตอง 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. วิเคราะหขอมูลเพ่ือการกําหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ีเรงดวนและไมเรงดวน
อยางตอเนื่องจนผูปวยจําหนาย  โดยใชขอมูลดังนี ้
  1.1 ขอมูลท่ีไดจากการประเมินปญหาและความตองการ  การเฝาระวัง และการ
ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 
  1.2 ผลการตรวจทางหองปฏิบัตกิาร 
 2. กําหนดขอวินจิฉัยทางการพยาบาลครอบคลุมปญหาและความตองการดานรางกาย  
จิตวิญญาณ  การเรียนรูเพ่ือการดูแลสุขภาพตนเอง  การปรับแบบแผนการดํารงชีวิตประจําวัน ใน
กรณีดังนี ้
  2.1 มีแนวโนมจะเกิดปญหาข้ึนในอนาคต  ถาไมไดรับการแกไขหรือปองกัน 
  2.2 กําลังเกิดปญหาหรือเกิดข้ึนแลว 
 3. ปรับหรือกําหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาลใหม  เม่ือมีขอมูลบงช้ีวาปญหานั้น ๆ 
เปล่ียนแปลงไป  หรือเม่ือคนหาสาเหตุของปญหาไดชัดเจนข้ึน 
 4. จําแนกความรุนแรงและจัดลําดบัความสาํคญั  เพ่ือการจัดการแกไขท่ีสอดคลอง

กับปญหาและความตองการของผูปวย 
 5. บันทึกขอวินิจฉัยทางการพยาบาลใหครอบคลุมปญหาและความตองการ 
 

มาตรฐานที่ 2 



บ
ทท่ี 6 งานผูปวยหนัก 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 196

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 ผูปวยไดรับการวินิจฉัยปญหาและความตองการอยางถูกตอง ทันตอการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน ท้ังในระยะวิกฤตและตอเนื่อง 
 

  การวางแผนการพยาบาล 

 

   พยาบาลวิชาชีพวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการ

ของผูปวยไดท้ังในระยะวิกฤตและตอเนื่อง 
 

  แนวทางปฏิบัติ 
 1. กําหนดแผนการพยาบาลสําหรับผูปวยเปนรายบุคคลใหครอบคลุมและสอดคลอง 
กับลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของผูปวยในระยะวิกฤตอยางตอเนื่องและครอบคลุม

เก่ียวกับ 
  1.1 ปญหาวิกฤตท่ีกําลังคุกคามชีวิต/การทํางานของอวัยวะท่ีสําคัญ 
  1.2 การลดภาวะเสี่ยงตอปญหาท่ีมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงจนคุกคามชีวิตผูปวย
เปนลําดับตอมา 
 2. เปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการวางแผนการพยาบาล เพ่ือให

ครอบคลุมและเหมาะสมตามปญหาของผูปวย 
 3. ปรับปรุงแผนการพยาบาลใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง/ปญหาของผูปวยอยาง
ตอเนื่อง 
 4. สื่อสารแผนการพยาบาลใหทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพเขาใจอยางท่ัวถึง 
 5. บันทึกแผนการพยาบาลครอบคลุมตามปญหาและความตองการอยางถูกตอง 
ครบถวน 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 ผูปวยไดรับการวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลองกับขอวินิจฉัยทางการพยาบาล ท้ังใน

ภาวะวิกฤตและตอเนื่อง และเปนปจจบุัน 
 

มาตรฐานที่ 3 
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  การปฏิบัติการพยาบาล 

 

   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคลองกับปญหาและความตองการ

ของผูปวย ท้ังระยะวิกฤติและตอเนื่อง 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติการพยาบาล  เพ่ือแกไขปญหาและความตองการในระยะวิกฤตและตอเนื่อง
ตามแผน  ในประเด็นดังนี ้
  1.1 จัดการปญหาภาวะวิกฤต/ฉุกเฉินตามแนวทางการชวยฟนคืนชีพ/แนวทางการ
ดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
  1.2 เฝาระวังอาการ/อาการแสดงของผูปวยภายหลังการชวยฟนคืนชีพ 
  1.3 จัดการการใชเคร่ืองมือพิเศษท่ีจําเปนในการชวยเหลือ ใหเหมาะสมกบัอาการ
ของผูปวย  และดูแลใหผูปวยไดรับการรักษาดวยเคร่ืองมือพิเศษตาง ๆ  ท่ีเหมาะสมกับปญหาและ
ความตองการดานรางกาย  ตามแผนการรักษาของแพทย 
  1.4 ประเมินความถูกตองและดแูลใหผูปวยไดรับส่ิงตาง ๆ  ตามแผนการรักษา
ของแพทย ดังตอไปนี ้
   1.4.1 ยา  สารน้ํา  เลือด  หรือสวนประกอบของเลือด 
   1.4.2 อาหารและน้ํา    
   1.4.3 การแกไขและรักษาความสมดุลของน้ํา  อิเลคโตรไลท  และภาวะ
กรด-ดาง 
  1.5 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือดาํรงไวซึ่งความเพียงพอของการหายใจ  การทํางาน
ของหัวใจ  การไหลเวียนโลหิต  และการรักษาสมดลุของน้ํา  อิเลคโตรไลท  ภาวะกรด-ดาง  และ
การควบคุมอุณหภูมิรางกาย 
  1.6 เฝาระวังการทํางานเคร่ืองมือพิเศษตางๆ ใหสามารถทํางานและประคับประคอง
อวัยวะสําคัญของผูปวยไดอยางปลอดภัย 
  1.7 จัดการใหผูปวยไดรับการดูแลเพ่ือตอบสนองความตองการพ้ืนฐานในดาน
อาหาร  น้ํา  การขับถาย  การออกกําลังกายอยางเพียงพอและเหมาะสมกับความตองการของผูปวย 

มาตรฐานที่ 4 
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 2. ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสงเสริมความสุขสบายของผูปวย  โดยจดัการใหผูปวย

ไดรับการดแูล  ดังนี้ 
  2.1 ดูแลความสะอาดรางกายและสุขอนามัยท่ัวไป 
  2.2 ชวยเหลือและควบคุมใหมีการขับถายอยางเหมาะสม 
  2.3 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือบรรเทาอาการไมสุขสบายตาง ๆ  ท้ังดานรางกายและ
จิตใจในผูปวยท่ีมีปญหา  ไดแก  การบรรเทาความปวด  ความออนเปล้ียของกลามเนื้อจากการถูก
จํากัดกิจกรรม  ความกลัว  ความเครียด  และความวติกกังวลตาง ๆ 
  2.4 จัดการและควบคุมส่ิงแวดลอมภายในหออภิบาลผูปวยหนัก  เพ่ือลดปจจัย 
รบกวน หรือส่ิงเราท่ีอาจเปนสาเหตุของความไมสุขสบาย  หรือรบกวนประสาทสัมผัสหรือการรับรู 
ของผูปวย  เชน  การควบคุมแสง  เสียง  อุณหภูมิใหเหมาะสม  หรือการจัดบรรยากาศใหรูสึก  
ผอนคลาย  เปนตน 
  2.5 ปรึกษาแพทยเพ่ือใหการรักษาเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงการรักษาในกรณีท่ี
อาการไมสุขสบาย หรืออาการรบกวนไมทุเลาลง  
 3. ประสานความรวมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  เพ่ือใหแผนการรักษาไดปฏิบตัิอยาง
ครบถวนในเวลาท่ีกําหนด 
 4. จัดการใหผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลทีส่อดคลองกับปญหาและความตองการ 
  4.1 ตรวจทานและพิจารณาคําส่ังการรักษาอยางรอบคอบ และปฏิบัติการพยาบาล
ตามแนวทางการรักษานัน้ใหเกิดผลดตีอผูปวยตามขอบเขตของวิชาชีพ 
  4.2 ติดตามรวบรวมผลการตรวจทางหองปฏิบตัิการ หรือการตรวจวินจิฉัยอ่ืน  
เพ่ือประโยชนในการปรับแผนการพยาบาลใหเปนปจจุบนั 
  4.3 ส่ือสารขอมูลท่ีไดจากการประเมินปญหาและความตองการผูปวย ดวยวาจา 
และเอกสารเปนลายลักษณอักษร  และผลการปฏิบตักิารพยาบาลท่ีจําเปนเรงดวน เพ่ือประโยชน
ตอการวางแผนการรักษาพยาบาลแกทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ  
 5. จัดการเพื่อใหการปฏิบัติการพยาบาลเปนไปตามแผน  โดย 
  5.1 ควบคุมสถานการณ และการดูแลในภาวะวิกฤตใหดําเนนิไปอยางราบร่ืน   
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  5.2 รวมรับสงขอมูลเก่ียวกับผูปวยและนําประชุมปรึกษาหารือกอนและหลัง
ปฏิบัติงานทุกชวงเวลาปฏิบัติงาน  เพ่ือทําความเขาใจกบัปญหาและความตองการของผูปวย  
ปญหาการพยาบาล  แนวทางการรักษาของแพทยและแผนการพยาบาล 
  5.3 ประเมินผูปวยเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง  ตั้งแตเร่ิมรับงาน  ระหวางการ
ปฏิบัติงาน  และเม่ือส้ินสุดการปฏิบตังิาน  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและปรับปรุง
แผนการพยาบาล 
  5.4 ประชุมปรึกษารวมกับแพทยหรือทีมสหสาขาวิชาชีพ  เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับ   
ผูปวย และรวมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการรักษาพยาบาล 
  5.5 ควบคุม กํากับ จัดหา และตรวจสอบ เก่ียวกับ 
   5.5.1 ความเพียงพอและความพรอมใชงานอุปกรณชวยฟนคืนชีพ 
เวชภัณฑในรถชวยชีวิตฉุกเฉิน  เคร่ืองมือท่ีจําเปนอ่ืน ๆ  ทุกชวงเวลาปฏิบัติงาน 
   5.5.2 ประสิทธิภาพการทํางานและการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือพิเศษ 
   5.5.3 คุณภาพของเคร่ืองมือปราศจากเช้ือตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ

ปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลกําหนด 
  5.6 จัดสถานท่ีสําหรับครอบครัวหรือผูเย่ียม  เพ่ือผอนคลายหรือระบาย

ความรูสึก หรือความเครียดตอภาวะความเจ็บปวยของผูปวย 
  5.7 ประสานงานเพ่ือการสงตอการดูแลตอเนือ่งไปยังหอผูปวย  ตามแนวทางการ
สงตอผูปวยท่ีโรงพยาบาลกาํหนด 
 6. จัดการการดูแลผูปวยวาระสุดทาย  ดังนี้ 
  6.1 ทบทวนความเขาใจและการรับรูเก่ียวกับความรุนแรงของภาวะความเจบ็ปวย  
และการเตรียมตัวเม่ือผูปวยถึงวาระสุดทาย 
  6.2 ประสานงานกับแพทยผูดูแลผูปวย  เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับพยากรณของโรค  
และการแจงขาวรายแกผูปวยและครอบครัว 
  6.3 ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการคุกคามและดูแลความสุขสบายของผูปวย 
  6.4 ใหการปรึกษาแกผูปวยและครอบครัว เพ่ือวางแผนเผชิญกับความตาย ถา   
จําเปนสงปรึกษาพยาบาลผูใหการปรึกษา 
  6.5 เปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัว ระบายความรูสึก และอยูใกลชิดผูปวย 
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  6.6 ปฏิบัติการพยาบาลท่ีตอบสนองความตองการพื้นฐานดานรางกายอยางครบถวน 
  6.7 เปดโอกาสใหผูปวยไดฟงธรรมบรรยาย/บทสวด/คําสอนตามความเช่ือ/
ศาสนาท่ีนบัถือ 
  6.8 อํานวยความสะดวกหากผูปวยและครอบครัวตองการประกอบพิธีทางศาสนา  
หรืออนุญาตใหบุคคลในครอบครัวเฝาดูแลในวาระสุดทาย 
  6.9 ปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางการดูแลผูปวยเสียชีวิต   
  6.10 อํานวยความสะดวกแกครอบครัว ในการติดตอประสานงานกบัผูเก่ียวของ 
 7. บันทึกการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางท่ีกําหนด 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูปวยไดรับการแกไขในระยะวิกฤตไดทันเวลา  ไมเกิดภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได 
 2. ผูปวยไดรับการดูแลดานความสุขสบาย  และการตอบสนองความตองการดานจิต
สังคม และจิตวิญญาณ 
 3. ผูปวยวาระสุดทายและครอบครัว  ไดรับการดูแลท่ีตอบสนองความตองการ

พ้ืนฐานดานรางกายและจติวิญญาณ  และมีความพรอมท่ีจะเผชิญกับความตายได 
 
 

  การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 
 

  พยาบาลวิชาชีพประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือติดตามความกาวหนา

ของภาวะสุขภาพของผูปวย และปรับเปล่ียนแผนการพยาบาลเปนระยะ ๆ   
 

 แนวทางปฏิบัติ 
  1. ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล  จากส่ิงตอไปนี ้
  1.1 ปฏิกิริยาตอบสนองภายหลังการปฏิบัติการพยาบาลทันทีและตอเนื่อง  ตาม
แนวทางการดแูลผูปวยเฉพาะโรค/กลุมอาการ 
  1.2 ขอมูลจากการประเมินในแตละระยะ 
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 2. วิเคราะหผลสําเร็จหรือปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอความสําเร็จของการปฏิบัติการ
พยาบาลในผูปวยท่ีมีอาการไมกาวหนาขณะรับการรักษาพยาบาล  และปรับปรุงแผนการพยาบาล

ใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติการพยาบาล 
 3. ติดตามผลการปฏิบัติการพยาบาลที่มอบหมายแกสมาชิกทีมการพยาบาลอยาง
สมํ่าเสมอ  ตลอดชวงเวลาปฏิบัติงาน 
 4. ประเมินและสรุปผลการพยาบาลผูปวยอยางตอเนื่องและกอนจําหนายทุกราย 
 5. เปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัว หรือผูดูแลรวมประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 
 6. บันทึกการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธทางการพยาบาล 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 ผูปวยไดรับการปฏิบัติการพยาบาลที่ตอบสนองตอปญหาและความตองการอยางถูกตอง 
ตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาล 
 
 

   การดูแลตอเน่ือง 
 

   พยาบาลวิชาชีพวางแผนจําหนายผูปวยทุกรายไดครอบคลุมปญหาและความ

ตองการของผูปวย 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ใชขอมูลจากการประเมินในระยะแรกรับและตอเนื่อง ในการวนิิจฉัยคาดการณ

ปญหาสุขภาพท่ีจําเปนตองไดรับการดูแลตอเนื่อง/เม่ือจําหนายไปยังหอผูปวยหรือกลับบาน  ให

สอดคลองกับปญหาของผูปวยแตละราย 
 2. ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง/การปรับตัวของผูปวยและครอบครัว 
รวมท้ังการคนหาผูดแูลหรือบุคคลสําคัญในการสนบัสนนุการดแูลตนเองของผูปวย 
 3. กําหนดแผนและระบุเปาหมายของการปฏิบัติการพยาบาลในแตละวัน/ชวงเวลา
การปฏิบัติงาน รวมกับผูปวยและครอบครัว 
 4. เอ้ืออํานวยใหผูปวยและครอบครัว/ผูดแูลสามารถวางแผนและจัดกิจกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพและการดแูลสุขภาพตนเองใหเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน  ดังนี ้
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  4.1 จัดการส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอการดูแลสุขภาพตนเอง 
  4.2 ใหการปรึกษาแกผูปวยและครอบครัว ในการปรับตัวและจัดแบบแผนการ

ดําเนนิชีวิตระหวางเจ็บปวย 
  4.3 เปดโอกาสใหครอบครัวและผูดูแล หรือบุคคลสําคัญของผูปวยไดเย่ียม และ/
หรือรวมปฏิบัติการดแูลผูปวย 
  4.4 สงปรึกษาพยาบาลผูใหการปรึกษา หรือรับบริการจติบาํบัด/ครอบครัวบําบดั
ในกรณีท่ีจําเปน 
  4.5 ประสานงานทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของเพื่อรวมวางแผนจําหนายผูปวย 
  4.6 ประสานงานกับพยาบาลในหอผูปวย  หนวยงานในชุมชน/ครอบครัว/
โรงพยาบาลระดับท่ีสูงกวา  เพ่ือสงตอการดูแล 
 5. บันทึกการปฏิบัติการพยาบาลการดแูลตอเนื่อง 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 ผูปวยและครอบครัว ไดรับการเตรียมความพรอมดานรางกาย  จิตวิญญาณ  และ
ยอมรับสภาพการเจ็บปวยท่ีรุนแรง  ตั้งแตแรกรับจนถึงจําหนายจากหออภิบาลผูปวยหนัก 
 
 

   การสรางเสริมสุขภาพ 
 

  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลท่ีสรางเสริมสุขภาพผูปวยไดสอดคลองกับ

ปญหาและความตองการผูปวย 
 

  แนวทางปฏิบัติ 
 1. ใชขอมูลจากการประเมินในระยะแรกและตอเนื่องในการวินิจฉัยความตองการ 
สรางเสริมสุขภาพดานรางกายและจติใจของผูปวยและครอบครัว 
 2. กําหนดแผนการสรางเสริมสุขภาพดานรางกาย  จิตใจ และสังคมผูปวย  โดย   
ผสมผสานแผนนี้เขากับแผนการพยาบาลและแผนการดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 3. จัดโปรแกรม/ดูแลการสรางเสริมสุขภาพท้ังดานรางกาย  จิตใจ  และสังคมของผูปวย 
สอดคลองกับปญหาและความตองการของผูปวยแตละราย  ไดแก 
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  3.1 การออกกําลังกายอยางเหมาะสมในแตละวัน เพ่ือการฟนฟูสภาพ  เชน  การ
บริหารกลามเนื้อและขอ  การฝกการหายใจ  การไอ  เปนตน 
  3.2 การฝกทักษะการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน การอาบน้ํา  การรับประทาน
อาหาร  การดแูลการขับถาย  เปนตน 
  3.3 การสงเสริมใหผูปวยผอนคลายโดยไมขัดตอภาวะความเจ็บปวย เชน กิจกรรม 
การผอนคลายกลามเนื้อ  กิจกรรมการเปดเพลง/ดนตรีท่ีนุมนวล  เปนตน 
  3.4 การสรางเสริมการเผชิญความเครียด 
  3.5 การสรางเสริมพัฒนาการตามวัย โดยไมขัดตอภาวะความเจ็บปวย 
 4. จัดการส่ิงแวดลอมท่ีสงเสริมใหผูปวยไดพักผอน  โดยเฉพาะตอนกลางคืน  เชน 
ลดเสียงรบกวนท่ีไมจาํเปน  ปดไฟบางดวง  เปนตน 
 5. ประเมินความกาวหนาของภาวะสุขภาพผูปวยท่ีไดรับการสรางเสริมสุขภาพทุกคร้ัง 
กอนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในข้ันตอนตอไป โดยผสมผสานเขากับการประเมิน/เยี่ยมตรวจ  
ท่ีปฏิบัตติามแนวทางปฏิบตักิารดูแลผูปวยเฉพาะโรค 
 6. ปรับเปล่ียนแผนการสรางเสริมสุขภาพดานรางกายและจิตใจใหเปนปจจุบัน 
 7. ประเมิน  สรุป  และบันทึกผลการปฏิบตักิารพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 ผูปวยไดรับการฟนฟูสุขภาพไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและตอเนื่อง 
 
 

  การคุมครองภาวะสุขภาพ 
 

  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลที่มีเปาหมายในการคุมครองภาวะสุขภาพ

ของผูปวย เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ใชขอมูลจากการประเมินในระยะแรกและตอเนื่องในการวินิจฉัยความตองการการ
คุมครองภาวะสุขภาพดานรางกายและจิตใจ 
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 2. กําหนดแผนการคุมครองภาวะสุขภาพดานรางกายและจติใจ  โดยผสมผสานเขา

กับแผนการพยาบาลและแผนการดแูลของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 3. จัดการการดูแลและกํากับใหสมาชิกอ่ืนในทีมการพยาบาลปฏิบตัิตามแนวทางการ   
คุมครองภาวะสุขภาพ  ครอบคลุมในประเด็นสําคัญดังนี ้
  3.1 การปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
  3.2 การปองกันผูปวยจากอันตรายจากการใชเคร่ืองมือพิเศษ หรืออุปกรณทาง

การแพทย  การทํา  Invasive Procedure  และยาท่ีอาจมีผลขางเคียงตอการทํางานของ
อวัยวะสําคัญ  เชน  O2 Toxicity , BPD (Broncho – pulmonary 
Displasia) 
  3.3 การปองกันความชอกชํ้าของรางกายหรืออวัยวะท่ีอาจเกิดข้ึนขณะใหการ
รักษาพยาบาล 
  3.4 การปองกันการเกิดอุบัติเหต ุ เชน  ตกเตยีง  
  3.5 การปองกันการตายอยางไมคาดคิด (Unexpected Death) 
  3.6 การปองกันการเกิดแผลกดทับ  การเกิด Aspirated Pneumonia 
  3.7 การปองกันความพิการหรือการเส่ือมหนาท่ีของอวัยวะ  เชน  Foot Drop  
กลามเนื้อลีบ หรือ Disused Syndrome  
  3.8 การปองกันการบาดเจ็บจากการผูกยึด 
 4. จัดการส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมและกระตุนการรับรูของผูปวยอยางสมํ่าเสมอ 
  4.1 ปฏิบัติการพยาบาลดวยความระมัดระวัง ไมทําใหเกิดเสียงดังท่ีรบกวนผูปวย 
  4.2 การปรับแสงสวางในหออภิบาลผูปวยท่ีสงเสริมใหผูปวยรับรูเวลาท่ีถูกตอง 
  4.3 บอกวัน  เวลา  สถานท่ี  บคุคล 
  4.4 บอกผูปวยทุกคร้ังท่ีปฏิบัติการพยาบาล 
  4.5 สัมผัสผูปวยอยางนุมนวล  อยูเปนเพ่ือนและรับฟงผูปวยดวยทาทีเปนมิตร 
เพ่ือใหผูปวยคลายวิตกกังวล 
 5. ติดตามเฝาระวังอุบัติการณความเสี่ยง  วิเคราะหสาเหต ุ และปรับเปล่ียนแผนการ   
คุมครองภาวะสุขภาพดานรางกายและจิตใจอยางตอเนื่อง 
 6. ประเมิน  สรุป  และบันทึกผลการปฏิบตักิารพยาบาลเพื่อคุมครองภาวะสุขภาพ 
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 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 ผูปวยปลอดภยัจากอันตรายที่สามารถปองกันไดขณะรับการรักษาในหออภิบาล

ผูปวยหนัก 



บ
ทท่ี 6 งานผูปวยหนัก 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 206

 

   การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 
 

  พยาบาลวิชาชีพใหขอมูลและความรูท่ีเก่ียวของกับภาวะสุขภาพ ครอบคลุม

ปญหาและความตองการและเสริมสรางพลังอํานาจผูปวยและครอบครัวใหสามารถปรับตัวกับความ

เจ็บปวยท่ีวิกฤต 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประเมินการรับรู ความเขาใจ และความคาดหวังเก่ียวกับอาการและความเจ็บปวย
ของผูปวยและครอบครัว  เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 
 2. จัดระบบการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพแกผูปวยและครอบครัว ใหถูกตอง 
ครบถวน อยางตอเนื่อง  เก่ียวกับ 
  2.1 ภาวะความเจบ็ปวย  การดําเนนิของโรค หรือความเจ็บปวยเปนระยะ ๆ  
อยางตอเนื่องตามขอบเขตบทบาทหนาท่ีความรับผดิชอบ และแผนการรักษาพยาบาล 
  2.2 การเตรียมตัวเม่ือยายออกจากหออภิบาลผูปวยหนัก 
  2.3 ความสําคัญและเหตุผลของการผูกยึดผูปวย  และการบริจาคอวัยวะดวยเหตุผล
ทางการแพทย 
 3. จัดโปรแกรมการปฐมนิเทศผูปวยรับใหมทุกราย  เพ่ือใหผูปวยและครอบครัวรับรู
เก่ียวกับประเด็นดังนี ้
  3.1 สิทธิท่ีพึงมีและพึงไดรับจากโรงพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ 
  3.2 การใชสถานท่ี  ส่ิงแวดลอม  ส่ิงอํานวยความสะดวก  และแหลงประโยชนใน
โรงพยาบาล 
  3.3 กฎระเบียบของโรงพยาบาลท่ีเก่ียวของกับผูปวยและครอบครัว  เชน  เวลา
เย่ียม  เวลารับประทานอาหาร  และเวลาปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาลท่ีเปนกิจวัตรประจําวันท่ีผูปวย
จะไดรับระหวางรักษาในโรงพยาบาล 
  3.4 สิทธิผูปวย 
 5. อธิบายใหผูปวยและครอบครัวเขาใจเก่ียวกับแผนการรักษาพยาบาล เพ่ือให

สามารถตดัสินใจเลือกรับการรักษากอนลงนามยินยอมทุกคร้ัง 
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 6. กรณีผูปวยขอกลับบานโดยไมสมัครใจรับการรักษา  พยาบาลวิชาชีพใหคําแนะนาํ 
หรือเอกสารการดูแลตนเองและซักซอมความเขาใจเก่ียวกับการสังเกตอาการ  การกลับเขารับการ

รักษาในโรงพยาบาล  และใหผูปวยหรือผูดูแลท่ีมีสิทธรัิบผิดชอบผูปวยตามกฎหมายและลงลายมือ
ช่ือกํากับ เพ่ือแสดงการยอมรับและเขาใจในคําอธิบายไวเปนหลักฐาน 
 7. กรณีการแจงขาวราย  ดําเนนิการดังนี ้
  7.1 ประเมินความพรอมของผูปวยหรือครอบครัว และพิจารณาหาวิธีการแจงขอมูล
อยางเหมาะสม  หรือประสานงานกับแพทยผูรับผิดชอบดูแลผูปวยเพื่อเปนผูใหขอมูล   
  7.2 เปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัวระบายความรูสึกหรือซักถามภายหลังการ
รับทราบขอมูลและชวยเหลือเพ่ือประคับประคองอารมณ  
  7.3 กรณีจําเปนตองรับการปรึกษา ประสานกับพยาบาลผูใหการปรึกษาเพ่ือดูแล

ตอเนื่อง 
 8. ประเมินผลการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 
 9. บันทึกการใหขอมูลและความรูแกผูปวยและครอบครัวอยางตอเนื่องและครบถวน 
 

  ผลลัพธที่คาดหวัง 
 ผูปวยและครอบครัว สามารถปรับตัวและยอมรับการเจ็บปวยท่ีวิกฤตได  รวมท้ังรับทราบ
สิทธิท่ีตนพึงได 
 
 

   การพิทักษสิทธิผูปวย 
 

   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลบนพืน้ฐานของความเคารพในคุณคาของ

ความเปนมนษุย  ตลอดจนการพิทักษสิทธิตามขอบเขตบทบาทหนาท่ีความรับผดิชอบ 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. จัดการการพยาบาลโดยใชแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการพิทักษสิทธิผูปวย  ดังนี ้
  1.1 การใหขอมูล/บอกกลาวขอมูลท่ีจําเปนแกผูปวยและครอบครัว เก่ียวกับ 
   1.1.1 การบริจาคอวัยวะ 
   1.1.2 การผูกยึด 
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   1.1.3 แผนการรักษาของแพทยและแผนการพยาบาล 
  1.2 การรักษาความเปนสวนตัวและความลับของผูปวย เก่ียวกับ 
   1.2.1 ความลับของเวชระเบียน ท้ังสิทธิการใชและเขาถึงขอมูลเวช

ระเบียน 
   1.2.2 การเผยแพรขอมูลเพ่ือใชในการศึกษา  เรียนรู/วิจัย 
   1.2.3 การเปดเผยรางกายจากการบริการรักษาพยาบาล 
 2. จัดการส่ิงแวดลอมท่ีไมขัดแยงกับความเช่ือ/วัฒนธรรมของผูปวยและครอบครัว 
 3. จัดการการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโดยบนพ้ืนฐานการเคารพในสิทธแิละยึด
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เคารพในคุณคาความเปนมนษุยในฐานะปจเจกบุคคลอยางเทาเทียมกัน  ไม
แบงแยกชนช้ันหรือเช้ือชาต ิ ศาสนา  ดังนี้ 
  3.1 บอกใหผูปวยไดรับทราบ  แมในภาวะไมรูสึกตัว 
  3.2 บอก/ใหขอมูลแกผูปวยท่ีรูสึกตัวกอนใหการพยาบาลทุกคร้ัง 
  3.3 ไมเปดเผยรางกายผูปวยเกินความจําเปน 
  3.4 จัดสถานท่ี/บริเวณใหการพยาบาล เปนสัดสวนและมิดชิด 
 4. ปกปองผูปวยไมใหถูกลวงล้ําหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลในทางที่ไมเหมาะสม  รวมท้ัง
การปฏิเสธการรักษาท่ีไมเหมาะสมในผูปวยทุกราย  โดยเฉพาะผูปวยไมรูสึกตัวหรือผูปวยวาระสุดทาย 
 5. สงเสริมใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจรับการรักษาพยาบาล 
ภายใตขอมูลท่ีครบถวนชัดเจน  (ยกเวนกรณีฉุกเฉิน) 
 6. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตติัวเปนแบบอยางและกํากับใหสมาชิกทีมการพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลที่ไดรับมอบหมาย ดวยความเคารพในคุณคาความเปนมนษุยในฐานะปจเจก

บุคคล   แมในภาวะไมรูสึกตัว 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 ผูปวยไดรับการพิทักษสิทธิตลอดระยะเวลาท่ีรับการรักษาอยูในหออภบิาลผูปวยหนกั 
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   การบันทึกทางการพยาบาล 
 

  พยาบาลวิชาชีพบันทึกขอมูลทางการพยาบาลและขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูปวย  
เปนลายลักษณอยางเปนระบบ  เพ่ือส่ือสารกับทีมงานและทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. บันทึกขอมูลของผูปวยอยางถูกตองเปนระบบ ตอเนื่อง และสามารถส่ือสารในทีม
การพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ  ตั้งแตแรกรับจนจําหนายครอบคลุม  เก่ียวกับ 
  1.1 การประเมินผูปวยแรกรับและการประเมินซ้ําอยางตอเนื่อง   
  1.2 ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลหรือปญหาและความตองการการพยาบาลท่ี 
ครอบคลุมปญหาและความตองการดานรางกายและจติวิญญาณ 
  1.3 แผนการพยาบาลท่ีสอดคลองกับลําดบัความสําคญัของปญหาและความ
ตองการทางผูปวยดานรางกายและจติวิญญาณ 
  1.4 กิจกรรมการพยาบาลเพื่อแกปญหาและตอบสนองความตองการของผูปวย
และครอบครัว 
  1.5 การตอบสนองของผูปวยหรือผลลัพธของการพยาบาล 
  1.6 ความสามารถของผูปวย/ผูดแูลในการดูแลสุขภาพตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก และรายงานทางการพยาบาลในแตละชวงวัน

และเวลาปฏิบตัิงาน 
 3. ทบทวนเอกสารรายงานผูปวย  เพ่ือตรวจสอบความครบถวน  สมบูรณในการ 
บันทึกการดูแลผูปวยในแตละชวงวันและเวลาปฏิบัติงาน และตรวจสอบทุกคร้ังเม่ือมีเหตุการณ/     
อุบัติการณท่ีไมพึงประสงคเกิดข้ึน 
 4. ใชแบบฟอรมการบันทึกท่ีไดมาตรฐาน หรือไดรับการออกแบบใหสามารถบันทึก

ขอมูลในการปฏิบัติการพยาบาลไดครบถวน และชวยแปลผลการบันทึกไดงาย 
 5. ดําเนนิกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลอยางตอเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 11
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 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. บันทึกทางการพยาบาลสามารถเปนเคร่ืองมือส่ือสารระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพ 
และแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของผูปวยอยางตอเนื่อง   
 2. บันทึกทางการพยาบาลสามารถสะทอนคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล  ใชเปนขอมูล
เพ่ือการวางแผนการพยาบาล  และใชเปนเอกสารอางอิงทางกฎหมายได 
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เกณฑชี้วัดคณุภาพการพยาบาลผูปวยหนัก 

 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที่ 1  ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   
1. รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุ 100% 1.  จํานวนแผนงาน/โครงการที ่

 ตามเปาหมาย      บรรลุตามเปาหมาย 
   จํานวนแผนงาน/โครงการ 

              ท้ังหมด 

   
มิติที่ 2  ดานคุณภาพการใหบริการ 

       พยาบาล 

  

1. ความปลอดภยัของผูใชบริการ   
 1.1 จํานวนอุบัติการณการระบุตัว

ผูปวย 
0  1.1 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน 
  ผิดคน    อุบัติการณ 

 1.2 จํานวนอุบตัิการณการรักษา 0  1.2 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน 
  พยาบาลผูปวยผิดคน    อุบัติการณ 

 1.3 จํานวนอุบตัิการณความผดิพลาด 0  1.3 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน 
  ในการบริหารยา  (Drug    อุบัติการณ 

  Administration Error)    

 1.4 จํานวนอุบตัิการณความ

ผิดพลาด 
0  1.4 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน 
  ในการใหเลือด  และ/หรือสวน    อุบัติการณ 

  ประกอบของเลือด   
 1.5 จํานวนอุบตัิการณการพลัด 0  1.5 ตรวจสอบจาก

x10
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ตก เอกสารรายงาน

  หกลม    อุบัติการณ 

 1.6 จํานวนอุบตัิการณผูปวย

บาดเจ็บ 
0  1.6 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน 
  จากการจดัทา  การผูกยึด  การใช    อุบัติการณ 

  อุปกรณและเคร่ืองมือ   
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

 1.7 อัตราการเกดิแผลกดทับของผูปวย X3S
D* 

 1.7 จํานวนคร้ังของการเกิด 

  ท่ีนอนรักษาในหอผูปวยหนกั         แผลกดทับระดับ 2-4 

    จํานวนวันนอนรวมของ 
             ผูปวยกลุมเส่ียง 

 1.8 อัตราการติดเช้ือในทางเดินปสสาวะ X3S
D* 

 1.8 จํานวนคร้ังการติดเช้ือใน 

  จากการคาสายสวนปสสาวะ    ทางเดินปสสาวะของผูปวย

          ท่ีคาสายสวนปสสาวะ 

   จํานวนวันรวมท่ีผูปวย 
     คาสายสวนปสสาวะ 
 1.9 อัตราการติดเช้ือท่ีปอดจาก

การใช 
X3S

D* 
 1.9 จํานวนคร้ังการเกิด 

  เคร่ืองชวยหายใจ      ปอดอักเสบจากการ 

  ใชเคร่ืองชวยหายใจ 

  จํานวนวันรวมท่ีผูปวยใช

            เคร่ืองชวยหายใจ 

2. จํานวนอุบตัิการณการยายผูปวยกลับ 0 2. ตรวจสอบจากผลการวิเคราะหสาเหตุ 
 เขาหอผูปวยหนักอยางไมคาดคิด   การยายผูปวยกลับเขาหอผูปวยหนัก 

 (Unplanned Return to 
ICU) ภายใน 

 ในแตละเดือน 

 3 วัน ในแตละเดือน   

3. การรองเรียนของผูใชบริการ   
 3.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ

สิทธิ 
0  3.1 ตรวจสอบจากเอกสารขอรองเรียน 

  หรือการละเมิดสิทธิของผูใชบริการ  เก่ียวกับการละเมิดสิทธิของ

x1,00

x1,00

x1,00
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  พยาบาล    ผูใชบริการ 

 3.2 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0  3.2 ตรวจสอบจากเอกสารขอรองเรียน 

  พฤติกรรมบริการของบุคลากร  เก่ียวกับพฤตกิรรมบริการของ

  ทางการพยาบาล    บุคลากรทางการพยาบาล 
 

* ใชเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการเปรียบเทียบ  เม่ือยังไมมีคากลางของประเทศ 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

 3.3 รอยละของการแกไขและ/
หรือ 

100%  3.3 จํานวนขอรองเรียนท่ีไดรับ

  ตอบกลับขอรองเรียนของผูใช           การแกไข/ตอบกลับ 
  บริการ    จํานวนขอรองเรียนท้ังหมด 

4. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ 85% 4. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 ตอบริการพยาบาล     ผลรวมคะแนนเต็มของ 
             แบบสอบถาม 

5. รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนได 85% 5. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 
 สวนเสียตอบริการพยาบาล          ผลรวมคะแนนเต็ม  

        ของแบบสอบถาม 
   

มิติที่ 3 ดานประสิทธภิาพของการปฏิบัต ิ   

  การพยาบาล    
1. ผลิตภาพ (Productivity) ของ 90-

110% 
1. จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 

 หนวยงานอยูในเกณฑมาตรฐาน              ท่ีตองการ 

   จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนยา/เวชภัณฑ/อุปกรณทางการ 0 2. ตรวจสอบจากผลการสํารวจยา/ 

 แพทยหมดอายุเหลือคาง   เวชภัณฑ/อุปกรณทางการแพทย 
   หมดอายุในแตละเดือน 

3. ระยะวันนอนเฉล่ียของผูปวยหนัก X2S
D* 

3. จํานวนวันนอนรวมของ 

   ผูปวยหนักท้ังหมดใน 1 ป 

  จํานวนผูปวยหนักท้ังหมด 
           ในปเดยีวกัน 

   

x10

x10

x10

x10
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* ใชเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการเปรียบเทียบ เม่ือยังไมมีคากลางของประเทศ 
 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

4. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 4. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

 ปฏิบัตติามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบตั ิ         ท่ีปฏิบัตติามมาตรฐาน/ 
 ท่ีกําหนดไว           แนวทางท่ีกําหนดไว 

       จํานวนบคุลากรทางการ
           พยาบาลท้ังหมด 
5. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 5. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 
 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการ      ท่ีปฏิบัติการพยาบาลโดยใช 

 พยาบาลไดถูกตอง    กระบวนการพยาบาลไดถูกตอง 

         จํานวนบคุลากรทางการ 

             พยาบาลท้ังหมด 

   

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร   

1. รอยละบุคลากรทางการพยาบาลมี 80% 1. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 
 สมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด        ท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑ 

              ท่ีกําหนด 
       จํานวนบคุลากรทางการ 

   พยาบาลท่ีไดรับการประเมิน
           สมรรถนะท้ังหมด 

2. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 2. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 
 ไดรับการอบรมเก่ียวของกับงานท่ี      ท่ีไดรับการอบรมเก่ียวของ 

 รับผิดชอบเฉลี่ยอยางนอย 10 วัน/       กับงานท่ีรับผิดชอบเฉล่ีย 

 คน/ป      อยางนอย 10 วัน/คน/ป 

       จํานวนบคุลากรทางการ 

x10

x10

x10

x10
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         พยาบาลท้ังหมด 
   
   
 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

3. รอยละของพยาบาลวิชาชีพไดรับ 100% 3. จํานวนพยาบาลวิชาชีพท่ีไดรับ 
 การอบรมฟนฟูทักษะการชวยฟนคืนชีพ        การอบรมฟนฟูทักษะ 

 ข้ันสูง อยางนอย 1 คร้ัง/คน/ป    การชวยฟนคืนชีพข้ันสูง 

      อยางนอย 1 คร้ัง/คน/ป 

   จํานวนพยาบาลวิชาชีพท้ังหมด 

4. จํานวนอุบตัิการณการเกิดอุบัติเหตุจาก 0 4. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการ  อุบัติการณ

 พยาบาล   
5. รอยละความพึงพอใจในงาน/ 80% 5. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 บรรยากาศการทํางานของบคุลากร   ของบุคลากรทางการพยาบาล 

 ทางการพยาบาล     ผลรวมคะแนนเต็มของ 
             แบบสอบถาม 

   
   

   
   

   
   

   

   

   

   
   

x10

x10



บ
ทท่ี 6 งานผูปวยหนัก 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 218
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บทที่  7 
มาตรฐานการบริการพยาบาลทางสูติกรรม 

 
 การบริการพยาบาลทางสูติกรรม  เปนบริการพยาบาลดูแลผูใชบริการตั้งแตตั้งครรภ
ไปจนถึงคลอดบุตร  โดยใหการดูแลกอนคลอด  ระหวางคลอด และหลังคลอด  เพ่ือใหมารดาและ
ทารกมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ  พยาบาลท่ีปฏิบัติงานบริการพยาบาลทางสูติกรรม  นอกจากใช
ความรู ความสามารถ และทักษะทางการพยาบาลทั่วไปแลว  ยังตองปฏิบัติโดยใชความรู         
ความสามารถเฉพาะทางดานสูติศาสตร  เพ่ือใหการพยาบาลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน  สงผลให
มารดาและทารกปลอดภัย  ขอบเขตการใหบริการพยาบาลครอบคลุมการจัดบริการพยาบาลใน

หนวยบริการฝากครรภ (ANC) และบริการคลอด (LR) ไมรวมถึงการจัดบริการพยาบาลหลัง
คลอด  เนื่องจากการจัดบริการพยาบาลดังกลาวเปนงานบริการผูปวยใน 
 มาตรฐานการบริการพยาบาลทางสูติกรรม  ประกอบดวย  5  สวน  คือ 
 1. ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลทางสูติกรรม ประกอบดวย 2 หมวด คือ 
  1.1 ลักษณะของงานบริการพยาบาลทางสตูิกรรม   
  1.2 การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
 2. มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลทางสูติกรรม  แบงเปน 7 หมวด  
ไดแก 
  2.1 การนําองคกร 
  2.2 การวางแผนยุทธศาสตร 
  2.3 การมุงเนนผูใชบริการ 
  2.4 การวัด  การวิเคราะห  และการจัดการความรู 
  2.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
  2.6 การจัดการกระบวนการ 
  2.7 ผลลัพธการดาํเนินการ 
 สําหรับการบริหารงานบริการพยาบาลทางสูติกรรมนั้น  สามารถใชมาตรฐานการ

บริหารการพยาบาลขององคกรพยาบาล  ไปประยุกตเปนแนวทางในการบริหารงานบริการพยาบาล
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ทางสูติกรรมไดท้ัง  7  หมวดดังกลาว  ท้ังนี้เนื่องจากแนวทางการบริหารการพยาบาลขององคกร
พยาบาลกับหนวยบริการพยาบาลทางสูติกรรมใชหลักการเดียวกัน  ดังรายละเอียดในบทท่ี  2 
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 3. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลฝากครรภ  เปนขอกําหนดใหพยาบาลท่ี

ปฏิบัติงานบริการพยาบาลทางสูติกรรม  นําไปปฏิบัติการดูแลหญิงตั้งครรภตั้งแตเร่ิมเขามาใช

บริการในหนวยบริการฝากครรภ  ซึ่งแบงเปน  11  มาตรฐาน  ประกอบดวย 
  มาตรฐานท่ี  1 การประเมินภาวะสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี  2 การวินิจฉัยการพยาบาล 
  มาตรฐานท่ี  3 การวางแผนการพยาบาล 
  มาตรฐานท่ี  4 การปฏิบัติการพยาบาล 
  มาตรฐานท่ี  5 ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 
  มาตรฐานท่ี  6 การดูแลตอเนือ่ง 
  มาตรฐานท่ี  7 การสรางเสริมสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี  8 การคุมครองภาวะสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี  9 การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี  10 การพิทักษสิทธิผูปวย 
  มาตรฐานท่ี  11 การบันทึกทางการพยาบาล 
 4. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลบริการคลอด  เปนขอกําหนดใหพยาบาลท่ี

ปฏิบัติงานบริการพยาบาลทางสูติกรรม  นําไปปฏิบตัิการดูแลผูคลอดตั้งแตเร่ิมมาใชบริการจนออก
จากหนวยบริการ  ซึ่งแบงเปน  8  มาตรฐาน  ประกอบดวย 
  มาตรฐานท่ี 1 การพยาบาลระยะกอนคลอด 
     1.1 การประเมินปญหาและความตองการ 
     1.2 การวินิจฉัยการพยาบาล 
     1.3 การวางแผนการพยาบาล 
     1.4 การปฏิบัติการพยาบาล 
     1.5 การประเมินผลการพยาบาล 
  มาตรฐานท่ี 2 การพยาบาลในระยะคลอด 
  มาตรฐานท่ี 3 การพยาบาลในระยะหลังคลอด  2  ช่ัวโมง 
     3.1 การประเมินปญหาความตองการและวินิจฉัยการพยาบาล 
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     3.2 การวางแผนการพยาบาล 
     3.3 การปฏิบัติการพยาบาล 
     3.3 การประเมินผลการพยาบาล 
  มาตรฐานท่ี 4 การสรางเสริมสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี 5 การคุมครองภาวะสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี 6 การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี 7 การพิทักษสิทธิผูปวย 
  มาตรฐานท่ี 8 การบันทึกทางการพยาบาล 
 5. เกณฑช้ีวัดคุณภาพการพยาบาลทางสูติกรรม  เปนผลของการปฏิบัติตาม    
มาตรฐานการพยาบาล  ท้ังมาตรฐานการบริหารการพยาบาลและมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล  
ซึ่งแบงเปน  4  มิติ  ประกอบดวย 
  มิติท่ี  1 ดานประสิทธผิลตามพนัธกิจ 
  มิติท่ี  2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล 
  มิติท่ี  3 ดานประสิทธภิาพของการปฏิบัติการพยาบาล 
  มิติท่ี  4 ดานการพัฒนาองคกร 
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ลักษณะสําคญัของงานบริการพยาบาลทางสูติกรรม 

 
 ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลทางสูติกรรม คือ ภาพรวมของงานบริการ

พยาบาลทางสตูิกรรม  ซึ่งเปนส่ิงสําคญัท่ีมีผลตอการดาํเนินการและการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ประกอบดวย 2 สวน คือ  1) ลักษณะของงานบริการพยาบาลทางสตูิกรรม  2) การปรับปรุงผล
การดําเนินงาน 
 
I. ลักษณะของงานบริการพยาบาลทางสูติกรรม 
  งานบริการพยาบาลทางสูติกรรม จะตองอธิบายถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติ   
ภารกิจของงาน  ดังนี้ 
   1. งานบริการพยาบาลทางสูติกรรม กําหนดแผนภูมิโครงสรางการบริหารการ

พยาบาลเปนปจจุบัน  ระบุหนวยงานในความรับผิดชอบ  สายการบังคับบัญชา และสายการ

ประสานงานของหนวยงานในความรับผิดชอบ และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
   2. ผูบริหารของงานบริการพยาบาลทางสตูิกรรม คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความรู 
ความสามารถในการบริหารการพยาบาลทางสูติกรรมใหบรรลุตามพันธกิจและนโยบายขององคกร

พยาบาล  และรวมเปนกรรมการบริหารขององคกรพยาบาล 
   3. งานบริการพยาบาลทางสูติกรรม  กําหนดลักษณะพ้ืนฐานของหนวยงานท่ี   
ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
    3.1 วัฒนธรรมของหนวยงานท่ีครอบคลุมหนวยบริการยอยในความรับผดิชอบ 
    3.2 เปาประสงคหลักของการบริการพยาบาลท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและ   
เปาหมายขององคกรพยาบาล 
    3.3 พันธกิจของงานท่ีสะทอนใหเห็นถึงการบริหารและการจดัระบบบริการ
พยาบาลและกระบวนการพัฒนาของงานบริการพยาบาลทางสูติกรรม 
    3.4 คานิยมหลักของงานบริการทางสูติกรรม (Value) ท่ีสะทอนใหเห็นถึง  
คุณคาในการใหบริการที่ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ตามบริบทของหนวยงาน  เชน 
     3.4.1 ผูใชบริการเปนศูนยกลาง (Customer Focus) 
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     3.4.2 การบริการที่เปนเลิศและปลอดภัยตอผูใชบริการ 
(Excellence and Safety) 
     3.4.3 การทํางานเปนทีม  (Teamwork) 
     3.4.4 คุณธรรมและจริยธรรมการใหบริการ  (Integrity)  
     3.4.5 ความเปนอิสระทางวิชาชีพ  (Autonomy)  
     3.4.6 องคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization) 
   4. งานบริการพยาบาลทางสูติกรรม  กําหนดขอบเขตการบริการของหนวยงานท่ี

เปนปจจบุัน และครอบคลุมการใหบริการพยาบาล  ดังนี้ 
    4.1 งานบริการฝากครรภ 
    4.2 งานบริการวางแผนครอบครัวและบริการคูสมรสใหม 
    4.3 งานบริการคลอด 
   5. งานบริการพยาบาลทางสูติกรรม  กําหนดขอบเขตการบริหารงานครอบคลุม  
การใหบริการพยาบาล ในประเด็นดังตอไปนี้ 
    5.1 การกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดบริการพยาบาล 
    5.2 การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
    5.3 การจัดการและการพัฒนากําลังคนดานการพยาบาลของหนวยงาน 
    5.4 การจัดการทรัพยากรเก่ียวกับอุปกรณ เคร่ืองมือ สถานท่ี และงบประมาณ 
    5.5 การบริหารจัดการตนทุนดานการพยาบาลใหมีประสิทธภิาพ 
    5.6 การติดตาม กํากับการปฏิบตัิงานของพยาบาลที่อยูในความรับผดิชอบตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
    5.7 การจัดการความปลอดภัย 
    5.8 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาล 
    5.9 การสนับสนนุการทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 
    5.10 การสนับสนนุการนําภูมิปญญาไทยมาใช 
    5.11 การสรางการมีสวนรวมกับองคกรในชุมชนและสังคม 
    5.12 ประเมินผลการดําเนนิงานในภาพรวมของหนวยงาน 
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   6. งานบริการพยาบาลทางสูติกรรม กําหนดแนวทางและกระบวนการใหบริการ

พยาบาลแกผูใชบริการที่ครอบคลุมการบริการพยาบาล ในการดูแลผูฝากครรภ  ผูมาคลอด  และ   
ผูใชบริการวางแผนครอบครัวและคูสมรสใหม ท้ังในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล  รวมถึงการ
บริการดานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการบาดเจ็บในชุมชน 
   7. งานบริการพยาบาลทางสูติกรรม ระบุลักษณะโดยรวมของบุคลากรทางการ

พยาบาลตามความเปนจริงในปจจุบัน  เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของงาน  โดยกําหนดใหครอบคลุม
ประเด็นตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
    7.1 จํานวนชวงอายุ  เพศ  วุฒิการศึกษา 
    7.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหนาท่ี  เชน  ความแตกตาง
ทางดานวัฒนธรรมและสายงานตาง ๆ  ซึ่งอาจจะมีผลตอการปฏิบัติงาน 
    7.3 ขอกําหนดพิเศษทางดานสุขภาพ  ความปลอดภัย และอ่ืน ๆ  เชน  
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเส่ียง/พ้ืนท่ีโรคติดตอ  จําเปนตองไดรับการปองกันและตรวจสุขภาพ
อยางตอเนื่อง  เปนตน 
   8. งานบริการพยาบาลทางสตูิกรรม กําหนดทรัพยากรดานการจดัการท่ีสําคัญท่ีมี 
ผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงานบริการในความรับผิดชอบ ใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  
ดังตอไปนี้ 
    8.1 อาคารและสถานที ่
    8.2 จุดท่ีใหบริการตาง ๆ 
    8.3 เคร่ืองใชสํานกังานและคอมพิวเตอร 
    8.4 เคร่ืองมือทางการแพทย 
    8.5 เทคโนโลยีตาง ๆ  และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
    8.6 ทรัพยากรดานการจัดการอ่ืน ๆ  ท่ีสําคญัของแตละแหง 
   9. งานบริการพยาบาลทางสูติกรรม กําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคญั รวมท้ัง
กฎหมายตาง ๆ  ท่ีหนวยงานใชเปนกฎระเบียบพิเศษ  และมีความสําคัญตองานหลักของหนวยงาน  
(ไมรวมกฎระเบียบท่ัวไปท่ีบังคับกับทุกสวนราชการ)  โดยครอบคลุมกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญ  
เชน 
    9.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลของสภาการพยาบาล 
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    9.2 แนวทางปฏิบตัิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการ
พยาบาล 
    9.3 แนวทางปฏิบตัิดานสิทธิผูปวยสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล 
    9.4 กฎระเบียบและขอบังคับอ่ืน ๆ  ท่ีสําคญัสําหรับการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลของแตละแหง 
 
II. การปรับปรุงผลการดําเนินงานของงานบริการพยาบาลทางสูติกรรม 
   1. งานบริการพยาบาลทางสูติกรรม กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนนิการ
ของหนวยงานอยางตอเนื่อง  เชน  การปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยใช Public Sector 
Management Quality Award (PMQA),  Nursing Quality 
Assurance (QA)  เปนตน 
   2. งานบริการพยาบาลทางสูติกรรม กําหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุง

กระบวนการทาํงานหลักอยางเปนระบบ  เชน  การวัดจากจดุคุมทุน  การวัดความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ  การลดคาใชจายโดยยังคงรักษาระดับคณุภาพ  เปนตน 
  3. งานบริการพยาบาลทางสูติกรรม กําหนดแนวทางในการเรียนรูและแลกเปล่ียน

เรียนรูภายในองคกรอยางเปนระบบ  เชน  แนวทางการจัดการความรูภายในองคกร 
(Knowledge Management)  การทบทวนผลการดาํเนินงานท่ีมีปญหาตาง ๆ  เปนตน 
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลฝากครรภ 
 
  การประเมินภาวะสุขภาพ 
 
 พยาบาลวิชาชีพประเมินภาวะสุขภาพและคนหาภาวะเส่ียงของหญิงตั้งครรภ ให

ครอบคลุมอยางตอเนื่อง 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประเมินภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ ท้ังดานรางกาย จิตสังคม ในระยะ    
แรกรับ 
  1.1 ดานรางกาย  รวบรวมขอมูลดวยวิธีการตอไปนี ้
   1.1.1 การซักประวัต ิ เก่ียวกับประวัติสวนตัว  การเจ็บปวยในอดตีและ
ปจจุบัน  โรคทางพันธุกรรม  การตั้งครรภในอดตีและปจจุบัน 
   1.1.2 การตรวจรางกายท่ัวไป  เชน  การช่ังน้ําหนัก  การวัดสวนสูงและ
ความดนัโลหติ  เปนตน 
   1.1.3 การตรวจทางสูติกรรม  เชน  การตรวจครรภและทารกในครรภ  
การตรวจเตานมและหัวนม  เปนตน 
   1.1.4 การตรวจทางหองปฏิบัติการตามแนวทางปฏิบัติของแตละ   
หนวยงาน  เชน  CBC,  HbsAg,  VDRL  เปนตน 
  1.2 ดานจิตสังคม  รวบรวมขอมูลเก่ียวกับ 
   1.2.1 สถานภาพการสมรส  และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

มาตรฐานที่  1
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   1.2.2 ความพรอมและความตองการมีบุตร 
   1.2.3 สัมพันธภาพในครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคมของบุคคล
ในครอบครัว 
   1.2.4 การรับรูตอบทบาทการเปนมารดาและภาพลักษณขณะตั้งครรภ 
   1.2.5 ความเช่ือทางวัฒนธรรมและศาสนา 
   1.2.6 ภาวะจติใจท่ีเปล่ียนแปลง 
 2. ประเมินคนหาภาวะเส่ียงของการตั้งครรภ  จากการรวบรวมขอมูลอาการผิดปกติ 
และอาการท่ีเปล่ียนแปลงของหญิงตั้งครรภ 
 3. ประเมินความรูเก่ียวกับการปฏิบัตตินขณะตั้งครรภ 
 4. ประเมินภาวะสุขภาพในระยะตอเนื่อง 
  4.1 ประเมินความสมบูรณแข็งแรงของหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ  
พรอมกับประเมินภาวะเส่ียง  ตามมาตรฐานการดแูลหญงิตั้งครรภในแตละไตรมาส 
  4.2 ประเมินภาวะจิตสังคมอยางตอเนื่อง 
  4.3 ประเมินปญหา/ความตองการการดูแลอยางตอเนื่อง 
  4.4 ประเมินผลการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ 
 5. ติดตามผลการประเมินความผิดปกติของทารกในครรภ  จากผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการชนิดพิเศษ  เชน  การเจาะน้ําครํ่า  การเจาะเลือดจากสายสะดือทารก  เปนตน 
 6. บันทึกขอมูลการประเมินภาวะสุขภาพ  รวมท้ังปญหา/ความตองการการดูแล
ตามแบบฟอรมการบันทึกภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภอยางตอเนื่อง 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 หญิงตั้งครรภไดรับการประเมินปญหาและความตองการอยางครบถวน  ท้ังดาน   
รางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคม 
 
    การวินิจฉัยการพยาบาล 
 
มาตรฐานที่  2 
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 พยาบาลวิชาชีพวิเคราะหขอมูลท่ีประเมินได  เพ่ือกําหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาล
ไดอยางถูกตอง 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมิน  เพ่ือจําแนกความตองการการดแูลออกเปน 
  1.1 หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะปกต ิ
  1.2 หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยง 
 2. กําหนดขอวินจิฉัยทางการพยาบาลใหครอบคลุมปญหา  และความตองการทั้ง

ดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของหญิงตั้งครรภ  ท้ังภาวะปกติและภาวะเสี่ยงเก่ียวกับ 
  2.1 ปญหาและความตองการที่เกิดข้ึนแลว  และยังเปนปญหาอยู 
  2.2 ปญหาและความตองการที่มีแนวโนมจะเกิดข้ึนในอนาคต  ถาไมไดรับการ 
ปองกัน 
 3. ปรับหรือกําหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาลใหม  เม่ือมีขอมูลบงช้ีวาปญหา    
นั้น ๆ  เปล่ียนแปลงไป  หรือเม่ือคนหาสาเหตุของปญหานั้นใหม 
 4. บันทึกขอวินจิฉัยทางการพยาบาลใหครอบคลุมปญหาและความตองการ 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. หญิงตั้งครรภไดรับการวินิจฉัยปญหาและความตองการอยางครบถวน  ตลอด

ระยะเวลาตั้งครรภ 
 2. หญิงตั้งครรภไดรับการจําแนกความตองการการดูแลอยางถูกตอง 
 
   การวางแผนการพยาบาล 
 
 พยาบาลวิชาชีพวางแผนการพยาบาล เพ่ือการดูแลหญงิตั้งครรภ ครอบคลุมปญหา
และความตองการ 
 
 แนวทางปฏิบัติ 

มาตรฐานที่  3 
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 1. กําหนดแผนการพยาบาลครอบคลุมปญหา  และความตองการของหญิงตั้งครรภ
แตละราย  โดยจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ 
 2. กําหนดแผนการจัดบริการท่ีเอ้ืออํานวยใหหญิงตั้งครรภไดรับบริการอยางท่ัวถึง 
 3. กําหนดแผนการพยาบาลท่ีสงเสริมสนับสนุนใหแกหญิงตัง้ครรภสามารถดูแล  
สุขภาพตนเอง  เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภ  ในเร่ืองตอไปนี ้
  3.1 การปฏิบัตติัวในระยะตั้งครรภตามไตรมาส 
  3.2 การสงเสริมพัฒนาการทารกในครรภ 
  3.3 การเตรียมความพรอมเพ่ือเล้ียงลูกดวยนมแม 
  3.4 การเตรียมตัวคลอดอยางปลอดภัย 
  3.5 การสงเสริมสัมพันธภาพภายในครอบครัว  และการสงเสริมบทบาทสามี 
ในการดูแลภรรยาระหวางตั้งครรภขณะคลอดและหลังคลอด 
  3.6 การปรึกษาเพ่ือชวยเหลือการตัดสินใจ  การปรับตัวของหญิงตั้งครรภและ 
ครอบครัว 
  3.7 การจัดกิจกรรมกลุม  เพ่ือชวยการปรับตัวของหญิงตั้งครรภ 
  3.8 การสงปรึกษาขอความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญหรือทีมสุขภาพอ่ืน 
 4. กําหนดกลวิธีในการปฏิบัติตามแผน  โดยเปดโอกาสใหหญิงตั้งครรภและ  
ครอบครัว  มีสวนรวมปรับเปล่ียนแผนการพยาบาลใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงปญหาอยาง
ตอเนื่อง 
 5. ปรับเปล่ียนแผนการพยาบาลใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงปญหาอยาง     
ตอเนื่อง 
 6. ส่ือสารแผนการพยาบาลใหทีมการพยาบาลและทีมสุขภาพเขาใจท่ัวถึง 
 7. ประชาสัมพันธแผนการพยาบาลและตารางเวลาใหผูใชบริการรับทราบกิจกรรม 
การบริการ 
 8. บันทึกแผนการพยาบาลครอบคลุมปญหาและความตองการ 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 หญิงตั้งครรภไดรับการดแูลระหวางตั้งครรภตามแผนท่ีวางไว 
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   การปฏิบัติการพยาบาล 
 
 พยาบาลวิชาชีพชวยเหลือและใหการดแูลหญิงตั้งครรภตามปญหา และความ

ตองการในแตละไตรมาสอยางตอเนื่อง 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อตอบสนองปญหาและความตองการการดูแลหญิงตั้งครรภ          
ตามแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภแตละไตรมาส 
 2. ติดตามเฝาระวังความกาวหนาของการตั้งครรภ  ภาวะแทรกซอนหรืออันตราย  
ท่ีอาจเกิดข้ึนกับหญิงตั้งครรภและทารกในครรภอยางตอเนื่องจากขอมูลการประเมินภาวะสุขภาพ 
 3. กรณีผลการตดิตามเฝาระวังความกาวหนาของการตั้งครรภ  พบภาวะผดิปกติ

หรือการเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอน  สงปรึกษาสูตแิพทยทุกราย 
 4. ใหภูมิคุมกันโรคแกหญิงตั้งครรภ  ตามนโยบายและแนวทางปฏิบตัิของแตละ

หนวยงาน 
 5. กรณีหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเส่ียง  ใหปฏิบตัิการพยาบาลดังนี ้
  5.1 จัดใหไดรับการตรวจรางกายและตรวจครรภจากสูติแพทย 
  5.2 ติดตามประเมินภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภและทารกในครรภอยาง
ละเอียดและตอเนื่อง  เพ่ือคาดการณปญหาในอนาคต 
  5.3 อํานวยความสะดวกและประสาน  เพ่ือสงตรวจพิเศษตาง  ๆ  ถาจําเปน 
  5.4 ใหการปรึกษาเปนรายบุคคลเพ่ือใหกําลังใจ  ชวยเหลือการตัดสินใจและ
การปรับตัว 
  5.5 ใหการปรึกษาครอบครัว  (Family  Counseling)  หรือสงตอ
พยาบาล    ผูใหการปรึกษาถาจําเปน  เชน  หญิงตั้งครรภท่ีไมพรอมมีบุตร  (Unplanned  
Pregnancy)      หญิงตั้งครรภท่ีมีปญหาสุขภาพจิต และกรณีการเตรียมตัวใหยอมรับการยุติการ
ตั้งครรภ  (Termination               of  Pregnancy)  เปนตน 

มาตรฐานที่  4 
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 6. ปฏิบัติการพยาบาล  เพ่ือสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองระหวางตั้งครรภ  
พรอมกับการปรับตัวของหญิงตั้งครรภและการเตรียมบทบาทการเปนมารดา  ดาํเนินการดังนี ้
  6.1 ใหขอมูลและความรูในการดูแลสุขภาพตนเองระหวางตั้งครรภ ครอบคลุม
แนวทางปฏิบตัิการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพในแตละไตรมาส  ท้ังภาวะปกติและภาวะเส่ียง  
โดยคาํนึงถึงปญหาและความตองการของแตละราย 
  6.2 จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหสามีและ/หรือครอบครัวมีสวนรวมในการดูแล  
สุขภาพหญิงตัง้ครรภ 
  6.3 ใหการปรึกษาเพ่ือชวยเหลือหญิงตั้งครรภท่ีมีปญหาดานการปรับตัว  หรือ
สงตอพยาบาลผูใหการปรึกษาในกรณีท่ีปญหานัน้ยุงยากซับซอน 
 7. นัดตรวจครรภอยางตอเนื่อง  ตามแนวทางปฏิบัติการตรวจครรภในแตละไตรมาส        
พรอมกับติดตามใหหญิงตั้งครรภมาตรวจครรภอยางสมํ่าเสมอ 
 8. ประสานงานกับทีมพยาบาลหองคลอด  เพ่ือเตรียมการทําคลอดหรือชวยเหลือ
กรณีตองยุติการตั้งครรภ 
 9. ประสานความรวมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  ท้ังในเร่ืองการพยาบาลและการให
ขอมูลเพ่ือประโยชนสูงสุดในการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ 
 10. บันทึกผลการติดตามความกาวหนาของการตั้งครรภและการปฏิบตัิการ

พยาบาล 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. หญิงตั้งครรภปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได 
 2. หญิงตั้งครรภสามารถปรับตวัและดูแลสุขภาพตนเองระหวางตั้งครรภได 
 
   การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 
 
 พยาบาลวิชาชีพประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลอยางตอเนื่อง เพ่ือปรับปรุง   
แนวทางการใหการพยาบาลสอดคลองกับปญหาและความตองการของหญิงตั้งครรภแตละราย 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
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 1. ประเมินสรุปผลการปฏิบัติการพยาบาลทุกรายอยางตอเนื่อง  ประเดน็ตอไปนี ้
  1.1 การติดตามเฝาระวังความกาวหนาของการตั้งครรภและภาวะสุขภาพของ
หญิงตั้งครรภ 
  1.2 การตอบสนองและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลังปฏิบัติการพยาบาลตาม  
เปาหมาย  ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
  1.3 ความรู  ความเขาใจ และการปฏิบัตตินท่ีถูกตองในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของหญิงตั้งครรภ  พรอมกับจัดการปญหาเฉพาะหนา 
  1.4 ความรวมมือของหญิงตั้งครรภ  สามี  และครอบครัวตอการปฏิบตัิการ
พยาบาล 
 2. เปดโอกาสใหหญิงตั้งครรภและครอบครัวมีสวนรวมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
 3. ประชุมปรึกษาในทีมพยาบาล  เพ่ือวิเคราะหหากลวิธ ี แนวทางการปรับปรุงการ
พยาบาลใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของหญิงตั้งครรภ 
 4. รายงานผลการพยาบาลแกทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 หญิงตั้งครรภไดรับการตดิตามประเมินผลหลังปฏิบัติการพยาบาลในแตละไตรมาส 
 
   การดูแลตอเน่ือง 
 
 พยาบาลวิชาชีพติดตามการดูแลหญิงตั้งครรภอยางตอเนื่อง  ตามปญหาและความ

ตองการ  เพ่ือใหการตั้งครรภดาํเนินไปอยางปลอดภัย 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. สงเสริมใหหญิงตั้งครรภไดรับการตรวจอยางตอเนื่อง  ตามลักษณะปญหาและ

ปจจัยเส่ียง  ตามแนวทางปฏิบัติการตรวจครรภของหญิงตั้งครรภ 
 2. ดูแลหญิงตั้งครรภอยางตอเนื่อง ตามแนวทางปฏิบัติการดูแลหญิงตั้งครรภ   
เพ่ือใหการตั้งครรภดําเนินไปตามปกติและมีความปลอดภัยท้ังหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ 
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 3. สงตอ/ปรึกษา/สงขอมูลใหกับแพทย  กรณีมีภาวะผดิปกติเกิดข้ึน หรือสงตอ

ตามระบบสงตอกรณีตองการหรือจําเปนตองสงตอไปยังสถานบริการอื่น 
 4. สงเสริมใหหญิงตั้งครรภมีการฝกการดูแลสุขภาพตนเองอยางตอเนื่อง  ในการ

เตรียมความพรอมเพ่ือการคลอด 
 5. สนับสนนุใหสามีและครอบครัว  มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ
อยางตอเนื่อง 
 6. ติดตามการมาตรวจตามนัดอยางตอเนื่อง 
 7. บนัทึกผลการติดตามการดแูลอยางตอเนือ่งใหครบถวน 
 
 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. หญิงตั้งครรภมีความพรอมเขาสูระยะคลอด 
 2. หญิงตั้งครรภปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได 
 
   การสรางเสริมสุขภาพ 
 
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลสรางเสริมสุขภาพหญงิตั้งครรภ  สอดคลองกับ

ปญหาและความตองการ 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ใชขอมูลจากการประเมินในระยะแรกและตอเนื่องในการวินิจฉัยความตองการ
สรางเสริมสุขภาพดานรางกายและจติใจของหญิงตั้งครรภและครอบครัว 
 2. กําหนดแผนการสรางเสริมสุขภาพดานรางกาย  จิตใจ และสังคม โดยผสมผสาน
แผนนี้เขากับแผนการพยาบาลและแผนการดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 3. จัดโปรแกรม/ดูแลการสรางเสริมสุขภาพท้ังดานรางกาย  จิตใจ และสังคม   
สอดคลองกับปญหาและความตองการของหญิงตั้งครรภแตละราย  ไดแก 
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  3.1 การออกกําลังกายอยางเหมาะสมตามมาตรฐานการตั้งครรภแตละไตรมาส  
และตามภาวะสุขภาพ 
  3.2 การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  เชน  การอาบน้าํเพ่ือกระตุนพัฒนาการทารก  
การรับประทานอาหาร  และการขับถาย  เปนตน 
  3.3 การผอนคลายและกระตุนพัฒนาการทารก เชน เปดดนตรี  การฝกหายใจ
พรอมกับการลูบทอง  เปนตน 
  3.4 การจัดส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมสําหรับหญงิตั้งครรภ 
 4. ประเมินความกาวหนาของภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภท่ีไดรับการสรางเสริม
สุขภาพทุกคร้ัง 
 5. ปรับเปล่ียนแผนการสรางเสริมสุขภาพดานรางกายและจิตใจใหเปนปจจุบัน 
 6. สรุปและบันทึกผลการสรางเสริมสุขภาพใหครบถวน 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 หญิงตั้งครรภและทารกในครรภมีสุขภาวะที่สมบูรณท้ังรางกายและจติใจ 
 
   การคุมครองภาวะสุขภาพ 
 
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาล  เพ่ือปองกันการเกิดอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับ

หญิงตั้งครรภอยางตอเนื่อง 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ใชขอมูลจากการประเมินในระยะแรกและตอเนื่องในการวินิจฉัยความตองการ
การปกปองภาวะสุขภาพจากอันตราย  ท้ังดานรางกายและจิตใจ 
 2. กําหนดแผนการปกปองภาวะสุขภาพจากอันตรายดานรางกายและจิตใจ  โดย

ผสมผสานเขากับแผนการพยาบาลและแผนการดแูลของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 3. ปฏิบัตแิละกํากับดูแลใหสมาชิกในทีมการพยาบาลปฏิบตัิตามมาตรฐานวิธีปฏิบตั ิ 
เพ่ือปองกันความเส่ียงหรือการเกิดภาวะแทรกซอนท่ีปองกันไดในประเด็นตอไปนี ้
  3.1 การตรวจสอบความถูกตองของตัวบุคคล 
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  3.2 การปองกันการเกิดอุบัติเหตุ  อุบัติการณท่ีไมพึงประสงค  เชน ล่ืน       
ตกเตียง  เปนตน 
  3.3 การปองกันการติดเช้ือจากการตรวจ 
  3.4 การปองกันอันตรายจากการตรวจ/หัตถการ/เคร่ืองมือพิเศษ/ยา 
 4. ติดตามเฝาระวังอุบัติการณการเกิดอันตราย  วิเคราะหสาเหตแุละปรับปรุง

แผนการปกปองอันตรายดานรางกาย  และจิตใจอยางตอเนื่อง 
 5. ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติการคุมครองภาวะสุขภาพ 
 6. บันทึกเหตุการณท่ีไมพึงประสงคในรายงานอุบตัิการณและรายงานผูเก่ียวของ
ทราบ 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 หญิงตั้งครรภไดรับการคุมครองภาวะสุขภาพ  ไมใหไดรับอันตรายหรือมีผลเสียตอ 
สุขภาพของมารดาและทารก 
 

   การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 
 
 พยาบาลวิชาชีพใหขอมูลและความรูเก่ียวกับภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภและทารก

ในครรภแกหญิงตั้งครรภและครอบครัว  ใหครอบคลุม  ถูกตอง  และเหมาะสม 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประเมินปญหาและวางแผนใหหญิงตั้งครรภและครอบครัว  ไดมีสวนรวมในการ
รับรูขอมูลและความรูเก่ียวกับภาวะสุขภาพ 
 2. จัดระบบและแนวทางการใหขอมูลและความรูของหญิงตั้งครรภอยางตอเนื่อง  
สอดคลองกับภาวะสุขภาพและระยะของการตั้งครรภ  โดยเปดโอกาสใหหญิงตั้งครรภ/ครอบครัว  
มีสวนรวม 
 3. จัดโปรแกรมการใหขอมูลและความรูแกหญิงตั้งครรภ  ในเร่ืองตอไปนี้เปนอยาง
นอย 
  3.1 การปฏิบัตติัวในระยะตั้งครรภตามไตรมาส 
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  3.2 การปฏิบัตติัวเม่ือมีภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ 
  3.3 การสงเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว และสงเสริมบทบาทสามีในการดูแล
ภรรยาระหวางตั้งครรภ  ขณะคลอด  และหลังคลอด 
  3.4 ขอดีขอเสียของการคลอดแบบตาง  ๆ 
  3.5 สิทธิและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีหญิงตั้งครรภจะไดรับจากโรงพยาบาล 
  3.6 ข้ันตอนบริการและกฎระเบียบของโรงพยาบาลท่ีเก่ียวของ  กรณีเม่ือมาใช
บริการ 
 4. จัดกระบวนการใหขอมูลและความรู ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุม  ตาม  

มาตรฐาน/แนวทางการใหขอมูลและความรูแตละหนวยงาน 

 5. อธิบายและช้ีแจงขอมูลเหตุผลและความจาํเปนของการลงนามยินยอมรับการ
รักษา 
 6. ใหขอมูลและความรูหญิงตัง้ครรภและครอบครัวอยางตอเนื่องเก่ียวกับภาวะ   
สุขภาพและความสมบูรณของทารกในครรภ  ผลการตรวจประเมินการรักษาพยาบาล  พรอมกับ
เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย 
 7. กรณีตองยุติการตั้งครรภ 
  7.1 ประเมินความพรอมของหญิงตั้งครรภและครอบครัว  และพิจารณาการ

แจงขอมูลอยางเหมาะสมหรือประสานงานกับสูติแพทย  เพ่ือเปนผูใหขอมูลตามมาตรฐานหรือ

ปฏิบัตแินวทางปฏิบัติของแตละหนวยงาน 
  7.2 เปดโอกาสใหหญิงตั้งครรภและครอบครัวระบายความรูสึกและซักถาม  
เพ่ือใหเกิดความกระจางของขอมูลท่ีไดรับ 
 8. วิเคราะหขอมูลและประเมินผลการปฏิบตักิารใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ  
เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข 
 9. บันทึกการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
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 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. หญิงตั้งครรภและครอบครัวมีความรู  ความเขาใจการปฏิบัตติน  เพ่ือการดูแล
สุขภาพของมารดาและทารก 
 2. หญิงตั้งครรภสามารถปฏิบตัิตัวไดถูกตองขณะตั้งครรภ 
 
 การพิทักษสิทธิผูปวย 
 
 พยาบาลวิชาชีพใหการพยาบาลโดยเคารพในศักดิ์ศรี  และคุณคาความเปนมนุษย  
ตลอดจนการพิทักษสิทธิตามขอบเขต  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 
 แนวทางปฏบัิติ 
 1. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการพิทักษสิทธิผูใชบริการใน
เร่ืองตอไปนี้ 
  1.1 การใหขอมูลเก่ียวกับการยินยอมการรักษา/หัวขอท่ีจําเปนแกหญิงตั้งครรภ 
  1.2 การรักษาความเปนสวนตัว/ความลับ  เก่ียวกับ 
   1.2.1 ขอมูลของเวชระเบียน  ท้ังสิทธิการใชและเขาถึงขอมูล 
   1.2.2 การเผยแพรขอมูลเพ่ือใชในการศึกษา  เรียนรู/วิจัย 
   1.2.3 การเปดเผยรางกายจากการดูแลรักษาพยาบาล 
  1.3 เคารพในความเชื่อเก่ียวกับศาสนาหรือพิธีกรรมของหญิงตั้งครรภ 
  1.4 การดูแลและการตรวจพิเศษ 
  1.5 การใหหญิงตั้งครรภทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับทราบช่ือ – สกุล  และประเภท
ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพท่ีเปนผูใหบริการแกตน 
 2. ใหบริการดวยความเสมอภาค  ใหเกียรติและความเทาเทียมกัน  คํานึงถึงสิทธิ
ความเปนมนุษยและปจเจกบุคคล 

มาตรฐานที่  10 
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 3. เปดโอกาสใหหญิงตั้งครรภและครอบครัวทุกคนซักถาม  และขอความชวยเหลือ  
ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกวิธีการคลอดและการรับการรักษาพยาบาล  
ภายใตขอมูลท่ีครบถวนชัดเจน 
 4. กรณีไมสมัครใจยินยอมรักษา  ตองใหคําแนะนําการดูแลตนเองและทบทวน

ความเขาใจเก่ียวกับอาการผิดปกติ และความจําเปนในการกลับเขามารักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาลท่ีผูใชบริการเลือก 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. หญิงตั้งครรภทุกคนไดรับการพิทักษสิทธอิยางเหมาะสม 

 2. หญิงตั้งครรภไดรับบริการจากบุคลากรพยาบาล  โดยไมมีการละเมิดสิทธิของ   

ผูใชบริการ 

 

   การบันทึกทางการพยาบาล 

 

 พยาบาลวิชาชีพบันทึกขอมูลทางการพยาบาลอยางตอเนือ่ง  ถูกตอง  และครบถวน 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. กําหนดแบบฟอรมและแนวทางการบันทึกขอมูลทางการพยาบาล  ครอบคลุม  

ถูกตอง และตอเนื่อง  ตลอดระยะของการฝากครรภ  ในประเดน็ตอไปน้ี 

  1.1 การประเมินสภาพหญิงตั้งครรภ  ตั้งแตแรกรับและตอเนื่อง 

  1.2 ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล 

  1.3 กิจกรรมการพยาบาล 

  1.4 ผลลัพธของการพยาบาล 

  1.5 ความสามารถของหญิงตั้งครรภในการดูแลสุขภาพตนเอง 

 2. บันทึกขอมูลทางการพยาบาลใหครอบคลุม ถูกตองและตอเนื่อง ตลอดระยะของ

การฝากครรภ  ตามมาตรฐานหรือแนวทางการบนัทึกขอมูลทางการพยาบาล  และขอความท่ีบันทึก

ชัดเจน  กะทัดรัด  สามารถส่ือความหมายแกทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 3. ตรวจสอบความถูกตอง  เช่ือถือไดของขอมูลท่ีบันทึก 

มาตรฐานที่  11 
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 4. นําผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. บันทึกทางการพยาบาลสะทอนถึงคุณภาพในการดูแลหญิงตั้งครรภไดครบถวน

และตอเนื่อง 

 2. บันทึกทางการพยาบาลเปนเคร่ืองมือส่ือสารใหทีมสุขภาพ  ไดประโยชนในการ  

ดูแล  และสามารถเปนหลักฐานทางกฎหมายได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลบริการคลอด 
 
  การพยาบาลระยะกอนคลอด 
 
 1.1 การประเมินปญหาและความตองการ 
  พยาบาลวิชาชีพประเมินปญหาและความตองการของผูมาคลอดตั้งแตแรกรับ

จนกระท่ังจําหนายออกจากหองคลอดอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานที่  1 
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  แนวทางปฏิบัติ 
  1. การประเมินในระยะแรกรับ 
   1.1 ประเมินปญหาและความตองการของผูมาคลอดเบื้องตนทันที      
ท่ีมาถึงหองคลอดบนพ้ืนฐานของสัมพันธภาพอนัด ี
   1.2 วินิจฉัยความรุนแรง  ความเรงดวนในการแกไขปญหาและตดัสินใจ
ใหการพยาบาล  เพ่ือบรรเทาความรุนแรงของปญหาทันที 
   1.3 รวบรวมขอมูลในประเด็นตาง ๆ  ตอไปนี้ 
    1.3.1 ประวัติของผูมาคลอดในเร่ือง  ขอมูลท่ัวไป  อาการสําคัญ
ท่ีมาโรงพยาบาล  ประวัติการตั้งครรภในปจจบุนั  ประวัติการตั้งครรภและการคลอดในอดีต  
ประวัติการเจบ็ปวยในอดตีและปจจบุัน  ประวัติการเจบ็ปวยในครอบครัว 
    1.3.2 การตรวจรางกายท่ัวไป  การตรวจครรภ  การตรวจ

ความกาวหนาของการคลอด  การตรวจทางหองปฏิบัติการ 
   1.4 วิเคราะหขอมูลท่ีประเมินได เพ่ือจําแนกความรุนแรง  ความสําคัญ
ของปญหาและความตองการการดูแลเพ่ือวางแผน  วินิจฉัย และปฏิบัติการพยาบาลไดถูกบุคคล   
เหมาะสมตามความตองการของแตละราย 
  2. การประเมินในระยะการดแูลตอเนื่อง 
   2.1 ประเมินภาวะทางจิตสังคมของผูมาคลอด  เพ่ือดูความพรอม

ทางดานจติใจ  อารมณและสังคม  ตอการมาคลอด 
   2.2 ประเมินความสุขสบาย  อาการรบกวนตาง ๆ  ความวิตกกังวลและ
ความรู/ทักษะในการลดอาการเจ็บครรภ  การฝกหายใจและการเบงคลอด 
   2.3 ติดตามเฝาระวังและดูแลความกาวหนาของการคลอด  และอาการ
เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง  เพ่ือวางแผนการดแูลใหเหมาะสมจากการประเมิน  3  สวน  ดังนี้ 
    2.3.1 สภาพทารกในครรภ  จากระยะและความแรงของ FHS 
และการดิน้ 
    2.3.2 ความกาวหนาของการคลอด  จากระยะเวลาท่ีเร่ิมเจ็บ

ครรภ  ความถ่ีของการหดรัดตัวของมดลูก  และตําแหนงของทารกท่ีสัมพันธกับอุงเชิงกราน 
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    2.3.3 สัญญาณชีพของผูมาคลอดและความเพียงพอของสารน้ํา
และอาหาร 
   2.4. ติดตามรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  เพ่ือจําแนกความรุนแรง
และความตองการการพยาบาล 
  3. ส่ือสารขอมูลท่ีไดจากการประเมินและผลการพยาบาลแกทีมพยาบาล  
และทีมสหสาขาวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  ดวยวาจาและเอกสารเปนลายลักษณ

อักษร 
   3.1 รายงานขอมูลท่ีจําเปนเรงดวนไปยังผูเก่ียวของโดยตรง  เพ่ือการ 
ตัดสินใจชวยเหลือ  หรือใหการชวยเหลือผูมาคลอดอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
   3.2 เขียนรายงานและบันทึกขอมูลท่ีไดจากการประเมินอยางถูกตอง  
เปนระบบตอเนื่องและเช่ือมโยงขอมูลของทีมสหสาขาวิชาชีพ  ตั้งแตแรกรับจนจําหนายออกจาก

หองคลอดอยางถูกตองครบถวน  เพ่ือนําไปสูการวินิจฉัยทางการพยาบาล  การวางแผนและการให
การพยาบาล 
 
  ผลลัพธที่คาดหวัง 
  1. ผูมาคลอดไดรับการประเมินปญหาและความตองการ  ตั้งแตแรกรับจน

จําหนายออกจากหองคลอดและทันทีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  2. ผูมาคลอดไดรับการดูแลอยางทันทีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  3. ผูมาคลอดไดรับการเฝาระวังและดูแลความกาวหนาของการคลอด       
ตอเนื่อง 
 
 
 1.2 การวินิจฉัยการพยาบาล 
  พยาบาลวิชาชีพวิเคราะหขอมูลท่ีประเมินได เพ่ือตัดสินใจระบุปญหาและ 
ความตองการการพยาบาลหรือกําหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาลอยางถูกตอง 
 
  แนวทางปฏิบัติ 
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  1. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมินท้ังระยะแรกรับและระยะการดูแล   
ตอเนื่อง  เพ่ือจําแนกความตองการการพยาบาลตามระบบการจําแนกประเภทผูมาคลอด 
  2. กําหนดปญหาและความตองการท่ีกําลังเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนแลว และปญหา
และความตองการท่ีมีแนวโนมจะเกิดข้ึนในอนาคตท่ีไมไดรับการปองกัน/แกไข 
  3. กําหนดขอวินจิฉัยทางการพยาบาลใหครอบคลุมปญหาและความตองการ
ท้ังรางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคมของผูมาคลอด 
  4. แกไขหรือกําหนดขอวินิจฉัยการพยาบาลใหม  เม่ือพบขอมูลท่ีบงช้ีวา

ปญหาและความตองการหรือความกาวหนาของการพยาบาลที่เปล่ียนแปลงไป 
  5. บันทึกขอมูลจากการประเมินปญหาและความตองการพยาบาลให
ครบถวนและตอเนื่อง 
 
  ผลลัพธที่คาดหวัง 
  ผูมาคลอดไดรับการวินิจฉัยปญหาสอดคลองกับปญหาและความตองการ 
 
 1.3 การวางแผนการพยาบาล 
  พยาบาลวิชาชีพวางแผนการพยาบาลสอดคลองกับปญหาและความตองการ

ของผูมาคลอด  เพ่ือชวยเหลือผูมาคลอดใหปลอดภัย  รวดเร็ว  ถูกตอง  ไมเกิดภาวะแทรกซอนท่ี
สามารถปองกันได 
 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1. จัดลําดับความสําคัญของปญหาและกําหนดแผนการพยาบาลสําหรับ      
ผูมาคลอดแตละราย 
  2. กําหนดแผนการพยาบาลสําหรับผูมาคลอดแตละรายสอดคลองกับปญหา
และความตองการ  ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติการดูแลผูมาคลอด 
  3. เปดโอกาสใหผูมาคลอด  ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพ  เขามามี  
สวนรวมในการวางแผนการดูแลเพ่ือความครอบคลุม 
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  4. ปรับเปล่ียนแผนใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงหรือปญหาของผูมา
คลอดอยางตอเนื่อง 
  5. ส่ือสารแผนการพยาบาลใหสมาชิกในทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ  
เขาใจแนวทางปฏิบัตติามแผนในแตละวัน  แตละเวร  ท้ังดวยวาจา และเอกสารท่ีเปนลายลักษณ
อักษร 
  6. บันทึกแผนการพยาบาลผูมาคลอดอยางถูกตองและครบถวน 
 
  ผลลัพธที่คาดหวัง 
  ผูมาคลอดไดรับการพยาบาลสอดคลองตามปญหาและความตองการ 
 
 1.4 การปฏิบัติการพยาบาล 
  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคลองกับปญหาและความตองการ

ของผูมาคลอด  ตามแผนการพยาบาลอยางครบถวนและตอเนื่อง 
 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1. เตรียมผูมาคลอดตามแนวทางปฏิบตัิของหนวยงานในแตละประเภท     
ดังนี ้
   1.1 ผูมาคลอดท่ีฝากครรภตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
   1.2 ผูมาคลอดท่ีไมไดฝากครรภ หรือฝากครรภไมเปนไปตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด 
   1.3 ผูคลอดกอนมาโรงพยาบาล  (Birth  Before  
Admitted) 
  2. ใหการพยาบาลตามแผนการพยาบาลท่ีกําหนดและครอบคลุมในเร่ือง   
ตอไปนี ้
   2.1 ความตองการ/ความเพียงพอของการไดรับอาหาร/น้ํา  การขับถาย
และการพักผอนตลอดระยะเวลาของการคลอด 
   2.2 การพยาบาลเพื่อชวยเหลือและแกไขภาวะฉุกเฉิน 
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   2.3 การชวยเหลือเพ่ือใหสุขสบาย  และปลอดภัยจากภาวะคมุคามชีวิต 
และภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะกอนคลอด 
   2.4 การพยาบาลโดยปองกันภาวะเส่ียงท่ีปองกันไดในประเด็นตอไปนี ้
    2.4.1 การเกิดอุบตัิเหต ุ เชน  ตกเตียง 
    2.4.2 การติดเช้ือในโรงพยาบาล 
    2.4.3 ความผดิพลาดจากการรักษาพยาบาลหรือทําหัตถการ    
ตาง  ๆ 
    2.4.4 การเกิดอุบตัิการณการคลอดท่ีหองรอคลอด 
    2.4.5 ภาวะแทรกซอนจากถุงน้าํแตกหรือร่ัว 
   2.5 การสงเสริมทักษะในการลดอาการเจ็บครรภ  การหายใจ  และการ
เบงคลอด  รวมท้ังการใหความรูและการปฏิบัตตินในแตละระยะของการคลอด 
   2.6 การพยาบาลตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบตัิท่ีกําหนด  กรณี

ความกาวหนาของการคลอดระยะท่ี  1  ลาชา 
   2.7 การเตรียมผูคลอดใหพรอมคลอด  เพ่ือเขาสูระยะคลอด 
  3. รายงานแพทยทันทีท่ีพบสัญญาณผดิปกต ิ ท้ังผูคลอดและทารกในครรภ 
  4. ยายผูคลอดเขาหองคลอดทันที  เม่ือเขาสูระยะ  Active  Phase  
ของการคลอดระยะท่ี  1 
 
  ผลลัพธที่คาดหวัง 
  1. ผูมาคลอดไดรับการชวยเหลือและแกไขภาวะฉุกเฉินทันที 
  2. ผูมาคลอดมีความพรอมท้ังดานรางกายและจิตใจ  กอนเขาสูระยะคลอด 
 
 
 
 
 1.5 การประเมินผลการพยาบาล 
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  พยาบาลวิชาชีพประเมินผลการพยาบาลอยางตอเนื่อง  เพ่ือปรับปรุงแนว

ทางการใหการพยาบาล  สอดคลองกับปญหาและความตองการของผูมาคลอด 
 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1. ประเมินและตรวจสอบปฏิกิริยาการตอบสนองภายหลังปฏิบัติการ
พยาบาลทุกรายอยางตอเนื่อง  ในเร่ืองตอไปนี ้
   1.1 การเตรียมผูคลอด 
   1.2 การเฝาระวังและดูแลความกาวหนาของการคลอดและอาการ
เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง 
   1.3 การตอบสนองและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลังใหการพยาบาล
ตามเปาหมาย  ผลลัพธท่ีคาดหวัง  สอดคลองกับปญหา  ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล 
  2. เปดโอกาสใหผูมาคลอดและครอบครัวมีสวนรวมในการประเมินผลการ
พยาบาล 
  3. วิเคราะหหากลวิธีและแนวทางการปรับเปล่ียนแผนการพยาบาล ให    
สอดคลองกับปญหาและความตองการของผูคลอด 
  4. รายงานผลการพยาบาลแกทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 
  5. บันทึกและรายงานขอมูลการพยาบาลและการประเมินผลในระยะกอน
คลอดใหถูกตอง  ครบถวน 
 
  ผลลัพธที่คาดหวัง 
  ผูมาคลอดไดรับความสุขสบายและปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนในระยะ     
กอนคลอด 
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  การพยาบาลในระยะคลอด 
 
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของผูมา

คลอดอยางตอเนื่อง  เพ่ือการคลอดท่ีปลอดภัย 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ตรวจสอบความถูกตองของตัวบุคคลของผูคลอด 
 2. ประเมินขอมูลของผูคลอด จากผลการติดตามเฝาระวังและติดตามความกาวหนา
ของการคลอดและอาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
 3. เคล่ือนยายผูคลอดเขาหองคลอดดวยความระมัดระวัง  เพ่ือความปลอดภัย 
 4. รายงานแพทยทันที  เม่ือพบปจจัยเส่ียงหรือภาวะแทรกซอนหรืออาการผิดปกติ
ท่ีเกิดข้ึน 
 5. ใหการพยาบาลเพ่ือชวยเหลือแกไขภาวะฉกุเฉินทันที 
 6. ดําเนนิการเพือ่ชวยคลอด  ดังนี ้
  6.1 จัดเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ตามมาตรฐานการเตรียม   
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชสําหรับการคลอด 
  6.2 ผูคลอดไดรับการเตรียมเพ่ือการคลอด  ดังนี ้
   6.2.1 ความถูกตองระหวางตัวบคุคลกับเอกสาร 
   6.2.2 ความรูและการปฏิบัตติน  เพ่ือใหการคลอดดําเนินไปดวยดี 
   6.2.3 ความถูกตองของทาคลอดท่ีเหมาะสมและสะดวกตอการคลอด 
  6.3 ผูทําคลอดดาํเนินการ  ดังนี ้
   6.3.1 วิเคราะหขอมูลของผูคลอด  เพ่ือเตรียมการคลอด 
   6.3.2 ปฏิบัติการทําคลอดระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 ดวยความ

ระมัดระวัง  ถูกเทคนิคและวิธีการตามมาตรฐานการคลอด  เพ่ือใหปลอดภัยท้ังมารดาและทารก 
   6.3.3 ตรวจสอบความครบถวนของทารก เย่ือหุมรก กรณีรกคาง     
ชวยเหลือผูคลอดทันทีตามแนวทางปฏิบัติ 
   6.3.4 ตรวจสอบและชวยเหลือใหมดลูกหดรัดตัวภายหลังคลอดแลว 

มาตรฐานที่  2 
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   6.3.5 ตรวจสอบและประเมินปริมาณการเสียเลือด  เม่ือพบวามี

ภาวะการเสียเลือดผิดปกติ  ใหชวยเหลือทันทีตามแนวทางปฏิบัติ 
   6.3.6 เย็บแผลฝเย็บตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด 
  6.4 ผูชวยคลอดดาํเนินการ  ดังนี้ 
   6.4.1 ชวยดูแลการเบงคลอดท่ีถูกวิธี  พรอมท้ังดูแลความสุขสบายของ  
ผูคลอดและใหกําลังใจ 
   6.4.2 ดูแลความเรียบรอยของเคร่ืองมือ  อุปกรณใหพรอมใช 
   6.4.3 ประเมินสภาวะของผูคลอดและทารกในครรภตลอดเวลา  พรอม
ท้ังรายงานอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึน  เชน  การคลอดไมกาวหนา  มดลูกหดรัดตัวไมดี  ทารกขาด
ออกซิเจน  สัญญาณชีพผิดปกติ  เปนตน 
   6.4.4 ดูแลและประเมินสภาพทารกหลังคลอดและใหการชวยเหลือทันที
เม่ือมีภาวะแทรกซอนเกิดข้ึน  พรอมปฏิบัติการตามมาตรการปองกันการระบุทารกผิดคน  ผิดเพศ  
ทันที  และสงเสริมการสรางสัมพันธภาพระหวางมารดาและทารกทันทีท่ีทารกและมารดาปลอดภัย 
   6.4.5 ประเมินสภาพมารดาหลังคลอด พรอมใหการชวยเหลือและรายงาน     
แพทยทันที  เม่ือเกิดภาวะแทรกซอนและอาการผิดปกติ 
   6.4.6 ดูแลความสุขสบายของมารดาหลังคลอด  พรอมกับการประเมิน
ความพรอมของมารดาหลังคลอด  และชวยเหลือเคล่ือนยายมารดาและทารกไปยังหองดูแลหลัง

คลอดอยางปลอดภัย 
   6.4.7 กรณีตองทําหัตถการอื่น ๆ เชน  การผาตัดคลอดทารก  การใช
เคร่ืองชวยคลอด  ใหการพยาบาลชวยคลอดตามมาตรฐานของการเจ็บคลอดวิธีการพิเศษ 
 7. ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลในการชวยคลอด 
 8. บันทึกรายงานเก่ียวกับขอมูลและการพยาบาลในระยะคลอดใหสมบูรณครบถวน 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูคลอดไดรับการชวยทันทีและเหมาะสมเม่ือเกิดภาวะวิกฤต 
 2. มารดาและทารกปลอดภัยจากการคลอด 
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   การพยาบาลในระยะหลังคลอด  2  ช่ัวโมง 
 
 3.1 การประเมินปญหาความตองการและวินิจฉัยการพยาบาล 
  พยาบาลวิชาชีพประเมินปญหาความตองการและกําหนดขอวินิจฉัยทางการ

พยาบาลของมารดาหลังคลอด  2  ช่ัวโมง  อยางตอเนือ่ง 
 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1. ประเมินสภาพปญหาและความตองการของมารดาและทารกอยางตอเนื่อง 
  2. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมิน  เพ่ือจําแนกความตองการการดูแล 
เชน  หลังคลอดปกต ิ หลังคลอดท่ีมีภาวะเส่ียงจากภาวะแทรกซอน 
  3. กําหนดขอวินจิฉัยทางการพยาบาลใหครอบคลุมปญหา และความตองการ
ของมารดาและทารก 
  4. แกไขหรือกําหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาลใหม  เม่ือพบขอมูลท่ีบงช้ีวา
ปญหาและความตองการของมารดาและทารกเปล่ียนแปลงไป 
  5. บันทึกการประเมินปญหา  ความตองการ  และขอวินิจฉัยทางการ

พยาบาลใหครบถวนและตอเนื่อง 
 
  ผลลัพธที่คาดหวัง 
  มารดาและทารกไดรับการประเมินปญหาและความตองการและการวนิิจฉัย

ทางการพยาบาลอยางครบถวนและตอเนื่อง 
 
 3.2 การวางแผนการพยาบาล 
  พยาบาลวิชาชีพวางแผนการพยาบาลสอดคลองกับปญหาและความตองการ

ของมารดาและทารกอยางครบถวนและตอเนื่อง 
 
  แนวทางปฏิบัติ 

มาตรฐานที่  3 
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  1. จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของมารดาและทารก 
แตละราย 
  2. กําหนดแผนการพยาบาลใหสอดคลองกับขอวินิจฉัยทางการพยาบาล 
  3. เปดโอกาสใหมารดาและครอบครัวมีสวนรวมในการวางแผนการพยาบาล  
เพ่ือความครอบคลุม 
  4. ปรับแผนการพยาบาลตลอดเวลาใหสอดคลองกับขอมูลการเปล่ียนแปลง
ของมารดาและทารก 
  5. ส่ือสารแผนการพยาบาลใหทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ 
  6. บันทึกแผนการพยาบาลใหถูกตองและครบถวน 
 
  ผลลัพธที่คาดหวัง 
  มารดาและทารกไดรับการดแูลตามแผนการพยาบาลอยางครบถวน 
 
 3.3 ปฏิบัติการพยาบาล 
  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกในระยะหลังคลอด 2    
ช่ัวโมง  ไดครอบคลุมปญหาและความตองการ 
 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1. จําแนกมารดาและทารกตามปญหาและความตองการ  สอดคลองกับ 
มาตรฐานการจําแนกประเภทมารดาและทารกหลังคลอด 
  2. เฝาระวังอาการเปล่ียนแปลงและภาวะผดิปกติท่ีอาจจะเกิดข้ึน  พรอมท้ัง
ใหการชวยเหลือตามแนวทางปฏิบตัิการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด  2  ช่ัวโมง 
  3. ใหการพยาบาลตามปญหาและความตองการ เพ่ือชวยเหลือใหมารดาและ
ทารกปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนใน 2 ช่ัวโมงหลังคลอด เชน การตกเลือดหลังคลอด  การเกิด  
Subtemperature  ของทารก  เปนตน 
  4. ดูแลมารดาและทารกใหมีความสุขสบายทั้งรางกายและจติใจ 
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  5. สงเสริมการมีปฏิสัมพันธระหวางมารดาและทารก  พรอมท้ังสงเสริมการ
ให  Breast  Feeding  เม่ือมารดาและทารกมีความพรอม 
  6. ประเมินความพรอมของมารดาและทารกกอนเคล่ือนยายตามมาตรฐาน
การเคล่ือนยายมารดาและทารก 
  7. ประสานงานกับหนวยงานดูแลหลังคลอดและสงตอมารดาและทารกตาม  
แนวทางปฏิบัติการสงตอ 
  8. กรณีมีภาวะคกุคามชีวิตและภาวะแทรกซอนเกิดข้ึน  ใหดําเนนิการดงันี้ 
   8.1 รายงานแพทย  ใหการชวยเหลือเบื้องตนและเตรียมความพรอม

มารดาและทารก  รวมท้ังขอมูลการดูแล  เพ่ือสงตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   8.2 แจงขอมูลเก่ียวกับอาการและการรักษาแกครอบครัว  พรอมท้ังเปด
โอกาสใหซักถามขอสงสัย 
  9. สงตอมารดาและทารกตามระบบการสงตอของหนวยงาน เพ่ือความ 
ปลอดภัยของมารดาและทารก 
 
  ผลลัพธที่คาดหวัง 
  1. มารดาและทารกหลังคลอด  2  ช่ัวโมง  มีความปลอดภัยจากการคลอด 
  2. มารดาและทารกหลังคลอด  2  ช่ัวโมง  ไดรับการตอบสนองตามความ
ตองการและปญหา 
 
 3.4 การประเมินผลการพยาบาล 
  พยาบาลวิชาชีพประเมินผลความกาวหนาของภาวะสุขภาพของมารดาและ

ทารกหลังคลอด  2  ช่ัวโมง  และปรับปรุงแผนการพยาบาลอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับปญหา
และความตองการ 
 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1 ประเมินและตรวจสอบปฏิกิริยาการตอบสนองภายหลังการปฏิบัติการ

พยาบาลทุกรายอยางตอเนื่องในประเดน็ตอไปนี ้
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   1.1 การเฝาระวังอาการแสดงและอาการเปล่ียนแปลงของมารดาและ
ทารกหลังคลอดใน  2  ช่ัวโมง 
   1.2 การตอบสนองและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลังใหการพยาบาล 
ตามเปาหมาย  ผลลัพธท่ีคาดหวัง  สอดคลองกับปญหาและขอวินิจฉัยทางการพยาบาล 
   1.3 ผลของการสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางมารดาและทารก  รวมท้ังการ
ให  Breast  Feeding 
   1.4 ความรวมมือของผูคลอดและครอบครัว 
  2. เปดโอกาสใหผูคลอดและครอบครัวมีสวนรวมในการประเมินผลการ
พยาบาล 
  3. วิเคราะหหากลวิธี แนวทางการปรับเปล่ียนแผนการพยาบาลใหสอดคลอง
กับปญหาและความตองการของมารดาและทารก 
  4. รายงานผลการพยาบาลแกทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 
  5. บันทึกและรายงานขอมูลและผลการปฏิบัติการพยาบาลในระยะหลังคลอด
ใหสมบูรณครบถวน 
 
  ผลลัพธที่คาดหวัง 
  1. มารดาและทารกปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนท่ีปองกันไดระยะหลังคลอด  
2  ช่ัวโมง 
  2. มารดาและทารกท่ีพบภาวะแทรกซอนไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 
   การสรางเสริมสุขภาพ 
 
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลสรางเสริมสุขภาพผูคลอด สอดคลองกับปญหา

และความตองการ 
 
 แนวทางปฏิบัติ 

มาตรฐานที่  4 
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 1. ใชขอมูลจากการประเมินในระยะแรกและตอเนื่อง  ในการวินิจฉัยความตองการ
สรางเสริมสุขภาพดานรางกายและจติใจของผูคลอดและครอบครัว 
 2. กําหนดแผนการสรางเสริมสุขภาพดานรางกาย  จิตใจ  และสังคม  โดย

ผสมผสานแผนนี้เขากับแผนการพยาบาลและแผนการดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 3. จัดโปรแกรม/ดูแลการสรางเสริมสุขภาพท้ังดานรางกาย  จิตใจ และสังคมของ  
ผูคลอดแตละรายสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูคลอดแตละราย  ไดแก 
  3.1 จัดกิจกรรมการผอนคลายเพือ่บรรเทาอาการปวด  เชน  การฝกลมหายใจ  
การลบูทอง  และการอานหนังสือ  เปนตน 
  3.2 จัดส่ิงแวดลอมใหผูคลอดไดพักผอน 
 4. ประเมินผลกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพท่ีใหแกผูคลอด 
 5. ปรับปรุงแผนการสรางเสริมสุขภาพดานรางกายและจิตใจใหเปนปจจบุัน 
 6. สรุปและบันทึกผลการสรางเสริมสุขภาพ 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 มารดาและทารกมีภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ 
 
   การคุมครองภาวะสุขภาพ 
 
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาล  เพ่ือปองกันการเกิดอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับ   
มารดาและทารกอยางตอเนือ่ง 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ใชขอมูลจากการประเมินในระยะแรกและตอเนื่องในการวินิจฉัยความตองการ
การคุมครองภาวะสุขภาพของมารดาและทารก  จากอันตรายดานรางกายและจิตใจ 
 2. กําหนดแผนการคุมครองภาวะสุขภาพจากอันตรายดานรางกายและจติใจ  โดย
ผสมผสานเขากับแผนการพยาบาล  และแผนการดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

มาตรฐานที่  5 
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 3. ปฏิบัตแิละกํากับดูแลใหสมาชิกอ่ืนในทีมพยาบาลปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบัต ิ 
เพ่ือปองกันความเส่ียงหรือการเกิดภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได  ในประเด็นตอไปนี้ 
  3.1 การตรวจสอบความถูกตองของตัวบุคคล 
  3.2 การเกิดอุบตัิเหต ุ เชน  ตกเตียง 
  3.3 การคลอดในหองน้ํา  หรือท่ีอ่ืนท่ีไมใชบนเตียงหองคลอด 
  3.4 การใหสารน้าํและอาหารตาง  ๆ 
  3.5 การปองกันการติดเช้ือ 
  3.6 การเคล่ือนยายผูคลอด  เพ่ือปองกันการบาดเจ็บจากการเคล่ือนยาย 
  3.7 การปองกันอันตรายจากการตรวจ/หัตถการ/เคร่ืองมือพิเศษ 
 4. อยูเปนเพ่ือนและรับฟงผูคลอดดวยทาทีเปนมิตร 
 5. ติดตามเฝาระวังอุบัติการณการเกิดอันตราย วิเคราะหสาเหตุ และปรับปรุงแผนการ               
ปกปองอันตรายดานรางกายและจิตใจ  อยางตอเนื่อง 
 6. ประเมินและสรุปผลการปฏิบัต ิ เพ่ือปกปองอันตราย 
 7. บันทึกเหตกุารณท่ีไมพึงประสงคในรายงานอุบตัิการณและรายงานผูเก่ียวของ
ทราบ 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 มารดาและทารกปลอดภัยจากอันตรายท่ีสามารถปองกันได 
 
   การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 
 
 พยาบาลวิชาชีพเปนผูใหขอมูลและความรูเก่ียวกับภาวะสุขภาพใหครอบคลุม 
ถูกตองและเหมาะสม 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประเมินปญหา ความเขาใจ/การรับรู เก่ียวกับภาวะสุขภาพและวางแผนใหขอมูล

แกผูคลอดเก่ียวกับภาวะสุขภาพ 

มาตรฐานที่  6 
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 2. จัดระบบและแนวทางการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพแกผูคลอดอยาง     
ตอเนื่องและครบถวน  สอดคลองกับภาวะสุขภาพ  โดยเปดโอกาสใหผูคลอด/ครอบครัวมีสวนรวม 
 3. จัดโปรแกรมการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพแกผูคลอด  ในเร่ืองตอไปนี ้
  3.1 ระยะของการคลอดและอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการชวยเหลือ 
  3.2 การปฏิบัตติัวในระยะตาง ๆ  ของการคลอด เชน การรับประทานอาหาร  
การขับถาย  การนอนหลับ  การเบงคลอดท่ีถูกวิธ ี วิธีการบรรเทาความเจ็บปวด 
  3.3 สิทธิและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจะไดรับจากโรงพยาบาล 
  3.4 ข้ันตอนบริการและกฎระเบียบของโรงพยาบาลท่ีเก่ียวของ 
  3.5 การตัดสินใจเลือกวิธีการคลอดท่ีเหมาะสม ตามขอมูลของภาวะสุขภาพ

ของแตละบุคคล 
 4. จัดกระบวนการใหขอมูลแบบรายบุคคลและรายกลุม  ตามมาตรฐาน/แนว
ทางการใหขอมูลของแตละหนวยงาน 
 5. อธิบายและช้ีแจงขอมูลแกผูคลอดและครอบครัวอยางตอเนื่อง เก่ียวกับแผนการ

ดูแลรักษาภาวะสุขภาพและความสมบูรณของทารกในครรภ  รวมท้ังเหตุผลและความจําเปนกรณี

ตองเปล่ียนวิธีการคลอด 

 6. กรณีแจงขาวราย 
  6.1 ประเมินความพรอมและประสานกับสูตแิพทย  เพ่ือเปนผูใหขอมูลหรือ

ปฏิบัตติามแนวทางปฏิบัติของแตละหนวยงาน 
  6.2 เปดโอกาสใหผูรับขอมูลระบายความรูสึกและซักถาม  เพ่ือใหเกิดความ

กระจางของขอมูลท่ีไดรับ 

 7. วิเคราะหขอมูล  ประเมินผลแนวทางปฏิบัติในเร่ืองการใหขอมูล  เพ่ือนํามา 
ปรับปรุงแกไข 
 8. บันทึกการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 ผูคลอดและครอบครัวมีความรูเก่ียวกับภาวะสุขภาพและแผนการรักษา 
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   การพิทักษสิทธิผูปวย 
 
 พยาบาลวิชาชีพใหการพยาบาลโดยเคารพในศักดิศ์รีและคุณคาความเปนมนุษย  
ตลอดจนการพิทักษสิทธิตามขอบเขตบทบาทหนาท่ีความรับผดิชอบ 
 
 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการพิทักษสิทธิผูใชบริการใน

เร่ืองตอไปนี ้

  1.1 การใหขอมูล/บอกกลาว ยินยอมการรักษา/ขอมูลท่ีจําเปนแกผูคลอดและ

ครอบครัว 

  1.2 การรักษาความเปนสวนตัวและความลับเก่ียวกับ 

   1.2.1 ความลับของเวชระเบียน  ท้ังสิทธิการใชและเขาถึงขอมูล        

เวชระเบียน 

   1.2.2 การเผยแพรขอมูลเพ่ือใชในการศึกษา  เรียนรู/วิจัย 

   1.2.3 การเปดเผยรางกาย  จากการดูแลรักษาพยาบาล 

   1.2.4 การจัดสภาพแวดลอมท่ีไมขัดแยงกับความเช่ือ/วัฒนธรรม 

  1.3 การผูกยึด 

  1.4 การดูแลและการตรวจพิเศษ 

 2. ใหบริการดวยความเสมอภาค  ใหเกียรตแิละความเทาเทียมกัน  คํานึงถึงสิทธิ

ความเปนมนษุยและปจเจกบุคคล 

 3. เปดโอกาสใหผูคลอดและครอบครัว  ไดซักถามประเด็นสงสัย ตลอดจนการมี

สวนรวมตัดสินใจเก่ียวกับการดูแลรักษาพยาบาล  การเลือกรับการดแูลรักษาพยาบาล 

 4. กรณีผูคลอดไมสมัครใจยินยอมรักษา  ตองใหคาํแนะนาํการดูแลตนเองและ  

ทบทวนความเขาใจเก่ียวกับอาการผดิปกติและความจําเปนในการกลับเขามารักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาลที่ผูใชบริการเลือก 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

มาตรฐานที่  7 
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 1. ผูคลอดและครอบครัวไดรับการพิทักษสิทธิอยางเหมาะสม 

 2. ผูคลอดและครอบครัวไดรับการบริการจากบุคลากรทางการพยาบาล  โดยไมมี

การละเมิดสิทธิของผูใชบริการ 

 
 
 
 
 
 
 

   การบันทึกทางการพยาบาล 
 
 พยาบาลวิชาชีพบันทึกขอมูลทางการพยาบาลอยางมีคุณภาพ 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. กําหนดแบบฟอรมและแนวทางการบันทึกขอมูลทางการพยาบาลใหครอบคลุม

ในเร่ืองตอไปนี้ 

  1.1 การประเมินปญหาและความตองการของผูคลอด  ท้ังแรกรับและการดูแล

ตอเนื่อง 

  1.2 การวางแผนและขอวินิจฉัยทางการพยาบาล 

  1.3 กิจกรรมการพยาบาลทีใ่หแกผูคลอดทุกระยะและตอเนื่อง 

  1.4 ผลลัพธของการพยาบาลตลอดระยะเวลาที่ดูแล 

 2. บันทึกขอมูลทางการพยาบาลใหครอบคลุม  ถูกตอง และตอเนื่อง  ตัง้แตแรกรับ 

จนกระท่ังจําหนายตามแนวทางการบันทึก และขอความท่ีบันทึกชัดเจน  กะทัดรัด  สามารถส่ือ

ความหมายแกทีมการพยาบาลได 

 3. ตรวจสอบความสมบูรณ  ถูกตอง  เช่ือถือไดของขอมูลของการบันทึก ขอมูลการ

พยาบาลของผูปวยในแตละเวร/วัน 

 4. นําผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 

มาตรฐานที่  8 
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 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. บันทึกทางการพยาบาลสะทอนถึงคุณภาพในการดูแลไดอยางครบถวนและ    

ตอเนื่อง 

 2. บันทึกทางการพยาบาลสามารถเปนเคร่ืองมือส่ือสารใหทีมสุขภาพใชประโยชน

ในการดูแล  และสามารถเปนหลักฐานทางกฎหมายได 

 
 
 
 

เกณฑชี้วัดคณุภาพการพยาบาลทางสูติกรรม 

 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที่  1 ดานประสิทธผิลตามพันธกิจ   
1. รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุ 100% 1. จํานวนแผนงาน/โครงการ 

 ตามเปาหมาย      ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

   จํานวนแผนงาน/โครงการ 
             ท้ังหมด 

   

มิติที่  2 ดานคุณภาพการใหบริการ   
  พยาบาล   

1. บริการฝากครรภ   
 1.1 รอยละของหญิงตั้งครรภท่ีผาน 100%  1.1  จํานวนหญิงตั้งครรภ 
  ANC ไดรับการบริการตาม
เกณฑ 

   ท่ีผาน ANC ไดรับการ 

  มาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภ      บริการตามเกณฑ 

     มาตรฐานการดูแล 

x  

x  
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     หญิงตั้งครรภ 
    จํานวนหญิงตัง้ครรภ 

    ท่ีผาน ANC ท้ังหมด 
 1.2 อัตราการเกดิภาวะแทรกซอนท่ี 0%  1.2  จํานวนหญิงตั้งครรภท่ี 
  ปองกันได  เนื่องจากสาเหตุ       เกิดภาวะแทรกซอน 

  ความไมรูวิธีการดูแลตนเองของ      ท่ีปองกันไดเนื่องจาก 

  หญิงตั้งครรภท่ีผาน  ANC    สาเหตุความไมรูวิธี 

          การดูแลตนเอง 

    จํานวนหญงิตั้งครรภ
       ท่ีผาน ANC ท้ังหมด 
   
 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

 1.3 จํานวนอุบตัิการณการเกิด 0  1.3 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 
  Tetanus  Neonatorum  
ในทารก 

   อุบัติการณ 

  ท่ีคลอดจากมารดาท่ีผาน  
ANC 

  

2. บริการคลอด   
 2.1 จํานวนอุบตัิการณการเกิดภาวะ 0  2.1 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  แทรกซอนท่ีปองกันได  เนื่องจาก    อุบัติการณ 

  การเฝาระวังความกาวหนาการ   
  คลอดไมเพียงพอหรือจากการ   

  ทําคลอด   
  - การคลอดท่ีหองรอคลอด   
  - การเกิด  Uteri-
Rupture 

  

x  
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  - การเกิดมดลูกปล้ิน   

  - การเกิด  Tear  Rectum   

  - การเกิด  Hematoma  
บริเวณ 

  

   แผลฝเย็บ   

  - การตกเลือดหลังคลอด  
(Post 

  

   Partum  
Haemorrhage) 

  

   เนื่องจากรกคาง/หรือมดลูก   

   หดรัดตัวไมด ี   

  - ทารกเสียชีวิตในครรภ 
(Death 

  

   Fetus  in  Utero)  ใน
มารดา 

  

   ท่ีผาน  ANC   
 2.2 จํานวนอุบตัิการณทารกบาดเจ็บ 0  2.2 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  จากกระบวนการคลอด    อุบัติการณ 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

 2.3 จํานวนอุบัติการณการเกิดภาวะ 0  2.3 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  ขาด O2  เน่ืองจาก Birth 
Asphyxia 

   อุบัติการณ 

 2.4 จํานวนอุบัติการณระบุเพศทารก 0  2.4 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  ผิดและ/หรือสงใหมารดาผิดคน    อุบัติการณ 

 2.5  อัตราการติดเชือ้ของแผลฝ

เย็บ 
0%  2.5 จํานวนผูคลอดที่มีการ 

   ติดเช้ือที่แผลฝเย็บ 
   จํานวนผูคลอดที่มี 
    แผลฝเย็บทั้งหมด 
3. จํานวนอุบัติการณการระบุตัวผิดคน 0 3. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 
   อุบัติการณ 

4. จํานวนอุบัติการณการรักษาพยาบาล 0 4. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 
 ผิดคน   อุบัติการณ 

5. จํานวนอุบัติการณการเกิดความ 0 5. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 
 ผิดพลาดในการบริหารยา  (Drug   อุบัติการณ 

 Administration  Error)   
6. จํานวนอุบัติการณความผิดพลาดใน 0 6. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 
 การใหเลือด  และ/หรือสวนประกอบ   อุบัติการณ 

 ของเลือด   

7. จํานวนอุบัติการณการพลัดตกหกลม 0 7. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 
   อุบัติการณ 

8. จํานวนอุบัติการณผูคลอดบาดเจ็บ 0 8. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 
 จากการจัดทา  การผูกยึด  การใช   อุบัติการณ 

 อุปกรณและเครื่องมือ   

x 100
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9. การรองเรียนของผูใชบริการ   

 9.1 จํานวนของขอรองเรียนเก่ียวกับ 0  9.1 ตรวจสอบจากเอกสาร 
  การละเมิดสิทธขิองผูใชบริการ    ขอรองเรียนเก่ียวกับการละเมิด 

  สิทธิผูใชบริการ 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

 9.2 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0  9.2 ตรวจสอบจากเอกสาร 
  พฤติกรรมบริการของบุคลากร    ขอรองเรียนเก่ียวกับ 

  ทางการพยาบาล    พฤติกรรมบริการของบุคลากร 

    ทางการพยาบาล 

 9.3 รอยละของการแกไข  และ/หรือ 100%  9.3 จํานวนขอรองเรียน 
  การตอบกลบัขอรองเรียนของ     ท่ีไดรับการแกไข/ 

 ผูใชบริการ       ตอบกลับ 
  จํานวนขอรองเรียน 
            ท้ังหมด 

10. รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ/ 
85% 10. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 ครอบครัวตอบริการพยาบาล       ผลรวมคะแนนเต็ม 
          ของแบบสอบถาม 

11. รอยละความพึงพอใจของผูมีสวน

ได 
85% 11. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 สวนเสียตอบริการพยาบาล       ผลรวมคะแนนเต็ม 
          ของแบบสอบถาม 

   

มิติที ่ 3 ดานประสิทธภิาพของการ   
  ปฏิบัติการพยาบาล   

1. ผลิตภาพ  (Productivity)  ของ 90-
110% 

1. จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 

 หนวยงานอยูในเกณฑมาตรฐาน           ท่ีตองการ 
   จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนยา/เวชภัณฑ/อุปกรณทางการ 0 2. ตรวจสอบจากผลการสํารวจยา/ 
 แพทยหมดอายุเหลือคาง   เวชภัณฑ/อุปกรณทางการแพทย 

x  

x  

x  

x  
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  หมดอายุในแตละเดือน 
   

 
 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

3. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 3. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 
 ปฏิบัตติามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบตั ิ   ท่ีปฏิบัตติามมาตรฐาน/แนวทาง 

 ท่ีกําหนดไว           ปฏิบัตท่ีิกําหนดไว 

     จํานวนบคุลากรทางการ 
           พยาบาลท้ังหมด 

4. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 4.   จํานวนบุคลากรทางการ 
 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวน   พยาบาลปฏิบตัิการพยาบาล 
 การพยาบาลไดถูกตอง  โดยใชกระบวนการพยาบาล 
           ไดถูกตอง 

   จํานวนบุคลากรทางการ 
       พยาบาลท้ังหมด 

   
มิติที ่ 4 ดานการพัฒนาองคกร   
1. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 80% 1. จํานวนบุคลากรทางการ 

 ท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด     พยาบาลท่ีมีสมรรถนะ 

   ตามเกณฑท่ีกําหนด 
    จํานวนบคุลากรทางการ 

  พยาบาลท่ีไดรับการประเมิน 
     สมรรถนะท้ังหมด 
2. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 2. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 
 ไดรับการอบรมเก่ียวของกับงานท่ี      ท่ีไดรับการอบรมเก่ียวของ 

 รับผิดชอบเฉลี่ยอยางนอย  10  วัน/      กับงานท่ีรับผิดชอบเฉล่ีย 

 คน/ป     อยางนอย  10 วัน/คน/ป 

x  

x  

x  

x  
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       จํานวนบคุลากรทางการ 

        พยาบาลท้ังหมด 
   
 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

3. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 3. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

 ไดรับการอบรมฟนฟูทักษะการชวย   ท่ีไดรับการอบรมฟนฟูทักษะ
 ฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  อยางนอย  การชวยฟนคนืชีพข้ันพ้ืนฐาน

 1 คร้ัง/คน/ป       อยางนอย 1 คร้ัง/คน/ป 

     จํานวนบุคลากรทางการ 

       พยาบาลท้ังหมด 
4. จํานวนอุบตัิการณการเกิดอุบัติเหต ุ 0 4. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

 จากการปฏิบตัิงานของบคุลากรทาง  อุบัติการณ

 การพยาบาล   
5. รอยละความพึงพอใจในงาน/ 80% 5. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 บรรยากาศการทํางานของบคุลากร   ของบุคลากรทางการพยาบาล 

 ทางการพยาบาล         ผลรวมคะแนนเต็ม 

       ของแบบสอบถาม 
   
   
   

   

   

   
   
   
   
   

x  100 

x  100 
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บทที่  8 

มาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 

 
 การพยาบาลผูปวยผาตัด เปนบริการพยาบาลดูแลผูปวยท่ีมารับการผาตัดและผูปวย

ท่ีมารับการรักษาดวย  Invasive  Procedure  ตาง ๆ  ท่ีตองกระทําในหองผาตัด  ใหการดูแลตั้งแต

ระยะกอนผาตัด ระยะผาตัด และระยะหลังผาตัด  โดยครอบคลุมถึงการประสานงานกับทีมพยาบาล

วิสัญญีในการใหยาระงับความรูสึกเพ่ือใหการผาตัดดําเนินไปดวยดี  รวมท้ังประสานกับทีมการ

พยาบาลในหอผูปวยหรือหนวยบริการดูแลผูปวยหลังผาตัดอีกดวย  พยาบาลผาตัดนอกจากมี  

ความรูพ้ืนฐานทางการพยาบาลแลว ยังตองมีความรูเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการผาตัด และมีความ

ชํานาญเฉพาะทางดานอุปกรณ หรือเคร่ืองมือพิเศษท่ีไดรับการฝกฝนพิเศษในการชวยทําผาตัด  

เพ่ือใหผูปวยไดรับการผาตัดอยางปลอดภัย 

 มาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด  ประกอบดวย  4  สวน  คือ 

 1. ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด ประกอบดวย 2 หมวด  คือ 

  1.1 ลักษณะของงานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด   

  1.2 การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 2. มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด  แบงเปน 7 หมวด  ไดแก 

  2.1 การนําองคกร 

  2.2 การวางแผนยุทธศาสตร 

  2.3 การใหความสําคัญกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  2.4 การวัด  การวิเคราะหและการจัดการความรู 

  2.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

  2.6 การจัดการกระบวนการ 

  2.7 ผลลัพธการดําเนินการ 

  สําหรับการบริหารการพยาบาลงานผูปวยผาตัดนั้น  สามารถใชมาตรฐานการ

บริหารการพยาบาลขององคกรพยาบาล  ไปประยุกตเปนแนวทางในการบริหารงานบริการพยาบาล

ผูปวยผาตัด  ไดท้ัง 7 หมวดดังกลาว  ท้ังนี้เนื่องจากแนวทางการบริหารการพยาบาลขององคกร

พยาบาลกับหนวยบริการพยาบาลผูปวยผาตัดใชหลักการเดียวกัน  ดังรายละเอียดในบทท่ี  2 
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 3. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยผาตัด  เปนขอกําหนดใหพยาบาลนําไป

ปฏิบัติการดูแลผูใชบริการตั้งแตเร่ิมเขามาใชบริการในหนวยบริการจนออกจากหนวยบริการ รวมถึง

การดูแลตอเนื่องท่ีบาน  ซึ่งแบงเปน  9  มาตรฐาน  ประกอบดวย 

  มาตรฐานท่ี  1 การพยาบาลระยะกอนผาตัด 

     1.1 การประเมินปญหา ความตองการและเตรียมความพรอม 

      ผูปวยกอนผาตัด 

     1.2 การเตรียมความพรอมพยาบาลผาตัดและอุปกรณ 

      เคร่ืองมือ 

  มาตรฐานท่ี  2 การพยาบาลระยะผาตัด 

  มาตรฐานท่ี  3 การพยาบาลระยะหลังผาตัด 

  มาตรฐานท่ี  4 การดูแลตอเนื่อง 

  มาตรฐานท่ี  5 การสรางเสริมสุขภาพ 

  มาตรฐานท่ี  6 การคุมครองภาวะสุขภาพ 

  มาตรฐานท่ี  7 การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 

  มาตรฐานท่ี  8 การพิทักษสิทธิผูปวย 

  มาตรฐานท่ี  9 การบันทึกทางการพยาบาล 

 4. เกณฑ ช้ีวัดคุณภาพการพยาบาลผูปวยผาตัด เปนผลของการปฏิบัติตาม        

มาตรฐานการพยาบาล  ท้ังมาตรฐานการบริหารการพยาบาลและมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล  

ซึ่งแบงเปน  4  มิติ  ประกอบดวย 

  มิติท่ี  1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

  มิติท่ี  2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล 

  มิติท่ี  3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล 

  มิติท่ี  4 ดานการพัฒนาองคกร 
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ลักษณะสําคญัของงานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 

 
 ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด คือ ภาพรวมของงานบริการ

พยาบาลผูปวยผาตัด  ซึ่งเปนส่ิงสําคัญท่ีมีผลตอการดําเนินการและการปรับปรุงผลการดําเนินงาน  
ประกอบดวย 2 สวน คือ  1) ลักษณะของงานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด  2) การปรับปรุงผล
การดําเนินงาน 
 
I. ลักษณะของงานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 
 งานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด จะตองอธิบายถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติ    

ภารกิจของงาน  ดังนี้ 

   1. งานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด กําหนดแผนภูมิโครงสรางการบริหารการ

พยาบาลเปนปจจุบัน  ระบุหนวยงานในความรับผิดชอบ  สายการบังคับบัญชา และสายการ

ประสานงานของหนวยงานในความรับผิดชอบ และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  เพ่ือแสดงใหเห็นถึง

การกํากับ ดูแลตนเองที่ดี  (Organizational Governance)  และเปนการสรางหลักประกันดานความ

รับผิดชอบของหัวหนางานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด  ตอการดําเนินงานภายในหนวยงานท่ีมี

ความโปรงใสและปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  2. ผูบริหารของงานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีมีวุฒิ

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาปริญญาตรีทางการพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุงครรภ 

เปนอยางนอยและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุงครรภช้ันหนึ่ง    

ท่ียังไมหมดอายุ  และมีประสบการณดานการบริหารงานในหนวยงานการพยาบาลผูปวยผาตัด 

  3. งานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด กําหนดลักษณะพ้ืนฐานของหนวยงานท่ี

ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

   3.1 วัฒนธรรมของงานหนวยงานท่ีครอบคลุมหนวยบริการยอยในความรับผิดชอบ      

ของงานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 

   3.2 เปาประสงคหลักของการบริการพยาบาลที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และ   

เปาหมายขององคกรพยาบาล 

   3.3 พันธกิจของงานท่ีสะทอนใหเห็นถึงการบริหารและการจัดระบบบริการ

พยาบาลและกระบวนการพัฒนาของงานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 
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   3.4 คานิยมของงานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด  (Value)  ท่ีสะทอนใหเห็น 

ถึงคุณคาในการใหบริการที่ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ตามบริบทของหนวยงาน  เชน 

    3.4.1 ผูใชบริการเปนศูนยกลาง  (Customer  Focus) 

    3.4.2 การบริการที่เปนเลิศและปลอดภัยตอผูใชบริการ  (Excellence  

and  Safety) 

    3.4.3 การทํางานเปนทีม  (Teamwork) 

    3.4.4 คุณธรรมและจริยธรรมการใหบริการ  (Integrity) 

    3.4.5 ความเปนอิสระทางวิชาชีพ  (Autonomy) 

    3.4.6 องคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization) 

  4. งานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด กําหนดขอบเขตการบริการของหนวยงานเปน

ปจจุบัน  และครอบคลุมการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยท่ีเขามารับการรักษาโรคตาง ๆ  ดวย

วิธีการผาตัด  รวมท้ังการผาตัดแกไขความพิการ  ความเจ็บปวยดวยอุบัติเหตุและใหบริการตรวจ

วินิจฉัย  รักษาโรคดวยเคร่ืองมือพิเศษตาง ๆ  ท่ีใชเทคโนโลยีช้ันสูงท้ังในภาวะปกติ  ฉุกเฉินและ

วิกฤต  ครอบคลุมการปองกัน  การควบคุมการแพรกระจายเช้ือ  โดยใชเทคนิคปลอดเช้ือและ

เทคนิคเฉพาะของหองผาตัด  ท่ีเนนการพยาบาลแบบองครวมโดยยึดผูใชบริการเปนศูนยกลาง และ

ใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลท้ังระยะกอนผาตัด  ระยะผาตัด  และระยะหลัง

ผาตัด 

  5. งานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด กําหนดขอบเขตการบริหารงานครอบคลุมการ

ใหบริการพยาบาล  ในประเด็นตอไปนี้ 

   5.1 การกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 

   5.2 การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูปวยผาตัด 

   5.3 การจัดการและการพัฒนากําลังคนดานการพยาบาลของงานผูปวยผาตัด 

   5.4 การจัดการทรัพยากรเก่ียวกับ อุปกรณ เคร่ืองมือ สถานท่ีและงบประมาณ 

   5.5 การบริหารจัดการตนทุนดานการพยาบาล 

   5.6 การติดตาม กํากับการปฏิบัติงานของพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   5.7 การจัดการความปลอดภัย 

   5.8 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาล 

   5.9 การสนับสนุนการทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 
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   5.10 การสนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยมาใช 

   5.11 การสรางการมีสวนรวมกับองคกรในชุมชนและสังคม 

   5.12 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน 

  6. งานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด กําหนดแนวทางและกระบวนการใหบริการ

พยาบาลแกผูใชบริการที่ครอบคลุมการบริการพยาบาล  ท้ังผูปวยในและผูปวยนอก รวมถึงการ 

ปองกันและการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

  7. งานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด  ระบุลักษณะโดยรวมบุคลากรทางการพยาบาล

ตามความเปนจริงในปจจุบัน  เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของงาน  โดยกําหนดใหครอบคลุมประเด็น

ตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

   7.1 จํานวนชวงอายุ  เพศ  วุฒิการศึกษา 

   7.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหนาท่ี  เชน  ความแตกตาง

ทางดานวัฒนธรรมและสายงานตาง ๆ  ซึ่งอาจจะมีผลตอการปฏิบัติงาน 

   7.3 ขอกําหนดพิเศษทางดานสุขภาพ ความปลอดภัย และอื่นๆ เชน บุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโรคติดตอ  จําเปนตองไดรับการปองกันและตรวจสุขภาพอยางตอเนื่อง 

  8. งานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด กําหนดทรัพยากรดานการจัดการท่ีสําคัญท่ีมี 

ผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงานบริการในความรับผิดชอบของงาน ใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  

ตอไปนี้ 

   8.1 อาคารและสถานท่ี 

   8.2 จุดท่ีใหบริการตาง  ๆ 

   8.3 เคร่ืองใชสํานักงาน และเคร่ืองคอมพิวเตอร 

   8.4 เคร่ืองมือทางการแพทย 

   8.5 เทคโนโลยีตาง ๆ และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

   8.6 ทรัพยากรดานการจัดการอ่ืน ๆ  ท่ีสําคัญของแตละแหง 

  9. งานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด กําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญ รวมท้ัง

กฎหมายตาง ๆ  ท่ีหนวยงานใชเปนกฎระเบียบพิเศษ และมีความสําคัญตองานหลักของหนวยงาน 

(ไมรวมกฎระเบียบท่ัวไปท่ีบังคับกับทุกสวนราชการ)  โดยครอบคลุมกฎระเบียบ  ขอบังคับท่ีสําคัญ  

ไดแก 

   9.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ  ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2540 
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   9.2 แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการ

พยาบาล 

   9.3 แนวทางปฏิบัติดานสิทธิผูปวยสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล 

   9.4 กฎระเบียบและขอบังคับอ่ืน ๆ  ท่ีสําคัญสําหรับการประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลของแตละแหง  เชน  การรับรอง  (Accreditation)  ใบรับรอง  (Certification)  ของ     

หนวยงานท่ีตองมี 

 

II. การปรับปรุงผลการดําเนินงานของงานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 

   1. งานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด  กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินการ

ของหนวยงานอยางตอเนื่อง  เชน  การปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยใช  Public Sector 

Management Quality Award (PMQA), Nursing Quality Assurance (QA)  เปนตน 

   2. งานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด กําหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุง

กระบวนการทํางานหลักอยางเปนระบบ  เชน  การวัดจากจุดคุมทุน  การวัดความพึงพอใจของ      

ผูใชบริการ  การลดคาใชจายโดยยังคงรักษาระดับคุณภาพ  เปนตน 

   3. งานบริการพยาบาลผูปวยผาตัด กําหนดแนวทางในการเรียนรูและแลกเปล่ียน

เรียนรูภายในองคกร (Learning Organization)  อยางเปนระบบ  เชน  แนวทางการจัดการความรู

ภายในองคกร  (Knowledge  Management)  การทบทวนผลการดําเนินงานท่ีมีปญหาตาง ๆ เปน

ตน 
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยผาตัด 

 
  การพยาบาลระยะกอนผาตัด 
 
 1.1 การประเมินปญหา ความตองการ และเตรียมความพรอมผูปวยกอนผาตัด 
  พยาบาลผาตัดประเมินปญหาและความตองการ ครอบคลุมท้ังดานรางกาย  

จิตใจ  อารมณ  และปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมผูปวยและครอบครัวกอนผาตัด 

 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. ประสานงานกับทีมพยาบาลประจําหอผูปวย/ทีมวิสัญญีพยาบาล/ศัลยแพทย          

และทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ  เพ่ือวางแผนการผาตัด 

  2. เย่ียมผูปวยกอนวันผาตัด  เพ่ือ 

   2.1 สรางสัมพันธภาพ  พรอมท้ังทําความรูจัก  ช่ือ  สกุล และตัวผูปวย  

เพ่ือปองกันการทําผาตัดผิดคน 

   2.2 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารในเร่ืองการลงนามยินยอมผาตัด     

ผลการตรวจรางกาย  ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  และเอกสารสิทธิในการรักษาพยาบาล 

   2.3 ประเมินปญหาและความตองการของผูปวย  โดยรวบรวมขอมูล     

ผูปวยจากการซักประวัติ  การตรวจรางกาย  ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  ผลการตรวจทางรังสี  

หรือผลการตรวจพิเศษอ่ืน ๆ  รวมท้ังความพรอมดานรางกาย  จิตใจ  และอารมณของผูปวย    

กอนผาตัด 

   2.4 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหอภิปราย และวางแผนการดูแลผูปวย    

รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพใหครอบคลุมปญหาและความตองการของผูปวยในขณะผาตัด 

   2.5 ใหคําแนะนําผูปวยและครอบครัว  ทบทวนการปฏิบัติตนกอนผาตัด    

ขณะผาตัด  หลังผาตัด  ใหขอมูลเก่ียวกับโรคและการผาตัด 

   2.6 เปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัว  ซักถาม  หรือระบายความรูสึก 

   2.7 แจงขอมูลใหกับพยาบาลประจําหอผูปวย  ในกรณีดังนี้ 

    2.7.1 การเตรียมผูปวยไมพรอม 

    2.7.2 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  ผลการตรวจทางรังสีหรือ

ผลการตรวจพิเศษอ่ืน ๆ  ไมครบ 

มาตรฐานที่  1 
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    2.7.3 อาการผิดปกติท่ียังควบคุมไมได 

  3. ประเมินความพรอมของผูปวยกอนเคล่ือนยายเขาหองผาตัด  ดังนี้ 

   3.1 ตรวจสอบความถูกตองของตัวบุคคลและแผนการผาตัด 

   3.2 ตรวจสอบความครบถวนของการเตรียมผูปวยผาตัดตามแผนการ

รักษา 

   3.3 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร  ผลการตรวจรางกาย  ผลการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการ  ผลการตรวจทางรังสี  หรือผลการตรวจพิเศษอ่ืน ๆ 

   3.4 ประเมินความพรอมดานจิตใจและดูแลดานจิตใจ  เพ่ือลดความ

วิตกกังวลและความกลัวตอการผาตัด 

  4. บันทึกรายงานและสงตอขอมูลท่ีเปนประเด็นสําคัญ/ภาวะเสี่ยงท่ีพบ    

กับทีมผูดูแลผูปวยในหองผาตัด 

 

  ผลลัพธที่คาดหวัง 

  1. ผูปวยไดรับการประเมินปญหา  ความตองการดานรางกาย  จิตใจ และ

อารมณกอนผาตัด 

  2. ผูปวยลดความเครียดและความวิตกกังวล  ความกลัวตอการผาตัด 

 

 1.2 เตรียมความพรอมพยาบาลผาตัดและอุปกรณ  เคร่ืองมือ 

       พยาบาลผาตัดเตรียมความพรอมของอุปกรณ  เคร่ืองมือ/เคร่ืองใช   

หองผาตัด และเตรียมความพรอมกอนใหบริการผาตัด 

 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. พยาบาลชวยท่ัวไป  (Circulating  Nurse) 

   1.1 ตรวจสอบความพรอมของหองผาตัด  ไดแก ความสะอาดภายใน  

หองผาตัด  แสงสวาง  และอุณหภูมิตามมาตรฐานโครงสรางของหนวยงาน 

   1.2 ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช และเคร่ืองมือ

สํารองในภาวะฉุกเฉิน  เชน  เคร่ืองจี้ไฟฟา  (Electro  Surgery)  เคร่ืองดูดสารคัดหล่ัง  (Suction)  

ไฟผาตัด  เคร่ืองมือชวยฟนคืนชีพ และยา  เคร่ืองมือท่ีใชในภาวะฉุกเฉิน  ไฟฉุกเฉิน  ใหสามารถ  

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
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   1.3 เตรียมเคร่ืองมือผาตัด  เคร่ืองผาท่ีปราศจากเช้ือ และเตรียมเคร่ืองมือ

ครบตามชนิดของการผาตัดนั้น  ๆ 

   1.4 ตรวจสอบกระบวนการทําใหปราศจากเช้ือครบตามขั้นตอน และ  

มาตรฐาน  ท้ังวันผลิต  วันหมดอายุ/และเปดเคร่ืองมือผาตัดดวยวิธี  Sterile  Technique 

   1.5 ตรวจนับเคร่ืองมือ  ผาซับโลหิต  ผา  Gauze, NSS  เข็มเย็บแผลหรือ

วัสดุท่ีอาจคงคาง  พรอมบันทึกจํานวนไวเพ่ือใชตรวจสอบ  เม่ือเสร็จส้ินการผาตัดรวมกับพยาบาล       

สงผาตัด 

   1.6 ใชอุปกรณท่ีเหมาะสมผูกรัดผูปวยกอนใหยาสลบ  เพ่ือปองกันการ 

ตกเตียง 

  2. พยาบาลสงผาตัด  (Scrub  Nurse) 

   2.1 เตรียมตัวเขารวมทีมผาตัดตามเทคนิคและข้ันตอนการเตรียมตัว    

เขารวมทีมผาตัด  ตามแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน 

   2.2 จัดเตรียมโตะผาตัด  ตรวจสอบความพรอม  ความครบถวนของ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช  ตามแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

1. พยาบาลผาตัดมีความพรอมกอนใหบริการผาตัด 

2. อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช พรอมใหบริการผาตัด 

 

   การพยาบาลระยะผาตัด 

 

 พยาบาลผาตัดใหการพยาบาลผูปวย ตลอดระยะการผาตัดอยางปลอดภัย 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. พยาบาลชวยท่ัวไป  (Circulating  Nurse) 

  1.1 ตรวจสอบความถูกตองของตัวบุคคล  ประวัติการรักษา  ผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ  ผลการตรวจทางรังสีหรือผลการตรวจพิเศษอ่ืน ๆ  กอนเคล่ือนยายผูปวยเขาหอง

ผาตัด 

มาตรฐานที่  2 
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  1.2 อธิบายใหผูปวยรวมมือในการผาตัด  ไมสัมผัสบริเวณผาตัด  ผา และ

เคร่ืองมือท่ีสะอาดปราศจากเช้ือแลว  (กรณีผูปวยไดรับยาระงับความรูสึกเฉพาะท่ี) 

  1.3 แนะนําการปฏิบัติตน และวิธีส่ือสารกับทีมผาตัดในระหวางการผาตัด      

(กรณีผูปวยไดรับยาระงับความรูสึกเฉพาะท่ี) 

  1.4 จัดทาผูปวยใหเหมาะสมกับประเภทของการผาตัดและระวังการเปดเผย

รางกายสวนท่ีควรปกปด 

  1.5 ทําความสะอาดผิวหนังเฉพาะท่ี  ใหถูกตองตามหลักเทคนิคปลอดเช้ือ 

  1.6 รวมตรวจนับและเปนพยานยืนยันในการตรวจสอบจํานวนอุปกรณเคร่ืองมือ          

ผาซับโลหิต  กอนผาตัด  และกอนปดแผลผาตัดรวมกับพยาบาลสงผาตัดและบันทึกไวเปนหลักฐาน 

  1.7 อํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมอุปกรณและเคร่ืองมือกอนการผาตัด    

และปฏิบัติการดูแลใหผูปวยปลอดภัยจากการใชอุปกรณและเคร่ืองมือ 

  1.8 สังเกตความกาวหนาของกระบวนการผาตัด  คาดการณถึงความตองการ

ของทีมผาตัด  และจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีจําเปนไดทันเวลา 

  1.9 เตรียมความพรอมในการชวยเหลือผูปวยในภาวะฉุกเฉิน  เชน  อุปกรณ

ชวยฟนคืนชีพ  การจัดการกับอุปกรณ  เคร่ืองมือท่ีอาจชํารุดหรือการใชเคร่ืองมือเพ่ิม 

  1.10 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ  เพ่ือตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม 

  1.11 เก็บชิ้นเนื้อสงตรวจทางพยาธิวิทยาอยางถูกตองในรายท่ีตองสงช้ินเนื้อตรวจ 

 2. พยาบาลสงผาตัด  (Scrub  Nurse) 

  2.1 สงเคร่ืองมือถูกตองตามข้ันตอนการผาตัดและตามหลักการ Standard  

Precautions 

  2.2 ชวยผาตัดโดยระมัดระวังการบาดเจ็บของเนื้อเย่ือจากการดึงร้ังของ 

Retractor  เคร่ืองจี้ หรือการวาง  Plate  และดูแลใหคงสภาพปราศจากเช้ือบริเวณผาตัดตลอดเวลา 

  2.3 สังเกตความกาวหนาของกระบวนการผาตัด  คาดการณถึงความตองการ

ของทีมผาตัด  เพ่ือตอบสนองความตองการของทีมผาตัด  และจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ท่ีจํา

เปนไดทันเวลา 

  2.4 เตรียมความพรอมในการชวยเหลือผูปวยในภาวะฉุกเฉิน  เชน  อุปกรณ

ชวยฟนคืนชีพ  การจัดการกับอุปกรณ  เคร่ืองมือท่ีอาจชํารุดหรือการใชเคร่ืองมือเพ่ิม 
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  2.5 ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของในการตรวจวินิจฉัย  หรือการ

รักษาเพ่ิมเติม 

  2.6 ตรวจนับยืนยันจํานวนอุปกรณ  เคร่ืองมือ  ผาซับโลหิต  กอนเย็บปดแผล

ตาม  Count  Procedure  และบันทึกไวเปนหลักฐาน 

  2.7 ดูแลความอบอุนของรางกายผูปวย/การใชสารน้ํา และอุปกรณท่ีมีความ

อบอุนในรางกาย  ผูปวยตลอดระยะการผาตัด  เพ่ือปองกันภาวะ  Hypothermia  หลังผาตัด 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. ผูปวยปลอดภัยตลอดระยะเวลาตั้งแตเร่ิมผาตัดจนส้ินสุดการผาตัด 

 2. ผูปวยผาตัด  ไมเกิดภาวะแทรกซอน  จากการติดเช้ือของแผลผาตัด 

 

    การพยาบาลระยะหลังผาตัด 

 

 พยาบาลผาตัดใหการพยาบาลผูปวยหลังผาตัด เพ่ือใหผูปวยสุขสบาย และปลอดภัย  

จากภาวะแทรกซอน 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. พยาบาลสงผาตัด  (Scrub  Nurse) 

  1.1 ตรวจสอบแผลผาตัด/ทอระบาย/สายสวนปสสาวะ/NG tube และอุปกรณ

ท่ีติดรางกายผูปวยกอนเคล่ือนยายผูปวยจากเตียงผาตัด 

  1.2 ตรวจสอบบริเวณท่ีติดแผนส่ือ และสวนของรางกายผูปวย ท่ีอาจมี        

ผลกระทบจากการใชเคร่ืองจี้ไฟฟา  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และรอยกดทับท่ีอาจเกิดจากการจัดทา 

  1.3 ดูแลความสะอาดและความพรอมของผูปวยกอนเคล่ือนยาย 

  1.4 ประสานงานกับวิสัญญีพยาบาล/แพทยและพนักงานเวรเปล  เพ่ือเตรียม

ความพรอมผูปวยในการเคล่ือนยายออกจากหองผาตัด 

  1.5 ชวยเหลือเคล่ือนยายผูปวยจากหองผาตัดดวยความปลอดภัย 

  1.6 บันทึกขอมูลทางการพยาบาลและบันทึกขอมูลอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

  1.7 รวบรวมอุปกรณ  เคร่ืองมือ เพื่อทําความสะอาด และทําใหปราศจากเช้ือ

ตามมาตรฐานการทําลายเช้ือและการทําใหปราศจากเช้ือ 
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 2. พยาบาลชวยท่ัวไป  (Circulating  Nurse) 

  2.1 ตรวจสอบ/สงตรวจ  Specimen  ตามแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน 

  2.2 ชวยเคล่ือนยายผูปวยไปยังหองพักฟนหรือหอผูปวยหนักตามความจําเปน 

  2.3 สงตอขอมูลระหวางผาตัดใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 ผูปวยสุขสบายและปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนภายหลังการผาตัด 

 

    การดูแลตอเน่ือง 

 

 พยาบาลผาตัดดูแลผูปวยตอเนื่องตามแผนการพยาบาลผูปวยหลังผาตัด ตาม

ขอบเขตวิชาชีพ  เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนหลังผาตดัและสนับสนุนการดูแลตนเองของผูปวย 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ประเมินสภาพรางกาย  จิตใจ และอารมณของผูปวยหลังผาตัด เชน การเจ็บปวด  

ความไมสุขสบายตาง ๆ 

 2. ใหความชวยเหลือ แนะนําผูปวยและครอบครัว ตามสภาพปญหาของผูปวย    

ในขอบเขตของวิชาชีพ  ดวยความเอาใจใสท่ีจะสนองตอบตอปญหาของผูปวยอยางแทจริง 

 3. ใหขอมูลและรายงานอาการ หรือความผิดปกติตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนแกพยาบาล     

หอผูปวยท่ีดูแลตอไดรับทราบ  เพ่ือใหการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง 

 4. ใหขอมูลแกผูปวยและครอบครัวเก่ียวกับการผาตัดตามขอบเขตวิชาชีพ 

 5. ประสานงานกับทีมพยาบาลหอผูปวย  และใหคําแนะนําผูปวยผาตัดและครอบครัว 

เพ่ือวางแผนในการฟนฟูสภาพ  (Early  Ambulation) 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. ผูปวยหลังผาตัดไดรับการดูแลจากทีมพยาบาลผาตัดและพยาบาลหอผูปวยอยาง

ตอเนื่อง 

 2. ผูปวยไดรับการฟนฟูสภาพรางกายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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       การสรางเสริมสุขภาพ 

 

 พยาบาลผาตัดปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพของผูปวยไดสอดคลอง

กับปญหาและความตองการ 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ใชขอมูลจากการประเมินในระยะแรกและตอเนื่องในการวินิจฉัยความตองการ

สรางเสริมสุขภาพดานรางกายและจิตใจของผูปวยและครอบครัว 

 2. กําหนดแผนการสรางเสริมสุขภาพดานรางกาย  จิตใจ  และสังคมผูปวย  โดย

ผสมผสานแผนนี้  เขากับแผนการพยาบาลและแผนการดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 3. สรางเสริมสุขภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคมของผูปวย  สอดคลองกับ

ปญหาและความตองการของผูปวยแตละราย  ในประเด็นดังนี้ 

  3.1 กระตุนการออกกําลังกายอยางเหมาะสม  เพ่ือการฟนฟูสภาพกลามเนื้อ  

และขอ  การฝกการหายใจ  การไอ  เปนตน 

  3.2 กระตุนการผอนคลาย ท้ังดานรางกายและจิตใจ  โดยไมขัดตอภาวะความ   

เจ็บปวยของผูปวย  เชน  การผอนคลายกลามเนื้อ  เปนตน 

  3.3 การกระตุนพัฒนาการเด็กตามวัย  โดยไมขัดตอภาวะความเจ็บปวยของ  

ผูปวย 

 4. ประเมินความกาวหนาของภาวะสุขภาพผูปวยท่ีไดรับการสรางเสริมสุขภาพ    

ทุกคร้ัง  กอนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในข้ันตอนตอไป  โดยผสมผสานเขากับการประเมิน/

เย่ียมตรวจท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลผูปวยเฉพาะโรค 

 5. ปรับปรุงแผนการสรางเสริมสุขภาพดานรางกายและจิตใจใหเปนปจจุบัน 

 6. ประเมินสรุปผลการสรางเสริมสุขภาพ 

 7. บันทึกการใหบริการสรางสริมสุขภาพผูปวยหลังผาตัด 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 ผูปวยสามารถฟนฟูสุขภาพไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
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    การคุมครองภาวะสุขภาพ  

 

 พยาบาลผาตัดปฏิบัติการพยาบาลที่มีเปาหมายในการคุมครองภาวะสุขภาพ เพ่ือ

ปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับผูปวย 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ประเมินและติดตามอาการผูปวยผาตัดตั้งแตระยะแรกและตอเนื่อง  เพ่ือวินิจฉัย

ความตองการการคุมครองภาวะสุขภาพจากอันตรายตาง ๆ  ท้ังรางกาย  และจิตใจ 

 2. วางแผนการคุมครองภาวะสุขภาพจากอันตราย ท้ังดานรางกายและจิตใจ รวมกับ

ทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

 3. ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการคุมครองภาวะสุขภาพและปองกันภาวะแทรกซอน 

ในกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 

  3.1 ตรวจสอบผูปวยอยางละเอียด  ปองกันการผาตัดผิดคน  ผิดอวัยวะ  และ 

ผิดขาง 

  3.2 จําแนกผูปวยท่ีมีภาวะเสี่ยงและมีกระบวนการตรวจสอบชัดเจน 

  3.3 จัดทาผูปวยใหเหมาะสมกับการผาตัด และมีการใชเคร่ืองมือ อุปกรณและ

เคร่ืองปองกันการบาดเจ็บขณะผาตัด  และจากการจัดทาผูปวยเพ่ือการผาตัด 

  3.4 ปฏิบัติการพยาบาล โดยใชหลักการของ  Standard  Precautions  ตลอด

ระยะการผาตัด  เพื่อปองกันผูปวยติดเช้ือจากการผาตัดและคุมครองตนเองจากการติดเช้ือจากผูปวย 

  3.5 ประเมินความพรอมของผูปวยกอนการเคล่ือนยายผูปวย ดวยความ

ระมัดระวังเพ่ือปองกันการบาดเจ็บจากการเคล่ือนยาย 

  3.6 ตรวจสอบอยางรอบคอบเก่ียวกับการไมมีส่ิงสูญหาย หรือตกคางใน    

แผลผาตัด 

  3.7 จัดส่ิงแวดลอมในหองผาตัดใหเหมาะสม  มีความปลอดภัย 

 4. ติดตามเฝาระวังอุบัติการณการเกิดอันตราย  วิเคราะหสาเหตุ และปรับปรุง  

แผนการปกปองอันตรายดานรางกายและจิตใจอยางตอเนื่อง 

 5. ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือการคุมครองภาวะสุขภาพผูปวย 

 6. บันทึกผลการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการคุมครองภาวะสุขภาพผูปวย 
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 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 ผูปวยผาตัดปลอดภัยจากอันตรายที่สามารถปองกันได 

 

   การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 

 

 พยาบาลผาตัดใหขอมูลและความรูดานสุขภาพแกผูปวยอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ประเมินปญหา  ความเขาใจ  การรับรู และความคาดหวัง เก่ียวกับอาการและ

ความเจ็บปวยของผูปวยและครอบครัว เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการใหขอมูล และความรูแก    

ผูปวยและครอบครัว 

 2. วางแผนการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพแกผูปวยและครอบครัว ตามปญหา

และความตองการของผูปวยแตละราย 

 3. ใหขอมูลและความรูแกผูปวยและครอบครัว  ในเร่ืองตอไปนี้ 

  3.1 ภาวะของโรคและแผนการรักษา 

  3.2 วิธีการผาตัด  ข้ันตอนการผาตัด  และทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีดูแล 

  3.3 การปฏิบัติตนกอนผาตัด  ระหวางผาตัด  และหลังผาตัด 

  3.4 สิทธิท่ีพึงมีและพึงไดรับจากโรงพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ 

  3.5 การใชสถานท่ี ส่ิงแวดลอม  ส่ิงอํานวยความสะดวก  และแหลงประโยชน

ในโรงพยาบาล 

  3.6 กฎระเบียบของโรงพยาบาลท่ีเก่ียวของกับผูปวยและครอบครัว 

 4. อธิบายหรือช้ีแจงใหผูปวยและครอบครัวเขาใจเหตุผล และความจําเปนของการ

ลงนามยินยอมรับการรักษา 

 5. ใหขอมูลผูปวยและครอบครัวอยางตอเนื่อง พรอมท้ังเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย 

 6. บันทึกการใหขอมูลและความรูแกผูปวยและครอบครัวอยางตอเนื่องและครบถวน 
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 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. ผูปวยและครอบครัวไดรับรูขอมูลเก่ียวกับภาวะสุขภาพและแผนการรักษา 

 2. ผูปวยสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง 

 

                          การพิทักษสิทธิผูปวย 

 

 พยาบาลผาตัดปฏิบัติการพยาบาล โดยเคารพในศักดิ์ศรีและพิทักษสิทธิของผูปวย

ตามขอบเขตและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ปฏิบัติการพยาบาลแกผูปวยทุกคน โดยไมเลือกช้ัน วรรณะ เช้ือชาติ ศาสนา โดย

ยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ดังนี้ 

  1.1 ใหการดูแลผูปวยทุกรายเปนอยางดี อยางสมเหตุสมผล และตัดสินใจให

การดูแลเปนราย ๆ  ตามความเหมาะสมกับอาการหรือโรคท่ีเปน  ดวยวิจารณญาณ และความรู   

ในวิชาชีพ 

  1.2 ปฏิบัติการพยาบาลตอผูปวยทุกรายอยางเทาเทียมกันดวยความเอ้ืออาทร 

มีน้ําใจ  เอาใจใสอยางใกลชิด  เห็นอกเห็นใจ  ใหความเปนกันเองบนพ้ืนฐานของความเมตตา 

กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา 

  1.3 ปฏิบัติตอผูปวยทุกคนดวยความสุภาพ  ออนโยน  ปราศจากการบังคับ   

ขูเข็ญ  ลวงเกิน  ดูหม่ิน  และอธิบายหรือบอกกลาวทุกคร้ังแกผูปวยและครอบครัวกอนปฏิบัติการ

พยาบาล 

  1.4 ละเวนการปฏิบัติท่ีมีอคติ การใชอํานาจหนาท่ีและขอไดเปรียบ เพ่ือ

ประโยชนสวนตัว 

  1.5 เคารพในความเชื่อเก่ียวกับศาสนาหรือพิธีกรรมของผูปวย 

  1.6 สงเสริมการมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาพยาบาลภายใตขอมูล               

ท่ีครบถวนชัดเจน 

  1.7 เปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัวซักถามและขอความชวยเหลือ 
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 2. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการพิทักษสิทธิผูปวย  ดังนี้ 

  2.1 การใหขอมูล/บอกกลาวขอมูลท่ีจําเปนแกผูปวยและครอบครัว  เก่ียวกับ 

   2.1.1 การบริจาคอวัยวะ 

   2.1.2 การผูกยึด 

   2.1.3 แผนการรักษาของแพทยและแผนการพยาบาล 

  2.2 การรักษาความเปนสวนตัวและความลับของผูปวย  เก่ียวกับ 

   2.2.1 ความลับของเวชระเบียนท้ังสิทธิการใชและเขาถึงขอมูลเวชระเบียน 

   2.2.2 การเผยแพรขอมูล เพ่ือใชในการศึกษา เรียนรู/วิจัย 

   2.2.3 การเปดเผยรางกายจากบริการรักษาพยาบาล 

 3. ดูแลใหไดรับสิทธิท่ีพึงมีพึงไดและไมถูกละเมิดสิทธิสวนบุคคล  จากบุคลากร 

ทางการแพทยอ่ืน 

  3.1 การไดรับคําอธิบายอยางชัดเจนเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผูปวย  รวมท้ัง

วิธีการตรวจรักษาตาง  ๆ 

  3.2 ใหผูปวยทุกคนมีสิทธิ ท่ีจะไดรับทราบ ช่ือ - สกุล  และประเภทของ                             

ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพท่ีเปนผูใหบริการแกตน 

  3.3 ไมเปดเผยความลับของผูปวย  เวนแตดวยความยินยอมของผูปวยหรือ

การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 

  3.4 พยาบาลวิชาชีพเปนแบบอยางและควบคุมกํากับใหสมาชิกทีมการ

พยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติในการเคารพสิทธิผูปวย 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

1. ผูปวยไดรับการพิทักษสิทธิท่ีพึงไดอยางเหมาะสมตามปญหาและความตองการ 
2. ผูปวยไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกัน  
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  การบันทึกทางการพยาบาล 

 

 พยาบาลผาตัดบันทึกขอมูลทางการพยาบาลอยางถูกตอง ครบถวน และตอเนื่อง 

สามารถใชส่ือสารกับทีมพยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพได 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. กําหนดแนวทางและแบบฟอรมการบันทึกขอมูลทางการพยาบาลใหครอบคลุม

กระบวนการพยาบาล  ดังนี้ 

  1.1 การประเมินสภาพผูปวยกอนผาตัด  ขณะผาตัด  และหลังผาตัดเก่ียวกับ

ปญหาและความตองการของผูปวย 

  1.2 การวินิจฉัยและการวางแผนการพยาบาล 

  1.3 การปฏิบัติการพยาบาลที่ใหแกผูปวยผาตัดทุกระยะ 

  1.4 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 

  1.5 การสงตอการรักษาไปยังหอผูปวย รวมท้ังใหนะนําแกผูปวยและครอบครัว

ในรายที่ไมตองนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 

 2. บันทึกขอมูลทางการพยาบาลใหครอบคลุม  ถูกตอง และตอเนื่อง  ตั้งแตแรกรับ

จนจําหนายตามมาตรฐานและแนวทางการบันทึก  ซึ่งครอบคลุมกระบวนการพยาบาล  ดังนี้ 

  2.1 ปญหาการตอบสนองตอภาวะสุขภาพของผูปวย 

  2.2 การวางแผนการพยาบาลท่ีจะใหกับผูปวยครอบคลุมปญหา และความ

ตองการ 

  2.3 การปฏิบัติการพยาบาล 

  2.4 การตอบสนองตอการปฏิบัติการพยาบาล 

 3. มีระบบการตรวจสอบความสมบูรณ  ถูกตอง  เช่ือถือไดของขอมูลของการบันทึก

ขอมูลการพยาบาลของผูปวยในแตละเวร/วัน 

 4. นําผลการบันทึกไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 

 

 

 

มาตรฐานที่  9 
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 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. บันทึกทางการพยาบาลสะทอนถึงคุณภาพและมาตรฐานในการดูแลรักษาพยาบาล

ผูปวยผาตัดไดครบถวน และตอเนื่อง  และสามารถเปนหลักฐานทางกฎหมาย 

 2. บันทึกทางการพยาบาลมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารระหวางวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 
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เกณฑชี้วัดคณุภาพการพยาบาลผูปวยผาตัด 

 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที่  1 ดานประสิทธผิลตามพันธกิจ   
1. รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุ 100% 1. จํานวนแผนงาน/โครงการ 

 ตามเปาหมาย      ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

   จํานวนแผนงาน/โครงการ 
              ท้ังหมด 

   

มิติที่  2 ดานคุณภาพการใหบริการ   
  พยาบาล   

1. รอยละของผูปวยท่ีนัดผาตดั 
(Elective 

100% 1. จํานวนผูปวย Elective Case 

 Case)  ไดรับการประเมินปญหา
และ 

 ท่ีไดรับการประเมินปญหา 

 เตรียมความพรอมตามมาตรฐาน      และเตรียมความพรอม 

 กอนวันผาตดั   ตามมาตรฐานกอนวันผาตดั 

   จํานวนผูปวย Elective Case 

              ท้ังหมด 

2. ความปลอดภยัของผูปวย   

 2.1 จํานวนอุบตัิการณการระบตุวั 0  2.1 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  ผูปวยผิดคน    อุบัติการณ 

 2.2 จํานวนอุบตัิการณการผาตดั 0  2.2 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  ผูปวยผิดคนหรือผิดตาํแหนง    อุบัติการณ 

 2.3 จํานวนอุบตัิการณมีส่ิงของ/ 0  2.3 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  อุปกรณตกคางในรางกายผูปวย    อุบัติการณ 

  หลังผาตดั   

x 100

x 100
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 2.4 จํานวนอุบตัิการณการเกิด 0  2.4 ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

  อุบัติเหตุท่ีปองกันไดของผูปวย    อุบัติการณ 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

 2.5 อัตราการติดเช้ือแผลผาตัดสะอาด 0% 2.5    จํานวนคร้ังของการติดเช้ือ 

            แผลผาตดัสะอาด 

   จํานวนแผลผาตดัสะอาดท้ังหมด 

3. รอยละผูปวยหลังผาตดัไดรับการ 100% 3.   จํานวนผูปวยท่ีไดรับการ 

 ประเมินอาการและสอนการปฏิบัตติัว  ประเมินอาการและสอนการ 
 หลังผาตดั        ปฏิบัตติัวหลังผาตดั 

   จํานวนผูปวยผาตดัท้ังหมด 

4. การรองเรียนของผูใชบริการ   

 4.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการ 0  4.1 ตรวจสอบจากเอกสาร 

  ละเมิดสิทธิของผูใชบริการ    ขอรองเรียนเก่ียวกับการ 

  พยาบาล    ละเมิดสิทธิผูใชบริการ 

 4.2 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0  4.2 ตรวจสอบจากเอกสาร 

  พฤติกรรมบริการของบุคลากร    ขอรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรม 

  ทางการพยาบาล    บริการของบุคลากรทางการ 

    พยาบาล 

 4.3 รอยละของการแกไข  และ/หรือ 100%  4.3 จํานวนขอรองเรียนท่ีได 

  การตอบกลบัขอรองเรียนของ    รับการแกไข/ตอบกลับ 

  ผูใชบริการ      จํานวนขอรองเรียน 

            ท้ังหมด 

5. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ 85% 5. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 ตอบริการพยาบาล       ผลรวมคะแนนเต็มของ 

          แบบสอบถาม 
6. รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนได 85% 6. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 สวนเสียตอบริการพยาบาล     ผลรวมคะแนนเต็มของ 
          แบบสอบถาม 
   

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที่  3 ดานประสิทธภิาพของการ   

  ปฏิบัติการพยาบาล   

1. ผลิตภาพ  (Productivity)  ของ 80-
85% 

1.       จํานวนช่ัวโมง 

 หนวยงานอยูในเกณฑมาตรฐาน   การปฏิบัติงานท่ีตองการ 

         จํานวนช่ัวโมง 

      การปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนยา/เวชภัณฑ/อุปกรณทางการ 0 2. ตรวจสอบจากผลการสํารวจยา/ 

 แพทย  หมดอายุเหลือคาง   เวชภัณฑ/อุปกรณทางการแพทย 

   หมดอายุในแตละเดือน 

3. จํานวนอุบตัิการณการเล่ือนผาตดั 0 3. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

 เนื่องจากความไมพรอมของหองผาตดั   อุบัติการณ 

4. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 4. จํานวนบุคลากรทางการ 

 ปฏิบัตติามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบตั ิ     พยาบาลท่ีปฏิบัตติาม 

 ท่ีกําหนดไว      มาตรฐาน/แนวทาง 

      ปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

   จํานวนบุคลากรทางการ 

       พยาบาลท้ังหมด 

5. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 5.   จํานวนบุคลากรทางการ 

 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการ   พยาบาลปฏิบตัิการพยาบาล 

 พยาบาลไดถูกตอง   โดยใชกระบวนการพยาบาล 

              ไดถูกตอง 

     จํานวนบุคลากรทางการ 

          พยาบาลท้ังหมด 

   

   

x 100

x 100

x 100
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ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที่  4 ดานการพัฒนาองคกร   

1. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 80% 1.   จํานวนบุคลากรทางการ 
 มีสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด     พยาบาลท่ีมีสมรรถนะ 
        ตามเกณฑท่ีกําหนด 

      จํานวนบุคลากรทางการ 

   พยาบาลท่ีไดรับการประเมิน 

         สมรรถนะท้ังหมด 

2. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 2.    จํานวนบุคลากรทางการ 

 ไดรับการอบรมเก่ียวของกับงานท่ี     พยาบาลท่ีไดรับการอบรม 

 รับผิดชอบอยางนอย 10 วัน/คน/ป   ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีรับผดิชอบ 

      อยางนอย 10 วัน/คน/ป 

       จํานวนบคุลากรทางการ 

           พยาบาลท้ังหมด 

3. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 3.      จํานวนบคุลากรทางการ 

 ไดรับการอบรมฟนฟูทักษะการชวย     พยาบาลท่ีไดรับการอบรมฟนฟู 

 ฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานอยางนอย   ทักษะการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

 1 คร้ัง/คน/ป        อยางนอย 1 คร้ัง/คน/ป 

       จํานวนบคุลากรทางการ 

            พยาบาลท้ังหมด 

4. จํานวนอุบตัิการณการเกิดอุบัติเหต ุ 0 4. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 
 จากการปฏิบตัิงานของบคุลากร   อุบัติการณ 

 ทางการพยาบาล   
5. รอยละความพึงพอใจในงาน/ 80% 5. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 
 บรรยากาศการทํางานของบคุลากร   ของบุคลากรทางการพยาบาล 

x 100

x 100

x 100

x 100
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 ทางการพยาบาล       ผลรวมคะแนนเต็มของ 

             แบบสอบถาม 
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บทที่ 9 
มาตรฐานการบริการพยาบาลวิสัญญี 

 

 การบริการพยาบาลวิสัญญี  เปนบริการพยาบาลผูปวยท่ีรับบริการทางวิสัญญี  โดยให

การดูแลตั้งแตระยะกอนใหบริการทางวิสัญญ ี  ระยะใหบริการทางวิสัญญ ี  และระยะหลังใหบริการ

ทางวิสัญญี  โดยครอบคลุมถึงการประสานงานกับทีมพยาบาลผาตดัและทีมแพทยผาตดั  วิสัญญี

พยาบาลนอกจากมีความรูพ้ืนฐานทางการพยาบาลแลว  จําเปนตองมีความรู ความชํานาญเฉพาะ

ดานบริการทางวิสัญญี  ตั้งแตขนาดยาและวิธีการใหยาระงับความรูสึกในการผาตดัแตละชนิด  

รวมท้ังการถอนยาระงับความรูสึก  เพ่ือใหการผาตดัผูปวยแตละรายฟนมาอยางปลอดภัย ไมมี

ภาวะแทรกซอน 

 มาตรฐานการบริการพยาบาลวิสัญญี  ประกอบดวย 4 สวน  คือ 

 1. ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลวิสัญญี  ประกอบดวย 2 หมวด 

  1.1 ลักษณะของงานบริการพยาบาลวิสัญญ ี  

  1.2 การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 2. มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลวิสัญญี  แบงเปน 7 หมวด  ไดแก 

2.1  การนําองคกร 

2.2  การวางแผนยุทธศาสตร 

2.3  การใหความสําคญักับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.4  การวัด  การวิเคราะห  และการจดัการความรู 

2.5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

2.6 การจัดการกระบวนการ 

2.7 ผลลัพธการดําเนินงาน 

  สําหรับการบริหารงานบริการพยาบาลวิสัญญีนัน้  สามารถใชมาตรฐานการบริหาร

การพยาบาลขององคกรพยาบาล  ไปประยุกตเปนแนวทางในการบริหารงานบริการวิสัญญีไดท้ัง  7 

หมวดดังกลาว  ท้ังนี้เนื่องจากแนวทางการบริหารการพยาบาลขององคกรพยาบาลกบัหนวยบริการ

พยาบาลวิสัญญีใชหลักเดียวกัน  ดังรายละเอียดในบทท่ี  2 
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 3. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลวิสัญญี  เปนขอกําหนดใหพยาบาลนําไปปฏิบตั ิ

การดูแลผูใชบริการตั้งแตเร่ิมเขามาใชบริการในหนวยบริการจนออกจากหนวยบริการรวมถึงการดูแล

ตอเนื่อง  ซึ่งประกอบดวย 

  มาตรฐานท่ี 1 การพยาบาลระยะกอนใหบริการทางวิสัญญี 

  มาตรฐานท่ี 2 การพยาบาลระยะใหบริการทางวิสัญญ ี

  มาตรฐานท่ี 3 การพยาบาลระยะหลังใหบริการทางวิสัญญี 

  มาตรฐานท่ี 4 การดูแลตอเนือ่ง 

  มาตรฐานท่ี 5 การสรางเสริมสุขภาพ 

  มาตรฐานท่ี 6 การคุมครองภาวะสุขภาพ 

  มาตรฐานท่ี 7 การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 

  มาตรฐานท่ี 8 การพิทักษสิทธิผูปวย 

  มาตรฐานท่ี 9 การบันทึกทางการพยาบาล 

 4. เกณฑชี้วัดคุณภาพการบริการพยาบาลวิสัญญี  เปนผลของการปฏิบัติตามมาตรฐาน  

ท้ังมาตรฐานการบริหารการพยาบาลและมาตรฐานปฏิบัติการพยาบาล  แบงเปน 4 มิติ  

ประกอบดวย 

  มิติท่ี 1 ดานประสิทธผิลตามพนัธกิจ 

  มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล 

  มิติท่ี 3 ดานประสิทธภิาพของการปฏิบัติการพยาบาล 

  มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกร 
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ลักษณะสําคญัของงานบริการพยาบาลวิสัญญี 

 
 ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลวิสัญญ ี คือ  ภาพรวมของงานบริการพยาบาล
วิสัญญ ี  ซึ่งเปนส่ิงสําคญัท่ีมีผลตอการดาํเนินการและการปรับปรุงผลการดําเนินงาน ประกอบดวย 
2 สวน คือ  1) ลักษณะของงานบริการพยาบาลวิสัญญี  2) การปรับปรุงผลการดําเนนิงาน 

 
I. ลักษณะของงานบริการพยาบาลวิสัญญี 
  งานบริการพยาบาลวิสัญญ ี จะตองอธบิายถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัตภิารกจิของ
งาน  ดังนี ้
   1. งานบริการพยาบาลวิสัญญ ี กําหนดแผนภูมิโครงสรางการบริหารการพยาบาล

เปนปจจบุัน  สายการบังคบับัญชา  และสายการประสานงานของหนวยงานในความรับผิดชอบ และ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  2. องคกรงานบริการพยาบาลวิสัญญี  หมายรวมถึง  สายวิสัญญีพยาบาล หรืองาน

วิสัญญีพยาบาล  หรืองานการพยาบาลวิสัญญี  หรือสายการพยาบาลวิสัญญี  ซึ่งข้ึนอยูกับลักษณะ

โครงสรางของแตละโรงพยาบาล/สถาบัน 

  3. ผูบริหารสูงสุดของงานบริการพยาบาลวิสัญญี คือ วิสัญญีพยาบาลท่ีมีความรู 

ความสามารถในการบริหารการพยาบาลใหบรรลุตามพนัธกิจและนโยบายขององคกรพยาบาล และ

กลุมงานบริการพยาบาลวิสัญญีวิทยา 

  4. งานบริการพยาบาลวิสัญญ ี กําหนดลักษณะพ้ืนฐานของหนวยงานท่ีครอบคลุม

ประเด็นตาง ๆ  ดังตอไปนี ้

  4.1 วัฒนธรรมของงานบริการพยาบาลวิสัญญท่ีีครอบคลุมการบริการในความ

รับผิดชอบ 

  4.2 พันธกิจของหนวยงานบริการพยาบาลวิสัญญีสะทอนใหเห็นถึงการบริหาร

และการจัดระบบบริการพยาบาลวิสัญญีและกระบวนการพัฒนางานบริการพยาบาลวิสัญญ ี

  4.3 คานิยมหลักของงานบริการพยาบาลวิสัญญี  (Core Value)  ท่ีสะทอนให

เห็นถึงคุณคาในการใหบริการท่ีครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ดังตอไปนี ้

  4.3.1 ผูใชบริการเปนศูนยกลาง  (Customer Focus) 

4.3.2 การบริการที่ปลอดภัยตอผูใชบริการ  (Safety) 
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  4.3.3 ภาวะผูนาํ  (Leadership) 

  4.3.4 การทํางานเปนทีม  (Teamwork) 

  4.3.5 คุณธรรมและจริยธรรมการใหบริการ  (Integrity)  

  4.3.6 ความเปนอิสระทางวิชาชีพ  (Autonomy)  

  4.3.7 องคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization) 

  5. งานบริการพยาบาลวิสัญญ ี กําหนดขอบเขตการบริการของงานท่ีเปนปจจบุัน 

และครอบคลุมการใหบริการ  ดังนี ้

5.1 การเย่ียม/ประเมินผูปวยกอนและหลังการใหยาระงับความรูสึก 

5.2 การพยาบาลวิสัญญีในหองผาตัด 

5.3  การพยาบาลวิสัญญีในหองพักฟน 

  6. งานบริการพยาบาลวิสัญญี กําหนดขอบเขตการบริหารงานครอบคลุม ในประเด็น

ตอไปนี ้

  6.1  การกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดบริการ 

  6.2  การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 

  6.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

  6.4  การจัดการทรัพยากรเก่ียวกับ  ยา  และเวชภัณฑท่ีไมใชยา  ดานอุปกรณ  

เคร่ืองมือ  สถานท่ี  และงบประมาณ 

  6.5  การบริหารจัดการตนทุนดานการพยาบาลใหมีประสิทธภิาพ 

  6.6  การติดตาม กํากับการปฏิบตัิงานของพยาบาลท่ีอยูในความรับผดิชอบของ

งานบริการพยาบาลวิสัญญตีามมาตรฐานวิชาชีพ 

  6.7  การจัดการความปลอดภัย 

  6.8  การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาล 

  6.9  การสนับสนนุการทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 

   6.10 การสรางการมีสวนรวมกับองคกรในชุมชน สังคม และเครือขายวิชาชีพ 

   6.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลในความรับผิดชอบ 

  7. งานบริการพยาบาลวิสัญญ ี กําหนดกลไกการใหบริการระงับความรูสึกแก

ผูใชบริการที่ครอบคลุมการบริการพยาบาล  ท้ังงานในหองผาตดั  งานหองพักฟน  และการดูแล

ผูปวยตอเนื่อง 
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  8. งานบริการพยาบาลวิสัญญ ี ระบุลักษณะโดยรวมของบุคลากรทางการพยาบาลใน

หนวยงานเปนปจจุบัน  ใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ดังตอไปนี ้

  8.1  จํานวนบุคลากร ชวงอายุ เพศ ระดบัการศึกษา การฝกอบรม  

  8.2  ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหนาท่ี เชน ความแตกตาง

ดานวัฒนธรรม  ศาสนา 

      8.3 ขอกําหนดพิเศษทางดานสุขภาพ ในประเด็นตอไปนี้ 

 8.3.1 ภาวะสุขภาพของบุคลากร 

 8.3.2 การจัดความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 

  9. งานบริการพยาบาลวิสัญญ ี กําหนดทรัพยากรดานการจดัการครอบคลุมเก่ียวกับ 

ยา เวชภัณฑ  อุปกรณ เคร่ืองมือ อาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

  10. งานบริการพยาบาลวิสัญญ ี ดําเนินงานภายใตกฎระเบียบ  ขอบังคับท่ีสําคัญ    

รวมท้ังกฎหมายตาง ๆ  ท่ีหนวยงานใชเปนกฎระเบียบพิเศษ และมีความสําคญัตองานหลักของ

หนวยงาน  โดยครอบคลุมกฎระเบียบ  ขอบังคับท่ีสําคัญ  เชน 

   10.1 พระราชบัญญตัิวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2540 

  10.2 แนวทางปฏิบตัิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการ

พยาบาล 

10.3 แนวทางปฏิบัติดานสิทธิผูปวยสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล 

   10.4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2539  ขอ  12 

  10.5 ระเบียบราชวทิยาลัยวิสัญญแีพทยแหงประเทศไทย ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2541  

ขอ  6 

  10.6 กฎระเบียบและขอบังคับอ่ืน ๆ  ท่ีสําคญัสําหรับการประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลวิสัญญีของแตละแหง 

 

II. การปรับปรุงผลการดําเนินงานของงานบริการพยาบาลวิสัญญี 

   1. งานบริการพยาบาลวิสัญญ ี กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดาํเนินการของ

องคกรอยางตอเนื่อง  เชน  การปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยใช   Public  Sector  Management  

Quality  Award  (PMQA) , Nursing  Quality  Assurance  (QA)   เปนตน 
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   2. งานบริการพยาบาลวิสัญญี กําหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานหลักอยางเปนระบบ  เชน  การวัดจากจุดคุมทุน  การวัดความพงึพอใจของผูใชบริการ  การ

ลดคาใชจายโดยยังคงรักษาระดับคณุภาพ  เปนตน 

 3. งานบริการพยาบาลวิสัญญ ี กําหนดแนวทางในการเรียนรูและแลกเปล่ียนเรียนรู

ภายในองคกรอยางเปนระบบ  เชน  แนวทางการจดัการความรูภายในองคกร  (Knowledge  

Management)  การทบทวนผลการดําเนนิงานท่ีมีปญหาตางๆเปนตน 
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลวิสัญญี 

 

   การ การพยาบาลระยะกอนใหบริการทางวิสัญญี 
 

 1.1 การประเมินปญหา ความตองการ และเตรียมความพรอมผูปวยกอนรับ

บริการทางวิสัญญี 

  วิสัญญีพยาบาล ประเมินปญหาและความตองการของผูปวยท่ีตองไดรับบริการ
ทางวิสัญญ ี ครอบคลุมท้ังรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอม
กอนไดรับบริการทางวิสัญญี 
 

  แนวทางปฏิบัติ 
 1. เย่ียมผูปวยลวงหนากอนไดรับบริการทางวิสัญญี  (Elective Case) 

  1.1 ประเมินและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประวัติการเจ็บปวยในอดตี ประวัติ

การใชยาท่ีมีผลตอการใหยาระงับความรูสึก  อาการที่แสดงถึงพยาธิสภาพของระบบหายใจ  หัวใจ 
ระบบไหลเวียน  ภาวะการคล่ืนไสอาเจียน  ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  ปญหา/ความตองการ  
สภาพความพรอมดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของผูปวย 
  1.2 ประเมินสภาพผูปวยตาม ASA Classes  (American 
Society of Anesthesiologists)  เพ่ือทราบความแข็งแรงสมบูรณ  และความเสี่ยงของ
ผูปวยตอการไดรับบริการทางวิสัญญี  
  1.3 ตรวจสอบความถูกตอง  สมบูรณของเอกสาร  การลงนามยินยอมในการ 
รับบริการทางวิสัญญ ี
  1.4 ใหขอมูลและคําแนะนาํการปฏิบัตตินและความเส่ียงระหวางการใหบริการ
ทางวิสัญญีในประเด็นตอไปนี้เปนอยางนอย 

  1.4.1 ข้ันตอนและเคร่ืองมือของการใหยาระงับความรูสึก 
  1.4.2 การออกฤทธิแ์ละผลขางเคยีงจากการใหยาระงับความรูสึก 
  1.4.3 การดูแลตนเอง กอน-ขณะ-หลัง ใหยาระงับความรูสึก 

  1.5 เปดโอกาสใหผูปวย/ครอบครัวซักถามขอสงสัย เพ่ือลดความวิตกกังวล

และเสนอทางเลือกใหผูปวยและครอบครัว โดยคาํนึงถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานที่ 1 
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  1.6 ประสานงานและใหขอมูลการเตรียมผูปวยใหยาระงับความรูสึกกับ
พยาบาลประจําหอผูปวย 
  1.7 บันทึกการพยาบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลท่ีมอบใหผูปวย/ 
ครอบครัว  และสรุปผลท่ีเกิดข้ึนกับผูปวย 
 2. ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของในการใหบริการทางวิสัญญ ี เพ่ือ

วางแผนการใหยาระงับความรูสึก 
 3. เตรียมความพรอมและประเมินผูปวยซ้ํา กอนใหบริการทางวิสัญญีตอไปนี้เปน

อยางนอย 
  3.1 ความถูกตองของตัวบุคคล (Patient Identification) และ
แผนการผาตดั    3.2 ประเมินสภาวะผูปวยตาม ASA Classes 
  3.3 ตรวจสอบการเซ็นใบอนุญาตยินยอมใหบริการทางวิสัญญีและผาตดั 
  3.4 ตรวจสอบถึงการเตรียมความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ 
  3.5 สอบถามการงดอาหารและน้าํทางปาก 
  3.6 ตรวจสอบการใหยากอนไดรับบริการทางวิสัญญ ี (Premedication) 
  3.7 ทบทวนการปฏิบัตตินของผูปวยกอนใหบริการทางวิสัญญี 
  3.8 บรรเทาอาการรบกวนตางๆ 

 

 1.2 เตรียมความพรอมของอุปกรณและเคร่ืองมือ 

  วิสัญญพียาบาล เตรียมความพรอมของอุปกรณ เคร่ืองมือใหบริการทางวิสัญญี

พรอมใหบริการที่ปลอดภัยตอผูปวย 

 

  แนวทางปฏิบัติ 
 1. เตรียมอุปกรณ  เคร่ีองมือใหยาระงับความรูสึกท่ัวไป  (General  
Anesthesia) 
  1.1 ตรวจสอบความพรอมของชุดใหยาระงับความรูสึกตามหลักของ         
ราชวิทยาลัยแพทยแหงประเทศไทย  ตอไปน้ีเปนอยางนอย 
  1.1.1 ตรวจอุปกรณชวยหายใจฉุกเฉิน   
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  1.1.2 ทดสอบการร่ัวแบบความดันบวก/ลบ 
  1.1.3 ตรวจกาซจาก  Cylinder  และ  Cross-Connection 
  1.1.4 ตรวจ  O2  Supply Failure Alarm  และ  
Pressure Sensor Shut off Valve 
  1.1.5 ตรวจกาซจาก  Pipeline  และ  Cross  Connection 
  1.1.6 ตรวจ  Flow  Proportioning  Device 
  1.1.7 ตรวจระบบสงกาซสูผูปวย 
  1.1.8 ตรวจระบบกําจัดกาซสวนเกิน 
 2. เตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะในแตละรายและชนิดของการผาตัดใหเหมาะสม 
 3. เตรียมอุปกรณในการเฝาระวังตามสภาวะปญหาของผูปวยและชนิดของการใหยา
ระงับความรูสึก 

 

  ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูปวยไดรับการประเมินความพรอมดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคม
กอนไดรับบริการทางวิสัญญี 
 2. ผูปวยและครอบครัวมีความรู  และสามารถดูแลตนเองไดอยางถูกตอง 
 3. ผูปวยไดรับความสุขสบาย  ปลอดภัย  คลายความวิตกกังวลขณะรอการเคลื่อนยาย
เขาหองผาตดั 
 4. ผูปวยไดรับบริการทางวิสัญญีภายใตสถานการณท่ีพรอม 
 
  การพยาบาลระยะใหบริการทางวิสัญญี 
 

  วิสัญญีพยาบาล ปฏิบัติการใหบริการทางวิสัญญีโดยการใหยาระงับความรูสึก 

ท่ัวไป และการเฝาระวัง/ดูแลการใหยาระงับความรูสึกเฉพาะท่ี  สอดคลองกับสภาวะสุขภาพของผูปวย
อยางปลอดภยั   
 

 แนวทางปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 2 
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 1. ตรวจสอบความถูกตองของตัวบุคคล เอกสารและการผาตดัของผูปวยใหถูกตอง
กอนใหบริการทางวิสัญญ ี
 2. อธิบายผูปวยใหเขาใจเก่ียวกับการตดิเคร่ืองเฝาระวังและสรางความเช่ือม่ันใน
การพยาบาล/การดูแลตลอดระยะเวลาของการใหบริการทางวิสัญญ ี
 3. กําหนดแนวทางการใหยาระงับความรูสึกในกลุมผูปวยตอไปนี้เปนอยางนอย 
  3.1 กลุมผูปวยสูตกิรรม 
  3.2 กลุมผูปวยกุมารเวช 
  3.3 กลุมผูปวยท่ีเปนโรคระบบตอมไรทอ 
  3.4 กลุมผูปวยการผาตดัระบบประสาท/การบาดเจ็บท่ีศีรษะ 
  3.5 กลุมผูปวยการผาตดัระบบทางเดินปสสาวะ 
  3.6 กลุมผูปวยท่ีมีบาดเจ็บท่ีทรวงอก   
  3.7 กลุมผูปวยการผาตดัระบบทางเดินหายใจและปอด   
  3.8 กลุมผูปวยท่ีไดรับยา Steroid 
  3.9 กลุมผูปวยระบบกระดูกและขอ  
  3.10 กลุมผูปวยบาดเจ็บจาก Burn 
 4. ใหยาระงับความรูสึกท่ัวไป  (General  Anesthesia)  วิสัญญีพยาบาล
ดูแลผูปวยท่ีไดรับยาระงับความรูสึกใหปลอดภัย  โดย 
 4.1 นําสลบ  (Induction)  ใหปฏิบตัิการ ดังนี ้
 4.1.1 ประเมินและเตรียมผูปวยใหพรอมกอนใหยาระงับความรูสึก   
 4.1.2 ตรวจสอบความพรอมของเคร่ืองมือการใหยาระงับความรูสึก 
 4.1.3 ปฏิบัติการใหยาระงับความรูสึกในการนาํสลบ ตามข้ันตอนของ

แตละวิธีของการใหยาระงับความรูสึก 
 4.1.4 เฝาระวัง (Monitor)  และดูแลผูปวยตามสภาวะของผูปวย

ดังตอไปนี้ 
  1) เฝาระวังสภาวะของออกซิเจนในรางกายผูปวย 
(Oxygenation) 
  2) เฝาระวังสภาวะการหายใจ  (Ventilation) 
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  3) เฝาระวังสภาวะการไหลเวียนเลือด  (Circulation) 
  4)  เฝาระวังระดับของความรูสึกตัว  (Consciousness) 
  4) ประเมินอุณหภูมิรางกายของผูปวยเปนระยะ 
 4.1.5 บันทึกการปฏิบัติการพยาบาลในการนาํสลบ อยางครบถวน ถูกตอง 
 4.2 ดําเนนิการใหยาระงับความรูสึก  (Maintenance)   
 4.2.1 ดูแลผูปวยใหอยูในทาท่ีเหมาะสมตามชนดิและวิธีการใหยาระงับ
ความรูสึกตลอดเวลา  เพ่ือปองกันอวัยวะอ่ืนเกิดอันตราย 
 4.2.2 ปฏิบัติการใสทอ  Endotracheal  ในผูปวยแตละประเภท
ตาม แนวทางที่กําหนด  โดยยึดหลักการความปลอดภัยและปองภาวะแทรกท่ีจะเกิดข้ึน 
 4.2.3 เฝาระวังระดับของการสลบและใหยาระงับความรูสึก/ยาเสริมการ
ระงับความรูสึก  ตามระยะเวลาความตองการของการระงับความรูสึกในแตละวิธแีละตามแผนการ
รักษา 
 4.2.4 เฝาระวังบันทึกสัญญาณชีพ ปริมาณสารน้ําเขา – ออกรางกาย  
ระดับความรูสึกตัวอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
 4.2.5 เฝาระวังระบบการไหลเวียน  ระบบทางเดินหายใจ  Field  
การ ผาตดั  ตดิตามความกาวหนาของการผาตดัเพ่ือบริหารยาระงับความรูสึก 
 4.2.6 เฝาระวังการเตือนของอุปกรณในการใหยาระงับความรูสึก และ

ตรวจสอบการไหลของกาซ  ขอตอตาง ๆ  ไมมีการหักงอ หรือเล่ือนหลุด 
 4.2.7 ส่ือสารขอมูลท่ีจําเปนแกศลัยแพทยและพยาบาลทีมผาตดัเปน

ระยะอยางตอเนื่อง 
   4.2.8 ประสานกับศัลยแพทยและพยาบาลทีมผาตัดเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการใหยาระงับความรูสึกใหสอดคลองกับกระบวนการผาตัด  ในกรณีเวลาการผาตัดเนิ่นนาน  
หรือเม่ือส้ินสุดการผาตดั   
   4.2.9 ประเมินภาวะผูปวยตลอดเวลา  เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจ

เกิดข้ึนในระหวางการผาตดั และตดัสินใจขอความชวยเหลือจากวิสัญญีแพทย  และชวยแกไขปญหา
ฉุกเฉินวิกฤตไดถูกตองทันทวงทีในระหวางการผาตัด 
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   4.2.10 บันทึกการปฏิบัติการพยาบาลเก่ียวกับการใหยาระงับความรูสึก  

วิธีการ  ยา  อุปกรณ  สภาวะตางๆ ท่ีเฝาระวัง  รวมทั้งภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึน และการแกไขใน

แบบฟอรมรายงานการใหยาระงับความรูสึก อยางครบถวนสมบูรณ 

 4.3 ดูแลผูปวยใหฟนจากสลบ (Emergence)  โดย   
 4.3.1 ประเมินสภาวะการหายใจของผูปวย  โดยการสังเกตสีผิว  อัตรา
และลักษณะการหายใจ  เสียงลมผานเขา-ออกปอด  และทดสอบการแกฤทธิ์ยาหยอนกลามเนื้อ 
 4.3.2 ประเมินสภาวะความรูสึกตัวของผูปวย 
 4.3.3 ตรวจวัดและประเมินสัญญาณชีพ  พรอมบันทึก 
 4.3.4 เฝาระวังการใหยา  Narcotic  และ Sedative 
 4.4 ปฏิบัติการถอดทอหายใจตามหลักของราชวิทยาลัยแพทยแหงประเทศไทย 
 5. เฝาระวังการใหยาระงับความรูสึกเฉพาะท่ี  (Regional Anesthesia)  
วิสัญญีพยาบาลดูแลผูปวยท่ีไดรับยาระงับความรูสึกใหปลอดภัย  โดย 
  5.1 ประเมินสภาวะผูปวยกอนใหยาระงับความรูสึกเฉพาะท่ี 
 5.2 จัดผูปวยใหอยูในทาท่ีถูกตองสําหรับการใหยาทางไขสันหลัง  ตาม

แผนการใหยาของวิสัญญีแพทย   
 5.3 ทดสอบระดับการชาของผูปวยใหอยูในระดับท่ีตองการตามแผนการใหยา
ของวิสัญญีแพทย 
 5.4 รวมกับทีมผาตัดจดัทาใหผูปวยอยูในทาท่ีเหมาะสมกับการผาตดั  และให
การดูแลผูปวยอยูในทาท่ีเหมาะสมตลอดเวลา  ไมใหถูกดึงร้ังอวัยวะเกินความจาํเปน  ทําใหเกิด
อันตราย 
 5.5 เฝาระวังบันทึกสัญญาณชีพ  ปริมาณการเสียเลือด  สารน้ําเขา-ออกจาก
รางกาย  อยางตอเนื่อง 
 5.6 รายงานความเปล่ียนแปลงท่ีผิดปกติทันทีแกทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีรวม
ใหบริการกับผูปวย 
 5.7 รวมมือใหการแกปญหาผูปวยตามแผนการรักษาของแพทย 
 6. บันทึกรายงานการปฏิบัติการพยาบาลอยางถูกตอง ครบถวน 
 

มาตรฐานที่ 3 
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  ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูปวยปลอดภยัตลอดระยะเวลาระหวางดาํเนินการใหยาระงับความรูสึก 
 2. ผูปวยในภาวะฉุกเฉินไดรับการชวยเหลืออยางถูกตองทันทวงที 

 3. ผูปวยฟนจากการใหยาระงับความรูสึก  ไมมีภาวะแทรกซอน 
 
  การพยาบาลระยะหลังใหบริการทางวิสัญญี 
 

  วิสัญญีพยาบาล ใหการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยและสุขสบายของผูปวย  
หลังใหบริการทางวิสัญญ ี
 

  แนวทางปฏิบัติ 

 1. ประสานงานหองพักฟนใหเตรียมสถานท่ีและอุปกรณท่ีตองใชกับผูปวย 
 2. ประเมินสภาพผูปวยเก่ียวกับระดบัความรูสึกตัวและสัญญาณชีพกอนการ  
เคล่ือนยายออกจากหองผาตดั 
 3. ชวยเคล่ือนยายผูปวยไปหองพักฟน (Recovery Room ) และสงอาการ
ผูปวย 
 4. ประเมินสภาพปญหาและความตองการของผูปวยในหองพักฟน  อยางนอย  

เก่ียวกับ  ระดับความรูสึก  ระดับการชา  ลักษณะการหายใจ  ลักษณะผิวสี  ปลายมือปลายเทา  
การวัดสัญญาณชีพ  และการทํางานของสายทอระบบตางๆ   
 5. ใหการพยาบาลสอดคลองกับสภาวะของผูปวย และวิธกีารใหยาระงับความรูสึก

ของผูปวยแตละราย ตามแนวทาง/เกณฑท่ีกําหนด 

 6. กําหนดแนวทางการดูแลผูปวยหลังใหบริการทางวิสัญญ ี ตอไปนี้เปนอยางนอย 
  6.1 การบริหารความปวดหลังการผาตดั (Management of 
Postoperation Pain) 
  6.2 การดูแลผูปวยหลังไดรับการระงับความรูสึกท่ัวไป  (General 
Anesthesia)  และการระงับความรูสึกเฉพาะท่ี (Regional Anesthesia) 
  6.3 การประเมินสภาพผูปวยหลังผาตดัและการยายผูปวยออกจากหองพักฟน

(Recovery Room ) 
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  6.4 การชวยฟนคืนชีพข้ันสูง (Advanced Cardiac Life 
Support) 
  6.5 การพยาบาลผูปวยเฉพาะตามการผาตัด  (Specific Care 
Required Following Surgical Procedures) 
  6.6 การควบคุมการติดเช้ือ  (Infection Control) 
  6.7 การควบคุมและการแปลผลจากเคร่ืองมือท่ีใชกับผูปวย 
 7. บันทึกรายงานการปฏิบัติการพยาบาลอยางถูกตอง ครบถวน 
 

  ผลลัพธที่คาดหวัง 

  ผูปวยไดรับความสุขสบายและปลอดภัยภายหลังการใหยาระงับความรูสึก 
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 การดูแลตอเน่ือง 

 

  วิสัญญีพยาบาล ประเมินสภาพปญหาและความตองการของผูปวยใหมีความ

พรอมในการออกจากหองพักฟน 
 

  แนวทางปฏิบัติ 
  1. ประเมินความพรอมของผูปวยกอนออกจากหองพักฟน  ในประเดน็ดังนี ้
  1.1 ตรวจสอบสัญญาณชีพเขาสูระดับปกติคงท่ีนานเกิน  30  นาที 

  1.2 ตรวจระดับความรูสึกตัว  โดยดูจากอาการตางๆ  เชน  สามารถไอ  บวน
เสมหะ  ทราบถึงสถานท่ี  เคล่ือนไหวอิริยาบถไดเอง  ปลุกตื่นไดงาย  ไมมีฤทธิ์ของยาสลบ  เปน

ตน  และมี  PARS  Score    9 
  1.3 ในกรณีท่ีผูปวยไดรับยาแกปวด  ตองรอใหระยะการออกฤทธิ์สูงสุดของยา
ผานพนไป 
 2. ประสานกับพยาบาลหอผูปวยใหทราบถึงอาการผูปวย รวมถึงอุปกรณ เคร่ืองมือ  
เคร่ืองใชท่ีจําเปนท่ีตองเตรียมสําหรับผูปวยกลับหอผูปวย  เพ่ือวางแผนการเร่ิมฟนฟูสภาพ  
(Early  Ambulation)  และการดูแลตอเนื่อง 
 3. สงผูปวยกลับหอผูปวยในกรณีท่ีเส่ียงตอการเกิดอันตรายทุกราย วิสัญญีพยาบาล

ตองเปนผูนําสง 
 4. สรุปรายงาน  บันทึกในแบบบันทึกการใหยาระงับความรูสึก  และ/หรือบันทึกใน
แบบบันทึกทางการพยาบาลใหครบถวน  ถูกตองชัดเจน 
 5. ในกรณีท่ีผูปวยกลับบาน   
  5.1 ประเมินระดบัความรูสึกตัว  ไมมีอาการมึนงง  ยืนเดินไดเอง  ไมมีอาการ
คล่ืนไสอาเจียน  และควรมีญาตินาํสง   
  5.2 เตรียมความพรอมในการดแูลตนเองของผูปวยและญาตใิหสามารถ

ปฏิบัต/ิดูแลตนเองหลังผาตดัและการใหบริการทางวิสัญญ ี
  5.3 สงตอไปยังสถานบริการสาธารณสุขใกลบาน ในรายผูปวยท่ีตองไดรับการ

ดูแลตอเนื่อง 
 6. บันทึกประเดน็อาการผูปวยและรายการสงตอใหถูกตอง  ชัดเจน 

มาตรฐานที่ 4 
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  ผลลัพธที่คาดหวัง 
 ผูปวยมีความพรอมในการกลับไปพักรักษาตอท่ีหอผูปวย  และท่ีบาน 
 
 การสรางเสริมสุขภาพ 

 

  วิสัญญีพยาบาล ปฏิบตัิการพยาบาลเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพของผูปวยได

สอดคลองกับปญหาและความตองการ 
 

  แนวทางปฏิบัติ 

 1. สรางสัมพันธภาพทีด่ีกับผูปวยและครอบครัว  เพ่ือนําไปสูการจัดบริการพยาบาล
วิสัญญีใหสามารถบรรลุผลลัพธท่ีพึงประสงค 
 2. ตรวจเย่ียมผูปวยหลังไดรับการระงับความรูสึกท่ีหอผูปวยเพ่ือประเมิน
ภาวะแทรกซอนของผูปวย และใชเปนขอมูลในการปรับแผนการดูแลตอเนื่อง 
 3. กําหนดแผนสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม โดยมุงเนนปญหาท่ีคาดวาจะเกิด

ข้ึนกับผูปวย  และมีการผสมผสานแผนการดูแลกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  

 4. สรางเสริมสุขภาพท้ังดานรางกาย  จิตใจ  และสังคมของผูปวย  สอดคลองกับ
ปญหาและความตองการของผูปวยแตละราย  ในประเดน็ดังนี ้
  4.1 การกระตุนใหเห็นความสําคญัของ Early  Ambulation 
  4.2 การกระตุนการออกกําลังกายอยาเหมาะสม  เพ่ือการฟนฟูสภาพ

กลามเนื้อและขอ  การฝกการหายใจ  การไอ  เปนตน 
  4.3 การกระตุนการผอนคลายท้ังดานรางกายและจิตใจ  โดยไมขัดตอภาวะ

ความเจ็บปวย 
  4.4 การบรรเทาความเจ็บปวด 
  4.5 การปฏิบัตตินหลังไดรับยาระงับความรูสึกแกผูปวยและ ครอบครัว  
เพ่ือใหทราบวิธีปฏิบตัิตนไดอยางถูกตอง  ปลอดภัย 
 5. ประเมินผลตามแผนสรางเสริมสุขภาพเปนระยะ เพ่ือปรับเปล่ียนแผนการ    

สรางเสริมสุขภาพใหสอดคลองกับปญหา 

มาตรฐานที่ 5 
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 6. บันทึกสรุปผลการใหบริการสรางเสริมสุขภาพผูปวยหลังไดรับยาระงับความรูสึก 
 
  ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูปวยปลอดภยั  สุขสบาย  ปราศจากภาวะแทรกซอน 
 2. ผูปวยและครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดอยางถูกตอง 
 3. ผูปวยฟนฟูสภาพไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 
   การคุมครองภาวะสุขภาพ 
 

  วิสัญญีพยาบาล ปฏิบตัิการพยาบาลที่มีเปาหมายในการคุมครองภาวะสุขภาพ

เพ่ือปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับผูปวยและทีมผูใหบริการ 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประเมินและตดิตามอาการผูปวยตั้งแตระยะแรกและตอเนื่องเพ่ือวินิจฉัยความ

ตองการการคุมครองภาวะสุขภาพจากอนัตรายตาง ๆ  ท้ังดานรางกายและจิตใจ 

 2. วางแผนการคุมครองภาวะสุขภาพจากอนัตรายท้ังดานรางกายและจติใจ รวมกับ

ทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

 3. ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการคุมครองภาวะสุขภาพและปองกันภาวะแทรกซอน 

ในกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี ้

  3.1 ตรวจสอบผูปวยอยางละเอียด  เพ่ือปองกันการใหบริการผิดคน  ผิด

อวัยวะ และผดิขาง 

  3.2  จําแนกประเภทตาม  ASA Classification  และมีกระบวนการตรวจสอบ

อยางรัดกุม 

  3.3  จัดทาผูปวยใหเหมาะสมกับการบริการทางวิสัญญ ี และมีการใชเคร่ืองมือ 

อุปกรณและเคร่ืองปองกันการบาดเจ็บขณะใหบริการทางวิสัญญ ี และจากการจัดทาผูปวยเพ่ือการ

บริการทางวิสัญญ ี

  3.4  ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชหลักการของ Standard Precautions  ตลอด

ระยะการใหบริการทางวิสัญญี  เพ่ือปองกันผูปวยตดิเช้ือจากการใหบริการทางวิสัญญี และคุมครอง

ตนเองจากการติดเช้ือจากผูปวย 

มาตรฐานที่ 6 
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  3.5  ประเมินความพรอมของผูปวยกอนการเคลื่อนยายผูปวยดวยความ

ระมัดระวังเพ่ือปองกันการบาดเจ็บจากการเคล่ือนยาย 

  3.6  ตรวจสอบอยางรอบคอบเก่ียวกับการไมมีส่ิงตกคางจากการใหบริการทาง

วิสัญญ ี

  3.7  จัดส่ิงแวดลอมในหองใหบริการทางวิสัญญีใหเหมาะสม  มีความปลอดภัย  

ไมใหเกิดมลภาวะจากการใหยาระงับความรูสึก 

 4. ติดตามเฝาระวังอุบัติการณการเกิดอันตราย  วิเคราะหสาเหต ุ  และปรับปรุง

แผนการปกปองอันตรายดานรางกายและจิตใจอยางตอเนื่อง 

 5. ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการคุมครองภาวะสุขภาพผูปวย 

 6. บันทึกผลการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการคุมครองภาวะสุขภาพผูปวย 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูปวยไดรับการคุมครองภาวะสุขภาพใหปลอดภัยจากอันตรายที่สามารถปองกันได 

 2. ทีมผูใหบริการมีความปลอดภัยจากการใหบริการทางวิสัญญ ี

 

 

   การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 

 

  วิสัญญีพยาบาล ใหขอมูลและความรูดานสุขภาพท่ีเก่ียวกับการบริการทางวิสัญญี

สอดคลองกับปญหา ความตองการของผูปวย  และเปนไปในทิศทางเดียวกันตามขอบเขตวิชาชีพ 
 

  แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประเมินปญหา ความเขาใจ การรับรู และความคาดหวังเก่ียวกับอาการและความ

เจ็บปวยของผูปวยและครอบครัวเก่ียวกับการบริการทางวิสัญญี เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการให

ขอมูลและความรูดานสุขภาพ 

 2. จัดระบบและแนวทางการใหขอมูลแกผูปวยและครอบครัวอยางตอเนื่องและ
ครบถวน  สอดคลองกับภาวะสุขภาพ 
 3. จัดโปรแกรมการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพแกผูปวยและครอบครัวในเร่ือง
ตอไปนี ้

มาตรฐานที่ 7 
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  3.1  ภาวะของโรคและแผนการรักษา 
  3.2  วิธีการและประเภทการใหยาระงับความรูสึกท่ีสอดคลองกับภาวะ

ของโรคและแผนการรักษา 
  3.3 การปฏิบัตตินกอน  ขณะ  และหลังการใหบริการทางวิสัญญ ี
  3.4 สิทธิท่ีพึงมีและพึงไดรับจากโรงพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ 
  3.5 การใชสถานท่ี  ส่ิงแวดลอม  ส่ิงอํานวยความสะดวก และแหลงประโยชน
ในโรงพยาบาล 
  3.6 กฎระเบียบของโรงพยาบาลท่ีเก่ียวของกับผูปวยและครอบครัว 
 4. อธิบายหรือช้ีแจงใหผูปวยและครอบครัวเขาใจเหตผุลและความจาํเปนของการ    
ลงนามยินยอมรับการรักษา 
 5. ใหขอมูลผูปวยและครอบครัวอยางตอเนื่อง พรอมท้ังเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย 
 6. ประเมินผลการตอบสนองตอการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 
 7. บันทึกการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
 

  ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูปวยและครอบครัวรับรูขอมูลเก่ียวกับภาวะสุขภาพและแผนการใหบริการทาง

วิสัญญ ี

 2. ผูปวยสามารถปฏิบัตตินไดถูกตอง ท้ังกอนและหลังไดรับบริการพยาบาลวิสัญญ ี

 

 
   การพิทักษสิทธิผูปวย 
 

  วิสัญญีพยาบาล ปฏิบตัิการพยาบาลโดยเคารพในศักดิศ์รีและพิทักษสิทธิของ  
ผูปวย  ตามขอบเขตและบทบาทหนาท่ีความรับผดิชอบ 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติการพยาบาลแกผูปวยทุกคน  โดยไมเลือกช้ัน วรรณะ เช้ือชาต ิ ศาสนา  

โดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ดังนี ้

มาตรฐานที่ 8 
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  1.1 ใหการดแูลผูปวยทุกรายเปนอยางดี  อยางสมเหตุสมผลและตดัสินใจให

การดูแลเปนราย ๆ ตามความเหมาะสมกับอาการหรือโรคท่ีเปน  ดวยวิจารณญาณและความรูใน

วิชาชีพ 

  1.2 ปฏิบัติการพยาบาลตอผูปวยทุกรายอยางเทาเทียมกันดวยความเอื้ออาทร   

มีน้ําใจ  เอาใจใสอยางใกลชิด  เห็นอกเห็นใจ  ใหความเปนกันเองบนพ้ืนฐานของความเมตตา 

กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา 

  1.3 ปฏิบัตติอผูปวยทุกคนดวยความสุขภาพ  ออนโยน  ปราศจากการบงัคับ     

ขูเข็ญ  ลวงเกิน  ดูหม่ิน  และอธิบายหรือบอกกลาวแกผูปวยและครอบครัวกอนปฏิบัติการพยาบาล

ทุกคร้ัง 

  1.4 ละเวนการปฏิบัติท่ีมีอคติ การใชอํานาจหนาท่ีและขอไดเปรียบเพื่อประโยชน

สวนตัว 

  1.5 เคารพในความเช่ือเก่ียวกับศาสนาหรือพิธีกรรมของผูปวยและครอบครัว 

  1.6 สงเสริมการมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาพยาบาล  ภายใต

ขอมูลท่ีครบถวนชัดเจน 

  1.7 เปดโอกาสใหผูปวยซักถามและขอความชวยเหลือ 

 2. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการพิทักษสิทธิผูปวย  ดังนี ้

  2.1 การใหขอมูล/บอกกลาวขอมูลท่ีจําเปนแกผูปวยและครอบครัว เก่ียวกับ 

2.1.1 การบริจาคอวัยวะ 

2.1.2 การผูกยึด 

2.1.3 แผนการรักษาของแพทยและแผนการพยาบาล 

  2.2 การรักษาความเปนสวนตัวและความลับของผูปวย  เก่ียวกับ 

   2.2.1 ความลับของเวชระเบียนท้ังสิทธิการใชและเขาถึงขอมูลเวชระเบียน 

   2.2.2 การเผยแพรขอมูล เพ่ือใชในการศึกษา เรียนรู/วิจัย 

   2.2.3 การเปดเผยรางกายจากบริการรักษาพยาบาล 

 3. ดูแลใหไดรับสิทธิท่ีพึงมีพึงไดและไมถูกละเมิดสิทธิสวนบุคคลจากบคุลากรทาง

การแพทยอ่ืน  ดังนี ้

  3.1 อธิบายอยางชัดเจนเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผูปวย และวิธีการใหยาระงับ

ความรูสึกท่ีเหมาะสมกับภาวะสุขภาพ 
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  3.2 แจงช่ือ – สกุล  และประเภทของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพท่ีเปนผู

ใหบริการแกผูปวย 

  3.3 ไมเปดเผยความลับของผูปวย  เวนแตดวยความยินยอมของผูปวยหรือ

การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย  

  3.4 ใหขอมูลและแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการยินยอมและไมยินยอมรับการ

รักษาพยาบาล 

  3.5 พยาบาลวิชาชีพเปนแบบอยางและควบคุมกํากับใหสมาชิกทีมการ

พยาบาลปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบัตใินการพิทักษสิทธิผูปวย 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูปวยไดรับการพิทักษสิทธิท่ีพึงไดอยางเหมาะสมตามปญหาและความตองการ 

 2. ผูปวยไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกัน 

 
 

  การบันทึกทางการพยาบาล 

 

  วิสัญญีพยาบาล บันทึกขอมูลทางการพยาบาลอยางถูกตอง ครบถวน ตอเนื่อง 
และสามารถใชส่ือสารกับทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพได 
 

  แนวทางปฏิบัติ 
 1. กําหนดแนวทางและแบบฟอรมการบันทึกขอมูลทางการพยาบาล ท่ีแสดงถึงการ

ใชกระบวนการพยาบาล  ดังนี้ 

  1.1 การประเมินสภาพผูปวยกอน ขณะ และหลังการใหบริการทางวิสัญญี 

เก่ียวกับปญหาและความตองการของผูปวย 

  1.2 การวินิจฉัยและการวางแผนการพยาบาล 

  1.3 การปฏิบัติการพยาบาลท่ีใหแกผูปวยทุกระยะของการใหบริการทางวิสัญญ ี

  1.4 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 

  1.5 การสงตอการรักษาไปยังหอผูปวย รวมท้ังใหคําแนะนาํแกผูปวยและ  

ครอบครัวในรายท่ีไมตองนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 

มาตรฐานที่ 9 
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 2. บันทึกขอมูลทางการพยาบาลใหครอบคลุม ถูกตอง และตอเนื่อง  ตัง้แตแรกรับ

จน จาํหนายออกจากหนวยบริการ ตามแนวทางการบนัทึกท่ีครอบคลุมกระบวนการพยาบาล  ดังนี้ 

  2.1 ปญหาการตอบสนองตอภาวะสุขภาพผูปวย 
  2.2 การวางแผนการพยาบาลท่ีใหกับผูปวย ครอบคลุมปญหาและความ

ตองการ 
  2.3 การปฏิบัติการพยาบาล 
  2.4 การตอบสนองตอการปฏิบตัิการพยาบาล 
 3. ตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลการบันทึกทาง การพยาบาล
ของผูปวยในแตละเวร/วัน 
 4. นําผลการบันทึกไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล  

 

  ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. บันทึกทางการพยาบาล สะทอนถึงคุณภาพและมาตรฐานในการดูแลรักษาพยาบาล

ผูปวยไดครบถวน ตอเนื่อง สามารถเปนหลักฐานทางกฎหมาย  และเปนประโยชนในการศึกษา  

การวิเคราะห วิจัย การรายงานและดานสถติ ิ

 2. บันทึกทางการพยาบาล มีประสิทธิภาพและสามารถสื่อสารระหวางวิชาชีพท่ี 

เก่ียวของได 
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เกณฑชี้วัดคณุภาพการพยาบาลวิสัญญี 

 
   

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

มิติที่ 1  ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   
1. รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุ 100% 1.  จํานวนแผนงาน/โครงการ 

 ตามเปาหมาย    ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 
   จํานวนแผนงาน/โครงการ 
                   ท้ังหมด 

มิติที่ 2  ดานคุณภาพการใหบริการ 

       พยาบาล 

  

1. รอยละของผูปวยท่ีนัดผาตดั 
(Elective  

100% 1.  จํานวนผูปวย Elective Case ท่ีไดรับ 

 Case) ไดรับการประเมินปญหาและ     การประเมินปญหาและเตรียม 

 เตรียมความพรอมกอนรับบริการทาง   ความพรอมกอนรับบริการวสัิญญ ี

 วิสัญญ ี  จํานวนผูปวย Elective Case 

                      ท้ังหมด 

2. ความปลอดภยัของผูปวย   

 2.1จํานวนอุบัติการณการรักษา 0  2.1 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน 
    พยาบาลผูปวยผิดคนในหองพักฟน    อุบัติการณ 

 2.2จํานวนอุบัติการณการใหยาระงับ 0  2.2 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน 
  ความรูสึกผูปวยผิดคน    อุบัติการณ 

 2.3 จํานวนอุบตัิการณความ

ผิดพลาด 
0  2.3 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน 
  ในการบริหารยา (Drug     อุบัติการณ 

x10

x10
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  Administration Error)   

 2.4 จํานวนอุบตัิการณความ

ผิดพลาด 
0  2.4 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน 
  ในการใหเลือด และ/หรือ    อุบัติการณ 

  สวนประกอบของเลือด   
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ตัวช้ีวัด 
เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

 2.5 จํานวนอุบตัิการณการเกิด  0  2.5 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน 
  Aspiration     อุบัติการณ 

 2.6 จํานวนอุบตัิการณการเกิด

ภาวะ 
0  2.6 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน 
  แทรกซอนจากการใสทอชวยหายใจ    อุบัติการณ 

 2.7จํานวนอุบัติการณการแพยา 0  2.7 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน 
    อุบัติการณ 

 2.8 จํานวนอุบตัิการณผูปวยเสียชีวิต 0  2.8 ตรวจสอบจาก

เอกสารรายงาน 
  ในหองผาตดัเนื่องจากการให    อุบัติการณ 

          บริการทางวิสัญญ ี   

3. รอยละของผูปวยไดรับการเฝาระวัง 100% 3. จํานวนผูปวยท่ีไดรับการ 

 ตามมาตรฐานการดูแลในหองพักฟน   เฝาระวังตามมาตรฐานการ 

             ดแูลในหองพักฟน 

   จํานวนผูปวยท่ีใชบริการ 

      หองพักฟนท้ังหมด 

4. รอยละของผูปวยท่ียายออกจากหอง 100% 4. จํานวนผูปวยท่ีมีความพรอม 

 พักฟนมีความพรอมตามเกณฑบงช้ี   ตามเกณฑกอนยายออกจาก 

             หองพักฟน 

     จํานวนผูปวยท่ีใชบริการ 

    ในหองพักฟนท้ังหมด 
   

x10

x10
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ตัวช้ีวัด 
เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

5. รอยละของผูปวยไดรับการเย่ียมหลังใช 100% 5. จํานวนผูปวยท่ีไดรับการเย่ียม 

 บริการพยาบาลวิสัญญ ี   หลังใชบริการพยาบาลวิสัญญ ี

   จํานวนผูปวยท่ีไดใชบริการ 

     พยาบาลวิสัญญีท้ังหมด 

6. การรองเรียนของผูใชบริการ   

 6.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ

สิทธิ 
0  6.1 ตรวจสอบจากเอกสารขอรองเรียน 

  หรือการละเมิดสิทธิของผูใช    เก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูใช 

  บริการ    บริการ 

 6.2 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0  6.2 ตรวจสอบจากเอกสารขอรองเรียน 

  พฤติกรรมบริการของบุคลากร    เก่ียวกับพฤตกิรรมบริการของ 

  ทางการพยาบาล    บุคลากรทางการพยาบาล 

 6.3 รอยละของการแกไข และ/
หรือ 

100%  6.3 จํานวนขอรองเรียนท่ีไดรับ 

  การตอบกลบัขอรองเรียนของ        การแกไข/ตอบกลับ 

  ผูใชบริการ    จํานวนขอรองเรียนท้ังหมด 

7. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ  85% 7. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 
 ตอบริการพยาบาลวิสัญญ ี          ผลรวมคะแนนเต็ม 

           ของแบบสอบถาม 

8. รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนได  85% 8. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 
 สวนเสียตอบริการพยาบาลวิสัญญี          ผลรวมคะแนนเต็ม 

           ของแบบสอบถาม 

   

   

x10

x10

x10

x10
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ตัวช้ีวัด 
เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ   

  การพยาบาล   

1. ผลิตภาพ (Productivity) ของ 80-
85% 

1.  จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 

 หนวยงานอยูในเกณฑมาตรฐาน               ท่ีตองการ 

   จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนยา/เวชภัณฑ/อุปกรณทาง 0 2. ตรวจสอบจากผลการสํารวจยา/ 

      การแพทยหมดอายุเหลือคาง   เวชภัณฑ/อุปกรณทางการแพทย 

   หมดอายุในแตละเดือน 

3. จํานวนอุบตัิการณการเล่ือนผาตดัเนื่อง 0 3. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

 จากความไมพรอมของบริการพยาบาล

 วิสัญญ ี
  อุบัติการณ 

4. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 4. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

 ปฏิบัตติามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบตั ิ         ท่ีปฏิบัตติามมาตรฐาน/ 
 ท่ีกําหนดไว       แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

       จํานวนบคุลากรพยาบาล 

       ท้ังหมด 

5. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 5. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

 ใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติ       ท่ีใชกระบวนการพยาบาล  

 การพยาบาลไดถูกตอง                     ไดถูกตอง 

        จํานวนบคุลากรทางการ 

            พยาบาลท้ังหมด 

   

   

   

x10

x10

x10



บ
ทท่ี 9 งานการพยาบาลวิสัญญี

 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 312 

 
   

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

มิติที่ 4  ดานการพัฒนาองคกร   

1. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาลที ่  80% 1. จํานวนบุคลากรทางการ 

 มีสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด  พยาบาลท่ีมีสมรรถนะ 
     ตามเกณฑท่ีกําหนด 

   จํานวนบุคลากรทางการ 

  พยาบาลท่ีไดรับการประเมิน 
         สมรรถนะท้ังหมด 

2. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 2. จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล 

 ไดรับการอบรมเก่ียวของกับงานท่ี      ท่ีไดรับการอบรมเก่ียวของ 

 รับผิดชอบอยางนอย 10 วัน/คน/ป          กับงานท่ีรับผิดชอบ 

    อยางนอย 10 วัน/คน/ป 

     จํานวนบุคลากรทางการ 

         พยาบาลท้ังหมด 

4. รอยละของพยาบาลวิชาชีพไดรับการ  100% 4. จํานวนพยาบาลวิชาชีพท่ีไดรับ 

 อบรมฟนฟูทักษะการชวยฟนคืนชีพ    การอบรมฟนฟูทักษะการ 
 ข้ันสูง อยางนอย 1 คร้ัง/คน/ป        ชวยฟนคืนชีพข้ันสูง 

     อยางนอย 1 คร้ัง/คน/ป 

            จํานวนพยาบาลวิชาชีพ 

                ท้ังหมด 

   

   

   

   

   

x10

x10

x10
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ตัวช้ีวัด 
เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 

   

5. จํานวนอุบตัิการณการเกิดอุบัติเหตุจาก 0 5. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการ   อุบัติการณ 

 พยาบาล   

6. รอยละความพึงพอใจในงาน/  80% 6. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 บรรยากาศการทํางานของบคุลากร   ของบุคลากรทางการพยาบาล 

 ทางการพยาบาล     ผลรวมคะแนนเต็มของ 
            แบบสอบถาม 

   
   

   

  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

บรรณานุกรม 

 

x10
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บทที่  10 
มาตรฐานการบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ 

 
 การบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ  เปนบริการพยาบาลที่ใหแกผูใชบริการ
และครอบครัวท่ีมาใชบริการปรึกษาสุขภาพ  เพ่ือใหผูใชบริการปรึกษาและครอบครัวเกิดการเรียนรู   
เขาใจตนเองและเขาใจปญหา  มีทักษะในการแกไขปญหา  สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ี 
เหมาะสมในการปฏิบัติตนและดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ  ตลอดจนการ    
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  รวมท้ังการแกไขปญหาตาง ๆ  พยาบาลผูใหการปรึกษา  
(Nurse  Counselor)  ท่ีปฏิบัติงานท่ีหนวยบริการปรึกษาสุขภาพ  นอกจากจะมีสมรรถนะ
พ้ืนฐานดานการพยาบาลแลว  จะตองมีความรู  ประสบการณ  ผานการฝกอบรมทักษะทาง

จิตวิทยาการใหการปรึกษา  ซึ่งเปนการผสมผสานศาสตรทางการพยาบาล  จิตวิทยาการปรึกษาและ
ศาสตรตาง  ๆ  ท่ีเก่ียวของ  นํามาใชในกระบวนการปรึกษาเพ่ือใหบริการปรึกษาอยางเปนองครวม  
นอกจากนี้พยาบาลผูใหการปรึกษายังมีบทบาทในฐานะพยาบาลผูเช่ียวชาญท่ีจะใหการปรึกษา 
แนะนํา แกพยาบาลในหนวยงานตางๆ ใหสามารถนําทักษะดานการปรึกษามาเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการสื่อสารและการดูแลดานจิตสังคมแกผูใชบริการและครอบครัว  รวมทั้งการรับสงตอการ

ปรึกษาจากทีม   สหสาขาวิชาชีพ  ในกรณีผูใชบริการที่มีปญหายุงยากซับซอนและตองการทักษะข้ัน
สูงในการดูแลชวยเหลือผูใชบริการใหไดคุณภาพสูงสุด 
 มาตรฐานการบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ  ประกอบดวย  4  สวน  คือ 
 1. ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ  ประกอบดวย 2 
หมวด  ไดแก 
  1.1 ลักษณะของงานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ   
  1.2 การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
 2. มาตรฐานการบริหารการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ  แบงเปน  7  หมวด  
ไดแก 
  2.1 การนําองคกร 
  2.2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
  2.3 การใหความสําคัญกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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  2.4 การวัด  การวิเคราะห  และการจัดการความรู 
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  2.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
  2.6 การจัดการกระบวนการ 
  2.7 ผลลัพธการดําเนินการ 
  สําหรับการบริหารการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพนั้น  สามารถใชมาตรฐาน
การบริหารการพยาบาลขององคกรพยาบาล  ไปประยุกตเปนแนวทางในการบริหารงานบริการ

พยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพไดท้ัง 7 หมวดดังกลาว  ท้ังนี้เนื่องจากแนวทางการบริหารการ
พยาบาลขององคกรพยาบาลกับของหนวยบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพใชหลักการ   
เดียวกัน  ดังรายละเอียดในบทท่ี  2 
 3. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ  เปนขอกําหนดให

พยาบาลนําไปปฏิบัติการดูแลผูใชบริการตั้งแตเร่ิม เขามาใชบริการในหนวยบริการจนออกจาก

หนวยบริการ  รวมถึงการดูแลตอเนื่องท่ีบาน  แบงเปน  9  มาตรฐาน  ประกอบดวย 
  มาตรฐานท่ี  1 การประเมินปญหาและความตองการ 
  มาตรฐานท่ี  2 การวางแผนการใหบริการปรึกษาสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี  3 การปฏิบัติการใหบริการปรึกษาสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี  4 การประเมินผลการใหบริการปรึกษาสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี  5 การใหบริการปรึกษาสุขภาพตอเนื่อง 
  มาตรฐานท่ี  6 การสรางเสริมสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี  7 การคุมครองภาวะสุขภาพ 
  มาตรฐานท่ี  8 การใหขอมูลและการพิทักษสิทธิผูปวย 
  มาตรฐานท่ี  9 การบันทึกการใหบริการปรึกษาสุขภาพ 
 4. เกณฑช้ีวัดคุณภาพการพยาบาลดานการบริการปรึกษาสุขภาพ  เปนผลของการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล  ท้ังมาตรฐานการบริหารการพยาบาลและมาตรฐานการ

ปฏิบัติการพยาบาล  ซึ่งแบงเปน  4  มิติ  ประกอบดวย 
  มิติท่ี  1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
  มิติท่ี  2 ดานคุณภาพการใหบริการปรึกษา 
  มิติท่ี  3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการบริการปรึกษา 
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  มิติท่ี  4 ดานการพัฒนาองคกร 
 

ลักษณะสําคญัของงานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ 
 
 ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ  คือ  ภาพรวมของ
งานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ  ซึ่งเปนส่ิงสําคัญท่ีมีผลตอการดําเนินการและการ

ปรับปรุงผลการดําเนินงาน  ประกอบดวย 2 สวน  คือ  1)  ลักษณะของงานบริการพยาบาลดาน
การปรึกษาสุขภาพ  2) การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
 
I. ลักษณะของงานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ 
 งานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ  จะตองอธิบายถึงสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติภารกิจของงาน  ดังนี้ 
 1. งานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ  กําหนดแผนภูมิโครงสรางการ

บริหารการพยาบาลเปนปจจุบัน  ระบุหนวยงานในความรับผิดชอบ  สายการบังคับบัญชาและ   
สายการประสานงานของหนวยงานในความรับผิดชอบ  และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 2. ผูบริหารของงานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ คือ พยาบาลวิชาชีพท่ี
ผานการอบรมดานการบริการปรึกษาสุขภาพ  และมีความรูความสามารถในการบริหารการพยาบาล
งานบริการปรึกษาสุขภาพ  ใหบรรลุตามพันธกิจและนโยบายขององคกรพยาบาล 
 3. งานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ กําหนดลักษณะพื้นฐานของหนวยงาน 
ท่ีครอบคลุมประเด็นตาง  ๆ  ดังตอไปนี้ 
  3.1 วัฒนธรรมของหนวยงานที่ครอบคลุมหนวยบริการยอยในความรับผิดชอบ
ของงานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ 
  3.2 เปาประสงคหลักของการบริการพยาบาลท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและ    
เปาหมายขององคกรพยาบาล 
  3.3 พันธกิจของงานท่ีสะทอนใหเห็นถึงการบริหารและการจัดระบบบริการ
พยาบาลและกระบวนการพัฒนาของงานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ 
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  3.4 คานิยมของงานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ (Value)  ท่ี

สะทอนใหเห็นถึงคุณคาในการใหบริการที่ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ตามบริบทของหนวยงาน  เชน 
   3.4.1 ผูใชบริการเปนศูนยกลาง  (Customer  Focus) 
   3.4.2 การบริการที่ปลอดภัยตอผูใชบริการ  (Safety) 
   3.4.3 การทํางานเปนทีม  (Teamwork) 
   3.4.4 คุณธรรมและจริยธรรมการใหบริการ  (Integrity) 
   3.4.5 ความเปนอิสระทางวิชาชีพ  (Autonomy) 
   3.4.6 องคกรแหงการเรียนรู  (Learning  
Organization) 
 4. งานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ  กําหนดขอบเขตการบริการของ

หนวยงานเปนปจจุบันและครอบคลุมการใหบริการพยาบาล  ดังนี้ 
  4.1 การบริการปรึกษาสุขภาพท่ัวไป 
  4.2 การบริการปรึกษาสุขภาพโรคเร้ือรัง 
  4.3 การบริการปรึกษาพฤติกรรมสุขภาพ 
  4.4 การบริการปรึกษาผูใชบริการที่สงตอจากทีมสุขภาพ 
  4.5 การบริการปรึกษาตอเนื่อง 
  4.6 การบริการปรึกษาในการรักษาพยาบาลเฉพาะ 
  4.7 การใหขอมูลและการพิทักษสิทธิผูปวย 
 5. งานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ  กําหนดขอบเขตการบริหารงาน

ครอบคลุมการใหบริการพยาบาล  ในประเด็นตอไปนี้ 
  5.1 การกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดบริการพยาบาล 
  5.2 การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
  5.3 การจัดการและการพัฒนากําลังคนดานการพยาบาล 
  5.4 การจัดการทรัพยากรเก่ียวกับ อุปกรณ เคร่ืองมือ  สถานท่ีและ

งบประมาณ 
  5.5 การบริหารจัดการตนทุนดานการพยาบาล 
  5.6 การติดตาม  กํากับการปฏิบัติงานของพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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  5.7 การจัดการความปลอดภัย 
  5.8 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาล 
  5.9 การสนับสนุนการทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 
  5.10 การสนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยมาใช 
  5.11 การสรางการมีสวนรวมกับองคกรในชุมชนและสังคม 
  5.12 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน 
 6. งานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ กําหนดแนวทางและกระบวนการ

ใหบริการพยาบาลแกผูใชบริการท่ีครอบคลุมการบริการพยาบาล  ท้ังผูปวยในและผูปวยนอก  
รวมถึงการสรางเสริมสุขภาพตอเนื่องไปสูในชุมชน 
 7. งานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ ระบุลักษณะโดยรวมของบุคลากร

ทางการพยาบาลตามความเปนจริงในปจจุบัน  เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของงาน โดยกําหนดให
ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
  7.1 จํานวน  ชวงอายุ  เพศ  และวุฒิการศึกษา 
  7.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหนาท่ี เชน ความแตกตาง

ทางดานวัฒนธรรม  และสายงานตาง ๆ  ซึ่งอาจจะมีผลตอการปฏิบัติงาน 
  7.3 ขอกําหนดพิเศษทางดานสุขภาพ ความปลอดภัย และอ่ืน ๆ เชน บุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโรคติดตอ จําเปนตองไดรับการปองกันและตรวจสุขภาพอยางตอเนื่อง 
 8. งานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ กําหนดทรัพยากรดานการจัดการท่ี
สําคัญท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงานใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ตอไปนี้ 
  8.1 อาคารและสถานท่ี 
  8.2 จุดท่ีใหบริการตาง ๆ 
  8.3 เคร่ืองใชสํานักงานและเคร่ืองคอมพิวเตอร 
  8.4 เคร่ืองมือทางการแพทย 
  8.5 เทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
  8.6 ทรัพยากรดานการจัดการอ่ืน ๆ  ท่ีสําคัญของแตละแหง 
 9. งานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ  กําหนดกฎระเบียบ  ขอบังคับท่ี
สําคัญ  รวมท้ังกฎหมายตาง ๆ  ท่ีหนวยงานใชเปนกฎระเบียบพิเศษ และมีความสําคัญตองานหลัก
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ของหนวยงาน  (ไมรวมกฎระเบียบท่ัวไปท่ีบังคับกับทุกสวนราชการ)  โดยครอบคลุมกฎระเบียบ  
ขอบังคับ  ไดแก 
  9.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2540 
  9.2 แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการ
พยาบาล 
  9.3 แนวทางปฏิบัติดานสิทธิผูปวยสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล 
  9.4 กฎระเบียบและขอบังคับอ่ืน ๆ  ท่ีสําคัญสําหรับการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลของแตละแหง 
 
II. การปรับปรุงผลการดําเนินงานของงานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ 
 1. งานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ  กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการ
ดําเนินการของหนวยงานอยางตอเนื่อง  เชน  การปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยใช Public 
Sector  Management  Quality  Award  (PMQA),  Nursing  
Quality  Assurance  (QA)  เปนตน 
 2. งานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ กําหนดแนวทางการประเมินและ

ปรับปรุงกระบวนการทํางานหลักอยางเปนระบบ  เชน  การวัดจากจุดคุมทุน  การวัดความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ  เปนตน 
 3. งานบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ  กําหนดแนวทางในการเรียนรูและ
แลกเปล่ียนเรียนรูภายในองคกร  (Learning  Organization)  อยางเปนระบบ  เชน  
แนวทางการจัดการความรูภายในองคกร  (Knowledge  Management)  เปนตน 
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มาตรฐานที่  

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลดานการบริการปรึกษาสุขภาพ 
 
  การประเมินปญหาและความตองการ 
 
 พยาบาลวิชาชีพผูใหการปรึกษา ประเมินปญหาและความตองการของผูใชบริการ

อยางถูกตองและครอบคลุม 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลของผูใชบริการ  จากแหลงตาง ๆ  ตอไปนี ้
  1.1 ประวัติในอดตีท่ีเก่ียวของ  ประกอบดวย 
   1.1.1 ประวัติสวนตัว  เชน  เพศ  อายุ  การศึกษา  ฯลฯ 
   1.1.2 ประวัติความเจ็บปวยในอดตีท้ังดานรางกาย  จิตใจ และจิตสังคม  
รวมท้ังการรักษาพยาบาลและการรับบริการปรึกษาท่ีผานมา 
   1.1.3 ประวัติครอบครัวและพันธกุรรม 
  1.2 ขอมูลผลการตรวจและภาวะสุขภาพในปจจุบันจากขอมูลตาง ๆ  ตอไป 
   1.2.1 การวินิจฉัยเบือ้งตนของแพทย 
   1.2.2 การสงตอเพ่ือรับการบริการปรึกษาคร้ังนี ้
   1.2.3 ผลการตรวจพิเศษ  การตรวจทางหองปฏิบัติการ และผลการ

ทดสอบทางจิตวิทยา 
   1.2.4 ดานจิตสังคม  การทํางาน  และสัมพันธภาพทางสังคม 
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   1.2.5 ภาวะสุขภาพทางกายและการตรวจรางกาย 
   1.2.6 การประเมินดานครอบครัว 
   1.2.7 การสัมภาษณและสังเกตผูใชบริการ  ผูเก่ียวของ  และผูดูแล 
 2. ประเมินปญหาและความตองการการปรึกษาจากประวัตขิองผูใชบริการ  โดยการ
ใชกระบวนการใหการปรึกษาในข้ันตอนตาง ๆ  ไดแก การสรางสัมพันธภาพและตกลงบริการ  การ
สํารวจปญหาและความตองการ  การทําความเขาใจปญหา  สาเหตุและความตองการ 
 3. เปดโอกาส/เปดประเดน็ใหผูใชบริการ  ไดพูดถึงปญหา/ความตองการหารือ
เร่ืองท่ีตองการปรึกษา 
 4. วิเคราะหขอมูลโดยการมีสวนรวมของผูใชบริการ เก่ียวกับปญหาและความ

ตองการการบริการปรึกษา  ในประเด็นดังนี้ 
  4.1 ลักษณะปญหา 
  4.2 ความเรงดวน 
  4.3 ความรุนแรง 
  4.4 ประโยชน 
  4.5 ความเปนไปไดท่ีจะแกปญหา 
 5. สรุปประเด็นปญหาและจัดลําดบัปญหาและความตองการของผูใชบริการ  เพ่ือ
วางแผนแกปญหา 
 6. บันทึกขอมูลการประเมินปญหาและความตองการของผูใชบริการ เปน         
ลายลักษณอักษรตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 ผูใชบริการไดรับการประเมินปญหาและความตองการ  ตามลําดับความสําคัญได

อยางถูกตองและครอบคลุม 
 
  การวางแผนการใหบริการปรึกษาสุขภาพ 
 
 พยาบาลวิชาชีพผูใหการปรึกษา  วางแผนการใหบริการปรึกษาสุขภาพท่ีตอบสนอง
ตอปญหาและความตองการของผูใชบริการ 

มาตรฐานที่  2 
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 แนวทางปฏิบัติ 
 1. สนับสนนุชวยเหลือ  เสนอแนะทางเลือกใหผูใชบริการไดใชศักยภาพของตนเอง
ในการคนหาวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
 2. สงเสริมใหผูใชบริการไดพิจารณาขอด ีขอเสียแตละทางเลือก  เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือก 
 3. เปดโอกาสใหผูใชบริการตัดสินใจเลือกวิธกีารแกไขโดยคํานึงถึงแรงจงูใจ และ

การสนับสนนุทางสังคม 
 4. เปดโอกาสใหผูใชบริการ  มีสวนรวมในการวางแผนการใหบริการปรึกษาสุขภาพ 
 5. นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินและการตดัสินใจของผูใชบริการมากําหนด
แผนการใหบริการปรึกษาสุขภาพเปนรายบคุคล  ตามปญหาความตองการและความเรงดวน 
 6. ติดตอส่ือสารและประสานการวางแผนการใหบริการปรึกษาสุขภาพกับทีม     
สหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 
 7. บันทึกการวางแผนการใหบริการปรึกษาสุขภาพเปนลายลักษณอักษร  ตาม

แบบฟอรมท่ีกําหนด 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูใชบริการเขาใจ  ยอมรับและมีสวนรวมในการตดัสินใจวางแผนการแกไข

ปญหา 
 2. ผูใชบริการไดรับการวางแผนใหบริการปรึกษาท่ีตอบสนองความตองการอยาง
เหมาะสมตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
  การปฏิบัติการใหบริการปรึกษาสุขภาพ 
 
 พยาบาลวิชาชีพผูใหการปรึกษา  ปฏิบัติการใหบริการปรึกษาสุขภาพไดตามแผน 
สอดคลองกับปญหา  ความตองการ  และความคาดหวังของผูใชบริการ 
 
 แนวทางปฏิบัติ 

มาตรฐานที่  3 
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 1. เลือกใชเคร่ืองมือ/แนวทาง/มาตรฐานท่ีเก่ียวของในการใหบริการปรึกษาท่ี    
เหมาะสมกับผูใชบริการแตละราย  โดยใช 
  1.1 แบบสอบถาม 
  1.2 ส่ือการสอน  วัสดุ  สาธติการใหความรูเก่ียวกับโรค/สุขภาพ 
  1.3 แนวทาง/มาตรฐานกระบวนการใหการปรึกษา  เชน  ตามกลุมเปาหมาย
หรือตามปญหาเฉพาะเร่ือง 
 2. ปฏิบัติการใหบริการปรึกษาที่สอดคลองและเฉพาะเจาะจงกับผูใชบริการ
รายบุคคลและรายกลุมตามแผนท่ีกําหนด  ท่ีตอบสนองกับปญหาและความตองการตามมาตรฐาน
การใหบริการปรึกษาของแตละประเภท  ดังนี ้
 
  2.1 กรณีใหการปรึกษารายบคุคล 
   2.1.1 จัดสถานท่ีใหบริการปรึกษาใหเหมาะสมตามสภาพผูใชบริการ
และถูกตองตามหลักการ 
   2.1.2 สรางสัมพันธภาพทีด่ีขณะใหบริการปรึกษา  รวมท้ังตกลงบริการ  
(Structuring)  กับผูมาใชบริการปรึกษาในประเดน็ดังนี ้
    1) หัวขอท่ีจะสนทนา 
    2) เปาหมายและวัตถุประสงคของการบริการปรึกษา 
    3) เวลาท่ีใชในการบริการปรึกษา  ประมาณ  30–50  นาที 
    4) การรักษาความลับ 
    5) บทบาทของผูใหการปรึกษาและผูใชบริการ 
    6) ประโยชนท่ีไดรับจากการใหบริการปรึกษา 
   2.1.3 ใหบริการปรึกษาดวยทาทีเปนมิตร รวมรับความรูสึก 
(Empathy)  และมีการยอมรับผูใชบริการอยางไมมีเง่ือนไข 
   2.1.4 ใชคําถาม/ทักษะท่ีชวยใหผูใชบริการเขาใจถึงปญหา  สาเหตุและ
แนวทางแกไขปญหา 
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   2.1.5 ผสมผสานทักษะท่ีชวยใหผูใชบริการไดแนวทางแกไขปญหาท่ี
หลากหลาย  และพิจารณาขอด ี ขอเสีย  ของทุกแนวทาง  กอนตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา
ดวยตนเอง 
   2.1.6 ประยุกตใชเทคนิคการปรึกษาข้ันสูง  อยางเหมาะสมกับสภาพ

ปญหาของผูใชบริการ 
   2.1.7 ใหโอกาสผูใชบริการสอบถามและทําความเขาใจกับแนวทางแกไข
ปญหานั้น  โดยใหเวลาในการปรึกษาอยางนอย  30  นาทีตอราย 
   2.1.8 สาธติการปฏิบัต/ิแจกเอกสาร  แผนพับ  ประกอบการใหขอมูล
ทางสุขภาพ  สอดคลองกับความตองการ  ขอมูลและปญหาสุขภาพของผูใชบริการแตละราย 
   2.1.9 บันทึกการปฏิบัติการใหบริการปรึกษาสุขภาพแกผูมาใชบริการ    
ทุกราย 
   2.1.10 ประสานความรวมมือกับทีมสุขภาพ  ในเร่ืองการใหขอมูล

เพ่ือประโยชนตอการดแูลอยางตอเนื่อง 
  2.2 กรณีใหบริการปรึกษารายกลุม 
   2.2.1 จัดกลุมผูใชบริการตามคุณลักษณะท่ีกําหนด  โดยมีสมาชิก

ระหวาง  5-12  คน 
   2.2.2 กําหนดสถานที่และความถีต่ามความเหมาะสม  และตามสภาพ

ปญหาของกลุม 
   2.2.3 กําหนดระยะเวลาในการทํากลุม ใชเวลาอยางนอย 30 นาที 
   2.2.4 เตรียมสมาชิกกอนเขากลุม  โดย 
    1) ประเมินความพรอมทางดานรางกาย  จิตใจ และความสมัคร
ใจในการเขากลุม 
    2) ช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํากลุม 
   2.2.5 จัดท่ีนั่งในลักษณะที่ใหสมาชิกไดมีปฏิสัมพันธกันกอนอยางท่ัวถึง 
   2.2.6 ดําเนนิการกลุมเปนข้ันตอน  ดังตอไปนี ้
    1) ข้ันเร่ิมตน 
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     (1) สรางสัมพันธภาพพืน้ฐานใหเกิดการไววางใจอยาง   
แทจริง 
     (2) ใหสมาชิกทําความรูจักซึ่งกันและกัน พรอมกับเปดเผย
ตนเอง 
     (3) ชวยใหสมาชิกสํารวจและกําหนดเปาหมายของตนเอง 
    2) ข้ันทํางาน 
     (1) ผสมผสานทักษะท่ีชวยใหสมาชิกแลกเปล่ียน      
ประสบการณ  ความรูสึกและมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
     (2) วิเคราะหสวนขาดของขอมูลดานสุขภาพท่ีจําเปน  และ
ใหสมาชิกแลกเปล่ียนความคิดเห็น  พรอมท้ังใหขอมูลท่ีถูกตอง 
     (3) สนับสนนุและกระตุนใหสมาชิกวางแผนและ/หรือ    
แกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม 
    3) ข้ันปดกลุม 
     (1) ใหสมาชิกรวบรวมและสรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูจากกลุม  
เพ่ือนําไปใชประโยชนในสถานการณจริงของแตละกลุม 
     (2) สนับสนนุใหกําลังใจแกสมาชิกทุกคนอยางเหมาะสม 
     (3) วิเคราะหปญหาและความตองการของสมาชิกแตละคน  
เพ่ือใหบริการปรึกษารายบุคคลหรือใหคําแนะนาํหรือชวยเหลือในส่ิงท่ีสมาชิกบางคนยังตองการ

ภายหลังปดกลุม 
     (4) สาธติการปฏิบัต/ิแจกเอกสารแผนพับประกอบการให
ขอมูลดานสุขภาพตรงกับปญหาสุขภาพของสมาชิกแตละราย 
 3. การยุติบริการปรึกษา 
  3.1 ประเมินความพรอมของรางกายและจติใจกอนยุติการปรึกษา 
  3.2 แจงใหผูใชบริการทราบถึงการยุติการบริการปรึกษา พรอมใหขอมูล/
ความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเอง 
  3.3 เปดโอกาสใหผูใชบริการและครอบครัว  มีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
สงตอการรักษา  (กรณีตองยุติบริการปรึกษาเพ่ือท่ีสงตอการรักษา) 
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  3.4 ประสานขอมูลสุขภาพแกหนวยงานท่ีตองสงตอ  เพ่ือการดูแลตอเนื่อง 
  3.5 เตรียมความพรอมของผูใชบริการ  ท้ังรางกายและจิตใจ  เพ่ือการสงตอ
การรักษา 
 4. บันทึกขอมูลปฏิบัติการใหบริการปรึกษาอยางครบถวนและตอเนื่อง 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูใชบริการลดความวิตกกังวลภายหลังการรับบริการปรึกษาสุขภาพ 
 2. ผูใชบริการมีแนวทางการปฏิบัติหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือแบบแผนดาํเนนิ
ชีวิตท่ีสอดคลองกับภาวะสุขภาพ 
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  การประเมินผลการใหบริการปรึกษาสุขภาพ 
 

 พยาบาลวิชาชีพผูใหการปรึกษา ประเมินผลการใหบริการปรึกษาและยุติการ

ใหบริการปรึกษาอยางเหมาะสมกับปญหาและความตองการของผูใชบริการ 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประเมินผลการตอบสนองตอการใหบริการปรึกษา ตามเปาหมายและผลลัพธ        
ท่ีพึงประสงค  โดย 
  1.1 ประเมินการตอบสนองของผูใชบริการตอการใหบริการปรึกษาทันทีอยาง
เหมาะสม  โดยสังเกตความผอนคลายของผูใชบริการและสอบถาม เพ่ือทบทวนความเขาใจ

แนวทางปฏิบตัิในการแกปญหาในสถานการณจริง 
  1.2 ประเมินปญหาท่ียังคงตองใหการปรึกษา  เปาหมาย  แนวทางแกไขและ
ผลลัพธท่ีพึงประสงคของการใหการปรึกษา 

  1.3 ทบทวนแผนปฏิบัติการและแนวทางการแกไขปญหาใหมในการแกป ัญหา

ท่ีเหมาะสม  กรณีการตอบสนองไมบรรลเุปาหมาย 
  1.4 เปดโอกาสใหผูใชบริการมีสวนรวมในการรับรูการประเมินผลการใหการ
ปรึกษา 
  1.5 สงตอการดูแลไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ในสถานการณท่ีการใหการ

ปรึกษาเกินขอบขายในการชวยเหลือ  หรือถาดาํเนินการตอไปอาจเกดิผลเสีย  เชน  เกิดการพ่ึงพา  
ไมรวมมือ  สถานการณท่ีกอใหเกิดอันตราย  เชน  ภาวะคลุมคล่ัง  อาการทางจติเวช  ท่ีเกินขีด
ความสามารถของผูใหบริการปรึกษา  เปนตน 
 2. ปรึกษาหารือกับทีมบริการปรึกษาสุขภาพ ในการวิเคราะหประสิทธิผลของการให
การปรึกษา 
 3. บันทึกการประเมินผลการใหบริการปรึกษาเปนลายลักษณอักษรตามแบบฟอรม
ท่ีกําหนด 
 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูใชบริการไดรับการประเมินการตอบสนอง เพ่ือปรับแนวทางการใหบริการ

ปรึกษาบรรลุเปาหมายตามท่ีตองการอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่  4 
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 2. ผูใชบริการไดรับบริการปรึกษาอยางเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ 
 

   การใหบริการปรึกษาสุขภาพตอเน่ือง 
 

 พยาบาลวิชาชีพผูใหการปรึกษา วางแผนการจําหนายเพ่ือการใหบริการปรึกษา     
ตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. จําแนกและจัดกลุมผูใชบริการเพ่ือการดูแลตอเนื่อง  ดังนี้ 
  1.1 กรณีจําเปนตองนัดมารับบริการการใหการปรึกษาตอเนื่อง 
  1.2 กรณีท่ียุติการปรึกษา  แตจาํเปนตองไดรับการดแูลตอเนื่องในชุมชน 
  1.3 กรณีท่ีมีปญหายุงยาก  ซับซอนและตองสงตอหนวยงานที่เก่ียวของ 
 2. ประเมินความสําเร็จของการใหบริการปรึกษา  การชวยเหลือทางสังคม/ชุมชน 
และการสนบัสนนุจากแหลงประโยชนตาง  ๆ  เพ่ือการดูแลตอเนื่อง  ดังนี้ 
  2.1 ประเมินความพรอมผูใชบริการในการปรับตัว  การมีทักษะการแกปญหา
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงคกอนจําหนาย  (การยุติการปรึกษา) 
  2.2 ประเมินสภาพปญหาหนวยงาน สรุปปญหาและการบริการปรึกษาเบื้องตน
ท่ีใหแกผูใชบริการ 
  2.3 เปดโอกาสใหผูใชบริการรับทราบ  การตัดสินใจทางเลือก  กรณีการยุติ
บริการปรึกษา  (จําหนาย)  และการสงตอ 
  2.4 ประเมินการชวยเหลือทางสังคม/ชุมชน  และการสนับสนุนจากแหลง

ประโยชนตาง ๆ  เพ่ือการดูแลตอเนื่อง 
  2.5 ประสานงานและวางแผนเตรียมความพรอมการดูแลตอเนื่อง และการ   
สงตอผูใชบริการแกทีมสหสาขาวิชาชีพ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามแนวทางที่กําหนด โดยประสาน
เก่ียวกับ 
   2.5.1 ขอมูลท่ัวไปของผูใชบริการ 
   2.5.2 การใหการปรึกษาตอเนื่องของทีมสหสาขาวิชาชีพ/หนวยงาน 
   2.5.3 การจัดหาแหลงประโยชนท่ีเหมาะสมแกผูใชบริการ 
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  2.6 ใหขอมูลและความรูแกผูใชบริการและครอบครัว  เก่ียวกับระบบการ

บริการปรึกษาตอเนื่องและขอมูลของหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของ  ท่ีผูใชบริการจะไปรับการ

ปรึกษาและดแูลตอเนื่อง 
 3. บันทึกขอมูลการใหบริการปรึกษาและการสงตอ  อยางครอบคลุมเปนลาย

ลักษณอักษรตามแบบฟอรมท่ีกําหนดของหนวยงาน 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูใชบริการปรึกษาไดรับการดูแลแกไขปญหาการใหบริการปรึกษาอยางตอเนื่อง 
 2. ลดความซํ้าซอนของการใหบริการปรึกษาจากทีมสุขภาพและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
  การสรางเสริมสุขภาพ 
 
 พยาบาลวิชาชีพผูใหการปรึกษา ปฏิบัติการพยาบาลสรางเสริมสุขภาพผูใชบริการ

สอดคลองกับปญหาและความตองการ 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ใชขอมูลจากการประเมิน  คนหาผูใชบริการ  ท่ีมีความตองการ/จําเปนในการ
สรางเสริมสุขภาพ 
 2. จัดกลุมผูใชบริการเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 
 3. กําหนดแผนการสรางเสริมสุขภาพท้ังดานรางกายและจติใจ  ใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับปญหาและความตองการของผูใชบริการ 
 4. จัดกิจกรรมการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  โดยเลือกใหเหมาะสมกับ

ผูใชบริการแตละคน  ในกิจกรรมดานตาง  ๆ  ดังนี ้
  4.1 กิจกรรมการออกกําลังกาย 
  4.2 กิจกรรมการสรางเสริมการเผชิญความเครียด 
  4.3 กิจกรรมการผอนคลาย 
  4.4 กิจกรรมเครือขายสังคม  และการตั้งกลุมชวยเหลือ 
  4.5 กิจกรรมใหความรู 
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  4.6 กิจกรรมจัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศท่ีด ี ท้ังท่ีบานและที่ทํางาน 
  4.7 กิจกรรมดานโภชนาการ 
 5. ทบทวน/ปรับปรุงแผนการสรางเสริมสุขภาพดานรางกายและจิตใจใหเปน
ปจจุบัน 
 6. ประเมินสรุปผลการสรางเสริมสุขภาพ 
 7. บันทึกขอมูลกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพท่ีใหแกผูใชบริการ  และการ

ประเมินผลการใหบริการ 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 ผูใชบริการไดรับการสรางเสริมสุขภาพท้ังดานรางกายและจิตใจ  อยางเหมาะสมตาม
ปญหาและความตองการ 
 
  การคุมครองภาวะสุขภาพ 
 
 พยาบาลวิชาชีพผูใหการปรึกษา ปฏิบัติการพยาบาลในการคุมครองภาวะสุขภาพของ
ผูใชบริการเพ่ือความปลอดภัยของผูใชบริการ 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ใชขอมูลจากการประเมินผูใชบริการปรึกษา เพ่ือคนหาความตองการการ       
คุมครองภาวะสุขภาพจากอันตราย  ท้ังดานเคมี  ชีวภาพ  กายภาพ  และส่ิงแวดลอมทางสังคม 
 2. กําหนดแผนการคุมครองภาวะสุขภาพจากอันตราย  ท้ังดานเคมี ชีวภาพ      
กายภาพ  และส่ิงแวดลอมทางสังคม  ตามความเหมาะสมของผูใชบริการปรึกษาแตละราย 
 3. ปฏิบัติการตามแผนเพ่ือการปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได ท้ังดานเคมี        
ชีวภาพ  กายภาพ  และส่ิงแวดลอมทางสังคม  เชน  การฆาตัวตาย  การทํารายตัวเอง  การสูญเสีย
หรือถูกทํารายจิตใจ  การเกิดภาวะกระทบกระเทือนดานจิตใจ  การเกิดอุบัติเหตุ  การประสบภัย
จากสารเคมีอันตราย  เปนตน 
 4. วางแผนจดัส่ิงแวดลอมเพ่ือคุมครองภาวะสุขภาพของผูใชบริการ  ท้ังท่ีบานและ
ท่ีทํางานรวมกันกับผูใชบริการ 
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 5. ประเมินผลและสรุปการปฏิบัต ิ  เพ่ือการปองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนท้ังรางกาย  
จิตใจ  และสังคม 
 6. บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาล  เพ่ือการคุมครองภาวะสุขภาพอยาง

ครบถวน 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 ผูใชบริการปลอดภัยจากอันตรายหรือสภาพแวดลอมท่ีสามารถปองกันได  ซึ่งท่ีมี  
ผลเสียตอสุขภาพ 
 
  การใหขอมูลและการพิทักษสิทธิผูปวย 
 
 พยาบาลวิชาชีพผูใหการปรึกษา ปฏิบัติการใหบริการปรึกษาโดยเคารพในศักดิ์ศรี   
และคุณคาของความเปนมนุษย  ตลอดจนการคุมครองสิทธิผูใชบริการตามขอบเขตบทบาทความ
รับผิดชอบ 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวทางปฏิบตัท่ีิกําหนดเกี่ยวกับการพิทักษสิทธิผูปวย
ท่ีสําคัญของหนวยงาน  เหมาะสมกับปญหาและความตองการของผูใชบริการ  ดังนี ้
  1.1 การใหขอมูล/บอกกลาว  ยินยอมรับการบริการปรึกษา 
  1.2 การใหขอมูลท่ีจําเปนเก่ียวกับการบริการปรึกษา 
  1.3 การเผยแพรขอมูล  เพ่ือใชในการศึกษาวิจัย  เชน  เทปอัดเสียง  ขอมูล
การบริการปรึกษา 
  1.4 การรักษาความลับของผูใชบริการปรึกษา 
  1.5 การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมไมขัดแยงความเช่ือ  วัฒนธรรม 
  1.6 การปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 2. ใหบริการปรึกษา  โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณของการ
ใหบริการปรึกษา 
 3. ใหบริการปรึกษาดวยพฤติกรรมบริการที่คํานึงถึงความเสมอภาค  ความเทา

เทียมกัน  ใหเกียรติ  คํานึงสิทธิความเปนมนุษยและปจเจกบุคคล  โดยดาํเนินการดังนี ้
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  3.1 ใหการตอนรับ  ทักทาย ณ จุดบริการดวยบรรยากาศอบอุน  มารยาทท่ีดี
เหมาะสม  สรางสัมพันธภาพที่ดี 
  3.2 ใหขอมูล  ข้ันตอนการบริการปรึกษา  ไดแก 
   3.2.1 การรักษาความลับ 
   3.2.2 กฎ  ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
   3.2.3 ลักษณะงานบริการ/ขอบเขตการใหการปรึกษา 
   3.2.4 ตารางเวลาการใหบริการ 
   3.2.5 การนัดหมายบริการปรึกษา 
  3.3 ใหขอมูลแกผูใชบริการถงึประโยชนและผลของการใชบริการปรึกษา 
  3.4 อธิบาย  ช้ีแจง  เปาหมาย  วัตถุประสงค และข้ันตอนท่ัวไปของการ
บริการปรึกษา  ใหเขาใจชัดเจนกอนบริการปรึกษา 
  3.5 ใหขอมูลผูใชบริการเขาใจสิทธิพึงมี  ในแตละข้ันตอนของการบริการ

ปรึกษาเก่ียวกับสิทธิการเขาถึงบริการและสิทธิการถอนตัวและยุติการบริการปรึกษา 
  3.6 ใหขอมูลช่ือ  นามสกุล  ผูใหบริการปรึกษา 
  3.7 กรณีผูใชบริการไมสมัครใจยินยอมการบริการปรึกษา  ผูใหบริการตองไม
บังคับดวยวิธกีารใด  ๆ 
  3.8 เคารพสิทธิผูใชบริการในการเลือกตัดสินใจ  ไมเปดเผยขอมูลแกบุคคล

อ่ืน  ยกเวนทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือผูรับผิดชอบหลักท่ีเก่ียวของ 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. ผูใชบริการเขาใจสิทธิและผลประโยชนของตน 
 2. ผูใชบริการไดรับการเคารพ  คุมครองสิทธิอยางเหมาะสม 
 
  การบันทึกการใหบริการปรึกษาสุขภาพ 
 
 พยาบาลวิชาชีพผูใหการปรึกษา บันทึกขอมูลการใหบริการปรึกษาอยางมีคุณภาพ  
เพ่ือส่ือสารกับทีมงานและทีมสหสาขาวิชาชีพ  และสามารถใชเปนหลักฐานทางกฎหมายได 
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 แนวทางปฏิบัติ 
 1. กําหนดแนวทางและแบบฟอรมการบันทึกทางการพยาบาล 
 2. บันทึกการใหบริการปรึกษา  ภายหลังกระบวนการใหบริการปรึกษาเสร็จส้ินตาม
แนวทางการบนัทึกและแบบฟอรมการบันทึกของหนวยงาน 
 3. การบันทึกการใหบริการปรึกษาตองคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณ
การใหการปรึกษา  โดยปฏิบัตดิังนี ้
  3.1 การเก็บรักษาความลับของขอมูลสวนตัว  เวชระเบียนของผูใชบริการ 
  3.2 การเปดเผยขอมูลสูสาธารณะดานการศกึษา/วิจัยในรูปแบบตาง ๆ  อยาง
เหมาะสม 
 4. บันทึกการใหการปรึกษา  สะทอนถึงการใชกระบวนการพยาบาล  ประกอบดวย 
  4.1 การประเมินสภาพปญหาและความตองการ 
  4.2 การวางแผนใหบริการปรึกษา 
  4.3 การปฏิบัติการใหบริการปรึกษาและระยะเวลาในการใหบริการ 
  4.4 การประเมินผลการใหบริการ 
  4.5 การดูแลตอเนือ่ง/หนวยงานท่ีจะสงตอ 
  4.6 วันเวลานดัหมาย 
  4.7 ช่ือ – สกุล  ผูใหบริการ 
 5. ขอความท่ีบันทึกกะทัดรัด  ไดใจความ  สามารถส่ือในทีมสหสาขาวิชาชีพ และ
เปนหลักฐานทางกฎหมายได 
 6. ตรวจสอบความถูกตองของบันทึกการใหบริการปรึกษา 
 7. นําผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกไปพัฒนาการใหบริการปรึกษา 
 
 ผลลัพธที่คาดหวัง 
 1. พยาบาลวิชาชีพผูใหการปรึกษา  บันทึกการใหบริการปรึกษา  ถูกตอง  สมบูรณ  
ชัดเจน  และครอบคลุม 



บ
ทที ่10 งานบริการปรึกษาสุขภาพ 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 332 

 2. บันทึกการใหบริการปรึกษา  สามารถใชเปนแนวทางในการใหบริการปรึกษาได
อยางตอเนื่องและเหมาะสม 
 3. บันทึกการใหบริการปรึกษา  สามารถส่ือสารกับทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  และเปนหลักฐานทางกฎหมายได 
 
 
 

เกณฑชี้วัดคณุภาพการพยาบาลดานการบริการปรึกษาสุขภาพ 
 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที่  1 ดานประสิทธผิลตามพันธกิจ   
1. รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุ 100% 1. จํานวนแผนงาน/โครงการ 

 ตามเปาหมาย      ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

   จํานวนแผนงาน/โครงการ 
              ท้ังหมด 

   

มิติที่  2 ดานคุณภาพการใหบริการ   
  ปรึกษา   

1. รอยละของผูใชบริการมีความวิตก 80% 1. จํานวนผูใชบริการที่มีความ 
 กังวลลดลง  ภายหลังรับบริการปรึกษา  วิตกกังวลลดลงภายหลังรับ 
 แตละคร้ัง     บริการปรึกษาแตละคร้ัง 

   จํานวนผูใชบริการทั้งหมด 

2. รอยละของผูใชบริการสามารถวางแผน 80% 2. จํานวนผูใชบริการที่สามารถ 

 การดําเนินชีวิตของตนเองไดอยาง  วางแผนดําเนนิชีวิตของตน 
 เหมาะสม  ภายหลังรับบริการปรึกษา   ไดอยางเหมาะสมภายหลัง 

 แตละคร้ัง  รับบริการปรึกษาแตละคร้ัง 
  จํานวนผูใชบริการทั้งหมด 

x  100 

x  100 

x  100 

x  100 
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3. รอยละของผูใชบริการปรึกษา 80% 3. จํานวนผูใชบริการปรึกษา 

 มาตามนดั          ท่ีมาตามนัด 

  จํานวนผูใชบริการปรึกษา 
       ท่ีนัดหมายท้ังหมด 

   
   
   
 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

4. การรองเรียนของผูใชบริการ   
 4.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0  4.1 ตรวจสอบจากเอกสาร 

  การละเมิดสิทธิของผูใชบริการ    ขอรองเรียนเก่ียวกับการ 

  ละเมิดสิทธิของผูใชบริการ

 4.2 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0  4.2 ตรวจสอบจากเอกสาร 

  พฤติกรรมบริการของบุคลากร    ขอรองเรียนเก่ียวกับ 

  ทางการพยาบาล  พฤติกรรมบริการของบุคลากร

    ทางการพยาบาล 

 4.3 รอยละของการแกไข  และ/หรือ 100%  4.3 จํานวนขอรองเรียน 
  การตอบกลบัขอรองเรียนของ    ท่ีไดรับการแกไข/ 
  ผูใชบริการ        ตอบกลับ 

       จํานวนขอรองเรียนท้ังหมด 

5. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ 85% 5. ผลรวมของคะแนนความ 

 ตอบริการปรึกษา          พึงพอใจ 
    ผลรวมคะแนนเต็มของ 

       แบบสอบถาม 
6. รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนได 85% 6.   ผลรวมของคะแนน 
 สวนเสียตอบริการปรึกษา        ความพึงพอใจ 

   ผลรวมคะแนนเต็มของ 

x  

x  

x  
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     แบบสอบถาม 
   

   
   
   
   
   
 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที ่ 3 ดานประสิทธภิาพของการ   
  ปฏิบัติการบริการปรึกษา   
1. ผลิตภาพ  (Productivity)  ของ 90-

110% 
1. จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 

 หนวยงานอยูในเกณฑมาตรฐาน           ท่ีตองการ 
   จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 

                 จริง 

2. รอยละของผูใชบริการ  ใชเวลารอคอย 100% 2.  จํานวนผูใชบริการที่ใชเวลา 
 รับการปรึกษา  ไมเกิน  1  ช่ัวโมง   รอคอยรับการปรึกษาไมเกิน 

              1  ช่ัวโมง 
  จํานวนผูมาใชบริการปรึกษา 
               ท้ังหมด 

3. รอยละของพยาบาลผูใหการปรึกษา 100% 3. จํานวนพยาบาลผูใหการ 

 ใชกระบวนการใหการปรึกษาขณะให   ปรึกษาท่ีใชกระบวนการ 

 บริการปรึกษา     ใหการปรึกษาขณะให 

         บริการปรึกษา 

     จํานวนพยาบาลผูให 

      การปรึกษาทั้งหมด 

4. รอยละของพยาบาลผูใหการปรึกษา 100% 4.   จํานวนพยาบาลผูใหการ 

x  

x  

x  

x  
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 ปฏิบัตติามแนวทาง/มาตรฐานการ   ปรึกษาปฏิบัตติามแนวทาง/ 

 บริการปรึกษา  มาตรฐานการบริการปรึกษา 
     จํานวนพยาบาลผูใหการ 

        ปรึกษาทั้งหมด 
   
   
   
   
 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที่  4 ดานการพัฒนาองคกร   

1. รอยละของพยาบาลผูใหบริการปรึกษา 80% 1.  จํานวนพยาบาลผูใหการ 

 ผานการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ  ปรึกษาท่ีมีสมรรถนะตาม 
 ท่ีกําหนด         เกณฑท่ีกําหนด 

  จํานวนพยาบาลผูใหการ 
  ปรึกษาท่ีไดรับการประเมิน 
      สมรรถนะท้ังหมด 
2. รอยละของพยาบาลผูใหการปรึกษา 100% 2. จํานวนพยาบาลผูใหการปรึกษา 
 ไดรับการอบรมเก่ียวของกับงานท่ี     ไดรับการอบรมเก่ียวของกับ 

 รับผิดชอบ เฉลี่ยอยางนอย  10  วัน/   งานท่ีรับผิดชอบเฉลี่ยอยางนอย 

 คน/ป             10 วัน/คน/ป 
     จํานวนพยาบาลผูใหการ 

       ปรึกษาท้ังหมด 
3. รอยละของพยาบาลผูใหการปรึกษา 100% 3. จํานวนพยาบาลผูใหการปรึกษา 

 ไดรับการอบรมฟนฟูทักษะการชวย  ไดรับการฟนฟูทักษะการชวย

 ฟนคืนชีพข้ันพื้นฐาน  อยางนอย       ฟนคืนชีพข้ันพื้นฐาน 
 1  /คร้ัง/คน/ป     อยางนอย  1  คร้ัง/คน/ป 

   จํานวนพยาบาลผูใหการ 

x  

x  

x  

x  
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      ปรึกษาท้ังหมด 
4. จํานวนอุบัติการณการเกิดอุบัติเหตุ 0 4. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

 จากการปฏิบัติงานของพยาบาลผูให  อุบัติการณ

 การปรึกษา   
5. รอยละความพึงพอใจในงาน/ 80% 5.  ผลรวมคะแนนความ 

 บรรยากาศการทํางานของพยาบาล   พึงพอใจของพยาบาล 

 ผูใหการปรึกษา     ผูใหการปรึกษา 
     ผลรวมคะแนนเต็ม 

   ของแบบสอบถาม 
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บทที่  11 

มาตรฐานการบริการพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 
 การบริการพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  เปนการบริการ

พยาบาลท่ีมีจุดมุงหมายหลักของการดําเนินงาน  คือ  การควบคุมคุณภาพการพยาบาลในดานความ

ปลอดภัยจากการติดเช้ือของผูใชบริการและบุคลากรทางการพยาบาล  การบริหารความเส่ียง

ทางการพยาบาล  และการสนับสนุนทางวิชาการดานการปองกันและควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล  เพ่ือลดอัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาล  โดยตองใชกระบวนการติดตาม  เฝาระวัง  

วิเคราะหและประเมินสถานการณท่ีเก่ียวของ  ท่ีจะนําไปสูการปองกันและควบคุมติดเช้ือใน

โรงพยาบาล  รวมท้ังประสานกับหนวยงานตาง ๆ โดยมีพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  

(Infection  Control  Nurse : ICN)  เปนผูรับผิดชอบหลัก  พยาบาลควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล นอกจากใช ความรูทางดานการพยาบาลแลว  ยังตองมีความรูและทักษะทางระบาด

วิทยา  เพ่ือใหการพยาบาลดานปองกันและควบคุมการติดเช้ือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานการบริการพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

ประกอบดวย 4 สวน คือ  
 1. ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล    
ประกอบดวย 2 หมวด คือ 
  1.1 ลักษณะของงานบริการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล            
  1.2 การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 2. มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเช้ือใน      
โรงพยาบาล ประกอบดวย 7 หมวด คือ 

2.1 การนําองคกร 
2.2 การวางแผนยุทธศาสตร 
2.3 การใหความสําคัญกับผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
2.4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
2.5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
2.6 การจัดการกระบวนการ 
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2.7 ผลลัพธการดําเนินการ 
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 สําหรับการบริหารงานบริการพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

นั้น สามารถใชมาตรฐานการบริหารการพยาบาลขององคกรพยาบาลไปประยุกตใชเปนแนวทางใน

การบริหารงานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลไดท้ัง 7 หมวดดังกลาว ท้ังนี้เนื่องจาก

แนวทางการบริหารการพยาบาลขององคกรพยาบาลกับหนวยงานปองกันและควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาลใชหลักการเดียวกัน ดังรายละเอียดในบทท่ี  2 

 3. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

เปนขอกําหนดใหพยาบาลนําไปปฏิบตัิการปองกันและควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาลท้ังระบบ  

ซึ่งแบงเปน  9  มาตรฐาน  ประกอบดวย 

  มาตรฐานท่ี  1 การบริหารจัดการและตดิตามกํากับระบบงานปองกันและ 

     ควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาล 

  มาตรฐานท่ี  2 การดําเนินการและติดตามกํากับระบบการเฝาระวังการติดเช้ือ 

     ในโรงพยาบาล 

     2.1 การเฝาระวังการติดเช้ือในผูปวยและการดแูลผูปวย 

     2.2 การเฝาระวังภาวะสุขภาพเจาหนาท่ีท่ีเกิดการติดเช้ือหรือ 

      เส่ียงตอการตดิเช้ือในโรงพยาบาล 

     2.3 การเฝาระวังการปนเปอนเช้ือโรคในส่ิงแวดลอมและ 

      ปองกันการแพรกระจายเช้ือ 

  มาตรฐานท่ี  3 การสอบสวนและควบคุมการระบาดของการติดเช้ือใน 

     โรงพยาบาล/โรคตดิเช้ือรุนแรง  อุบตัิใหมอุบัติซ้าํ 

  มาตรฐานท่ี  4 การพัฒนาความรู  ทักษะและใหคาํแนะนาํ/ปรึกษาแกบุคลากร 

     ทางการพยาบาล 

  มาตรฐานท่ี  5 การดูแลตอเนือ่ง 

  มาตรฐานท่ี  6 การคุมครองภาวะสุขภาพ 

  มาตรฐานท่ี  7 การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 

  มาตรฐานท่ี  8 การพิทักษสิทธิผูปวย 

  มาตรฐานท่ี  9 การบันทึกทางการพยาบาล 
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 4. เกณฑช้ีวัดคุณภาพการพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  

เปนผลของการปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล  ท้ังมาตรฐานการบริหารพยาบาลและมาตรฐาน

การปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งแบงเปน  4  มิติ  ประกอบดวย 

  มิติท่ี  1 ดานประสิทธผิลตามพนัธกิจ 

  มิติท่ี  2 ดานคุณภาพการใหบริการพยาบาล 

  มิติท่ี  3 ดานประสิทธภิาพของการปฏิบัติการพยาบาล 

  มิติท่ี  4 ดานการพัฒนาองคกร 
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ลักษณะสําคญัของงานบริการพยาบาล 
ดานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 
 ลักษณะสําคัญของหนวยงานบริการพยาบาลดานปองกันและควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล คือ ภาพรวมของงานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล ซึ่งเปนส่ิงสําคัญท่ี
มีผลตอการดําเนินการและการปรับปรุงผลการดําเนินงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ  1) ลักษณะ
ของหนวยงานบริการพยาบาลดานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  2) การปรับปรุง
ผลการดําเนินงาน 

 
I. ลักษณะสําคัญของงานบริการพยาบาลดานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
  งานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  จะตองอธิบายถึงสภาพแวดลอม

ในการปฏิบัติภารกิจของงานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  ดังนี้ 
   1. งานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  กําหนดแผนภูมิโครงสราง   
การบริหารการพยาบาลเปนปจจุบัน  ระบุหนวยงานในความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา และ
สายการประสานงานของหนวยงานในความรับผิดชอบ และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  2. ผูบริหารของหนวยงานบริการพยาบาลดานปองกันและควบคุมการติดเช้ือ      
ในโรงพยาบาล คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีผานการอบรมดานการปองกันและควบคุมการติดเช้ือใน    
โรงพยาบาลและมีความรูความสามารถในการบริหารการพยาบาลงานปองกันและควบคุมการ     
ติดเช้ือในโรงพยาบาลใหบรรลุตามพันธกิจ  และนโยบายขององคกรพยาบาล 
  3. งานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  กําหนดลักษณะพ้ืนฐานของ

หนวยงานท่ีครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
   3.1 วัฒนธรรมของงานหนวยงานท่ีครอบคลุมหนวยบริการยอยในความ      
รับผิดชอบ 
   3.2 เปาประสงคหลักของการบริการพยาบาลท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและ   
เปาหมายขององคกรพยาบาล  
   3.3 พันธกิจของงานท่ีสะทอนใหเห็นถึงการบริหารและการจัดระบบบริการ
พยาบาลและกระบวนการพัฒนาของงานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
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   3.4 คานิยมของงานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (Value) 
ท่ีสะทอนใหเห็นถึงคุณคาในการใหบริการท่ีครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ตามบริบทของหนวยงาน  
เชน 
   3.4.1 ผูใชบริการเปนศูนยกลาง  (Customer Focus) 
   3.4.2 การบริการที่ปลอดภัยตอผูใชบริการ (Safety) 
   3.4.3 การทํางานเปนทีม  (Teamwork) 
   3.4.4 คุณธรรมและจริยธรรมการใหบริการ  (Integrity) 
   3.4.5 ความเปนอิสระทางวิชาชีพ  (Autonomy) 
   3.4.6 องคกรแหงการเรียนรู  (Learning  Organization) 
   3.4.7 การเปนผูนํา  (Leadership) 
  4. งานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  กําหนดขอบเขตการบริการ
ของงานท่ีเปนปจจุบันและครอบคลุมการใหบริการพยาบาล  โดยมีจุดหมายหลักของการดําเนินงาน
คือ 
   4.1 ควบคุมคุณภาพการพยาบาลดานความปลอดภัยจากการติดเช้ือของผูใชบริการ/         
ผูปวยและผูใหบริการเพ่ือลดอัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
   4.2 บริหารความเส่ียงทางการพยาบาลดานการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
   4.3 สนับสนุนทางวิชาการดานการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
  5. งานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล กําหนดขอบเขตการ

บริหารงานครอบคลุมการใหบริการพยาบาล  ในประเด็นตอไปนี้ 
   5.1 การกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดบริการ 

   5.2 การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการบริการ 

   5.3 การจัดการและการพัฒนากําลังคนดานการพยาบาล 

   5.4 การจัดการทรัพยากรเก่ียวกับอุปกรณ  เคร่ืองมือ  สถานท่ีและงบประมาณ 

   5.5 บริหารจัดการตนทุนดานการพยาบาล 

   5.6 การติดตาม กํากับการปฏิบัติงานของพยาบาลท่ีอยูในความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

   5.7 การจัดการความปลอดภัยจากการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
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   5.8 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาลดานการปองกันและควบคุมการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล 

   5.9 การสนับสนุนการทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 

   5.10 การสนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยมาใช 

   5.11 การสรางการมีสวนรวมกับองคกรในชุมชนและสังคม 

   5.12 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน 

  6. งานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล กําหนดแนวทางและ

กระบวนการใหบริการพยาบาลแกผูใชบริการท่ีครอบคลุมการบริการพยาบาล  ท้ังในโรงพยาบาล

และการ   ดูแลผูปวยตอเนื่องในชุมชน 

  7. งานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล ระบุลักษณะโดยรวมของ

บุคลากรทางการพยาบาลตามความเปนจริงในปจจุบัน ตามภาระงาน  และครอบคลุมงานบริการ

พยาบาลพิเศษ เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของงาน โดยกําหนดใหครอบคลุมประเด็นตาง  ดังตอไปนี้ 
   7.1 จํานวนชวงอายุ  เพศ  วุฒิการศึกษา 
   7.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหนาท่ี  เชน  ความแตกตาง
ทางดานวัฒนธรรมและสายงานตาง ๆ  ซึ่งอาจจะมีผลตอการปฏิบัติงาน 

   7.3 ขอกําหนดพิเศษทางดานสุขภาพ ความปลอดภัย และอื่นๆ  เชน  
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเส่ียง  จําเปนตองไดรับการประกันชีวิต  เปนตน 

  8. งานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  กําหนดทรัพยากรดานการ 

จัดการท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงานบริการในความรับผิดชอบของงาน  ให

ครอบคลุมประเด็นตาง  ๆ  ตอไปนี้ 
   8.1 สถานท่ีเฉพาะในการใหบริการ 
   8.2 จุดท่ีใหบริการตาง ๆ  อุปกรณท่ีสําคัญตาง ๆ 

   8.3 เคร่ืองใชสํานักงาน  และเคร่ืองคอมพิวเตอร 
   8.4 เคร่ืองมือพิเศษทางการแพทย 
   8.5 เทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

   8.6 ทรัพยากรดานการจัดการอ่ืน ๆ  ท่ีสําคัญของแตละแหง 
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  9. งานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล กําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับ 
ท่ีสําคัญ  รวมท้ังกฎหมายตาง ๆ  ท่ีหนวยงานใชเปนกฎระเบียบพิเศษ และมีความสําคัญตองาน
หลักของหนวยงาน  (ไมรวมกฎระเบียบท่ัวไปท่ีบังคับกับทุกสวนราชการ)  โดยครอบคลุม         

กฎระเบียบ  ขอบังคับท่ีสําคัญ  ไดแก 
   9.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2540 
   9.2 แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการ
พยาบาล 
   9.3 แนวทางปฏิบัติดานสิทธิผูปวยสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล 
   9.4 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการโรคอุบัติใหม  อุบัติซ้ํา 
   9.5 ระเบียบและขอบังคับอ่ืน ๆ  ท่ีสําคัญสําหรับการประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลของแตละแหง 

 

II. การปรับปรุงผลการดําเนินงานของงานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
   1. งานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล กําหนดแนวทางในการ      
ปรับปรุงการดําเนินการของหนวยงานอยางตอเนื่อง  เชน  การปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยใช  
Public Sector Management Quality Award(PMQA),  Nursing 
Quality Assurance(QA) เปนตน 
   2. งานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล กําหนดแนวทางการประเมิน

และปรับปรุงกระบวนการทํางานหลักอยางเปนระบบ เชน การวัดจากจุดคุมทุน การวัดความ       
พึงพอใจของผูใชบริการ การลดคาใชจายโดยยังคงรักษาระดับคุณภาพ  เปนตน 
   3. งานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  กําหนดแนวทางในการเรียนรู

และแลกเปล่ียนเรียนรูภายในองคกร (Learning Organization) อยางเปนระบบ เชน 
แนวทาง    การจัดการความรูภายในองคกร  (Knowledge  Management)  การ
ทบทวนผลการดําเนินงานท่ีมีปญหาตาง ๆ เปนตน 
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มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลปองกันและควบคมุการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 
 การบริหารจัดการและติดตามกํากับระบบงานปองกันและควบคมุการ 
 ติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 
 พยาบาลควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาลรวมกับคณะกรรมการปองกันและควบคุม

การติดเช้ือในโรงพยาบาล  วางแผนออกแบบระบบงานบริหารจดัการ และตดิตามกํากับงานปองกัน

และควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ประเมิน วิเคราะห ปญหา และสถานการณความเส่ียงตอการติดเช้ือใน         

โรงพยาบาล  ความตองการ  ความคาดหวัง  ความพึงพอใจของผูปวย/ผูมีสวนไดสวนเสียตอ 

หนวยงาน  อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือกําหนดทิศทาง  เปาประสงค  แผนงาน    

โครงการแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ และนโยบายของ       

โรงพยาบาล 

 2. กําหนดมาตรการและจุดเนนของการปองกันและควบคุมการติดเช้ือใน         

โรงพยาบาล  ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานความรูทางวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย  เปนท่ียอมรับและเปนไปตาม   

ขอกําหนดทางกฎหมาย  ใหบุคลากรทุกคนนาํไปปฏิบตัิท่ัวท้ังองคกรหรือในชุมชนเชิงรุก 

 3. บริหารจัดการใหมีการใชมาตรฐานการปองกันและควบคุมการตดิเช้ือสู     

มาตรฐานวิธีปฏิบัติการพยาบาล/แนวทางปฏิบัติ  (Guidelines)  และรวมมือกับหัวหนาหนวยงาน/

พยาบาลควบคุมการตดิเช้ือในหอผูปวย  (ICWN)  และพยาบาลประจําการ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

ในการพฒันาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ดงันี้ 

มาตรฐานที่  1 
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  3.1 ดําเนนิการปองกันและลดอัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาล  โดยเฉพาะใน

ตําแหนงการตดิเช้ือท่ีสําคัญและเปนปญหาของโรงพยาบาล  เชน  การติดเช้ือระบบทางเดินปสสาวะ

จากการคาสายสวนปสสาวะ  ปอดอักเสบจากการใชเคร่ืองชวยหายใจ  เปนตน 

  3.2 จัดการกับปญหาและสถานการณการตดิเช้ือในโรงพยาบาลที่ซับซอน     

ยุงยาก  ท่ีไมคาดคิดวาจะเกิดข้ึน หรือภาวะการระบาดของการติดเช้ือท่ีรุนแรงอยางมีประสิทธภิาพ 

และทันเหตุการณ  เพ่ือควบคุมการแพรกระจายเช้ือ 

  3.3 นําเทคนคิและวิธีการสอนใหม ๆ มาประยุกตในการสอนผูปวย ครอบครัว

และทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีปญหาการติดเช้ือ/เส่ียงตอการติดเช้ือท่ียุงยาก ซับซอน 

 4. รวมกับองคกร/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  เช่ือมประสานงาน  

ปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลเขากับระบบงานคุณภาพและกําหนดตัวช้ีวัดคุณภาพ 

 5. สนับสนนุใหมีการจัดระบบปองกันและควบคุมการติดเช้ือในส่ิงแวดลอมและ 

พ้ืนท่ีเส่ียงของหนวยบริการสนับสนนุอยางถูกตองตามมาตรฐาน 

 6. กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานปองกันและควบคุมการติดเช้ือใน   

หอผูปวยและหนวยงานบริการตามแผนที่ กําหนด  พรอมท้ังรายงานตอองคกรพยาบาล          

คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. งานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  มีมาตรการดานการปองกัน

และควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  ท่ีครอบคลุมปญหาและความตองการ 

 2. เจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติการปองกันและควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาล     

ไดอยางถูกตอง  และสามารถดูแลตนเองไดในกรณีท่ีอยูในภาวะเสีย่งตอการตดิเช้ือ  หรือไดรับ 

อุบัติเหตุจากของมีคม  และ/หรือสัมผัสสารคัดหล่ัง  หรือเลือดของผูปวย 

 

 การดําเนินการและติดตามกํากับระบบการเฝาระวังการติดเช้ือใน 

 โรงพยาบาล 

 

 2.1 การเฝาระวังการติดเช้ือในผูปวยและการดูแลผูปวย 

มาตรฐานที่  2 
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  ทีมพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  เฝาระวังการติดเช้ือในผูปวย

อยางเหมาะสม  เพ่ือใหไดขอมูลการติดเช้ือในโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพ  นําไปใชประโยชนในการ  

แกไขปญหาการติดเช้ือไดทันตอสถานการณ 

 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. กําหนดกลุมผูปวย  หนวยบริการพยาบาล  เปาหมาย  และกลวิธีดาํเนินการ     

เฝาระวังการตดิเช้ือในผูปวยอยางเหมาะสมกับสภาพปญหาและสถานการณความเส่ียงตอการ     

ติดเช้ือ  รวมท้ังทรัพยากรของโรงพยาบาล 

  2. รวมกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนนิการเฝาระวังการติดเช้ือในผูปวย     

ครอบคลุมผูปวยนอก  ผูปวยใน และผูปวยท่ีจําหนาย  ไดแก  ผูปวยท่ีมาทําแผล  ทําหัตถการ     

ไดรับการตรวจและสอดใสเคร่ืองมือพิเศษ  หรือผูปวยในท่ีเคยรักษาตัวในโรงพยาบาล  ซึ่งมาพบ

แพทยตามนัด  โดยเฉพาะกรณีมีภาวะเสี่ยงตอการตดิเช้ือ  ผูปวยท่ีไดรับการผาตดั  ใสอวัยวะเทียม  

เปนตน 

  3. รวมกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  คนหาผูปวยท่ีมีภาวะเส่ียงตอการตดิเช้ือใน      

โรงพยาบาล  โดยใชกระบวนการเฝาระวังท่ีทําใหไดขอมูลถูกตอง  เช่ือถือไดและทันเวลา 

  4. รวมกับพยาบาลประจําหนวยบริการ  เย่ียมตรวจผูปวยและรวมประชุม

ปรึกษา  (Case  Conference)  เพ่ือคนหาผูปวยท่ีมีภาวะเสี่ยงตอการติดเช้ือ  และ/หรือผูปวยท่ี    

ติดเช้ือ  มีปญหาซับซอน  ยุงยากในการดแูลและควบคมุปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

  5. รวมกําหนดแผนการดูแลผูปวยท่ีมีปญหาการติดเช้ือท่ีรุนแรง  และ/หรือมี

ปญหายุงยาก  ซบัซอน  ตั้งแตแรกรับจนจําหนายออกจากโรงพยาบาล  ตลอดจนเขารวมหรือ     

จัดการการดูแลผูปวยแบบสหสาขาวิชาชีพ 

  6. บันทึกขอมูลการเฝาระวังและการดูแลผูปวยตามแนวทางการบันทึก 

  7. รวบรวม  ตรวจสอบ วิเคราะหและแปลผลขอมูลการเฝาระวังการติดเช้ือ    

ในโรงพยาบาลอยางถูกตอง  ครบถวน  ทันเวลา  และจัดทําตัวช้ีวัดดานการปองกันการตดิเช้ือใน

โรงพยาบาล 

  8. รวมพิจารณากําหนด/ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการพยาบาลใหทันสมัย  

เพ่ือใหหนวยงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลดูแลผูท่ีเส่ียงตอการติดเช้ือไดอยางตอเนื่อง  ไดแก     
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ผูปวยโรคติดเช้ือรุนแรง  ผูปวยติดเช้ือจุลชีพดื้อยา  ผูปวยท่ีมีความเส่ียงตอการติดเช้ือระบบตาง ๆ  

เปนตน 

  9. ติดตาม เฝาระวังสถานการณ แนวโนมของขอมูลการเฝาระวังการตดิเช้ือใน

โรงพยาบาล  และรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ/หรือองคกรการปองกันและควบคุมการติดเช้ือ

ในโรงพยาบาล  วางแผนและดําเนินการแกไขปญหา 

  10. รายงานขอมูลการเฝาระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล  ความสัมพันธของ   

ขอมูลท่ีมีปจจัยเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการติดเช้ือในโรงพยาบาล  ใหผูบริหารทางการพยาบาล        

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

  11. ใหขอมูลขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูบริหาร/คณะกรรมการและผู ท่ี    

เก่ียวของ 

 

  ผลลัพธที่คาดหวัง 

  1. ผูปวยท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลไดรับการเฝาระวังปจจัยเส่ียงท่ีเก่ียวของ

กับการติดเช้ือและคนหาปญหาการติดเช้ือในโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง  รวมท้ังไดรับการดูแลตาม

แนวทาง/มาตรฐานการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ 

  2. ผูปวยท่ีมีภาวะเสี่ยงตอการติดเช้ือในโรงพยาบาล  ไดรับการเฝาระวังและ   

ดูแลตามแนวทางท่ีกําหนดอยางเครงครัด  เม่ือเกิดปญหาสามารถแกไขปญหาอยางรวดเร็วทันตอ

สถานการณ 

 

 2.2 การเฝาระวังภาวะสุขภาพเจาหนาที่ที่เกดิการติดเช้ือหรือเสี่ยงตอการติดเช้ือ

ในโรงพยาบาล 

  ทีมพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล เฝาระวังภาวะสุขภาพเจาหนาท่ี   

ท่ีเกิดการตดิเช้ือหรือเส่ียงตอการติดเช้ือในโรงพยาบาลตามแนวทางปฏิบัต ิ  เพ่ือใหไดขอมูลการ 

เฝาระวังท่ีมีคุณภาพ  นาํไปใชประโยชนในการแกไขปญหาการติดเช้ือไดทันตอสถานการณ 

 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. ดําเนนิการเฝาระวังภาวะสุขภาพเจาหนาท่ีในโรงพยาบาล  จากขอมูลการ

ตรวจสุขภาพเจาหนาท่ีท่ีเขาปฏิบัติงานใหมทุกรายและการตรวจสุขภาพเจาหนาท่ีระหวางประจําการ  



บ
ทที่ 11 งานปองกันและควบคุมการติดเชือ้ในโรงพยาบาล

 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 347 

โดยเฉพาะเจาหนาท่ีท่ีปฏิบตัิงานในหนวยงานท่ีมีความเส่ียงตอการตดิเช้ือสูงและจากรายงานประวัติ

สุขภาพรายบคุคล 

  2. คนหาเจาหนาท่ีกลุมเส่ียงตอการติดเช้ือและเจาหนาท่ีท่ีตดิเช้ือ  รวมท้ังให  

การปรึกษา แนะนาํการปฏิบัตติน  การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และการใชอุปกรณปองกันรางกาย

สวนบุคคลใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

  3. กําหนดแนวทางปฏิบตัิเม่ือเจาหนาท่ีเกิดการตดิเช้ือหรือเปนพาหะนําโรค  

ไดแก  การบําบัดรักษา  การปฏิบัตตินขณะเจ็บปวย  การปองกันการติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน 

  4. กําหนดแนวทางการเฝาระวังการติดเช้ืออันเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตจุาก

การปฏิบัติงาน  และการรายงานท่ีทันตอเหตุการณใหกับพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  

รวมท้ังออกแบบระบบ  วางแผน  และกําหนดวิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

  5. ใหคําแนะนําหรือบริการปรึกษาแกเจาหนาท่ีทางการพยาบาลหรือทีม       

สหสาขาเกี่ยวกับปญหาการติดเช้ือในโรงพยาบาล  และกรณีเกิดอุบตัิเหตุจากการปฏิบัติงาน 

  6. ร วมกับหนวยงานท่ี เก่ียวของในการใหภู มิคุ มกันโรคแก เจ าหน าท่ี  ตาม             

นโยบายของโรงพยาบาลไดอยางครอบคลุม  ตามความเส่ียงตอการไดรับเช้ือ  สภาวะสุขภาพและ

ประวัติการไดรับภูมิคุมกันโรค  วัคซีนท่ีควรไดรับ  ไดแก  วัคซีนปองกันโรคหัดเยอรมัน  ไวรัสตับ

อักเสบบี  เปนตน 

  7. วิเคราะห  ตดิตามสถานการณ  และหาสาเหตุของการติดเช้ือในเจาหนาท่ี  

การเกิดอุบตัิเหตุ  การสัมผสัเช้ือโรคท่ีมีอันตราย  รวมท้ังการระบาดของโรคในเจาหนาท่ี 

  8. คนหาปจจัยท่ี ทํ าให เจ าหน าท่ี เส่ียงตอการติดเช้ือจากการปฏิบัติ งาน หา                 

แนวทางแกไขและปองกันท่ีเหมาะสม 

  9. รายงานผลการเฝาระวังการติดเช้ือในเจาหนาท่ีใหแกคณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาล  ผูบริหารทางการพยาบาล  และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

  10. ใหขอมูลเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูบริหาร/คณะกรรมการและผูท่ีเก่ียวของ 

 

  ผลลัพธที่คาดหวัง 

  1. เจาหนาท่ีปลอดภัยจากการติดเช้ือในโรงพยาบาล  ลดความเส่ียงตอการ   

ติดเช้ือขณะปฏิบัติงานจากของมีคมและ/หรือสัมผัสเลือด/สารคัดหล่ังของผูปวย  รับทราบภาวะ  

สุขภาพและปฏิบัติตัวไดถูกตอง  กรณีเส่ียงตอการติดเช้ือ หรือติดเช้ือ 
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  2. เจาหนาท่ีท่ีไดรับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานไดรับการเฝาระวังตามแนวทาง

ปฏิบัต ิ และตามภาวะสุขภาพ 

  3. เจาหนาท่ีท่ีปวยไมแพรกระจายเชื้อหรือเปนพาหะสูผูปวย  ผูรวมงาน   

ครอบครัว  และส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 2.3 การเฝาระวังการปนเปอนเช้ือโรคในสิ่งแวดลอมและปองกันการแพรกระจาย

เช้ือ 

  ทีมพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  เฝาระวังการปนเปอนเช้ือโรค   

ในส่ิงแวดลอมและปองกันการแพรกระจายเช้ือตามแนวทางปฏิบัต ิ เพ่ือใหไดขอมูลการเฝาระวังท่ีมี  

คุณภาพและนาํไปใชประโยชนในการแกไขปญหาการตดิเช้ือไดทันตอสถานการณ 

 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. กําหนดเปาหมาย  วัตถุประสงค และแนวทางปฏิบัติการเฝาระวังการ      

ปนเปอนเช้ือโรคในส่ิงแวดลอม 

  2. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือองคกร/คณะกรรมการปองกันและควบคุม

การติดเช้ือในโรงพยาบาล  วิเคราะหสาเหตุและหาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัตใิหไดมาตรฐานตาม

หลัก  Isolation  Precautions  ไดแก  การทําลายเช้ือและการทําใหปราศจากเช้ือ  การจัดสุขาภิบาล

อาหาร  การจดัการของเสีย  (ขยะ  ผาเปอน  สารคดัหล่ัง  น้าํเสีย)  การใชยาตานจุลชีพและน้ํายา

ทําลายเช้ือในโรงพยาบาล  การปฏิบัตติอส่ิงสงตรวจ  เปนตน 

  3. ติดตามผลการปฏิบัตติามมาตรฐานกระบวนการ  หรือการตรวจสอบการ 

ปนเปอนเช้ือโรคในส่ิงแวดลอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของตามกําหนดอยางตอเนื่อง  เก่ียวกับ 

   3.1 คุณภาพน้าํดื่ม  น้าํใช 

   3.2 คุณภาพการระบายอากาศในหนวยงาน 

   3.3 คุณภาพการปราศจากเช้ือของอุปกรณ  เคร่ืองมือทางการแพทย 

   3.4 คุณภาพน้าํยาทําลายเช้ือ  น้ํายาฆาเช้ือ รวมท้ังยาและสารน้ําท่ีผลิตใน

โรงพยาบาล 
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   3.5 คุณภาพการบาํบดัน้าํเสีย 

   3.6 การกําจดัขยะ 

   3.7 สุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล 

   3.8 การกําจดัพาหะนําโรค 

   3.9 คุณภาพการปฏิบัตติอส่ิงสงตรวจ 

   3.10 การจัดหองแยกโรคและหองผาตดั 

 

  ผลลัพธที่คาดหวัง 

  ผลการเฝาระวังการปฏิบัตติามมาตรฐานกระบวนการ  หรือการปนเปอนเช้ือโรค

ในส่ิงแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน 

 

   การสอบสวนและควบคุมการระบาดของการติดเช้ือในโรงพยาบาล/ 

 โรคติดเช้ือรุนแรง  อุบัติใหมอุบัติซ้ํา 

 

 พยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลรวมกับคณะกรรมการปองกันและควบคุม

การติดเช้ือในโรงพยาบาล  กําหนดแนวทางในการดําเนินการสอบสวนการระบาดของการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล  เพ่ือหาสาเหตุและกําหนดแนวทางปฏิบัติควบคุมการระบาดของการติดเช้ือใน       

โรงพยาบาล/โรคอุบัติใหมอุบัติซ้ําท่ีเกิดข้ึนไดทันที 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. กําหนดทีมสอบสวนการระบาดของการตดิเช้ือในโรงพยาบาล  ซึ่งประกอบดวย  

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีเกิดการระบาดและผูท่ีเก่ียวของ  ไดแก  แพทยผูรักษา  หัวหนาหอผูปวย 

ICN  และ  ICWN 

 2. กําหนดแนวทางในการสอบสวนการระบาดของการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 3. ดําเนนิการสอบสวนการระบาดของการตดิเช้ือในโรงพยาบาล  ดังนี ้

  3.1 เก็บรวบรวมขอมูล  (Data  Collection)  จากเวชระเบียนของผูปวยท่ีมี

อาการ  และสอบถามผูปวยและเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

มาตรฐานที่  3 
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  3.2 การยืนยันการระบาด  โดยเร่ิมจากการตัง้นิยามการเปนโรคระบาด  หา   

อุบัติการณทางระบาดวิทยา  จากนั้นจึงตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานการระบาด  สุดทาย   

ทําการสรุปผลการสอบสวนการระบาดและจัดทํารายงานไปยังผูท่ีเก่ียวของทราบ 

 4. รวมกับองคกร/คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล     

หาแนวทางควบคุมแกไขระงับเหตุการณการระบาดท่ีจะลุกลาม  พรอมท้ังกําหนดมาตรการปองกัน

มิใหเกิดการระบาดคร้ังตอไปของหนวยงาน/โรงพยาบาล 

 5. สนับสนนุและจัดการใหมีการใชมาตรการปฏิบัติการปองกันการระบาดซํ้า 

 6. บันทึกผลการสอบสวนการระบาดของการติดเช้ือในโรงพยาบาลตามแนวทางท่ี

กําหนด 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 ผูปวยและเจาหนาท่ีปลอดภยัจากการระบาดของโรค 

 

 การพัฒนาความรู  ทักษะ  และใหคําแนะนํา/ปรึกษาแกบุคลากร 

 ทางการพยาบาล 

 

 พยาบาลควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาลดําเนนิการพัฒนาความรู  ทักษะ  และให

คําแนะนาํปรึกษาในการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลแกเจาหนาท่ีทางการพยาบาล

อยางตอเนื่อง 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. จัดทําแผนอบรมฟนฟูความรูแกเจาหนาท่ีทางการพยาบาลขณะปฏิบตังิาน  

(Inservice Training)  ตามปญหา  ความตองการและแนวโนมสถานการณการตดิเช้ือ 

 2. จัดการอบรมใหความรูและฝกทักษะท่ีจําเปนแกเจาหนาท่ีทางการพยาบาลทุก

ระดับในโรงพยาบาล  ใหทันตอสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง  โดยกําหนดขอบเขตเนื้อหา  วิธกีาร  

อบรมใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบของเจาหนาท่ีแตละประเภท  แตละระดับ 

 3. เนื้อหาการอบรมท่ีสําคัญ  อยางนอยควรประกอบดวย 

  3.1 ปญหา  ความรุนแรง และผลกระทบของการติดเช้ือในโรงพยาบาลและใน

ชุมชน 

มาตรฐานที่  4 
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  3.2 นโยบายและแนวทางการปองกันและควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาล 

  3.3 แนวทางวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและควบคุมการตดิเช้ือใน         

โรงพยาบาล 

  3.4 เทคโนโลยีตาง ๆ  ในการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

  3.5 การสงเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเอง  เพ่ือปองกันการตดิเช้ือใน

โรงพยาบาล 

  3.6 การพัฒนาเจตคติและคานิยมของเจาหนาท่ีทางการพยาบาล เพ่ือให

ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติการเพ่ือปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 4. ปฐมนิเทศเจาหนาท่ีผูปฏิบัตงิานใหมทุกรายเก่ียวกับการปองกันและควบคุมการ

ติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 5. ประเมินผลความรูและทักษะดานการปองกันการตดิเช้ือในกลุมเปาหมาย 

 6. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  

และจัดหา  คนควา  รวบรวมตําราเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวของกับการปองกันและควบคุมการ  

ติดเช้ือในโรงพยาบาลสาํหรับเจาหนาท่ีทางการพยาบาลไดใชศึกษาคนควา 

 7. นิเทศ  สอนงาน  ใหคาํปรึกษาแกเจาหนาท่ีในการปฏิบัตติามมาตรฐาน  รวมท้ัง

ขณะปฏิบัติงาน  เพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางานใหถูกตองตามมาตรฐานวิธีปฏิบตั ิ

 8. สนับสนนุ/จัดใหมีการประชุมวิชาการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุม

ปรึกษาหารือ  เพ่ือเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีทางการพยาบาล  และเจาหนาท่ีทีมสุขภาพไดแลกเปล่ียน

ความรู  ประสบการณ และพิจารณาเสนอแนะแนวทางปฏิบตัิท่ีเหมาะสม  และเปนไปไดในการ 

ปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 9. จัดกิจกรรมเพ่ือสรางแรงจูงใจและสงเสริมการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีทางการ

พยาบาลและทีมสุขภาพในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม/วิธีการทํางาน  เพ่ือปองกันการตดิเช้ือใน  

โรงพยาบาลและการปฏิบตัติามมาตรฐานอยางเครงครัด 

 10. ใหการปรึกษาเจาหนาท่ีในการดูแลสุขภาพ  การเสริมสรางภูมิคุมกันท่ีเพียงพอ  

สามารถตานทานเช้ือโรคในโรงพยาบาลได 

 11. ใหการปรึกษาเจาหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบตั/ิการดูแลตนเอง  เม่ือไดรับอุบตัิเหตุ

จากของมีคม  และ/หรือสัมผัสเลือด/สารคัดหล่ัง ของผูปวย 
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 12. ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  แนวทางแกไขปญหาเพ่ือประกอบการตัดสินใจแก 

ผูบริหารทางการพยาบาล  องคกร/คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

และผูบริหารโรงพยาบาล 

 13. ใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพ่ือประกอบการตัดสินใจใชทรัพยากรอยางคุมคา  

ในการเลือกวัสดุ  อุปกรณทางการแพทย  น้ํายาทําลายเช้ือ  การทําใหปราศจากเช้ือแกองคกร/ 

คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล และ/หรือคณะกรรมการบริหาร     

โรงพยาบาล 

 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. เจาหนาท่ีทางการพยาบาลทุกระดับ  มีทัศนคติ  ความรู  ความเขาใจเก่ียวกับ

การปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  รวมท้ังการดูแลสุขภาพตนเองใหมีภูมิคุมกัน    

ท่ีเพียงพอ  สามารถตานทานเช้ือโรคในโรงพยาบาลได 

 2. เจ าหน าท่ีทางการพยาบาลมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม/วิ ธี การทํางาน  เพ่ือ                  

ปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 3. อุบัติการณการเกิดอุบัติเหตหุรือการติดเช้ือจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี   

ทางการพยาบาลลดลง 

 

 การดูแลตอเน่ือง 

 

 ทีมพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  วางแผนการดูแลสุขภาพผูปวยอยาง

ตอเนื่อง  ในกรณีท่ีตองสอดใสอุปกรณทางการแพทยเขารางกายและกรณีท่ีเส่ียงตอการติดเช้ือ    

ตาง ๆ  ตามแนวทางปฏิบัติการดูแลสุขภาพตอเนื่อง  เพ่ือความปลอดภัยของผูใชบริการ 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ประเมินความตองการการดแูลแกไขปญหาสุขภาพของผูปวยและครอบครัวอยาง

ตอเนื่อง  ในกรณีผูปวยสอดใสอุปกรณทางการแพทยเขารางกายและกรณีเส่ียงตอการติดเช้ือตาง ๆ 

มาตรฐานที่  5 
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 2. อธิบายใหความรูและขอมูลดานสุขภาพแกผูปวยและครอบครัว  เพ่ือสงเสริมการ 

ดูแลสุขภาพตนเองทุกมิติท่ีเก่ียวของในการดูแลตอเนื่อง  การจําหนายกลับบาน  รวมท้ังกรณีการ  

สงตอ – เคล่ือนยาย  ท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

 3. เปดโอกาส/ชองทางใหผูปวยและครอบครัว  รับทราบและตัดสินใจทางเลือกท่ี

เก่ียวของกับการดูแลตอเนื่อง ท้ังการจําหนายกลับบาน  สงตอ  เคล่ือนยาย  ท้ังภายในและภายนอก

โรงพยาบาล/สถาบัน 

 4. ประสานขอมูลการดูแลผูปวยตอเนื่องในประเด็นตาง ๆ  ดังนี ้

  4.1 การจัดหาแหลงทรัพยากรดานสุขภาพท่ีเก่ียวของกับการดูแลตอเนื่อง    

ใหกับผูปวยและครอบครัว  สอดคลองกับสภาพชุมชน/สังคม 

  4.2 การวางแผนเตรียมพรอมการดูแลตอเนื่องไปยังหนวยงาน  ท้ังกรณีสงตอ  

เคล่ือนยาย  ภายในและภายนอกโรงพยาบาล  ตามแนวทาง/มาตรฐานท่ีกําหนดของหนวยงาน 

  4.3 ขอมูลการเฝาระวังการติดเช้ือและดูแลรักษาพยาบาลของผูปวย  เก่ียวกับ 

   4.3.1 ขอมูลท่ัวไป  เชน  ช่ือ  สกุล  อายุ 

   4.3.2 ขอมูลการรักษา  การวินิจฉัยเบื้องตน  สาเหต ุ  การสงตอ  การ

รักษาพยาบาลที่ไดรับ  การเตรียมพรอมดานทรัพยากรบริการสุขภาพ  การดูแล  สิทธิการรักษา       

แนวทางการดแูลตอเนื่อง 

 5. ดูแลใหการพยาบาลตามปญหา  การตอบสนองตอภาวะสุขภาพผูปวย  กอนการ 

สงตอ - เคล่ือนยายอีกคร้ัง 

 6. บันทึกขอมูลการสงตอ – เคล่ือนยาย  เพ่ือการดแูลตอเนื่องอยางครอบคลุม  

ตามแนวทางและมาตรฐานท่ีกําหนดของหนวยงาน  ในกรณีตาง ๆ  ดังนี้ 

  6.1 แบบฟอรมกรณีจําหนายกลับบาน 

  6.2 แบบฟอรมกรณีการสงตอ–เคล่ือนยาย  ไปยังหนวยงานภายใน

โรงพยาบาล 

  6.3 แบบฟอรมกรณีการสงตอ-เคล่ือนยาย  ไปยังโรงพยาบาล/สถาบันอ่ืน ๆ  

ท่ีอยูภายนอก 

 7. ติดตามการรายงานขอมูลการเฝาระวังการติดเช้ือหลังจําหนายรวมกับหนวยงาน

ท้ังภายในและนอกโรงพยาบาล 
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 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. ผูปวยไดรับการดูแลรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง  มีประสิทธิภาพ 

 2. ผูปวยปลอดภยัจากการตดิเช้ือและภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได  ระหวางการ

จําหนาย/สงตอ  เคล่ือนยายผูปวย 

 

 

 

 

 

 การคุมครองภาวะสุขภาพ 

 

 ทีมพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลท่ีมีเปาหมายในการ

คุมครองภาวะสุขภาพของผูปวย  เพ่ือความปลอดภัยจากการติดเช้ือของผูใชบริการอยางตอเนื่อง 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. คนหาความตองการกลุมผูปวยท่ีเส่ียงตอการติดเช้ือ  เพ่ือการคุมครองภาวะ    

สุขภาพ 

 2. จัดกลุมผูปวยท่ัวไปและกลุมเฉพาะเจาะจง เชน ผูติดเช้ือรุนแรง  ดวยเคร่ืองมือ/

แนวทางที่กําหนด 

 3. ประเมินความเส่ียงดานเคมี  ชีวภาพ  กายภาพ  และส่ิงแวดลอมทางสังคมอยาง

ตอเนื่อง 

 4. วางแผนจดักิจกรรมเพ่ือคุมครองภาวะสุขภาพใหสอดคลองกับปญหาการติดเช้ือ

ท่ีพบ  ท้ังดานผูปวย  ดานเคมี  ชีวภาพ  กายภาพ  และส่ิงแวดลอมทางสังคม 

 5. จัดกิจกรรมเพ่ือการคุมครองภาวะสุขภาพ  ในข้ันตอนบริการหลักของหนวยงาน  

เชน  บริการตรวจรักษา  บริการกอนกลับบาน  บริการสงตอ  ในกิจกรรมตาง  ๆ  ดังนี ้

  5.1 การจัดส่ิงแวดลอม 

  5.2 การปองกันการติดเช้ือโดยท่ัวไป 

  5.3 การปองกันการติดเช้ือจากการตรวจ/หัตถการ/เคร่ืองมือพิเศษ/ยา 

มาตรฐานที่  6 
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  5.4 การปองกันการติดเช้ือจากการบาดเจ็บ 

  5.5 การปองกันอันตรายจากความพิการ/หนาท่ีการทํางานของอวัยวะ 

  5.6 การปองกันอันตรายคุกคามตอชีวิต 

 6. ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือคุมครองภาวะสุขภาพ 

 7. บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือการคุมครองภาวะสุขภาพตาม  

มาตรฐานการบันทึก 

 

 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 ผูปวยไดรับการคุมครองภาวะสุขภาพ ไมใหไดรับอันตรายและการติดเช้ือหรือผลเสีย

ตอสุขภาพอยางเหมาะสมตามสภาพปญหาและความตองการ 

 

 การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 

 

 ทีมพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  ใหขอมูลและความรูเก่ียวของกับ

ภาวะสุขภาพของผูปวยตามสภาพปญหาและความตองการ  เพ่ือสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. คนหาความตองการจําเปน  รวมท้ังประเมินความสามารถในการเรียนรูเพ่ือใช

เปนขอมูลในการใหความรู/ขอมูลดานสุขภาพแกผูปวยอยางครอบคลุม 

 2. จัดกลุมผูปวยตามปญหาและความตองการ เพ่ือใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ

อยางเหมาะสม  ท้ังแบบรายกลุม/รายบุคคล 

 3. พัฒนาเอกสาร  ส่ือ  การใหขอมูล/ความรู  ครอบคลุมกลุมผูปวยท่ัวไป  และ

กลุมเฉพาะเจาะจงที่สําคัญ  ดวยการมีสวนรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 4. วางแผนและจัดโปรแกรมการใหขอมูล/ความรูดานสุขภาพไดครอบคลุมกลุม    

ผูปวยท่ัวไป  และกลุมเฉพาะเจาะจงที่สําคญั  เพ่ือสงเสริมการดูแลตนเองทุกมิติ 

มาตรฐานที่  7 
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 5. จัดกิจกรรมการใหความรู/ขอมูลดานสุขภาพ  เปนผลจากการมีสวนรวมกับ

ทีมสหสาขาวิชาชีพและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ในกิจกรรมตอไปนี ้

  5.1 กิจกรรมเขารวมฝกอบรม 

  5.2 กิจกรรมกลุม 

  5.3 กิจกรรมผานส่ือ 

 6. ใหขอมูล/ความรูแกผูปวยตามปญหาและความเสี่ยงหรือติดเช้ือในโรงพยาบาล

ของปจเจกบุคคล  ในประเดน็ตอไปนี ้

  6.1 ข้ันตอนการรักษาพยาบาล 

  6.2 กิจกรรมทางการแพทยและกิจกรรมพยาบาล 

  6.3 คูมือ/ขอแนะนํา  ขอปฏิบัตกิารสงเสริมการดูแลตนเอง 

  6.4 สิทธิพึงมีและพึงไดจากโรงพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ 

  6.5 การใชสถานท่ี  ส่ิงแวดลอม  ส่ิงอํานวยความสะดวก  และแหลงประโยชน

ในโรงพยาบาล 

  6.6 กฎระเบียบของโรงพยาบาลท่ีเก่ียวของกับผูปวยและครอบครัว 

  6.7 สิทธิผูปวย 

 7. เปดโอกาสและมีชองทางการเขาถึงการรับรูขอมูลดานสุขภาพจากบริการประเภท

ตาง  ๆ 

  7.1 บริการสื่อบุคคล 

  7.2 บริการสื่อวัสด ุ

  7.3 บริการสื่ออุปกรณ 

  7.4 บริการสื่ออ่ืน ๆ  เชน  โปสเตอร  วีดีทัศน 

 8. ประเมินผลการตอบสนองตอการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 

 9. บันทึกการใหขอมูลและความรูดานสุขภาพตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. ผูปวยและครอบครัว  มีความรู  เขาใจเก่ียวกับการบริการ  การเจ็บปวยและการ

รักษาพยาบาล 



บ
ทที่ 11 งานปองกันและควบคุมการติดเชือ้ในโรงพยาบาล

 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 357 

 2. ผูปวยและครอบครัว  มีความรู  ความเขาใจการปฏิบตัติน  เพ่ือการดูแลสุขภาพ

ตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 การพิทักษสิทธิผูปวย 

 

 ทีมพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล ใหการดูแลผูปวยท่ีติดเช้ือรุนแรง  

โดยเคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนษุย  ตลอดจนการพิทักษสิทธิตามขอบเขต  บทบาท

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการพิทักษสิทธิผูปวย  ดังนี ้

  1.1 การใหขอมูล/บอกกลาว  ยินยอมการรักษา/ขอมูลท่ีจําเปนแกผูปวย 

  1.2 การแจงช่ือ – สกุล  และประเภทของผูประกอบวิชาชีพท่ีใหบริการ 

  1.3 การรักษาความเปนสวนตัวและความลับ  เก่ียวกับ 

   1.3.1 ความลับของเวชระเบียน  ท้ังสิทธิการใชและเขาถึงขอมูล       

เวชระเบียน 

   1.3.2 การเผยแพรขอมูลเพ่ือใชในการศึกษา  เรียนรู/วิจัย 

   1.3.3 การเปดเผยรางกาย  จากการดูแลบริการรักษาพยาบาล 

   1.3.4 การจัดสภาพแวดลอมท่ีไมขัดแยงกับความเช่ือ/วัฒนธรรม 

   1.3.5 การใชสัญลักษณตดิ Chart หรือหองแยกในผูปวยท่ีตดิเช้ือ  และ

สามารถแพรกระจายเช้ือได 

  1.4 การบริจาคและรับอวัยวะทางการแพทย 

  1.5 การผูกยึด  ยึดตรึง 

  1.6 การดูแลกลุมผูปวยท่ีเฉพาะเจาะจง  เชน  ผูตดิเช้ือรุนแรง  เปนตน 

  1.7 การดูแลผูปวยในหองแยกและตรวจพิเศษ 

  1.8 การรักษาทรัพยสิน 

มาตรฐานที่  8 
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 2. ใหบริการดวยความเสมอภาค  ใหเกียรตแิละความเทาเทียมกัน  คํานึงถึงสิทธิ

ความเปนมนษุยและปจเจกบุคคล 

 3. อธิบายและช้ีแจงใหผูปวยและครอบครัว  เขาใจกอนยินยอมรักษา/การทํา    

หัตถการที่จําเปน 

 4. เปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัว ไดซกัถามประเดน็สงสัยท่ีเก่ียวกับการตดิเช้ือ  

ตลอดจนการมีสวนรวมตัดสินใจเก่ียวกับการดูแลรักษาพยาบาล  ทางเลือกการดูแลรักษาพยาบาล 

 5. กรณีผูปวยไมสมัครใจยินยอมรักษา  ตองใหคาํแนะนําการดูแลตนเอง และ    

ทบทวนความเขาใจเก่ียวกับอาการผดิปกติและความจําเปนในการกลับเขามารักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาลที่ผูปวยเลือก 

 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. ผูปวยไดรับการพิทักษสิทธิอยางเหมาะสม 

 2. ผูปวยไดรับการบริการจากบคุลากรทางการพยาบาล  โดยไมมีการละเมิดสิทธิ

ของผูปวย 

 

 การบันทึกทางการพยาบาล 

 

 ทีมพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  บันทึกขอมูลทางการพยาบาลและ  

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูปวย  เปนลายลักษณอักษรอยางเปนระบบ  เพ่ือส่ือสารกับทีมงานและทีม    

สหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ  และเปนหลักฐานทางกฎหมาย 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. กําหนดแนวทางการบนัทึกทางการพยาบาลที่แสดงถึงขอมูลการวินิจฉัยการ    

ติดเช้ือและปจจัยเส่ียง  ครอบคลุมเร่ืองดังตอไปนี ้

  1.1 การเฝาระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาลของผูปวย 

  1.2 การเย่ียมตรวจผูปวยและหนวยงาน 

  1.3 การเฝาระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาลของเจาหนาท่ี 

  1.4 การสอบสวนการระบาดของการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

มาตรฐานที่  9 
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 2. บันทึกทางการพยาบาลทีแ่สดงถึงการใหบริการพยาบาล  ตามอาการทางคลินิก

และการตดิเช้ือของผูปวยอยางตอเนื่อง 

 3. บันทึกขอมูลทางการพยาบาลเปนลายลักษณอักษร  ลงในแบบฟอรมท่ีกําหนด

ของหนวยงาน 

 4. ตรวจสอบความสมบูรณของการบันทึก 

 5. นําผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 

 

 ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1. มีการบันทึกขอมูลใหบริการดูแลรักษาพยาบาล  ไดถูกตอง  ครบถวน  ชัดเจน  

ครอบคลุมกระบวนการพยาบาล  และสามารถเปนหลักฐานทางกฎหมายได 

 2. บันทึกทางการพยาบาลมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารระหวางวิชาชีพท่ีเก่ียวของได 

เกณฑช้ีวัดคณุภาพการพยาบาลการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที่  1 ดานประสิทธผิลตามพันธกิจ   
1. รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุ 100% 1. จํานวนแผนงาน/โครงการ 

 ตามเปาหมาย      ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

   จํานวนแผนงาน/โครงการ 
            ท้ังหมด 
   
มิติที่  2 ดานคุณภาพการใหบริการ   
  พยาบาล   
1. อัตราการติดเช้ือท่ีตําแหนง  ซึ่งเปน   
 ปญหาสําคัญของโรงพยาบาล   
 1.1 อัตราการติดเช้ือท่ีปอดจากการ X3S

D* 

1.1-1.3 จํานวนคร้ังของการติดเช้ือ 

  ใชเคร่ืองชวยหายใจ         จํานวนวันรวมท่ีผูปวย

x  100 

x 
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 1.2 อัตราการติดเช้ือในทางเดนิ X3S
D* 

      ใชเคร่ืองมือนั้น ๆ หรือ

  ปสสาวะจากการคาสายสวน        จํานวนวันนอนรวมของ
  ปสสาวะ            ผูปวยกลุมเส่ียง 
 1.3 อัตราการติดเช้ือในกระแสโลหิต X3S

D* 

 

  จากการใสสายสวนหลอดเลือด   
 1.4 อัตราการติดเช้ือจากแผลกดทับ X3S

D* 

 1.4 จํานวนคร้ังของการติดเช้ือ 

       ท่ีแผลกดทับ 
    จํานวนผูปวยท่ีมี 
  แผลกดทับท้ังหมด 
   
   
 

* ใชเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการเปรียบเทียบ เม่ือยังไมมีคากลางของประเทศ 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

 1.5 อัตราการติดเช้ือของสายสะดือ 0%  1.5   จํานวนทารกแรกเกิด 
  ในทารกแรกเกิด  อายุต่าํกวา      ท่ีอายุต่ํากวา 30 วัน 

  30  วัน    มีการติดเช้ือท่ีสายสะดือ 

    จํานวนทารกแรกเกิดท่ี 

      อายุต่ํากวา 30 วัน 

            ท้ังหมด 

 1.6 อัตราการติดเช้ือของแผลฝเย็บ 0%  1.6 จํานวนผูคลอดท่ีมีการ 

      ติดเช้ือท่ีแผลฝเย็บ 

    จํานวนผูคลอดท่ีมีแผล 

         ฝเย็บท้ังหมด 

 1.7 อัตราการติดเช้ือแผลผาตัด 0%  1.7 จํานวนคร้ังของการ 

x 100 

x 100 

x 100 

x  100 



บ
ทที่ 11 งานปองกันและควบคุมการติดเชือ้ในโรงพยาบาล

 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 361 

  สะอาด  ตดิเช้ือแผลผาตดั 
        สะอาด 
  จํานวนแผลผาตดั 

    สะอาดท้ังหมด 

2. อัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาล X3S
D* 

2. จํานวนคร้ังของการติดเช้ือ 

 (Incident  Density  Rate)        ในโรงพยาบาล 
   จํานวนวันนอนรวมของ 
  ผูปวยท่ีเฝาระวังท้ังหมด 
   
   
   
   
   
   
 

* ใชเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการเปรียบเทียบ เม่ือยังไมมีคากลางของประเทศ 

 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

3. ประสิทธิภาพการเฝาระวังการติดเช้ือ 80% 3.  จํานวนคร้ังของการติดเช้ือ 
 ในโรงพยาบาล  ในโรงพยาบาลท่ีพบจากการ 
   สํารวจความชุกท่ีตรงกับ 
    ขอมูลจากการเฝาระวัง 
      ในชวงเวลาท่ีสํารวจ 
  จํานวนคร้ังของการติดเช้ือ 
  ท่ีพบจากการสํารวจความชุก 
  ท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกัน 
4. การรองเรียนของผูใชบริการ/ผูมี   

x 100 

x 100

x 



บ
ทที่ 11 งานปองกันและควบคุมการติดเชือ้ในโรงพยาบาล

 

สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 362 

 สวนไดสวนเสีย   
 4.1 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0  4.1 ตรวจสอบจากเอกสาร 
  พฤติกรรมบริการของ  ICN/  ขอรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรม

  ICWN    บริการของ  ICN/ICWN 
 4.2 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับ 0  4.2 ตรวจสอบจากเอกสาร 
  การจัดการ/บริการงานจายกลาง    ขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดการ/

  บริการงานจายกลาง 
 4.3 รอยละของการแกไข  และ/หรือ 100%  4.3 จํานวนขอรองเรียน 
  การตอบกลบัขอรองเรียนของ    ท่ีไดรับการแกไข/ 
  ผูใชบริการ      ตอบกลับ 
  จํานวนขอรองเรียน 
       ท้ังหมด 
   
   
   
   
 

 

   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

5. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ/ 85% 5. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 
 ผูมีสวนไดสวนเสียตองานปองกันและ       ผลรวมคะแนนเต็มของ 

 ควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาล            แบบสอบถาม 

   
มิติที ่ 3 ดานประสิทธภิาพของการ   
  ปฏิบัติการพยาบาล   
1. สัดสวนของ  ICN : จํานวนเตียงผูปวย 1 : 

200 
1. ตรวจสอบจากจํานวน ICN ท่ีมีอยู 

 อยูในเกณฑมาตรฐาน  จริงเปรียบเทียบกับจาํนวนเตียง

x  100 

x  100 
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  ผูปวย

2. อัตราการสงชุดหออุปกรณทางการ ลดลง 2.   จํานวนชุดหออุปกรณทาง 
 แพทย  Resterile ปละ    การแพทยท่ีสง  Resterile 
 10%  จํานวนชุดหออุปกรณทาง 
   การแพทยท่ี Sterile ท้ังหมด 
3. จํานวนคร้ังการใชน้ํายาทําลายเช้ือ 0 3. ตรวจสอบโดยการสังเกตและซักถาม

 ไมถูกตองตามมาตรฐานการใชน้ํายา  ผูปฏิบตัิ

 ทําลายเช้ือ   
4. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 4.  จํานวนบคุลากรทางการ 
 ปฏิบัตติามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบตั ิ   พยาบาลท่ีปฏิบัตติาม 
 ท่ีกําหนดไว   มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัต ิ
           ท่ีกําหนด 
  จํานวนบคุลากรทางการ 
      พยาบาลท้ังหมด 
   
   
   
   
 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

มิติที ่ 4 ดานการพัฒนาองคกร   
1. รอยละของ  ICN/ICWN  มี
สมรรถนะ 

80% 1.  จํานวน  ICN/ICWN  ท่ีมี 

 ตามเกณฑท่ีกําหนด       สมรรถนะตามเกณฑ 

            ท่ีกําหนด 
   จํานวน ICN/ICWN ท่ีไดรับ 
  การประเมินสมรรถนะท้ังหมด

x  100 

x  100 
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2. รอยละของ  ICN/ICWN  ไดรับการ 100% 2.   จํานวน  ICN/ICWN  ท่ี 
 อบรมเก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ  ไดรับการอบรมเก่ียวของกับ 
 เฉล่ียอยางนอย  10 วัน/คน/ป     งานท่ีรับผดิชอบเฉล่ีย 

    อยางนอย 10 วัน/คน/ป 
      จํานวน  ICN/ICWN 
             ท้ังหมด 
3. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 3.    จํานวนบุคลากรทางการ 
 ไดรับการฟนฟูองคความรู/ทักษะการ   พยาบาลท่ีไดรับการฟนฟู 
 ปฏิบัต ิ เพ่ือการปองกันการติดเช้ือใน   องคความรู/ทักษะการปฏิบตั ิ
 โรงพยาบาล/การระบาดโรคอุบัตใิหม   เพ่ือการปองกันการตดิเช้ือ
 อุบัติซ้าํ  อยางนอย 1 คร้ัง/คน/ป     ในโรงพยาบาล/การระบาด 
     โรคอุบตัิใหม  อุบัติซ้ํา 
      อยางนอย  1 คร้ัง/คน/ป 
     จํานวนบคุลากรทางการ 
         พยาบาลท้ังหมด 
   
   
   
   
   
 
   

ตัวช้ีวัด เกณฑ แหลงขอมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีคํานวณ 
   

4. รอยละของ  ICN/ICWN  ไดรับ
การ 

100% 4.  จํานวน ICN/ICWN ท่ีไดรับ 

 อบรมฟนฟูทักษะการชวยฟนคืนชีพ  การฟนฟูทักษะการชวยฟน 
 ข้ันพ้ืนฐาน  อยางนอย 1 คร้ัง/คน/ป  คืนชีพข้ันพ้ืนฐาน อยางนอย 

           1 คร้ัง/คน/ป x  

x

x  100 

x  100 
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   จํานวน ICN/ICWN ท้ังหมด 
5. จํานวนอุบตัิการณการเกิดอุบัติเหต ุ 0 5. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 
 จากการปฏิบตัิงานของบคุลากร  อุบัติการณ

 ทางการพยาบาล   
6. รอยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 6.   จํานวนบุคลากรทางการ 
    ไดรับการเฝาระวังการตดิเช้ือโรคตดิตอ  พยาบาลท่ีไดรับการเฝาระวัง 
 ทางเลือด/น้ําเหลือง/สารคัดหล่ัง  การติดเช้ือโรคตดิตอทาง 
 หลังเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน   เลือด/น้ําเหลอืง/สารคัดหล่ัง 
   หลังเกิดอุบัติเหตุจากการ 
            ปฏิบัติงาน 
     จํานวนบคุลากรทางการ 
   พยาบาลท่ีเกิดอุบตัิเหตุจาก
     การปฏิบตังิานท้ังหมด 
7. รอยละความพึงพอใจในงาน/ 80% 7.    ผลรวมคะแนนความ 
 บรรยากาศการทํางานของบคุลากร  พึงพอใจของบุคลากรทาง 
 ทางการพยาบาล         การพยาบาล 
   ผลรวมคะแนนเต็มของ 
        แบบสอบถาม 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 

 

 1. ผศ.ดร.จันทรจิรา วงษขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน 

 2. ผศ.ดร.นันทพันธ ชินลํ้าประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 3. ดร.วรรณี  ตปนียากร พยาบาลวิชาชีพ 8  วิทยาลัยบรมราชชนนกีรุงเทพ 

 4. น.ส.ราศรี  แกวนพรัตน พยาบาลเช่ียวชาญระดบั 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 5. ดร.สุปรีดา ม่ันคง คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 6. ดร.กาญจนา จันทรไทย สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 7. นางสารา  วงษเจริญ สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 8. น.ส.สงศรี  กิตติรักษตระกูล สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 9. น.ส.ชุติกาญจน หฤทัย สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 10. น.ส.จินนะรัตน ศรีภัทรภิญโญ สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 11. นางนวลขนิษฐ ลิขิตลือชา สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 12. นางกฤษดา แสวงดี สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 
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รายนามผูเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทํามาตรฐานการพยาบาล 

 

การบริหารการพยาบาล 

 1. นางละไม  แกวอําไพ โรงพยาบาลเลดิสิน 

 2. นางสุนนัทา หิรัญยูปกรณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

 3. น.ส.จิตติมา อุดมสถาพันธ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชิน ี

 4. นางศิริพร แจมเวหา สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชิน ี

 5. นางเพ็ญศรี จวบประไพ โรงพยาบาลพระพุทธบาท  จ.สระบุรี 

 6. น.ส.ปรีดา ปูนพันธฉาย โรงพยาบาลมะการักษ  จ.กาญจนบุรี 

 7. นางศิริวันต ย้ิมเล้ียง โรงพยาบาลพจิิตร 

 8. นางวิไล อํามาตยมณี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

 9. นางพรทิวา คําวรรณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

 10. นางพจนา จารุชาต ิ โรงพยาบาลอตุรดิตถ 

 11. นางพิไลวรรณ จันทรสุกรี  โรงพยาบาลอตุรดิตถ 

 12. นางผองใส สอสืบ โรงพยาบาลสระบุรี 

 13. นางสงา ศรีพิจิตต โรงพยาบาลสระบุรี 

 14. น.ส.สิรินาถ ธรรมวิญญา โรงพยาบาลสระบุรี 

 15. นางกรรณิการ ศรฤทธิ์ชิงชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว 

 16. นางปราณี บานศาลเจา โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  จ.นนทบุรี 

 17. นางสิริเกศ ผดุงโรจนวิทย โรงพยาบาลอูทอง  จ.สุพรรณบุรี 

 18. นางกรรณิกา ปญญาอมรวัฒน โรงพยาบาลชยับาดาล  จ.ลพบุรี 

 19. นางสารา วงษเจริญ สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 20. น.ส.สงศรี  กิตติรักษตระกูล สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 21. ดร.ธัญรด ี จิรสินธิปก สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 22. ดร.ดนุลดา จามจุรี สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 23. น.ส.สุวิภา  นิตยางกูร สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 24. นางศิริมา  ลีละวงศ สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 25. นางเพียงใจ เจิมวิวัฒนกุล สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 
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 26. น.ส.สมจิตต วงศสุวรรณสิริ สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 27. น.ส.นิตยาจาร กิตติเดชา สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 28. น.ส.พัชรี  เนียมศรี สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 29. น.ส.นริศรา งามสอาด สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 

การบริการพยาบาลผูปวยนอก 

 1. น.ส.จรรยา พรหมมาลี สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชิน ี

 2. นางสุพัชญา ศรีฟา โรงพยาบาลเลดิสิน 

 3. นางนภาพร ภิญโญ โรงพยาบาลเลดิสิน 

 4. นางสุจินดา ศรีวิยะ โรงพยาบาลราชวิถี 

 5. นางอรุณี เล็กประเสริฐ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

 6. น.ส.ผุสด ี คุณาพันธ โรงพยาบาลสระบุรี 

 7. นางวิไล อาวุชานนท โรงพยาบาลสระบุรี 

 8. นางอัมพร จันทชาต ิ โรงพยาบาลพระพุทธบาท  จ.สระบุรี 

 9. นางยุวรี ทองทรัพยสถิต โรงพยาบาลมะการักษ  จ.กาญจนบุรี 

 10. นางกมลพรรณ พองพงษศรี โรงพยาบาลพจิิตร 

 11. น.ส.อัญชลี ฉัตรแกว โรงพยาบาลพจิิตร 

 12. นางดวงเดือน ศรีพัฒนกุล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

 13. นางพรทิวา คําวรรณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

 14. นางมาลัย วีระวัฒน โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  จ.นนทบุรี 

 15. นางพรรณี ศรีสวาง โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  จ.สุพรรณบุรี 

 16. น.ส.ขนิษฐา กิตตภิูมิชัย โรงพยาบาลอูทอง  จ.สุพรรณบุรี 

 17. นางดวงตา ลิมปวัฒนา โรงพยาบาลบางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 

 18. นางสุวรรณา พาหสัจจะลักษณ โรงพยาบาลบางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 

 19. น.ส.เสียงสวรรค ทิพยรักษ โรงพยาบาลชยับาดาล  จ.ลพบุรี 

 20. น.ส.พัชรี เนียมศรี สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 21. ดร.ธัญรด ี จิรสินธิปก สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 
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การบริการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 1. นางนติยา ภูริพันธุ โรงพยาบาลเลดิสิน 

 2. น.ส.สริยา ทวีกุล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

 3. นางปติภัสสร หยํ่าวิไล โรงพยาบาลพจิิตร 

 4. นางเกษา นาสวน โรงพยาบาลนครปฐม 

 5. นางวันทน ี ศิริกิจ โรงพยาบาลสระบุรี 

 6. น.ส.เยาวเรศ ดวงเนตร โรงพยาบาลพระพุทธบาท  จ.สระบุรี 

 7. นางทรรศนยี นาคราช โรงพยาบาลมะการักษ  จ.กาญจนบุรี 

 8. นางณีลาวรรณ กนาวาลร โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  จ.นนทบุรี  

 9. นางจุรีวัฒน คงทอง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

 10. นางวณี ทองหอ โรงพยาบาลพระปกเกลา  จ.จันทบุรี 

 11. นางดวงตา ผลบังเกิด โรงพยาบาลพทุธชินราช  จ.พิษณุโลก 

 12. น.ส.นงลักษณ โควตระกูล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว 

 13. น.ส.ยุพิณ เกตุด ี โรงพยาบาลชยับาดาล  จ.ลพบุรี 

 14. ดร.ดนุลดา จามจุรี สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 

การบริการพยาบาลผูปวยใน 

 1. นางอรพิน ตันติมูรธา โรงพยาบาลราชวิถี 

 2. นางละมัยพร โลหิตโยธิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

 3. นางพรรณี ล้ิมสวัสดิ์ สถาบันบาํราศนราดูร 

 4. นางเครือวัลย บุญโต สถาบันบาํราศนราดูร 

 5. น.ส.สุมาลี จักรไพศาล โรงพยาบาลสระบุรี 

 6. นางพิศมัย โพธิพรรค โรงพยาบาลสระบุรี 

 7. น.ส.พรพิมล รัตนสุวรรณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท  จ.สระบุรี 

 8. นางลักษณา สิทธิมังค โรงพยาบาลมะการักษ  จ.กาญจนบุรี 

 9. นางวานิสสา บุญเลิศ โรงพยาบาลมะการักษ  จ.กาญจนบุรี 

 10. นางอารม ธรรมกวินวงศ โรงพยาบาลพจิิตร 

 11. นางชองมาศ จักรวิเชียร โรงพยาบาลพจิิตร 
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 12. นางวรางคณา มหาพรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

 13. นางวิมนต วันยะนาพร โรงพยาบาลอตุรดิตถ 

 14. นางชวนพิศ แสวงรุจิธรรม โรงพยาบาลอตุรดิตถ 

 15. น.ส.ฉัตรวลัย ใจอารีย โรงพยาบาลนครปฐม 

 16. น.ส.พะเยาว ดานปรีดา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว 

 17. น.ส.ขวัญจิตร เสียงเสนาะ โรงพยาบาลอูทอง  จ.สุพรรณบุรี 

 18. นางปราณี เชิงเทียน โรงพยาบาลชยับาดาล  จ.ลพบุรี 

 19. น.ส.สมจิตต วงศสุวรรณสิริ สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 20. น.ส.สุวิภา นิตยางกูร สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 

การบริการพยาบาลผูปวยหนัก 

 1. น.ส.สุเนตรา แกววิเชียร สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชิน ี

 2. น.ส.ประนอม ดวงใจ โรงพยาบาลราชวิถี 

 3. นางนติยา กุสุมา ณ อยุธยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

 4. น.ส.ปนดัดา อินทรลาวัลย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

 5. นางอนุรักษ พงษภมร โรงพยาบาลสระบุรี 

 6. นางสุมณฑา ทรัพยชนะกุล โรงพยาบาลสระบุรี 

 7. นางเพ็ญศรี จาบประไพ โรงพยาบาลพระพุทธบาท  จ.สระบุรี 

 8. นางรวีวรรณ อัชฌาศัย โรงพยาบาลนครปฐม 

 9. น.ส.อมรรัตน สุวรรณมิสสระ โรงพยาบาลมะการักษ  จ.กาญจนบุรี 

 10. นางสุรีรัตน เกงนาวา โรงพยาบาลมะการักษ  จ.กาญจนบุรี 

 11. น.ส.สมพร พฤกษทวีศักดิ ์ โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  จ.นนทบุรี 

 12. น.ส.ฝนแกว เบ็ญจมาศ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  จ.สุพรรณบุรี 

 13. น.ส.สุวิภา นิตยางกูร สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 14. นางเพียงใจ เจิมวิวัฒนกุล สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 15. น.ส.สมจิตต วงศสุวรรณสิริ สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 
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การบริการพยาบาลทางสูติกรรม 

 1. นางรัชนีวรรณ คูตระกูล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

 2. นางชไมพร สิงหกลางพล โรงพยาบาลราชวิถี 

 3. น.ส.เสาวณีย ภูมิสวัสดิ ์ โรงพยาบาลราชวิถี 

 4. นางพรรณี โตวิริยะเวช โรงพยาบาลสระบุรี 

 5. นางพิมพพรรณ ธาน ี โรงพยาบาลสระบุรี 

 6. นางสุมนา จิระตราชู โรงพยาบาลพระพุทธบาท  จ.สระบุรี 

 7. นางพยอม วอนเพียร โรงพยาบาลมะการักษ  จ.กาญจนบุรี 

 8. นางเอ้ือมพร เสถียรรุจิกานนท โรงพยาบาลมะการักษ  จ.กาญจนบุรี 

 9. น.ส.ระเบียบ คําเขียน โรงพยาบาลพจิิตร 

 10. นางพิศมัย พานทอง โรงพยาบาลพจิิตร 

 11. นางประภาภรณ สมนะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

 12. นางลักขณา บัวสมบูรณ โรงพยาบาลนครปฐม 

 13. นางปารวัณ บัณฑิตวงษ โรงพยาบาลนครปฐม 

 14. นางยุพา ชอบสกุล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว 

 15. นางสุภานนั จีนโต โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  จ.นนทบุรี 

 16. น.ส.เปมิกา คธายุทธเดช โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  จ.นนทบุรี 

 17. น.ส.ทัศนีย พัวพลเทพ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  จ.สุพรรณบุรี 

 18. นางสุวรรณา พาหุสัจจะลักษณ โรงพยาบาลบางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 

 19. นางเพียงใจ เจิมวิวัฒนกุล สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 20. นางสารา วงษเจริญ สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 

การบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 

 1. นางมาลี เดชสุวรรณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

 2. นางศิริพร แจมเวหา สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชิน ี

 3. น.ส.ภิญโญ ศิริกุลเสถียร โรงพยาบาลราชวิถี 

 4. นางสุนภิา ยุรวรรณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท  จ.สระบุรี 

 5. นางวนดิา วอนเพียร โรงพยาบาลมะการักษ  จ.กาญจนบุรี 
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 6. น.ส.จันทรฉาย แพมงคล โรงพยาบาลพจิิตร 

 7. นางณัฐฐาพร นางแล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

 8. นางนารีรัตน ยะนันโต โรงพยาบาลอตุรดิตถ 

 9. น.ส.สุจารี มานะย่ิงเมต โรงพยาบาลสระบุรี 

 10. นางชําเลือง แยมศรีปก โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  จ.นนทบุรี 

 11. น.ส.นริศรา งามสอาด สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 

การบริการพยาบาลวิสัญญี 

 1. นางนิ่มนวล มันตราภรณ โรงพยาบาลศริิราช 

 2. นางกุณฑลี สูตรสุวรรณ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชิน ี

 3. นางวารุณี สงวนหมู โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

 4. นางพันธิพา อินทรภิรมย โรงพยาบาลนครปฐม 

 5. นางจงกลน ี ดาววิจติร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

 6. น.ส.ลัดดาวัลย พรรณสมัย โรงพยาบาลสระบุรี 

 7. น.ส.สุจิตรา มูลแกว โรงพยาบาลมะการักษ  จ.กาญจนบุรี 

 8. นางผองพรรณ มากมี โรงพยาบาลพจิิตร 

 9. น.ส.ธรพรรณ สุนทรานนท โรงพยาบาลอตุรดิตถ 

 10. พตท.หญิงเบญจรัตน  สมเกียรติ โรงพยาบาลตาํรวจ 

 11. น.ส.วีนัส จันทรเจริญพร โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  จ.สุพรรณบุรี 

 12. นางศิริมา ลีละวงศ สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 13. ดร.ธัญรด ี จิรสินธิปก สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 

การบริการพยาบาลดานการปรึกษาสุขภาพ 

 1. นางสายหยุด วิธีเจริญ โรงพยาบาลสระบุรี 

 2. นางนพมาศ เล็กวงษ โรงพยาบาลพระพุทธบาท  จ.สระบุรี 

 3. นางมานิกา กังสภัทรกุล โรงพยาบาลมะการักษ 

 4. นางสิรี สมนา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

 5. นางเพ็ญศรี อมิตเดช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว 
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 6. น.ส.มานติย พอคา โรงพยาบาลอูทอง 

 7. น.ส.พัชรี เนียมศรี สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 

การบริการพยาบาลปองกันและควบคมุการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 1. นางปราณี วตะกูลสิน โรงพยาบาลเลดิสิน 

 2. น.ส.พรนภา เอ่ียมลออ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

 3. นางปรารถนา ยศพล โรงพยาบาลราชวิถี 

 4. นางอรอุมา อวมประเสริฐ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชิน ี

 5. น.ส.บรรเจิด ถึงกล่ิน โรงพยาบาลพจิิตร 

 6. น.ส.ยุพเรศ พญาพรหม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

 7. น.ส.บุญเรือง ใสสีสุข โรงพยาบาลอตุรดิตถ 

 8. น.ส.ศรีสุรีย เอ้ือจิรพงษพันธ โรงพยาบาลสระบุรี 

 9. น.ส.สรอยเพ็ชร ชัยรุงปญญา โรงพยาบาลพระพุทธบาท  จ.สระบุรี  

 10. นางสุภาพ ล้ิมเจริญ โรงพยาบาลนครปฐม 

 11. น.ส.ทิพวิไล ชางสี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว 

 12. นางพรพรรณ เอกจิตต โรงพยาบาลมะการักษ 

 13. น.ส.นิตยาจาร กิตติเดชา สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


