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บทที่1

บทนำา



ความสำาคัญของการกำาหนดบทบาทหน้าที่ของ 
พยาบาลวิชาชีพ

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภท์กุคนต้องยดึถอืและปฏบัิต ิ โดยนอกจากตอ้งปฏบัิตงิานภายใตก้ฎหมาย ขอ้บังคบัของ

วชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภแ์ลว้ ยงัต้องปฏบัิติตามมาตรฐานงานในบริบททีแ่ตกต่างกนัไป

ตามบทบาทของพยาบาลแต่ละคนตามขอบเขตหน้าท่ีของตำาแหน่งในแต่ละหน่วยงาน ทั้งบทบาทที่

ได้รับมอบหมาย และบทบาทตามคุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับตำาแหน่งของพยาบาล

คนนั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อองค์กร พยาบาล ผู้ป่วย และประชาชนผู้รับบริการ 

กองการพยาบาล เปน็หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบการกำาหนดมาตรฐาน พฒันาระบบหรือแนวทาง

การดำาเนนิงานของพยาบาล ไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัของการกำาหนดบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ของบุคลากรทางการพยาบาล โดยกำาหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีทางการพยาบาล

ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2519 เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการควบคุม กำากับ

การปฏิบัติงานของพยาบาลให้เป็นแนวทางเดียวกัน และได้มีการปรับปรุงเนื้อหาของบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบดังกล่าวอีก 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2530 ตามลำาดับ ต่อมาสำานักงาน 

ก.พ. กำาหนดให้ตำาแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะงาน

เปน็วชิาการ หรอืวชิาชพีทีมี่ความรู ้ความสามารถพเิศษเฉพาะทาง ในการปฏบิตังิาน ในป ีพ.ศ. 2539 

กองการพยาบาลจึงได้ดำาเนินการปรับปรุงเนื้อหาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทาง 

การพยาบาลอีกครั้ง  ซึ่งแบ่งเป็น 2  เรื่อง คือ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทาง 

การพยาบาล: ทีป่ฏบิตักิารพยาบาลในโรงพยาบาล และบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของเจา้หน้าที่

ทาง การพยาบาล: ที่ปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน

ในสถานการณ์ปัจจุบันถึงแม้ว่าตำาแหน่งพยาบาลวิชาชีพยังคงอยู่ในสายงานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยเีชน่เดมิ แตมี่การเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญัและเกีย่วขอ้งกบับทบาทหน้าทีข่องพยาบาลอยูห่ลาย

ประการ ไดแ้ก ่สำานกังาน ก.พ. ปรบัปรงุมาตรฐานกำาหนดตำาแหนง่พยาบาลวชิาชพี ในปี พ.ศ. 2555 

(สำานักงาน ก.พ., 2555) สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานการ

บรหิารราชการสว่นภมูภิาคในป ีพ.ศ. 2559 (สำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ, 2559) นอกจาก

นีย้งัมกีารปรบัเปลีย่นหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการกำาหนดตำาแหนง่พยาบาลวชิาชพีใหม ่มาใชห้ลกัเกณฑ์

และเงื่อนไขการกำาหนดตำาแหน่งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ซึ่งประกาศใช้  ในปี พ.ศ. 2558 (สำานักงาน ก.พ., 2558) ประกอบกับการบริการพยาบาลมีบริบท

ที่เปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้รับบริการและของสถานบริการสุขภาพ ซึ่งมีความสำาคัญจำาเป็น

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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ที่ต้องมอบหมายให้พยาบาลปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม นอกเหนือจากการปฏิบัติในหน้าที่ตามโครงสร้าง 

เชน่ บทบาทหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติัการพยาบาลขัน้สงู พยาบาลผู้จดัการรายกรณ ีทัง้นีบ้ทบาทหนา้ทีข่อง

พยาบาลดังกล่าวจึงต้องมีการปรับให้ชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงได้ดำาเนินการ

พฒันาบทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลวชิาชีพใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงตา่งๆ เพือ่ให้

ผูบ้รหิารและผู้ปฏบิตักิารพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการปฏบัิติงาน และพฒันาระบบบริหารทรัพยากร

บุคคลทางการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้

1. ผูบ้รหิารการพยาบาลของสถานบริการสขุภาพทกุระดบัใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการ 

บุคคลากรทางการพยาบาล รวมท้ังนิเทศ กำากับ  ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการ

พยาบาลให้ตรงตามบทบาทหน้าที่

2. พยาบาลทีป่ฏบิตังิานในสถานบริการสขุภาพทกุระดบัใช้เป็นแนวทางในการปฏบัิตงิานตาม

บทบาทหน้าที่ตรงกับระดับตำาแหน่ง และบทบาทหน้าที่ตามความรับผิดชอบของการปฏิบัติงาน

ข้ันตอนการพัฒนา “บทบาทหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ”

การพัฒนาเนื้อหาบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ มีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้

1. ศกึษาเอกสาร งานวจัิยทีเ่กีย่วกับมาตรฐานกำาหนดตำาแหนง่สายงานพยาบาลวชิาชีพ หน้าที่

ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ

2.  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำางานพัฒนาบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ  ซึ่งเป็น

ผูท้รงคณุวฒุทิางการพยาบาล  ผู้แทนพยาบาลแตล่ะระดบัตำาแหนง่ ในแตล่ะกลุม่งานบริการพยาบาล

ตามโครงสร้าง และตามความรับผิดชอบของการปฏิบัติงาน ของสถานบริการสุขภาพทุกระดับ 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำานักงาน ก.พ.  เป็นวิทยากร ในการกำาหนดคำาอธิบายลักษณะงาน โดยมี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ จำานวน 3 ครั้ง

3. ประชมุระดมความคดิเหน็จากคณะทำางานฯ ซึง่เปน็ผูท้รงคณุวฒุทิางการพยาบาล ผู้แทน

พยาบาลแต่ละระดับตำาแหน่ง ในแต่ละกลุ่มงานบริการพยาบาลตามโครงสร้าง และตามความรับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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ของการปฏิบัติงานของสถานบริการสุขภาพทุกระดับ  ร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ 

รวมท้ังกำาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทางการพยาบาล  โดยมีการประชุมระดม

ความคิดเห็น จำานวน 3 ครั้ง

4. วิเคราะห์ และประมวลแนวคิดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และคำาอธิบายลักษณะงาน

ของบุคลากรทางการพยาบาลเพื่อยกร่างเนื้อหาบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ

5. ตรวจสอบความถูกต้องของเนี้อหาเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ 

6. ปรับปรุงแก้ไขเป็นเอกสารบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพฉบับสมบูรณ์

ข้อตกลงเบื้องต้นในการกำาหนดบทบาทหน้าที่ของ 
พยาบาลวิชาชีพ

1. บทบาทหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพนี้  กำาหนดมาจากแนวคิดของสำานักงาน ก.พ.  เรื่อง

มาตรฐานกำาหนดตำาแหนง่พยาบาลวชิาชีพและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของพยาบาลวชิาชีพทีส่อดคลอ้ง

กบัโครงสรา้งการบรหิารราชการสว่นภมูภิาค สงักดัสำานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ดงันัน้เอกสาร

เล่มน้ีจึงเหมาะกับการนำาไปใช้ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข อย่างไรก็ตามสถานบริการสุขภาพอื่นที่ไม่ได้สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สามารถนำาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริการพยาบาลของหน่วยงานได้  นอกจากน้ี 

สำานกังาน ก.พ. กำาหนดมาตรฐานกำาหนดตำาแหนง่พยาบาลวิชาชีพต้ังแตร่ะดบัปฏบิตักิาร จนถงึระดบั

ทรงคุณวุฒิ  ในขณะท่ีโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กำาหนดตำาแหน่งสงูสดุคอื พยาบาลวชิาชพีระดบัเชีย่วชาญ (พยาบาลระดบัทรงคณุวุฒกิำาหนดใหมี้ใน

โครงสรา้งการบรหิารราชการสว่นกลาง) ดงันัน้ในเอกสารเลม่นี ้ซึง่กำาหนดบทบาทหนา้ทีข่องพยาบาล

วิชาชีพตามโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จึงกำาหนดบทบาทหน้าที่ของพยาบาลระดับ

ปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญเท่านั้น

2.  เนื้อหาบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพตามการปฏิบัติงานของสถานบริการสุขภาพนั้น 

มีเฉพาะบทบาทหน้าท่ีท่ีสำาคัญได้แก่  หัวหน้าพยาบาล  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้า

งาน หัวหน้าหอผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พยาบาลผู้จัดการรายกรณี บทบาทหน้าที่นอก

เหนือจากนี้ทางหน่วยงานสามารถกำาหนดได้โดยยึดหลักการแนวคิดตามที่กำาหนดในบทที่ 2

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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ประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำาเอกสารบทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพไปใช้

1. ผูบ้รหิารการพยาบาลแต่ละระดบัของสถานบริการสุขภาพ สามารถบริหารจดัการทรัพยากร

บุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ จัดระบบการนิเทศการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได้

อย่างเหมาะสม

2. ผูน้เิทศงานการพยาบาล กำากับ ตดิตาม และสนบัสนนุการปฏบิตังิานของพยาบาลวิชาชพี

ในความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมกับระดับตำาแหน่งและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ

พยาบาลวิชาชีพ 

3. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่  และให้การพยาบาลที่เหมาะสมกับระดับตำาแหน่งและ

ความรับผิดชอบของการปฏิบัติงาน 

4. ระบบบริหารทรัพยากรบุคลากรทางการพยาบาลมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนและ

ผู้รับบริการได้รับบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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บทที่ 2

แนวคิดการกำาหนด 

บทบาทหน้าที่ของ 

พยาบาลวิชาชีพ



การกำาหนดบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ ใช้แนวคิดหลักการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ

2. มาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งพยาบาลวิชาชีพของสำานักงาน ก.พ.

3.  โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

แนวคิด หลักการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรีหรือ

เทยีบเทา่ จากมหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลยัพยาบาลทีส่ภาการพยาบาลรับรอง มใีบประกอบวชิาชีพการ

พยาบาลชั้นหน่ึง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง ที่ยังใช้ประโยชน์ได้  (ไม่ถูกพักใช้หรือ

เพิกถอนหรอืหมดอาย)ุ ปฏบิตังิานใหบ้รกิารดา้นสขุภาพอนามยัทัง้ในสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ หรือ

ภาคเอกชน  ในที่นี้พยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของพยาบาลวชิาชีพ หมายถงึ การปฏบิตังิานตามขอบเขตหน้าที่

และสอดคลอ้งกบับทบาทของพยาบาล ทัง้นีพ้ยาบาลมไิดมี้หน้าทีป่ฏบิตักิารพยาบาลโดยตรงแกผู้่ปว่ย

อย่างเดียว พยาบาลยังต้องรับผิดชอบการดูแล บริการพยาบาลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สุด 

จึงต้องมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย อาจเป็นงานด้านการบริหารจัดการ หรือ

งานดา้นคลนิกิ บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของพยาบาลวชิาชีพประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ (กองการ

พยาบาล, 2539)

1.  บทบาทหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพตามโครงสร้างในหน่วยงานในราชการบริหาร

สว่นภมูภิาค เป็นบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีม่ขีอบเขตการปฏบัิติการพยาบาลโดยตรงกบัผูป้ว่ย 

ซึ่งกำาหนดตามระดับตำาแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ  (ปก.) 

ระดบัชำานาญการ (ชก.) ระดบัชำานาญการพเิศษ (ชพ.) ระดบัเช่ียวชาญ (ชช.) และระดบัทรงคณุวุฒ ิ

(ทว.) โดยในท่ีน้ีเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของพยาบาลตามการปฏบิตังิานของสถานบรกิารสขุภาพ 

เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของพยาบาล ท่ีได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าท่ีสำาคัญในหน่วยงานอีกหน้าท่ีหน่ึง 

เพือ่การบรรลเุปา้หมาย และตอบสนองต่อนโยบายของหนว่ยราชการ โดยเป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ด้านการบริหารจัดการ หรือด้านคลินิก ได้แก่ พยาบาลผู้จัดการรายกรณี  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล หัวหน้าพยาบาล 

ในการปฏบิติังานนัน้ พยาบาลวชิาชีพนอกจากจะตอ้งปฏบัิตหินา้ทีต่ามขอบเขตการปฏบิตักิาร

พยาบาลตามโครงสรา้งหนว่ยงานในราชการบริหารสว่นภมิูภาคทีต่น้สงักดัแลว้ ยงัปฏบิตัหินา้ทีต่าม

งานที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย

มาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งพยาบาลวิชาชีพของ 
สำานักงาน ก.พ.

สำานักงาน ก.พ.  เป็นองค์กรกลาง  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน 

ได้กำาหนดให้พยาบาลวิชาชีพเป็นตำาแหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยมีชื่อตำาแหน่งในสายงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ  เริ่มจากระดับปฏิบัติการ  ระดับชำานาญการ 

ระดับชำานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ จนถึงระดับทรงคุณวุฒิ  ในแต่ละระดับได้กำาหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบหลัก สำาหรับลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละระดับน้ัน มีลักษณะงาน

ในด้านต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้  (สำานักงาน ก.พ., 2555)

1. ด้านปฏิบัติการ

2. ด้านการวางแผน

3. ด้านการประสานงาน

4. ด้านการบริการ

ทั้งนี้ลักษณะงานในแต่ละด้านต่างๆ  ของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ  ชำานาญการ 

ชำานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ สรุปได้ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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ตารางที่ 2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ

พยาบาลวชิาชพีระดบัตำาแหนง่ปฏบิตักิาร ชำานาญการ ชำานาญการพิเศษ เชีย่วชาญ และ

ทรงคุณวุฒิ

ระดับ 

ตำาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพ

ด้าน 

ปฏิบัติการ

ด้าน 

การวางแผน

ด้านการ

ประสานงาน

ด้าน 

การบริการ

ปฏิบัติการ ■■■ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติ

งานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการ

ในการทำางาน 

■■■ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

งานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้

การกำากับ แนะนำา ตรวจสอบ 

และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย

■■■ ปฏิบัติการ

พยาบาล

ขั้นพื้นฐาน

ตาม

มาตรฐาน

วิชาชีพ

■■■ วางแผน

การทำางาน

ที่รับผิดชอบ

ร่วมดำาเนิน

การวางแผน

การทำางาน

ของหน่วยงาน

หรือโครงการ

■■■ ประสาน

การทำางาน

ร่วมกันทั้ง

ภายในและ

ภายนอก

ทีมงานหรือ

หน่วยงาน

■■■ สอน 

แนะนำา  ให้คำา

ปรึกษาเบื้อง

ต้นแก่

ผู้ใช้บริการ

และครอบครัว 

ชุมชน

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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ระดับ 

ตำาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพ

ด้าน 

ปฏิบัติการ

ด้าน 

การวางแผน

ด้านการ

ประสานงาน

ด้าน 

การบริการ

ชำานาญการ ■■■ ปฏิบัติงานในฐานะ

หัวหน้างาน ซึ่งต้องกำากับ  

แนะนำา ตรวจสอบการปฏิบัติ

งาน ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความ 

ชำานาญสูงในงานพยาบาล

วิชาชีพ 

■■■ ปฏิบัติงาน ที่ต้องตัดสินใจ

หรือแก้ปัญหาที่ยาก และ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย หรือปฏิบัติงาน 

ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณ์โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ 

และความชำานาญสูงในงาน

พยาบาลวิชาชีพ 

■■■ ปฏิบัติการ

พยาบาลที่

ต้องตัดสินใจ

หรือแก้ปัญหา

ที่ยากตาม

มาตรฐาน

วิชาชีพ

■■■ วางแผน

หรือร่วม 

ดำาเนินการ

วางแผน 

การทำางาน

ตามแผนงาน

หรือโครงการ

ของหน่วยงาน  

ระดับสำานัก

หรือกอง และ

แก้ไขปัญหา

ในการปฏิบัติ

งาน

■■■ ประสาน

การทำางาน

ร่วมกันโดยให้

ความเห็นและ

คำาแนะนำา

เบื้องต้นแก่

สมาชิกใน

ทีมงานหรือ

หน่วยงานอื่น

■■■ ให้บริการ

วิชาการที่

ซับซ้อน สอน 

นิเทศ 

ฝึกอบรม 

ถ่ายทอด

ความรู้ทาง 

การพยาบาล

แก่ ผู้ใต้บังคับ

บัญชาและ

บุคคล

ภายนอก

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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ระดับ 

ตำาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพ

ด้าน 

ปฏิบัติการ

ด้าน 

การวางแผน

ด้านการ

ประสานงาน

ด้าน 

การบริการ

ชำานาญการ

พิเศษ

■■■ ปฏิบัติงานในฐานะ 

หัวหน้างาน ซึ่งต้องกำากับ  

แนะนำา ตรวจสอบการปฏิบัติ

งานของ ผู้ร่วมปฏิบัติงาน   

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความ 

ชำานาญงานสูงมากในงาน

พยาบาลวิชาชีพ 

■■■ ปฏิบัติงาน ที่ต้องตัดสินใจ

หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  

และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ

มอบหมายหรือปฏิบัติงาน

ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณ์โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ 

และความชำานาญในงานสูง

มากในงานพยาบาลวิชาชีพ 

■■■ ปฏิบัติการ

พยาบาลขั้น

สูงที่ยุ่งยาก

ซับซ้อน หรือ

ภาวะวิกฤต 

ตาม

มาตรฐาน

วิชาชีพ

■■■ วางแผน

หรือร่วม 

ดำาเนินการ

วางแผนงาน

โครงการของ

หน่วยงาน 

ระดับสำานัก

หรือกอง

■■■ มอบหมาย

งาน แก้ไข 

ปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน

และติดตาม

ประเมินผล

■■■ ประสาน

การทำางาน

ร่วมกันโดย

ชี้แนะ จูงใจ

ทีมงานหรือ

หน่วยงานอื่น 

ในระดับ 

สำานักหรือ

กอง ชี้แจง 

ให้ข้อคิดเห็น 

ในที่ประชุม

ต่างๆ

■■■ ให้คำา

ปรึกษา 

อำานวยการ 

ถ่ายทอด

ความรู้ให้ 

ผู้ใต้บังคับ

บัญชา  

ผู้ใช้บริการทั้ง

ภายในและ

ภายนอก

หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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ระดับ 

ตำาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพ

ด้าน 

ปฏิบัติการ

ด้าน 

การวางแผน

ด้านการ

ประสานงาน

ด้าน 

การบริการ

เชี่ยวชาญ ■■■ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติ

งานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน 

โดยใช้ความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญทางงานพยาบาล 

■■■ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ

หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ

ที่ยากและซับซ้อนมาก 

มีผลกระทบในวงกว้าง 

และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย หรือปฏิบัติงานใน

ฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คำาปรึกษา 

ของส่วนราชการระดับ

กระทรวง กรม ซึ่งใช้ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ 

และความเชี่ยวชาญในทาง

งานพยาบาลวิชาชีพ 

■■■ ปฏิบัติหน้า

ที่ในฐานะ

ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการ 

พยาบาล 

พัฒนาและ

ประยุกต์ใช้ 

ความรู้  

วิธีการ  

เทคนิคต่างๆ 

■■■ วางแผน

หรือร่วม 

ดำาเนินการ

วางแผน โดย

เชื่อมโยงหรือ

บูรณาการ

แผนงาน 

โครงการ

ในระดับ 

กลยุทธ์ของ 

ส่วนราชการ

ระดับกรม

■■■ ประสาน

การทำางาน

โครงการ

ต่างๆกับ

บุคคล  

หน่วยงาน 

หรือองค์กร

อื่นๆ

■■■ เป็น 

ที่ปรึกษาของ

ส่วนราชการ 

และให้ 

คำาปรึกษา

แนะนำาแก่ 

ผู้บริหาร 

ทั้งภายในและ

ภายนอก

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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ระดับ 

ตำาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพ

ด้าน 

ปฏิบัติการ

ด้าน 

การวางแผน

ด้านการ

ประสานงาน

ด้าน 

การบริการ

ทรงคุณวุฒิ ■■■ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติ

งานที่ทรงคุณวุฒิ หรือปฏิบัติ

งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้

คำาปรึกษาของส่วนราชการ

ระดับกระทรวง ซึ่งต้อง

ใช้ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และผลงาน

ด้านพยาบาลวิชาชีพ เป็นที่

ประจักษ์ในความสามารถ 

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

■■■ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ 

หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ

ที่ยากและซับซ้อนมากเป็น

พิเศษ และมีผลกระทบในวง

กว้างระดับนโยบายกระทรวง

สาธารณสุขหรือระดับชาติ 

และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้

รับมอบหมาย 

■■■ ศึกษา 

วิเคราะห์ วิจัย

เรื่องสุขภาพ

และระบบ

บริการ

พยาบาล 

คิดค้น   

นวัตกรรม 

พัฒนา 

ระบบบริการ

พยาบาล  

และกลไก

การบริการ

ทางพยาบาล

■■■ วางแผน

หรือร่วม 

ดำาเนินการ

วางแผน หรือ

ให้คำาปรึกษา

แนะนำาในการ

วางแผน โดย

เชื่อมโยงหรือ

บูรณาการ

แผนงาน 

โครงการ 

ในระดับ 

กลยุทธ์ของ 

ส่วนราชการ

ระดับ

กระทรวง

■■■ ประสาน

การทำางาน

ภายใน

กระทรวง 

กรม หรือ

องค์กรอื่นทั้ง

ในและต่าง

ประเทศ

■■■ เป็นที่

ปรึกษาระดับ

กระทรวงใน

การปฏิบัติ

งาน 

■■■ กำาหนด

ทิศทางการ

พัฒนาบุคคล 

และกำาหนด

เป้าหมายและ

ทิศทางการ

พัฒนางาน

พยาบาล

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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จากการท่ีสำานกังาน ก.พ. กำาหนดมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งพยาบาลวชิาชพีตัง้แตร่ะดบัปฏบิตัิ

การ ระดบัชำานาญการ ระดบัชำานาญการพเิศษ ระดบัเชีย่วชาญ จนถงึระดบัทรงคณุวฒุ ิ โดยกำาหนด

ลักษณะงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ 

อยา่งไรกต็ามพยาบาลมบีทบาทหนา้ทีต่ามทีไ่ด้รับมอบหมายดา้นการบริหารจดัการ และดา้นคลนิิก 

ซึง่ไม่ระบใุนลกัษณะงานทัง้ 4 ดา้นของสำานกังาน ก.พ. การเขยีนบทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลวิชาชีพ

นี้ คณะผู้เขียนจึงได้บูรณาการบทบาทด้านการบริหารจัดการกับด้านการวางแผน และบูรณาการ

บทบาทด้านคลินิกกับด้านการปฏิบัติการ ดังนั้นการกำาหนดบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพฉบับ

นี ้จงึไดก้ำาหนดตามระดบัตำาแหนง่ของพยาบาลวชิาชีพ และบทบาทหนา้ทีต่ามทีไ่ดรั้บมอบหมาย ดงั

จะได้กล่าวต่อไปในบทที่ 3 

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงและกำาหนดโครงสร้างหน่วยงานในราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค  ข้ึนมาใหม่และประกาศใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2559  เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบาย วสิยัทศัน ์พนัธกจิ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกำาหนดใหม้ตีำาแหนง่พยาบาลวชิาชีพระดับ

ต่างๆปฏิบัติงานครอบคลุมหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้

1. สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด กำาหนดให้มีพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ ระดับชำานาญการ 

และระดับชำานาญการพิเศษ

2. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป กำาหนดให้มีพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ ระดับ

ชำานาญการ ระดับชำานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

3. โรงพยาบาลชมุชน กำาหนดใหม้พียาบาลวิชาชีพระดบัปฏิบัติการ ระดับชำานาญการ และ

ระดับชำานาญการพิเศษ

4. สำานกังานสาธารณสขุอำาเภอ กำาหนดใหม้พียาบาลวชิาชีพระดบัปฏบัิตกิาร ระดบัชำานาญ

การ และระดับชำานาญการพิเศษ

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล กำาหนดให้มีพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ ระดับ

ชำานาญการ และระดับชำานาญการพิเศษ

ด้วยเหตุที่ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอมี

ลักษณะงานใกล้เคียงกับสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด และลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพที่

ปฏบิติังานทีโ่รงพยาบาลชมุชนมีลกัษณะงานใกลเ้คยีงกบัโรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป ดงันัน้

เอกสารฉบบันีจ้งึกำาหนดโครงสรา้งของบทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลวชิาชีพตามขอบเขตการปฏบัิติการ

พยาบาล  เป็น 3 ส่วน  ดังนี้  1)  สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ 

2) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป และกลุ่มงานการพยาบาล

ของโรงพยาบาลชุมชน  3)  งานการพยาบาลในชุมชนของโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 

จากแนวคิด หลักการดังกล่าว จึงได้กำาหนดกรอบโครงสร้างการกำาหนดบทบาทหน้าที่ของ

พยาบาลวิชาชีพ  โดยแบ่งเป็น  2 ลักษณะ คือ  1) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามขอบเขต

การปฏิบัติงานในหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค และ 2) บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตาม

การปฏิบัติงานของสถานบริการสุขภาพ โดยบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามขอบเขตการปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพระดับ

ตา่งๆ  ต้ังแต่พยาบาลวชิาชีพระดับปฏบัิตกิาร ระดบัชำานาญการ ระดบัชำานาญการพเิศษ จนถึงระดบั

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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เชีย่วชาญ ท่ีปฏิบติังานท่ีสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดั สำานกังานสาธารณสขุอำาเภอ โรงพยาบาลศนูย ์

โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รายละเอียดในบทท่ี 3) 

สว่นบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามการปฏบัิติงานของสถานบริการสุขภาพ ประกอบดว้ย บทบาท

หน้าที่ของหัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย 

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง พยาบาลผู้จัดการรายกรณี  (รายละเอียดในบทที่  4) ตามแผนภูมิกรอบ

โครงสร้างการกำาหนดบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพในหน้าถัดไป

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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บทที่ 3 

บทบาทหน้าที่ของ 

พยาบาลวิชาชีพ 

ตามโครงสร้างหน่วยงาน 

ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค



บทบาทหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วน

ภูมิภาค แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1.  บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

และสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ 

2. บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลของ

โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป และกลุ่มงานการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน

3. บทบาทหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานการพยาบาลในชุมชนของโรงพยาบาล

ศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำานักงาน
สาธารณสุขอำาเภอ

บทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานในสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดั และสำานักงาน

สาธารณสุขอำาเภอ กำาหนดให้มี 3 ระดับคือ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำานาญการ และระดับชำานาญ

การพิเศษ มีรายละเอียด คือ

■■ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ให้บริการสุขภาพอนามัยแก่บุคคล ครอบครัว และ

ชมุชนโดยปฏบิตังิานรว่มกบัทีมการพยาบาลและทมีสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ

ทางศาสตร์และศิลปะการพยาบาลและหลักวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัติ

ที่กำาหนด ครอบคลุม 4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในประชาชน

กลุม่ปกตแิละกลุม่เสีย่ง การฟืน้ฟสูภาพผูป้ว่ยใหก้ลบัสูภ่าวะปกต ิและการสง่เสรมิ สขุภาพใหส้ามารถ

ดแูลตนเองไดอ้ย่างถกูต้อง รว่มวางแผนและดำาเนนิการพัฒนาระบบงาน ประสานงาน บรกิารข้อมูล

วิชาการ ภายใต้การกำากับ แนะนำา ตรวจสอบของพยาบาลผู้มีประสบการณ์มากกว่า หัวหน้างาน 

หัวหน้ากลุ่มงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

■■หน้าที่ความรับผิดชอบ

■■■ ด้านการปฏิบัติการ

1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานโดยใช้ความรู้ และทักษะขั้นพื้นฐานในการให้บริการ

สุขภาพอนามัยแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนที่อยู่ในภาวะปกติ  เสี่ยง และป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ

ต้องการการดูแลไม่ซับซ้อนตามมาตรฐาน จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  สิทธิผู้ป่วย และแนวทาง

ที่กำาหนด เพื่อให้ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนได้รับการดูแลที่ถูกต้อง  เหมาะสมและปลอดภัย

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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2. ดำาเนินการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การระบาดของโรคและมลพิษสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน

แก่ประชาชนในชุมชน

3. ร่วมสำารวจชุมชน พร้อมทั้งวินิจฉัย วางแผนแก้ปัญหาภาวะสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชน

4. ร่วมประเมินผล วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการการดูแลของผู้ป่วย ครอบครัวและ

ชุมชนที่มีปัญหาสุขภาพพร้อมทั้งวางแผนแก้ไข

5. ร่วมกำาหนดแนวปฏิบัติทางการพยาบาลและแนวทางการส่งต่อเพ่ือให้เกิดการดูแลที่มี

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

6. ตดิตามขอ้มูลการดแูลสขุภาพของประชาชนในพืน้ที ่พรอ้มทัง้วเิคราะหแ์ละส่งกลบัข้อมลู

ให้กับพยาบาลในชุมชนและทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

7. มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

8. ดำาเนนิการติดตามคณุภาพการพยาบาลในชุมชน ตามมาตรฐานหรือแนวทางทีก่ำาหนด 

พร้อมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลและนำาข้อมูลที่ได้เสนอผู้บังคับบัญชา  เพื่อใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพ

บริการพยาบาล

9. มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อมในชุมชนที่

รับผิดชอบ

10. ปฏิบัติการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ

11. มีส่วนร่วมในการดำาเนินการวิจัยที่ทำาให้เกิดการพัฒนาระบบ หรือรูปแบบการบริการ

พยาบาลในชุมชน

■■■ ด้านการวางแผน

1.  ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดคุณภาพของ

หน่วยงานตามขอบเขตงานที่รับมอบหมาย

2. ร่วมวางแผนและดำาเนินการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเวชภัณฑ์ ตามมาตรฐาน 

หรือแนวทางที่กำาหนดในขอบเขตงานที่รับมอบหมาย

3.  ร่วมวางแผนและดำาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการงานที่ได้รับ

มอบหมายในหน่วยงาน

■■■ ด้านการประสานงาน

1. ประสานความร่วมมอืกบัทมีสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่ใหก้ารดแูลสุขภาพของประชาชนและ

ชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ตามที่กำาหนด

2. ประสานการใชแ้หลง่ประโยชน ์และการทำางานรว่มกนัทัง้ภายใน ภายนอกทมีงานหรือ

หน่วยงาน เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืในการสง่เสรมิ ปอ้งกนั ดแูลรกัษา และฟืน้ฟสูขุภาพของประชาชน

และชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และดำาเนินงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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3. ชี้แจง ให้รายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริง  เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือของชุมชน 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และเครอืขา่ยในการดำาเนนิการดแูลสขุภาพและส่ิงแวลลอ้มของบคุคลและชมุชน 

การดำาเนินงานตามที่รับมอบหมาย

■■■ ด้านการบริการ

1. สอน สาธิต และให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพแก่ประชาชน ผู้ใช้บริการ ชุมชน เครือข่าย

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้

2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในทีมการพยาบาล

3. มสีว่นรว่มในการจดัทำาคู่มอืการสอน การใหค้วามรูแ้กผู่ป้ว่ยและครอบครวัในหน่วยงาน

4.  ให้ความร่วมมือหรือมีส่วนในการทำาวิจัยทางการพยาบาล และนำาผลการวิจัยไปใช้

ปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน
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■■ประเภทวิชาการ ระดับชำานาญการ

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน หัวหน้าทีม วางแผนการควบคุม กำากับ ดูแล ติดตามการ

ตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ร่วมทีมโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำานาญสูง

ทางศาสตร์ ศิลปะการพยาบาล และหลักวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัติ

ท่ีกำาหนดครอบคลุม 4 มิติ  คือ  การรักษาพยาบาล ป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษา 

การฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งบูรณาการความรู้ศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง  เช่น 

สาธารณสุขศาสตร์ พฤติกรรมและสังคมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ 

วางแผนการดูแลให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการให้เกิดการดูแลสุขภาพประชาชนและ

สิง่แวดลอ้มใหม้คีณุภาพ และแกไ้ขปัญหาสุขภาพอนามยัทีย่ากหรือซบัซอ้น ทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ของประชาชน ครอบครัว  และชุมชนเพื่อให้ปลอดภัยจากภาวะคุกคาม  ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง

เหมาะสมและปลอดภัย  รวมทั้งปฏิบัติการท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากเพื่อให้เกิดผลลัพธ์

ทางการพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ และพัฒนาและปรับปรุงบริการการพยาบาล ประสานงานกับ

ภาคเีครอืข่าย และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาระบบงานและคณุภาพการดแูลสขุภาพประชาชน 

พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรพยาบาลและภาคีเครือข่าย  สอน แนะนำา ชี้แนะ

กับบุคลากรทางการพยาบาล ร่วมกระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหา

ในพื้นที่

■■หน้าที่ความรับผิดชอบ

■■■ ด้านการปฏิบัติการ

1.  ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากตามมาตรฐาน  จริยธรรม 

จรรยาบรรณวชิาชพี สทิธผิูป้ว่ย และแนวทางทีก่ำาหนด เพือ่ให้ผูป่้วย ครอบครัว และชุมชนไดรั้บการ

ดูแลที่ถูกต้อง  เหมาะสมและปลอดภัย

2. คัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพชุมชนที่ซับซ้อน การวิเคราะห์ปัญหาและภาวะเสี่ยง 

ให้การวินิจฉัยทางการพยาบาล จำาแนกความรุนแรงของปัญหาที่ซับซ้อน พร้อมทั้งกำากับ แนะนำา 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและทีมสุขภาพ เพื่ีอปรับปรุงงานการพยาบาลที่ให้กับผู้ป่วย 

ครอบครัว และชุมชน ตลอดเวลา

3.  เฝ้าระวังและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ  โรคติดต่อและภัยภาวะคุกคามจากสิ่งแวดล้อม

ในชุมชน พร้อมทั้งวางแผนป้องกันโดยร่วมมือกับทีมสุขภาพและแหล่งประโยชน์ในชุมชน
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4. ให้การพยาบาลในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมและเสริมสร้าง

ศักยภาพในการดูแลตนเองให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ  ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล 

การฟื้นฟูสภาพความเจ็บป่วยและความพิการ และการป้องกันโรค  โดยใช้แนวคิดทฤษฎีทาง 

การพยาบาลบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์

5. ประเมินผลการพยาบาลในชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสุขภาพของชุมชน  เพื่อ

นำาข้อมูลมากำาหนดแนวทางการดูแลที่เหมาะสมกับชุมชน

6. เป็นผู้นำาในการประชุมทีมการพยาบาลหรือทีมสุขภาพ เพ่ือประเมินผลสำาเร็จของการดูแล

และส่งต่อ นำาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

7. กำาหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในชุมชน โดยติดตามเฝ้าระวังความเส่ียง

ตอ่การตดิเชือ้และแพรก่ระจายเชือ้ในผูป่้วย รวมทัง้กำากบั ควบคมุ  ส่ิงแวดลอ้มและอปุกรณ ์ เครือ่งมอื 

เครื่องใช้ให้ปราศจากการแพร่กระจายเชื้อ

8. กำาหนดแนวทางการสร้างเสริมสขุภาพ และป้องกนัโรคในชุมชน ในประชาชนกลุม่ปกติ

และกลุ่มป่วย โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

9. กำาหนดการรณรงค์ให้ความรู้สุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ทีี่เหมาะสมกับ

บริบทของชุมชน

10. กำาหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพการพยาบาล โดยใช้มาตรฐานการพยาบาลและ

คู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ

11. กำาหนดฐานข้อมูลทางการพยาบาลในระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการนำาข้อมูล

ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 

12. ศกึษา วจิยั พฒันางานบริการพยาบาลในชุมชนทีซ่บัซอ้น โดยมกีารใช้ขอ้มลูจากการ

ศึกษาค้นคว้าและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประยุกต์ให้

สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน

■■■ ด้านการวางแผน

1. วางแผนบรหิารจดัการและพฒันาคณุภาพการพยาบาลของหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ โดยใช้

ความรูป้ระสบการณแ์ละความชำานาญสงู เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานบรรลเุปา้หมาย ผลสมัฤทธิท์ีก่ำาหนด 

2. วางแผนบริหารอัตรากำาลัง พัฒนาบุคลากรพยาบาลในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ให้เหมาะสม 

กับบริบทและภาระงานที่เกี่ยวข้อง

3. ร่วมวางแผนนิเทศแก่บุคลากรพยาบาลและสาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่

รบัผดิชอบ โดยใชค้วามรู ้ประสบการณ ์และความชำานาญสูง ในการเช่ือมโยง มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง

ในการนิเทศงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติในชุมชนและเครือข่ายให้มีคุณภาพ

4.  ร่วมวางแผนและควบคุม กำากับให้มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพในภาพรวมของจังหวัด
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5.  ร่วมวางแผนและดำาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการงานที่ได้รับ

มอบหมายในจังหวัด

■■■ ด้านการประสานงาน

1. ประสานความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน ทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง ในการดแูลผูป้ว่ย ครอบครวั และชมุชนทีม่ปีญัหาซบัซอ้นในการเขา้ถงึบรกิาร เพือ่สง่เสริม

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2. ประสานให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการจัดรูปแบบ การจัดกิจกรรมและ

จัดบริการพยาบาลแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่

กำาหนดไว้

3. ประสานการทำางาน  โดยให้ความคิดเห็น คำาแนะนำา กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่

รับผิดชอบในจังหวัด ทีมสุขภาพ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลบุคคล ครอบครัว  ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม

4. ประสานทีมการพยาบาลชุมชน ทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ

ร่วมกันแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการช่วยเหลือ ที่รวดเร็ว

ทันเวลา มีคุณภาพและปลอดภัย

5. ประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการปฏิบัติตามแนวทางการส่งต่อและ

ให้การดูแลต่อเนื่อง ตามปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

6. ประสานงานหาแหลง่ประโยชนท์ีจ่ะชว่ยจดัการกบัปัญหาต่างๆ ใหก้บักลุ่มเป้าหมายและ

ครอบครัว

7. ประสานความร่วมมือ  ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลภายในหน่วยงานด้าน

บริการ

■■■ ด้านการบริการ

1. จัดทำาคู่มือหรือแนวทางการดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้สามารถดูแลตนเอง

ได้อย่างเหมาะสม และแนวทางการปฏิบัติงานการพยาบาลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2. สอน สาธิต  ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน และถ่ายทอดความรู้  เทคโนโลยีทาง 

การพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

3. นิเทศ ติดตาม กำากับดูแล ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ

4.  เข้าร่วมโครงการ งานวิจัย และโครงการพัฒนาต่างๆของหน่วยงาน

5. ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและจัดเก็บข้อมูล  เกี่ยวกับการพยาบาลในชุมชน
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■■ประเภทวิชาการ ระดับชำานาญการพิเศษ

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)

ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน วางแผนการควบคุม กำากับ ดูแล 

ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ร่วมทีม  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ

ความชำานาญงานสูงมาก ทางศาสตร์ ศิลปะการพยาบาล และหลักวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน

การพยาบาลและแนวปฏิบัติท่ีกำาหนดครอบคลุม 4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล ป้องกันภาวะแทรกซ้อน

ระหว่างการรักษา การฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งบูรณาการความรู้ศาสตร์สาขา

ที่เกี่ยวข้อง  เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พฤติกรรมและสังคมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯลฯ 

มาประยุกต์ใช้ วางแผนการดูแลให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการให้เกิดการดูแลสุขภาพ

ประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือภาวะ

วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วย  เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะคุกคาม ได้รับการดูแล

ทีถ่กูตอ้งเหมาะสม ปลอดภยั สามารถคาดการณค์วามเส่ียงปัญหาสาธารณสุขทีอ่าจเกดิขึน้กบัชุมชน 

และบริหารงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด รวมทั้งตัดสินใจหรือ

แกป้ญัหาทีย่ากมาก เพือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์าง การพยาบาลทีม่ปีระสิทธภิาพ รวมทัง้พฒันาและปรบัปรงุ

บรกิารการพยาบาล พฒันาโปรแกรมหรอืแนวปฏบิตักิารดแูล โดยใชห้ลกัฐานทางวชิาการ การวจิยั 

หลักฐานเชิงประจักษ์ ประสานงานกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาระบบงาน

และคุณภาพการดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรพยาบาล

และภาคเีครอืขา่ย สอน แนะนำา ชีแ้นะกบับคุลากรทางการพยาบาลทัง้จงัหวดั เปน็ผูน้ำากระบวนการ

ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่

■■หน้าที่ความรับผิดชอบ 

■■■ ด้านการปฏิบัติการ

1. ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนตามมาตรฐานวิชาชีพ

หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ สิทธิผู้ป่วย และแนวทางที่กำาหนดเพ่ือให้ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน

ไดร้บัการดแูลทีถ่กูตอ้งเหมาะสม และใช้ความชำานาญงานขัน้สูงมากดา้นบริการพยาบาลในการดแูล

สุขภาพประชาชนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยมีความยุ่งยากซับซ้อน ยากต่อการตัดสินใจ 

เพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่เหมาะสม ปลอดภัย 

2. คัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพ โดยการออกแบบการเก็บข้อมูลภาวะสุขภาพชุมชน

โดยองิกบันโยบายและสภาพปัญหาของพืน้ที ่พร้อมกบัวเิคราะหข์อ้มลูสุขภาพในชุมชนอยา่งตอ่เน่ือง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน
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3.  เป็นผู้นำาในการกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์บริการพยาบาลในจังหวัดให้สอดรับ

นโยบายของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งนำาสู่การปฏิบัติ ติดตาม และกำากับ  เพื่อให้

เกิดผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์

4. คาดการณ์ปัญหาสุขภาพชุมชนในระดับอำาเภอ ตามข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและสิ่ง

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป วางแผนป้องกันโดยร่วมมือกับทีมสุขภาพและแหล่งประโยชน์ในชุมชน

5. วางแผนให้การพยาบาลในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วม

และเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองให้ครอบคลุมทั้ง  4 มิติ  ได้แก่  การส่งเสริมสุขภาพ 

การรกัษาพยาบาล การฟืน้ฟสูภาพความเจ็บป่วยและความพกิาร และการป้องกนัโรค โดยใชแ้นวคดิ

ทฤษฎีทางการพยาบาลบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์

6.  กำาหนดกลวิธีหรือแนวทางการดำาเนินงานให้การพยาบาล  เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มที่มี

ความเสีย่งสงูหรอืภาวะปญัหาสขุภาพอนามยัทียุ่ง่ยากซบัซอ้น หรอืภาวะวกิฤต ใหไ้ดร้บัการดแูลอยา่ง

เหมาะสม ปลอดภัย และต่อเนื่อง

7. กำาหนดแนวทางการรณรงค์ทั้งด้านสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง 

โดยอาศยัขอ้มูลทางระบาดวทิยา และความรว่มมือระหว่างทมีสขุภาพ หนว่ยงานและองคก์รทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชน

8. จัดการกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชนและสถานการณ์

สิ่งแวดล้อมที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น หรือภาวะวิกฤตของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง

คาดการณ์ วางแผนป้องกัน แก้ไข ได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์

9. จดัระบบการติดต่อสือ่สารกบัผูป้ว่ย ครอบครวั ชมุชนและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่ให้

คำาแนะนำาตอบข้อสงสัย และเป็นสื่อกลางในการติดต่อทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

10. พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในชุมชน การแพร่กระจายและการ

ระบาดของเช้ือโรค  โดยนิเทศ  ติดตาม และให้คำาปรึกษา แก่ทีมสุขภาพ หน่วยงานและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง 

11.  ติดตามและดำาเนินการควบคุมคุณภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน โดยใช้

มาตรฐานการพยาบาลและคู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ

12. กำาหนดฐานขอ้มูลทางการพยาบาลทกุระดบัทัง้จงัหวดัและการนำาข้อมลูไปใชเ้พือ่ใหเ้กดิ

ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

13. ศกึษา วจิยั พฒันาระบบหรือรูปแบบบริการพยาบาลในชมุชนทีม่คีวามยุ่งยากซบัซอ้น 

โดยมีการใชข้้อมูลจากการศกึษาค้นควา้และหลกัฐานเชงิประจกัษ ์ภายใตก้ารบรหิารจดัการทรพัยากร

อย่างคุ้มค่า ประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน
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■■■ ด้านการวางแผน

1. วางแผนบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของหน่วยงานที่รับผิดชอบใน

จงัหวดั โดยใชค้วามรูป้ระสบการณแ์ละความชำานาญสงูมาก ในการวเิคราะห ์คาดการณส์ถานการณ์ 

แนวโน้มปัญหาและตัดสินใจ กำาหนดแนวทางแก้ปัญหา พัฒนา เพ่ือให้การดำาเนินงานบรรลุเป้าหมาย

และผลสัมฤทธิ์ที่กำาหนด 

2.  วางแผนบริหารอัตรากำาลังและพัฒนาบุคลากรพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในจังหวัด ให้เหมาะสมกับบริบทและภาระงานที่เกี่ยวข้อง

3. วางแผนนเิทศแกบุ่คลากรพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในจงัหวัด โดย

ใชค้วามรู ้ประสบการณแ์ละความชำานาญสงูมากในการเช่ือมโยงมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งในการนเิทศงาน 

เพื่อพัฒนาการปฏิบัติในชุมชนและเครือข่ายให้มีคุณภาพ

4. วางแผนและควบคุมกำากับให้มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ในภาพรวมของจังหวัด

5. วางแผนและดำาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานหรือโครงการงานที่ได้รับมอบ

หมายในจังหวัด

■■■ ด้านการประสานงาน

1. ประสานงานความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน ทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง ในการดูแลผูป้ว่ย ครอบครวั และชมุชนทีม่ปีญัหายุ่งยากซบัซอ้นในการเขา้ถงึบรกิาร เพือ่

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2. ประสานการทำางาน โดยให้ความคิดเห็น คำาแนะนำา กับผู้ปฏิบัติในหน่วยงานท่ีรับผิด

ชอบในจังหวัด ทีมสุขภาพ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม

3. ประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในระดับจังหวัด

4. ประสานแหล่งประโยชน์ทุกภาคส่วนในระดับอำาเภอ

■■■ ด้านการบริการ

1. พฒันานโยบาย ยทุธศาสตร ์คูม่อืหรอืวธิปีฏบิตังิาน และเผยแพร ่เพือ่การเรยีนรู ้ เป็น

แหล่งประโยชน์แก่ผู้ร่วมงาน สมาชิกในทีม ผู้ใช้บริการประชาชน ชุมชน และเครือข่ายบริการที่

เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและนอกหน่วยงาน

2. สอน สาธิต ให้คำาแนะนำาและให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการทั้งระดับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายบริการที่เกี่ยวข้อง ในปัญหาสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อน 

3. จัดกิจกรรมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยของหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 

4.  ให้คำาแนะนำา หรือคำาปรึกษาทางการพยาบาลท่ียุ่งยากซับซ้อนแก่ทีมสุขภาพหรือ

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ในประเด็นทีต้่องใช้ประสบการณ ์ความชำานาญงานสูงมากในดา้นการพยาบาล 
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และเป็นผู้นำาการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการพยาบาลที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่พยาบาลวิชาชีพทั้งใน

หน่วยงานและนอกหน่วยงาน

5. ดำาเนินการแลกเปลี่ยน ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการพยาบาลและศาสตร์

สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
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บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป และกลุ่มงานการพยาบาลของ
โรงพยาบาลชุมชน

บทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลวชิาชีพทีป่ฏบัิติงานในกลุม่ภารกจิดา้นการพยาบาลของโรงพยาบาล

ศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป และกลุ่มงานการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชนกำาหนดให้มี 4 ระดับ คือ 

ระดับปฏิบัติการ ระดับชำานาญการ ระดับชำานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ มีรายละเอียด คือ

■■ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงกับผู้ป่วยและครอบครัว 

รวมถงึการปฏบิตังิานรว่มกบัทมีการพยาบาลและทมีสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ

ทางศาสตร์และศิลปะการพยาบาล หลักวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัติที่

กำาหนด ครอบคลมุ 4 มติ ิคอื การรกัษาพยาบาล ปอ้งกันการเกิดภาวะแทรกซอ้นในผู้ปว่ย การฟืน้ฟู

สภาพผู้ป่วยให้กลับสู่ภาวะปกติ และการส่งเสริมสุขภาพให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง 

โดยใช้ร่วมกับกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล ร่วมวางแผนและดำาเนินการพัฒนา

ระบบงาน ประสานงาน บริการข้อมูลวิชาการ ภายใต้การกำากับ แนะนำา ตรวจสอบ ของพยาบาล

ผู้มีประสบการณ์มากกว่า พยาบาลพี่เลี้ยง หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และปฏิบัติงานอื่นตามที่

ได้รับมอบหมาย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 
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■■หน้าที่ความรับผิดชอบ 

■■■ ด้านการปฏิบัติการ

1. ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐาน จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย 

และแนวทางที่กำาหนด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและปลอดภัย

2. ปฏบิตักิารพยาบาลโดยตรงแกผู่ป้ว่ยและครอบครวั โดยใชก้ระบวนการพยาบาลและการ

พยาบาลองค์รวม  เพื่อวางแผนและให้การพยาบาลครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งการป้องกัน

การเกดิภาวะแทรกซอ้น การสง่เสรมิ และฟืน้ฟสูขุภาพใหส้ามารถกลบัมาดูแลตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

โดยเริ่มต้ังแต่ การคัดกรอง การประเมินภาวะสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาและภาวะเส่ียง  และ

ใหก้ารพยาบาลพรอ้มทัง้ตดิตามประเมนิผลเพือ่พฒันาคณุภาพการพยาบาลทีใ่หก้บัผูป่้วยตลอดเวลา

3.  เฝ้าระวัง  วิเคราะห์อาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย  และให้การดูแลเบ้ืองต้นพร้อมทั้ง

ดำาเนินการปรึกษาพยาบาลวิชาชีพในระดับสูง พยาบาลที่มีประสบการณ์ หรือทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตหรือมีปัญหาซับซ้อนตามมา

4. ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การป้องกันการแพร่

กระจายของเชื้อโรคเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา รวมถึงทีมสุขภาพทุกระดับ

5. เตรยีมและตรวจสอบอปุกรณ ์เครือ่งมอื เครือ่งใชท้ีจ่ำาเปน็ใหพ้รอ้มใชต้ลอดเวลา ในการ

รักษาพยาบาล

6. ปฏิบัติตามแผนจำาหน่าย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตปกติกับครอบครัวได้เร็วที่สุด 

หรือปฏิบัติตามกิจกรรมที่หัวหน้าทีมมอบหมาย

7. ร่วมประชุมในทีมการพยาบาลหรือทีมสุขภาพ เพื่อประเมินผลสำาเร็จของการดูแลและ

การวางแผนจำาหน่าย นำาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

8. มีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพของพยาบาลในหน่วยงานที่ปฏิบัติ  โดยใช้มาตรฐาน

การพยาบาลและคู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ

9. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ  ในการดูแลผู้ป่วยและการบำาบัดอาการภายใต้

การแนะนำา ของพยาบาลหัวหน้าทีม หัวหน้าหอผู้ป่วย

10. การบนัทกึขอ้มลูปญัหาและความตอ้งการของผูป้ว่ยตัง้แตแ่รกรับจนจำาหนา่ย ครอบคลุม

องค์รวม และผลการปฏิบัติตามแผนการรักษา แผนการพยาบาล การตอบสนองปัญหาของผู้ป่วย

อย่างต่อเนือ่ง พรอ้มทัง้วเิคราะหข์อ้มลู เพือ่การพฒันาการดแูลผูป่้วย ใหเ้กดิความปลอดภยั สุขสบาย

และมีประสิทธิภาพ
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■■■ ด้านการวางแผน

1.  ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดคุณภาพของ

หน่วยงาน ตามขอบเขตงานที่รับมอบหมาย

2.  ร่วมวางแผนและดำาเนินการบริหารจัดการ  วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือเวชภัณฑ์  ตาม

มาตรฐานและแนวทางที่กำาหนดตามขอบเขตงานที่รับมอบหมาย

3.  ร่วมวางแผนและดำาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน  โครงการ  งานท่ีได้รับ

มอบหมายในหน่วยงาน

■■■ ด้านการประสานงาน

1. ประสานความร่วมมือกับทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้กระบวนการดูแลผู้ป่วยเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ตามที่กำาหนด

2. ประสานการใช้แหล่งประโยชน์ และการทำางานร่วมกันทั้งภายใน นอกทีมงานหรือ

หน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษาพยาบาลและการดำาเนินงานตามเป้าหมายของ

หน่วยงาน

3. ชีแ้จง ใหร้ายละเอยีดขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ เพือ่สรา้งความเขา้ใจ รว่มมอืในการดำาเนินการ

รักษาพยาบาล หรือการดำาเนินงานตามที่รับมอบหมาย

■■■ ด้านการบริการ

1. สอน สาธิต และให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพแก่ประชาชน ผู้ใช้บริการ ชุมชน เครือข่าย

บริการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชน

สามารถดูแลตนเองได้

2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในทีมการพยาบาล

3. มีส่วนร่วมในการจัดทำาคู่มือการสอน การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว

4. ใหค้วามรว่มมอืหรอืมส่ีวนในการทำาวจิยัทางการพยาบาลและนำาผลการวจิยัไปใช้ในการ

ปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน
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■■ประเภทวิชาการ ระดับชำานาญการ

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)

ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะหัวหน้างานหรือผู้มีประสบการณ์ทางการพยาบาล ซึ่งต้องกำากับ 

แนะนำา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์และ

ความชำานาญสูงทางการพยาบาลโดยใช้ศาสตร์  ศิลปะการพยาบาล  และหลักวิทยาศาสตร์ 

ตามมาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัติที่กำาหนด ครอบคลุม 4 มิติ  คือ การรักษาพยาบาล 

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษา การฟ้ืนฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้

ร่วมกับกระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาล วางแผนการดูแลและจัดการปัญหาด้าน

สขุภาพในกลุม่เสีย่งและกลุม่ปว่ยเปน็รายบคุคลหรอืรายกลุม่ สามารถประเมนิและวนิจิฉยั คาดการณ ์

อาการแสดงที่บ่งชี้ภาวะฉุกเฉินและความเส่ียงทางคลินิกและสังคม  ตัดสินใจ ดำาเนินการ แก้ปัญหา

ความเจ็บป่วยและช่วยแก้ปัญหาอ่ืนๆ ท่ียาก ร่วมวางแผนและดำาเนินการพัฒนาระบบงาน ประสานงาน 

บริการข้อมูลวิชาการ และสอน ให้คำาแนะนำา ช่วยเหลือ สร้างเสริมพลังอำานาจ  (Empowerment) 

ติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว ประสานความร่วมมือ

กบัทีมสหสาขาวชิาชีพ และปฏิบติังานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพือ่สขุภาพอนามยัทีด่ขีองประชาชน 

■■หน้าที่ความรับผิดชอบ

■■■ ด้านการปฏิบัติการ

1. ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก ตามมาตรฐาน จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ  สิทธิผู้ป่วย  และแนวทางที่กำาหนด  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง 

เหมาะสม และปลอดภัย

2. ปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  โดยใช้กระบวนการพยาบาลและ

การพยาบาลองคร์วม เพือ่วางแผนและให้การพยาบาลครอบคลมุทัง้ร่างกายและจติใจ ทัง้การป้องกนั

การเกดิภาวะแทรกซอ้น การสง่เสรมิและฟืน้ฟสุูขภาพ ใหส้ามารถกลบัมาดแูลตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ต้ังแต่ การคัดกรอง การประเมินภาวะสุขภาพท่ีซับซ้อน การวิเคราะห์ปัญหาและภาวะเส่ียง ให้การวินิจฉัย

ทางการพยาบาล จำาแนกความรนุแรงของปญัหาทีซ่บัซอ้น วางแผนการพยาบาล และใหก้ารพยาบาล

ท่ีใช้ประสบการณ์ และความชำานาญสูงพร้อมท้ังกำากับ แนะนำา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน

และติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่ให้กับผู้ป่วยตลอดเวลา

3. เฝา้ระวงั วเิคราะห์อาการเปล่ียนแปลงและอาการผดิปกตขิองผูป้ว่ยทัว่ไปและภาวะวกิฤต 

และเมือ่มภีาวะฉกุเฉนิใหก้ารชว่ยชีวติโดยใชเ้ครือ่งมอื อปุกรณ ์เวชภณัฑท์ีจ่ะชว่ยชีวติไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ฉับไว กรณีสถานการณ์ฉุกเฉินหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน สามารถทราบความต้องการ รวมถึง
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การจัดเตรียมเครื่องมือและใช้แหล่งประโยชน์ที่มีอยู่ทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม

4.  จัดระบบการนำาแผนการรักษา การพยาบาลไปปฏิบัติ  และสามารถประเมินสิ่งที่

ควรละเว้นหรือเพิ่มเติมจากแผนการรักษาของแพทย์  โดยยึดหลักสวัสดิภาพของผู้ป่วย

5.  เป็นผู้นำาในการประชุมทีมการพยาบาลหรือทีมสุขภาพ  เพื่อประเมินผลสำาเร็จของ

การดูแลและการวางแผนจำาหน่าย นำาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

6. จดัระบบการปอ้งกนัและควบคมุการตดิเชือ้ในหอผูป่้วย โดยติดตามเฝา้ระวงัความเสีย่ง

ตอ่การตดิเชือ้และแพรก่ระจายเชือ้ในผูป่้วย รวมทัง้กำากบั ควบคมุ  ส่ิงแวดลอ้มและอปุกรณ ์ เครือ่งมอื 

เครื่องใช้ให้ปราศจากการแพร่กระจายเชื้อ

7.  จัดระบบการให้ยาผู้ป่วยตั้งแต่  การตรวจสอบคำาสั่งการรักษา  การตรวจสอบยา 

การวางแผนให้ยาและติดตามเฝ้าระวังผล อาการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ  (critical  point)  ของยา

แต่ละชนิด รวมทั้งตัดสินใจประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาเมื่อมีอาการผิดปกติจากการใช้ยา 

ช่วยเหลือบรรเทาอาการข้างเคียงจากยา

8. รว่มดำาเนนิการระบบบริหารความเส่ียงในหนว่ยงาน ปฏบัิตติามแนวปฏบัิติการบรหิาร

ความเสี่ยงในหน่วยงาน ภายใต้คำาแนะนำา นิเทศ ควบคุม กำากับของหัวหน้าหอผู้ป่วย

9.  วางแผนจำาหน่าย  (discharge planning) ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน  เพื่อผู้ป่วยได้รับ

การดูแลและฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยร่วมมือกับครอบครัวของผู้ป่วย บุคลากรทีมสุขภาพและ

พยาบาลชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

10.  ติดตามและดำาเนินการควบคุมคุณภาพของพยาบาลในหน่วยงานที่ปฏิบัติ  โดยใช้

มาตรฐานการพยาบาลและคู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ

11. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ ในการดูแลผู้ป่วยและการบำาบัดอาการภายใต้

การแนะนำา ปรึกษาของพยาบาลหัวหน้าทีม หัวหน้าหอผู้ป่วย

12. บันทึกทางการพยาบาลตรงตามปัญหาความต้องการ การประเมินแรกรับ ประวัติ 

การเจ็บป่วย พฤติกรรมสุขภาพ การประเมินซำ้าต่อเนื่อง สาเหตุปัจจัยเกี่ยวกับความเจ็บป่วย ผลการ

ปฏบิติัตามแผนการรกัษา แผนการพยาบาลและการตอบสนองของผู้ป่วยแตล่ะชว่งเวลา ดา้นรา่งกาย 

จิตใจอารมณ์ สังคม อย่างต่อเนื่องถูกต้อง พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและนำาข้อมูลที่ได้มาวางแผน 

เพื่อการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบายและมีประสิทธิภาพ

■■■ ด้านการวางแผน

1. วางแผน รว่มวางแผนแกไ้ขปญัหาการปฏบิติังาน แผนบรหิารจดัการและพฒันาคุณภาพ

ของงาน  ท่ีมีความยาก โดยต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำานาญสูง ในการ

วิเคราะห์  ตัดสินใจกำาหนดแนวทางแก้ปัญหา พัฒนา  เพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ที่กำาหนด

2.  ร่วมวางแผนบริหารอัตรากำาลัง พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน และแผนการศึกษา 

ฝึกอบรมในคลินิกแก่นักศึกษาพยาบาล และผู้อบรมหลักสูตรเฉพาะสาขาต่างๆ ตามภารกิจของ
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หน่วยงาน หอผู้ป่วย

3. รว่มวางแผนนเิทศแกบุ่คลากรพยาบาลและบุคลากรสาธารณสขุอืน่ท่ีเกีย่วขอ้งทัง้ในและ

นอกหนว่ยงาน โดยต้องใชค้วามรูแ้ละประสบการณแ์ละความชำานาญสงู ในการเชือ่มโยงมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องในการนิเทศงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ และระบบบริการพยาบาลในหน่วยงาน หอผู้ป่วย

และเครือข่ายให้มีคุณภาพ

4. ร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนบริหารจัดการ

ระบบวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองมือพิเศษเพื่อการบำาบัดรักษาผู้ป่วยที่

เจบ็ปว่ยซบัซอ้น ตามขอบเขตงานทีร่บัมอบหมาย เพือ่ใหร้ะบบเครือ่งมอืมคีณุภาพ เพยีงพอ พรอ้มใช ้

และคุ้มค่าคุ้มทุน

5.  วางแผนร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วยในการดำาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน 

โครงการงานที่ได้รับมอบหมายในหอผู้ป่วย หน่วยงาน

6. สอน แนะนำา พยาบาลผู้ปฏิบัติ  ในการวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงาน และวางแผน

แก้ปัญหา แผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย หน่วยงาน

■■■ ด้านการประสานงาน

1.  ประสานการทำางาน  ช้ีแจง  ให้รายละเอียดข้อมูล  แนวทางปฏิบัติ  ข้อเท็จจริงที่มี

รายละเอียดยาก  เพ่ือความเข้าใจ สร้างความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติ  ในหน่วยงาน หน่วยงานอื่น และ

ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

2. ประสานการทำางาน  โดยให้ความคิดเห็น คำาแนะนำา กับผู้ปฏิบัติในหน่วยงานและ

ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ในการดูแลผู้ป่วยท่ีมีความยุ่งยาก มีความหลากหลายของบุคคลและ

ทีมงานผู้เกี่ยวข้อง

3. ประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลภายในหอผู้ป่วย

■■■ ด้านการบริการ

1.  ร่วมจัดทำาและให้คำาแนะนำาปรึกษาเพื่อการจัดทำาสื่อให้ความรู้ คู่มือ  วิธีปฏิบัติงาน 

มาตรฐานการพยาบาล ตำารา  เอกสารวิชาการด้านการพยาบาลผู้ป่วย และเผยแพร่  เพื่อการเรียนรู้ 

เป็นแหล่งประโยชน์แก่ผู้ร่วมงาน สมาชิกในทีม 

2.  สอน สาธิต  ให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการทั้งระดับบุคคลและครอบครัว 

ในปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยาก

3. ร่วมดำาเนินการกิจกรรมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และโครงการวิจัยของหน่วยงาน 

ตามขอบเขตงานที่รับมอบหมาย และร่วมจัดทำาคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่สำาคัญของหอผู้ป่วย

4. รว่มดำาเนนิการวเิคราะหค์วามตอ้งการสารสนเทศ ออกแบบระบบและดำาเนนิการจัดเกบ็

ข้อมูลที่สำาคัญด้านการพยาบาล  เพื่อสร้างและให้บริการสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลที่เป็น

ประโยชนต่์อประชาชน บคุคล หนว่ยงาน ระบบบริการทีเ่ก่ียวขอ้ง และประกอบการกำาหนดนโยบาย
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ของผู้บริหาร

5. สอน  ให้คำาแนะนำา คำาปรึกษาแก่พยาบาลผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์น้อยกว่า หรือ

ผู้ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

6. สอน แนะนำาพยาบาลผู้ปฏิบัติในการวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงาน  และวางแผน

แก้ปัญหา แผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย หน่วยงาน
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■■ประเภทวิชาการ ระดับชำานาญการพิเศษ

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)

ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน โดยใช้

ความรู ้ความสามารถ ประสบการณแ์ละความชำานาญงานสงูมากทางศาสตร ์ศลิปะการพยาบาล และ

หลักวิทยาศาสตร์  ตามมาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัติที่กำาหนดครอบคลุม  4 มิติ  คือ 

การรกัษาพยาบาล ปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการรักษา การฟืน้ฟสูภาพและการส่งเสริมสุขภาพ 

รวมทัง้บรูณาการความรูศ้าสตรส์าขาทีเ่กีย่วขอ้ง  เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พฤติกรรมและสงัคมศาสตร ์

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการ

พยาบาล วางแผนการดูแลให้มีความต่อเนื่อง  รวมถึงการบริหารจัดการให้เกิดการดูแลที่มีคุณภาพ 

และแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มป่วยเพื่อให้ผู้ป่วย

ปลอดภัยจากภาวะคุกคาม  ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย สามารถคาดการณ์ 

ความเสี่ยง และปัญหาที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วยแต่ละราย ในเชิงคลินิกและเชิงสังคม รวมทั้งต้องกำากับ 

แนะนำา ตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้ร่วมทีม ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  โดยใช้

กระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และบริหารคุณภาพการพยาบาล 

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งด้านการพยาบาลและด้านสุขภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึง พัฒนาและ

ปรับปรุงบริการการพยาบาล พัฒนาโปรแกรม แนวทางการดูแล แนวปฏิบัติการดูแล  โดยใช้

หลักฐานทางวิชาการ  การวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์  ให้คำาปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีม

การพยาบาล รวมถงึประสานความรว่มมอืแลกเปลีย่นความรู ้ตลอดจนสนบัสนนุความรูด้า้นสขุภาพ

กับทีมสหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายในชุมชนที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 

■■หน้าที่ความรับผิดชอบ

■■■ ด้านการปฏิบัติการ

1. ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

หลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณ สทิธผู้ิป่วย ทีต้่องใช้องคค์วามรู้วชิาการเฉพาะทาง นวตักรรม งานวิจัย 

ขอ้มลูหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีเ่ก่ียวขอ้ง และใชค้วามชำานาญงานขัน้สงูดา้นบรกิารพยาบาลในการดแูล

ผู้ป่วยทั่วไปและระยะวิกฤตที่มีภาวะเจ็บป่วยซับซ้อน รุนแรง มีความเสี่ยงสูง มีความยุ่งยากซับซ้อน 

และยากต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ปลอดภัย 

2. ปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  โดยใช้กระบวนการพยาบาลและ

การพยาบาลองคร์วม เพือ่วางแผนและให้การพยาบาลครอบคลมุทัง้ร่างกายและจติใจ ทัง้การป้องกนั
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การเกิดภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพให้สามารถกลับมาดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง 

ต้ังแต่ การคัดกรอง การประเมินภาวะสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อน การวิเคราะห์ปัญหาและภาวะเสี่ยง 

ใหก้ารวนิจิฉัยทางการพยาบาล จำาแนกความรนุแรงของปญัหาทียุ่ง่ยากซบัซอ้น วางแผนการพยาบาล 

และใหก้ารพยาบาลทีใ่ชป้ระสบการณแ์ละความชำานาญงานสงูมากพร้อมท้ัง กำากบั แนะนำา ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่ให้กับผู้ป่วย

ตลอดเวลา

3. คาดการณ์ ประเมินความเสี่ยง  วิเคราะห์อาการเปลี่ยนแปลงและอาการผิดปกติของ

ผู้ป่วยท่ัวไปและวิกฤต วางแผนช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล พร้อมทั้งติดตาม กำากับ

ให้ปฏิบัติการดูแลเป็นไปตามเป้าหมาย

4.  กระตุ้นและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบวางแผนการจำาหน่ายผู้ป่วย 

(Discharge planning)  เฉพาะกลุ่มที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนในสาขาท่ีรับผิดชอบรวมทั้งปฏิบัติตาม

แผนที่วางไว้  ติดตาม ควบคุมกำากับให้มีการดำาเนินการตามแผนการจำาหน่ายผู้ป่วย  เพื่อให้ผู้ป่วย

ไดร้บัการดูแลและฟืน้ฟสูภาพอยา่งตอ่เนือ่ง โดยรว่มมือกบัครอบครวัของผู้ปว่ย บคุลากรในทมีสขุภาพ

ที่เกี่ยวข้อง พยาบาลชุมชน และแหล่งประโยชน์ในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและ

ครอบครัว

5. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการวางแผนจำาหน่ายผู้ป่วย หรือกระบวนการพยาบาลต่างๆ 

ที่จัดบริการแก่ผู้ป่วยทั้งหมดทุกหน่วยงานในสาขาท่ีรับผิดชอบ เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของสาขาและ

แปลผลให้กับผู้บริหารทางการพยาบาลในระดับสูงเพื่อทราบสถานการณ์  การเปล่ียนแปลงและ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธการดำาเนินงาน

6. จัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้ป่วยและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะ

เกดิข้ึน หรอืภาวะวกิฤตของผูป้ว่ยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมทัง้คาดการณ ์วางแผนป้องกนั แกไ้ข

ได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์

7. จัดระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัวหรือผู้ดูแลที่บ้าน  เพื่อให้คำาแนะนำาตอบ

ข้อสงสัย และเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับแพทย์หรือทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

8. ศกึษา วจิยั พฒันาระบบหรอืรูปแบบบรกิารพยาบาลเฉพาะทางทีม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้น 

โดยมีการค้นคว้าอ้างอิง  หรือใช้ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าและหลักฐานเชิงประจักษ์  ภายใต้

การบรหิารจดัการทรพัยากรอยา่งคุม้คา่  เพือ่กำาหนดแนวทางพฒันามาตรฐานการพยาบาล ประยกุต์

ให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน

9.  เป็นผู้นำาในการประชุมทีมการพยาบาลหรือทีมสุขภาพ  เพื่อประเมินผลสำาเร็จของการ

ดแูลผูป้ว่ยทีม่ปีญัหายุง่ยากซบัซอ้น หรอืภาวะวกิฤต วเิคราะหป์ญัหาและแนวทางการดำาเนนิงานเพือ่

นำาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

10. พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในหอผู้ป่วย การแพร่กระจายเช้ือ

โดยเฉพาะเชื้อดื้อยา โดยนิเทศติดตามให้คำาปรึกษาแก่บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ ในการ

ดำาเนินการตามระบบรวมทั้งจัดระบบความพร้อมใช้ของ อุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ส่ิงแวดล้อม 
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ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

11.  วิเคราะห์ปัญหาการให้ยาในหน่วยงานและวางแผนจัดระบบแนวปฏิบัติการให้ยา 

ป้องกันและเฝ้าระวังเตรียมพร้อมและประสานทีม เพ่ือช่วยเหลือแก้ไขภาวะวิกฤตฉุกเฉินจากการให้ยา 

ครอบคลุมกลุ่มยาสำาคัญที่ใช้ในหน่วยงาน ทั้งยาที่มีความเสี่ยงสูง  (high alert  drug) ยาที่เสี่ยง

เกิดอันตรายจากการแพ้ยา  (adverse drug  reaction) ยากลุ่มเสี่ยงเกิดปฏิกิริยาไม่เข้ากันของยา 

(drug  interaction) ที่ยาเสี่ยงเกิดความผิดพลาดจากการระบุชนิดหรือจำานวนผิดพลาด  (look alike 

sound alike) ยาราคาแพงหรือยาที่ควบคุมการใช้พิเศษและติดตามผลการดำาเนินการตามระบบ 

แนวปฏิบัติ การบริหารยาในหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 

12. จดัระบบบรหิารความเส่ียงในหน่วยงาน และติดตามกำากบัการปฏบัิติตามแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน ภายใต้คำาแนะนำา นิเทศ ควบคุมกำากับของหัวหน้าหอผู้ป่วย

13. ติดตามและดำาเนินการควบคุมคุณภาพของพยาบาลในหน่วยงานที่ปฏิบัติ  โดยใช้

มาตรฐานการพยาบาลและคู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ

14. สรา้งแนวทางการมส่ีวนร่วมของผูป่้วยและญาติ ในการดแูลผูป่้วยและการบำาบัดอาการ

ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

15.  วิเคราะห์ปัญหา คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ ปัญหาและผลลัพธ์บริการ การปฏิบัติ

การพยาบาลในหน่วยงาน ศึกษาและตัดสินใจเลือกใช้ทฤษฎี ความรู้  ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ 

นวตักรรม งานวจิยั ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่พฒันาคณุภาพการปฏบัิตกิารพยาบาลทียุ่ง่ยากซบัซอ้นในหนว่ย

งาน และวางแผนแก้ไข จัดการป้องกัน 

16.  ติดตาม กำากับ  และตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาลให้บันทึกได้ครบถ้วนตาม

กระบวนการพยาบาล อย่างต่อเนื่องถูกต้องสามารถใช้สื่อสารแก่ทีมสุขภาพ และเป็นหลักฐานทาง

กฎหมายได้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และนำาข้อมูลที่ได้มาวางแผนเพื่อการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้เกิด

ความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ

■■■ ด้านการวางแผน

1. วางแผนบรหิารจดัการและพฒันาคณุภาพของหน่วยงาน รว่มวางแผนระดบัสาขา องค์กร

พยาบาล ในงานที่มีความยุ่งยาก โดยต้องใช้ความรู้ประสบการณ์และความชำานาญสูงมาก ในการ

วิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์ แนวโน้มปัญหาและตัดสินใจ กำาหนดแนวทางแก้ปัญหา พัฒนา 

เพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำาหนด 

2. วางแผนบรหิารอัตรากำาลงั พฒันาบุคลากรในหนว่ยงาน และ แผนการศกึษา ฝกึอบรม

ในคลินิกแก่นักศึกษาพยาบาล และผู้อบรมหลักสูตรเฉพาะสาขาต่างๆตามภารกิจของหน่วยงาน 

หอผู้ป่วย

3. วางแผนนเิทศแก่บคุลากรพยาบาลและบคุลากรสาธารณสุขอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้ในและนอก

หน่วยงาน โดยต้องใชค้วามรู ้ประสบการณ ์และความชำานาญสงู ในการเชือ่มโยงมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง

ในการนเิทศงาน เพือ่พฒันาการปฏบัิติ และพฒันาระบบบริการพยาบาลในหนว่ยงาน หอผูป่้วยและ
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เครือข่ายให้มีคุณภาพ

4. วางแผนบริหารจัดการระบบวัสดุ อุปกรณ์  เคร่ืองมือเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองมือ

พิเศษเพื่อการบำาบัดรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยซับซ้อน ตามขอบเขตงานที่รับมอบหมาย  เพื่อให้ระบบ

เครื่องมือมีคุณภาพ เพียงพอ พร้อมใช้ คุ้มทุน

5. วางแผนและดำาเนนิการประเมนิผลสมัฤทธิข์องแผนงาน โครงการงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย

ในหอผู้ป่วย หน่วยงาน

■■■ ด้านการประสานงาน

1. ประสานงานและความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน ทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน มีบุคคล หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องหลากหลาย 

ยุ่งยากซับซ้อนในการประสานงานและความร่วมมือ

2.  ประสานการทำางาน  โดยให้ความคิดเห็น  คำาแนะนำา  กับผู้ปฏิบัติในหน่วยงาน 

หน่วยงานอื่นและทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อน  มี

ความหลากหลายของบุคคล หน่วยงาน ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้อง

3. ประสานความร่วมมือ  ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลภายในหอผู้ป่วยและ

หน่วยงาน

■■■ ด้านการบริการ

1.  จัดทำา  ปรับปรุง พัฒนา สื่อให้ความรู้  คู่มือ  วิธีปฏิบัติงาน มาตรฐานการพยาบาล

เฉพาะโรค ตำารา  เอกสารวิชาการด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนักและเผยแพร่  เพื่อการเรียนรู้  เป็น

แหล่งประโยชนแ์ก่ผูร่้วมงาน สมาชกิในทมี ผูใ้ช้บรกิาร ประชาชน ชมุชน เครอืขา่ยบรกิารทีเ่ก่ียวขอ้ง 

ทั้งภายใน นอกหน่วยงาน

2. สอน สาธิต ใหค้ำาแนะนำาด้านสขุภาพแกผู่ใ้ชบ้รกิาร ทัง้ระดบับคุคล ครอบครวั ประชาชน 

ชุมชน เครือข่ายบริการที่เกี่ยวข้อง ในปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อน 

3. จัดกิจกรรมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการวิจัยของหน่วยงาน นอกหน่วยงาน 

4.  ให้คำาแนะนำา หรือคำาปรึกษาทางการพยาบาลผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่บุคคลากรหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ต้องใช้ประสบการณ์ ความชำานาญงานสูงมากในด้านการพยาบาล 

และเป็นผู้นำาการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการพยาบาลผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่พยาบาลวิชาชีพ

ทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน

5. การแลกเปลี่ยน ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่น

ที่เกี่ยวข้อง หน่วยราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป
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■■ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)

ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพหัวหน้ากลุ่มงาน หรือผู้ปฏิบัติที่มีความเช่ียวชาญในงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญทางศาสตร์ ศิลปะการพยาบาล และ

หลักวิทยาศาสตร์  ตามมาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัติที่กำาหนดครอบคลุม  4 มิติ  คือ 

การรกัษาพยาบาล ปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการรักษา การฟืน้ฟสูภาพและการส่งเสริมสุขภาพ 

รวมทัง้บรูณาการความรูศ้าสตรส์าขาทีเ่กีย่วขอ้ง  เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พฤติกรรมและสงัคมศาสตร ์

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาล 

และวางแผนการดูแลให้มีความต่อเนื่องรวมถึงการบริหารจัดการให้เกิดการดูแลท่ีมีคุณภาพ 

แก้ไขปัญหายากและซับซ้อนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพในวงกว้าง  เพื่อให้ผู้ใช้บริการปลอดภัย 

ได้รับการดูแลท่ีถูกต้องเหมาะสม สามารถคาดการณ์สถานการณ์ปัญหาและความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลกระทบทางพยาธิสภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในเชิงคลินิกและเชิงสังคม

มาเป็นข้อมูลในการกำาหนดทิศทาง แนวทาง ระบบในการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการในหน่วยงาน

หรือองค์กร และบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และความคุมค่าในการดำาเนินงาน รวมทั้งต้อง

กำากับ ตรวจสอบ แนะนำาและต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากแก่

ผูป้ฎบิตังิาน โดยใชก้ระบวนการบรหิารจัดการเพือ่ใหเ้กดิผลลัพธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ และบรหิารคณุภาพ

การพยาบาล  เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ทั้งด้านการพยาบาลและด้านสุขภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงบริการการพยาบาล  โปรแกรม แนวทางการดูแล แนวปฏิบัติการดูแล 

โดยใช้หลักฐานทางวิชาการ การวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์  ให้คำาปรึกษา  ถ่ายทอดความรู้และ

เสรมิสรา้งสมรรถนะใหก้บัทมีการพยาบาล รวมถึงประสานความร่วมมือแลกเปลีย่นความรู้ ตลอดจน

สนับสนุนความรู้ด้านสุขภาพกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายในชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
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■■หน้าที่ความรับผิดชอบ

■■■ ด้านการปฏิบัติการ

1. ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก

ตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ สิทธิผู้ป่วย  ท่ีต้องใช้องค์ความรู้วิชาการเฉพาะทาง 

นวัตกรรม งานวิจัย  ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง และใช้ความเช่ียวชาญในด้านบริการ

พยาบาลในการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยทั่วไปและระยะวิกฤตที่มีภาวะเจ็บป่วยซับซ้อน  รุนแรง และ

มีความเสี่ยงสูง มีความยุ่งยากซับซ้อนมากยากต่อการตัดสินใจ  เพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม 

ปลอดภัย 

2.  กำากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยและ

ครอบครัว  โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการพยาบาลองค์รวม ครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ 

รวมถงึการปอ้งกนัการเกดิภาวะแทรกซอ้น การสง่เสรมิและฟ้ืนฟสูขุภาพใหส้ามารถกลบัมาดแูลตนเอง

ได้อย่างถูกต้อง  ต้ังแต่ การคัดกรอง การประเมินภาวะสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อน การวิเคราะห์ปัญหา

และภาวะเสีย่ง ใหก้ารวนิจิฉยัทางการพยาบาล จำาแนกความรนุแรงของปัญหาทียุ่ง่ยากซบัซ้อน และ

วางแผนการพยาบาล 

3. คาดการณ์สถานการณ์ปัญหาและความเส่ียงด้านสุขภาพพร้อมท้ังเช่ือมโยงผลกระทบ

ทางพยาธิสภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในเชิงคลินิกและเชิงสังคมมาเป็นข้อมูลในการกำาหนด

ทิศทาง แนวทาง ระบบในการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการในหน่วยงานหรือองค์กร

4. นิเทศ ติดตามช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้บริการพยาบาลในหน่วยงานบริการพยาบาล

ครอบคลุมทุกสาขา

5. จัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบบริการ

พยาบาลและผู้ใช้บริการ และสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง

คาดการณ์ วางแผนป้องกัน แก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์

7. เปน็ผูน้ำาในการกำาหนดมาตรฐานและแนวทางการบรกิารพยาบาลในแตล่ะหนว่ยบรกิาร 

และดำาเนนิการเองในกรณทีีต้่องอาศยัความเชีย่วชาญในงานการพยาบาล พรอ้มทัง้สามารถคาดการณ์

แนวโน้มของการบริการพยาบาลในอนาคต

8. กำาหนดทศิทางของการศกึษา วจิยั พฒันาระบบหรือรูปแบบบริการพยาบาลเฉพาะทาง 

และมีการค้นคว้าอ้างอิง หรือใช้ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้

การบรหิารจดัการทรพัยากรอยา่งคุม้คา่  เพือ่กำาหนดแนวทางพฒันามาตรฐานการพยาบาล ประยกุต์

ให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน

9. ติดตามและกำากับการประเมินผลสำาเร็จของการดูแลผู้ป่วยครอบคลุมหน่วยงานบริการ

พยาบาลทุกสาขา รวมทั้งเป็นผู้นำาในการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการดำาเนินงานเพื่อนำาไปสู่

การปรับปรุงและพัฒนาการคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
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10. ควบคมุและตรวจสอบ การดำาเนนิงานในระบบการปอ้งกนัและควบคมุการตดิเชือ้ทัง้ใน

ผู้ปว่ย บคุลากร และสิง่ของเครือ่งใชท้างการแพทย ์ให้ไดต้ามมาตรฐานในทกุหนว่ยบริการพยาบาล 

11. กำาหนดระบบหรือแนวทางร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ  เช่น การบริหารยา การบริหาร

ความเสี่ยง  เป็นต้น ในทุกหน่วยบริการเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

12. กำาหนดทิศทางการติดตามและดำาเนินการควบคุมคุณภาพของพยาบาลในทุกหน่วยงาน 

โดยใช้มาตรฐานการพยาบาลและคู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ

13. วเิคราะหป์ญัหา คาดการณแ์นวโน้มสถานการณ ์ปญัหาและผลลพัธบ์รกิาร การปฏบิตัิ

การพยาบาลในทกุหน่วยงาน ศกึษาและตัดสินใจเลอืกใช้ทฤษฎ ีความรู้ ขอ้มลูหลกัฐานเชิงประจักษ ์

นวัตกรรม  งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่ยากซับซ้อนมาก 

และมีผลกระทบในวงกว้าง  เพื่อวางแผนแก้ไขจัดการป้องกัน 

14. กำาหนดทิศทางการติดตาม กำากับและตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาลให้บันทึกได้

ครบถ้วนตามกระบวนการพยาบาลอย่างต่อเน่ืองถูกต้อง สามารถใช้สื่อสารแก่ทีมสุขภาพ และเป็น

หลักฐานทางกฎหมายได้

15. กำาหนดทิศทางการศึกษาวิจัยทางการพยาบาล ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล และหน่วยงาน

■■■ ด้านการวางแผน

1.  วางแผนหรือร่วมดำาเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพของทุกหน่วยบริการพยาบาล 

ในงานที่มีความยากและซับซ้อนมาก โดยต้องใช้ความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการ

วิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์ แนวโน้มปัญหา และตัดสินใจกำาหนดแนวทางแก้ปัญหา พัฒนา 

เพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ที่กำาหนด

2. จดัทำาแผนยทุธศาสตร์  เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาคณุภาพการพยาบาล

และด้านบุคลากรทางการพยาบาล และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการ

3. วางแผนนิเทศบุคลากรพยาบาลทุกระดับครอบคลุมทุกหน่วยบริการพยาบาล โดยใช้

ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลในการเช่ือมโยงมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง

ในการนิเทศงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ และระบบบริการพยาบาลในทุกหน่วยงานให้มีคุณภาพ

4. วางแผนตดิตามและประเมนิผลการบริหารจัดการระบบวัสด ุอปุกรณ ์เคร่ืองมอืเวชภณัฑ ์

ครุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำาหนด

5. วางแผนติดตามการดำาเนินงาน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการงานที่ได้รับ

มอบหมายในหอผู้ป่วยหรือหน่วยงาน
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■■■ ด้านการประสานงาน

1. ประสานการทำางานโครงการต่างๆ กบับุคคล หนว่ยงาน หรือองคก์รอืน่ๆ โดยมบีทบาท

ในการชี้แนะจูงใจ  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำาหนดไว้

2. ให้ข้อคิดเห็น คำาแนะนำา  เป็นที่ปรึกษาในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาการพยาบาลผู้ป่วย

ทุกหน่วยบริการพยาบาลที่มีความยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง  โดยใช้ความรู้

ระดับเชี่ยวชาญ

3. สนับสนุน ให้การช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานการให้บริการพยาบาล ในหน่วยงาน 

องค์กรที่ขอความร่วมมือ

4.  ประสานความร่วมมือทุกระดับและทีมสหสาขาวิชาชีพ  ในการพัฒนาคุณภาพ

การพยาบาลและคุณภาพบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

■■■ ด้านการบริการ

1.  เป็นที่ปรึกษาของส่วนราชการในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร ทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน

2.  ให้คำาปรึกษาแนะนำาพร้อมทั้งให้ข้อมูลที่สำาคัญแก่ผู้บริหารทั้งภายในและภายนอก 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

3. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กร และวางระบบการจัดการความรู้  โดยวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงประจักษ์วางแผนในการนำาผลงานวิจัยมาใช้ หรือการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงาน

4. เป็นท่ีปรึกษาสนับสนุน ส่งเสริม ควบคุม กำากับ ดูแล ติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน

วิชาการและวิจัยของงานการพยาบาล

5. ร่วมกำาหนดแนวทางการเรียน การสอน การฝึกปฏิบัติของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

6. ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และ

จัดให้มีระบบบริการดูแลต่อเนื่อง

7.  เป็นผู้นำาในการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คาดการณ์ความ

ต้องการ และความคาดหวัง ศกึษาความพงึพอใจอยา่งตอ่เนือ่ง ใหค้ำาปรึกษา แนะนำา วนิจิฉยั ชีแ้จง

และตอบปัญหาที่สำาคัญ เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยหนักในระดับกรม กอง เขตบริการสุขภาพ

8. ออกแบบระบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานบริการพยาบาลต่อผูบ้ริหาร หน่วย

งาน องค์กรต่างๆ และสมาคมวิชาชีพ

9.  เป็นผู้นำาในการสนับสนุนชุมชนในด้านการดูแลสุขภาพ
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บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ
งานการพยาบาลในชุมชนของโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานการพยาบาลในชุมชนของโรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลกำาหนดให้มี  4 ระดับ 

คือ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำานาญการ ระดับชำานาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ มีรายละเอียด

คือ

■■ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงให้กับบุคคล ครอบครัว 

และชุมชนรวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถทางศาสตรแ์ละศิลปะการพยาบาล หลกัวทิยาศาสตร ์ตามมาตรฐานการพยาบาลและ

แนวปฏิบัติที่กำาหนด ครอบคลุม 4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ในประชาชนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง การฟื้นฟูสภาพกลุ่มป่วยให้กลับสู่ภาวะปกติ และการส่งเสริม 

สขุภาพให้สามารถดูแลตนเองได้อยา่งถูกตอ้ง โดยใชก้ระบวนการพยาบาลในการปฏบัิตกิารพยาบาล 

และจัดการปัญหาด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ไม่ซับซ้อน 

ตามแนวปฏิบัติท่ีหน่วยงานกำาหนด  ร่วมทีมการพยาบาลในการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวและ

ชุมชน เพื่อให้สามารถปรับตัวและดูแลตนเองเกี่ยวกับกิจวัตรประจำาวันได้  โดยปฎิบัติการพยาบาลที่

บ้าน ชุมชน และสถานบริการ แก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบได้เหมาะสม ภายใต้การกำากับ 

แนะนำา นิเทศ ติดตามของพยาบาลผู้มีประสบการณ์หรือหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย ทั้งในสถานบริการสุขภาพและชุมชนเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
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■■หน้าที่ความรับผิดชอบ

■■■ ด้านการปฏิบัติการ

1. ปฏบิตักิารพยาบาลขัน้พืน้ฐานตามมาตรฐาน จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี สทิธผิูป่้วย 

และแนวทางที่กำาหนด เพื่อให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนได้รับการดูแลที่ถูกต้องและปลอดภัย

2. ปฏบิตักิารพยาบาลโดยตรงแกบ่คุคล ครอบครวั และชมุชน โดยใชก้ระบวนการพยาบาล

และการพยาบาลองค์รวม  เพื่อวางแผนและให้การพยาบาลครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งการ

ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง 

ตัง้แต ่การคดักรอง การประเมนิภาวะสขุภาพ การวเิคราะหป์ญัหาและภาวะเสีย่ง และใหก้ารพยาบาล

พร้อมทั้งติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตลอดเวลา

3.  เฝ้าระวัง  วิเคราะห์อาการเปลี่ยนแปลงของประชาชนกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยง และ

ให้การดูแลเบือ้งต้นพรอ้มทัง้ดำาเนนิการปรึกษาพยาบาลผูม้ปีระสบการณ ์หวัหนา้งานหรือทมีสขุภาพ

ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การส่งต่ออย่างเหมาะสมและการดูแลต่อเนื่อง

4.  จัดสิ่งแวดล้อมในครอบครัวให้เอื้อต่อการดูแลที่เหมาะสมและเอื้อต่อการสร้างเสริม 

สุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

5. ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน ตามแนวปฏิบัติที่หน่วยงานกำาหนด

6. จัดเตรียม ตรวจสอบ การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์  เคร่ืองมือเวชภัณฑ์ ให้พร้อมใช้

ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่กำาหนด

7. จัดกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง  เพื่อ

สุขภาพที่ดีในชุมชน

8. บันทึกข้อมูลด้านการพยาบาล รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวางแผนการให้บริการ

พยาบาล ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดสุขภาวะที่ดี 

9. ติดตาม ประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยรายบุคคล และครอบครัว

■■■ ด้านการวางแผน

1. วางแผนการพยาบาลเพือ่กำาหนดกจิกรรมพยาบาล ตามสภาพปญัหาและความต้องการ

ของบุคคลและครอบครัว ภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยงหรือหัวหน้าทีม

2. ร่วมวางแผนการดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และให้ข้อมูลภาวะ

สุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย

3. ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชนตามขอบเขต เป้าหมายและตัวชี้วัด

4.  ร่วมวางแผนและดำาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการงานที่ได้รับ

มอบหมายในหน่วยงาน
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■■■ ด้านการประสานงาน

1. ประสานให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกิจกรรมการบริการพยาบาลแก่กลุ่มเป้าหมาย

และผู้เกี่ยวข้อง 

2. ประสานความร่วมมือกับทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การดูแลสุขภาพของประชาชน

และชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ตามที่กำาหนด

3. ประสานการใชแ้หลง่ประโยชน ์และการทำางานรว่มกนัทัง้ภายใน ภายนอกทมีงานหรือ

หน่วยงาน เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืในการสง่เสรมิ ปอ้งกนั ดแูลรกัษา และฟืน้ฟสูขุภาพของประชาชน

และชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบและการดำาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน

■■■ ด้านการบริการ

1. สอนและให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพแก่ประชาชน ชุมชนที่รับผิดชอบเพื่อให้สามารถดูแล

ตนเองได้

2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในทีมการพยาบาล

3. มีส่วนร่วมในการจัดทำาคู่มือการสอน การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชน

4. ให้ความร่วมมือหรือมีส่วนในการทำาวิจัยทางการพยาบาล และนำาผลการวิจัยไปใช้ใน

การปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน
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■■ประเภทวิชาการ ระดับชำานาญการ

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบติังานในฐานะหัวหนา้งาน หวัหนา้ทีมซึง่ตอ้งกำากบั แนะนำา ตรวจสอบการปฏบิตังิานของ

ผูร้ว่มปฏบิติังาน โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความชำานาญสงูทางศาสตร ์ศิลปะ

การพยาบาล และหลักวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัติที่กำาหนดครอบคลุม 

4  มิติ คือ การรักษาพยาบาล  ป้องกันภาวะแทรกซ้อน การฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ 

รวมทัง้บรูณาการความรูศ้าสตร์สาขาทีเ่กีย่วขอ้ง  เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พฤติกรรมและสงัคมศาสตร ์

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการ

พยาบาล วางแผนการดแูลและจดัการปัญหาดา้นสุขภาพในกลุม่เส่ียงและกลุม่ป่วยเป็นรายบุคคลหรอื

รายกลุ่ม สามารถประเมินและวินิจฉัย คาดการณ์ อาการแสดงที่บ่งช้ีภาวะฉุกเฉิน ความเสี่ยงทาง

คลินกิและสังคม ตดัสนิใจ ดำาเนินการแก้ปญัหาความเจ็บป่วยและปญัหาอืน่ๆ ทีย่าก ซึง่มผีลกระทบ

ต่อสุขภาพ และกลุ่มท่ีต้องการการดูแลเป็นพิเศษตามระยะการดำาเนินของโรค เช่น ผู้ป่วยใช้เคร่ืองหายใจ

ที่บ้าน ผู้ป่วยระยะสุดท้าย คนพิการ เด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติ  เพื่อให้ผลลัพธ์การดูแลเป็นไปตาม

เป้าหมาย รวมถึงสอน นิเทศ ติดตาม สร้างเสริมพลังอำานาจ (empowerment) การปฏิบัติงานของ

ทีมการพยาบาลชุมชน ประสานความร่วมมือ สนับสนุนความรู้ด้านสุขภาพ และแลกเปลี่ยนความรู้

ด้านสุขภาพแก่ทีมสหสาขาวิชาชีพและแก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย ทั้งในสถานบริการสุขภาพและชุมชนเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

■■หน้าที่ความรับผิดชอบ

■■■ ด้านการปฏิบัติการ

1. ปฏิบติัการพยาบาลทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกป้ญัหาท่ียากตามมาตรฐาน แนวทางทีก่ำาหนด 

ภายใต้จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยในชุมชนทุก

กลุ่มวัย รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยและครอบครัว รวมท้ังกลุ่ม

ผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และคนพิการ จัดการความเส่ียง

ตอ่ภาวะแทรกซอ้น และจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพการฟ้ืนฟูสภาพ และการรกัษา

พยาบาลแก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ปลอดภัย

2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพของชุมชน และวิเคราะห์ วินิจฉัย  ปัญหาความต้องการ 

ในกลุ่มเส่ียง และกลุ่มป่วย เพ่ือวางแผนการดูแลและตัดสินใจให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

ทันสถานการณ์และทันเวลา 
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3.  เฝ้าระวัง ติดตาม ปฏิบัติการดูแล ช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

ประสานการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม รวบรวมข้อมูลปัญหาและวางแผนการให้บริการพยาบาลเชิงรุก

4. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน ในฐานะหัวหน้าทีม โดยใช้กระบวนการ

พยาบาล ในการประเมนิ วนิจิฉัย และคาดการณภ์าวะเสีย่งทางคลนิกิและสงัคม ให้การพยาบาลและ

ตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากได้อย่างเหมาะสม  ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อตอบสนองปัญหาสุขภาพ

ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน

5. การออกแบบกจิกรรมเพ่ือสนบัสนนุการดแูลตนเอง ช่วยเหลอืทางการพยาบาลกลุม่เสีย่ง 

และกลุ่มป่วยในชุมชน ให้การป้องกันโรคและชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้

6. จดัการสิง่แวดลอ้มในครอบครวัและชุมชนทีป่ลอดภยั เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้การสรา้งเสรมิ

การดูแลตนเองแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการ

สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

7. บันทึกข้อมูลด้านการพยาบาล ภาวะสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยใน

ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ให้ครอบคลุมครบถ้วน

ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบันทึกทางการพยาบาล 

8. ติดตามประเมินผลการปฏิบตักิารพยาบาล เพือ่นำาไปสูก่ารแกปั้ญหาและปรบัปรงุพฒันา

ระบบบริการพยาบาลแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง กำาหนดแนวทางหรือ

มาตรฐานการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือเวชภัณฑ์ ให้พร้อมใช้

9. ร่วมกำาหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในชุมชน โดยติดตามเฝ้าระวัง

ความเสีย่งตอ่การตดิเชือ้และแพรก่ระจายเช้ือในผูป่้วย รวมทัง้กำากบั ควบคมุ  ส่ิงแวดลอ้มและอปุกรณ ์

เครื่องมือ  เครื่องใช้ให้ปราศจากการแพร่กระจายเชื้อ

10. ร่วมกำาหนดแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ทั้งในประชาชน

กลุ่มปกติและกลุ่มป่วย โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

11.  ติดตามและดำาเนนิการควบคมุคณุภาพการพยาบาล โดยใช้มาตรฐานการพยาบาลและ

คู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ

12. กำาหนดฐานข้อมูลทางการพยาบาลในระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการนำาข้อมูล

ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 

■■■ ด้านการวางแผน

1. วางแผนการดูแลกลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วยท่ีมีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน ในชุมชนท่ีรับผิดชอบ 

ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

2. ร่วมวางแผนบริหารอัตรากำาลังและพัฒนาบุคลากรพยาบาล และทีมการพยาบาลในชุมชน 

ได้แก่ อสม. ผู้ดูแล  (caregiver)  ผู้นำาชุมชน และจิตอาสาหรือทีมสุขภาพ  เช่น อสม. ในหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ ให้เหมาะสมกับบริบทและภาระงานที่เกี่ยวข้อง
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3. รว่มวางแผนการนเิทศและพฒันางานการพยาบาลชุมชนในระดบัหนว่ยงานและในชุมชน

กับทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมการพยาบาลชุมชน และภาคีเครือข่ายในชุมชน

4. วางแผนและบรหิารจดัการพฒันาคณุภาพการพยาบาลทีบ่า้นและในชมุชนตามขอบเขต 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำาหนด ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย

5. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำาหนดแผนและทบทวน ปรับแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ  เครื่องใช้และเวชภัณฑ์

■■■ ด้านการประสานงาน

1. ประสานให้ข้อมูล  ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการจัดรูปแบบ การจัดกิจกรรมและ

จัดบริการพยาบาลแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่

กำาหนดไว้

2. ประสาน ทีมการพยาบาลชุมชน ทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกัน

แก้ปัญหาท่ียากและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการช่วยเหลือ ที่รวดเร็ว

ทันเวลา มีคุณภาพและปลอดภัย

3. ประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการปฏิบัติตามแนวทางการส่งต่อและ

ให้การดูแลต่อเนื่อง ตามปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

4. ประสานงานในการหาแหล่งประโยชน์ที่จะช่วยจัดการกับปัญหาต่างๆ ท่ียากให้กับ

กลุ่มเป้าหมายและครอบครัว

5. ประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลภายในหน่วยงาน

■■■ ด้านการบริการ

1.  สอน  ให้คำาปรึกษา  เพิ่มพูนความรู้ นิเทศ ฝึกอบรม  ถ่ายทอดความรู้  เทคโนโลยี

ทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

2. จัดทำาข้อมูล  เอกสาร คู่มือ สื่อเอกสารเผยแพร่ พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการ หรือ

ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามา ใช้ในการปฏิบัติงาน

3. ร่วมจัดทำาคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของการพยาบาลชุมชนในหน่วยงาน

4.  เข้าร่วมโครงการงานวิจัย หรือโครงการพัฒนาต่างๆ ของหน่วยงาน

5. จัดทำาคู่มือหรือแนวทางการดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้สามารถดูแลตนเอง

ได้อย่างเหมาะสม

6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและจัดเก็บข้อมูล  เกี่ยวกับการพยาบาลในชุมชน
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■■ประเภทวิชาการ ระดับชำานาญการพิเศษ

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบติังานในฐานะหัวหนา้งาน หวัหนา้ทีมซึง่ตอ้งกำากบั แนะนำา ตรวจสอบการปฏบิตังิานของ

ผูร้ว่มปฏบิติังานโดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความชำานาญงานสงูมากทางศาสตร ์

ศลิปะการพยาบาลชมุชน การพยาบาลครอบครัว และหลกัวทิยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการพยาบาล

และแนวปฏิบัติที่กำาหนดครอบคลุม 4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล ป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่าง

การรักษา การฟ้ืนฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก รวมทั้ง

บูรณาการความรู้ศาสตร์สาขาท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พฤติกรรมและสังคมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการพยาบาล  ในการปฏิบัติการ

พยาบาล วางแผนการดูแลให้มีความต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว  รวมถึงการบริหารจัดการ

ใหเ้กดิการดแูลทีม่คีณุภาพ และแกไ้ขปญัหาอืน่ๆทีส่่งผลกระทบตอ่สขุภาพในกลุม่ปว่ยทีซ่บัซอ้น เช่น 

ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ควบคุมอาการไม่ได้ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ฯลฯ ทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

สามารถคาดการณ์ ความเสี่ยง ปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยแต่ละราย ในเชิงคลินิกและเชิงสังคม 

โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการบริการพยาบาล และบริหารคุณภาพการพยาบาลในชุมชน รวมถึง

เป็นผู้จัดการในการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่ประชาชนกลุ่มป่วย  กลุ่มท่ี

ต้องการการดูแลเป็นพิเศษจากบริการเฉพาะทุกระยะของการเจ็บป่วย  เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ทั้งด้าน

การพยาบาลและด้านสุขภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงบริการการพยาบาล

ชุมชนโดยสร้าง พัฒนาโปรแกรม แนวทางการดแูล แนวปฏบัิตกิารดแูล โดยใช้หลกัฐานทางวชิาการ 

การวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์  รวมถึงให้คำาปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมการพยาบาล และ

ประสานความร่วมมือแลกเปล่ียนความรู ้ตลอดจนสนบัสนนุความรูด้า้นสขุภาพกบัทมีสหสาขาวชิาชพี 

และภาคเีครือขา่ยในชมุชนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพือ่สขุภาพอนามัย

ที่ดีของประชาชน ทั้งในสถานบริการสุขภาพและชุมชน

■■■ ด้านการปฏิบัติการ

1. บรหิารจดัการใหเ้กดิการปฏบัิติการพยาบาลชุมชนตามมาตรฐานหรือแนวทางทีก่ำาหนด 

ภายใต้จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงกลุ่มป่วย 

ซึ่งมีปัญหาสุขภาพยุ่งยากซับซ้อน ตลอดจนติดตามประเมินผลลัพธ์ การปฏิบัติการพยาบาล  เพื่อ

นำาไปสูก่ารแกป้ญัหาและพฒันาระบบการบรกิารพยาบาลในชมุชน เชน่ ผูป้ว่ยเดก็ทีม่ภีาวะเปราะบาง 

ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษที่บ้าน

2. ประเมิน  วินิจฉัย ปัญหาภาวะเสี่ยง  คาดการณ์และวางแผนการพยาบาลเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งกลุ่มเส่ียงกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกาย

และจิต ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 
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ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในชุมชนที่รับผิดชอบ

3. จัดการดูแลสุขภาพ และความเจ็บป่วยแก่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่มเฉพาะโรคที่

บา้นและในชมุชน ทีต้่องการการดแูลเปน็พเิศษ เพือ่สง่เสรมิสขุภาพดแูลตอ่เนือ่ง ปอ้งกนัความเสีย่ง

และภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น ฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตสังคม จิตวิญญาณ ทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

4. กำาหนดแนวทางการปอ้งกนัและควบคมุการแพรก่ระจายเชือ้ในชมุชน โดยนเิทศ ติดตาม 

ให้คำาปรึกษาแก่บุคลากรทางการพยาบาลและทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

5. กำาหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน ปฏิบัติการ

พยาบาลและช่วยเหลือดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีการบำาบัด

ทางการพยาบาลที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของทีม

สหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

6. บริหารจัดการให้เกิดรูปแบบการบริการพยาบาลเชื่อมโยงเครือข่ายบริการพยาบาลทุก

ระดับทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

7. จดัการสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในสงัคม และชมุชนใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้การสรา้งเสรมิการดแูล

ตนเองแก่กลุ่มที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยบริหารการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

8. บนัทกึขอ้มลูการประเมนิ คาดการณ ์ปัญหาและความต้องการวนิจิฉยักำาหนดเป้าหมาย 

วางแผนและประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วยในระยะยาว ผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อน สอดคล้องต่อ

การเปล่ียนแปลงภาวะสขุภาพ และเชือ่มโยงสูก่ารดแูลตอ่เนือ่งพร้อมท้ังตรวจสอบแกไ้ข ใหค้ำาแนะนำา

การบนัทกึทางการพยาบาลแกที่มสขุภาพ วเิคราะหข์อ้มลูดา้นการพยาบาล ทบทวนการบันทกึขอ้มลู

ทางการพยาบาล

9. ประเมนิผลระบบการดแูลกลุม่เป้าหมายและนำามาพฒันาสมรรถนะของทมีการพยาบาล

ในชุมชนให้สามารถดูแลกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ศีกษา วิจัย พัฒนา ระบบหรือรูปแบบบริการพยาบาลในชุมชน ในผู้ป่วยที่มีปัญหา

สุขภาพยุ่งยากซับซ้อน

■■■ ด้านการวางแผน

1.  วางแผนการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนร่วมกับทีมสหสาขา

วิชาชีพ ในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

2. วางแผนบริหารอตัรากำาลงัและพฒันาบคุลากรทางการพยาบาลและทมีสขุภาพใหเ้หมาะ

สมกับบริบทและภาระงาน

3. วางแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชนที่มีปัญหายากมากแก่บุคลากรพยาบาล

และบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ทั้งในและนอกหน่วยงาน

4.  วางแผนนิเทศและพัฒนางานการพยาบาลชุมชนแก่บุคลากรพยาบาลและบุคลากร

สาธารณสุขอื่นๆ ทั้งในและนอกหน่วยงาน
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5. วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่ การบำารุงรักษา จัดหา

อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้และเวชภัณฑ์ที่จำาเป็นต้องใช้ในชุมชนหรือที่บ้าน

■■■ ด้านการประสานงาน

1. ประสานให้ข้อมลูและขอ้เสนอแนะกับสมาชกิในทมีงาน โดยมบีทบาทในการชีแ้นะ เปน็

ที่ปรึกษา จูงใจ ทีมงานหรือภาคีเครือข่าย

2. ประสานทีมสหสาขาวิชาชีพ คณะกรรมการ หรือคณะทำางานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในฐานะ

ผู้จัดการพยาบาลในชุมชน 

3. ประสานสัมพันธ์ ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในระดับอำาเภอ จัดระบบการส่งต่อ

และการดแูลตอ่เนือ่ง เชือ่มโยงขอ้มลูดา้นสุขภาพระหวา่งบุคลากร สหสาขาวชิาชีพ และภาคเีครือขา่ย

ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

4. ประสานแหลง่ประโยชนใ์หก้บัภาคเีครอืขา่ยทกุภาคสว่นในระดบัอำาเภอเพือ่แกป้ญัหาที่

ยากมาก

■■■ ด้านการบริการ

1.  เปน็ทีป่รกึษา อำานวยการ ถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูใ้ต้บังคบับัญชา ผูใ้ช้บริการทัง้ภายใน

และภายนอกหน่วยงาน

2. จดัการความรู ้ (knowledge management) ดา้นการพยาบาลชุมชนในระดบัหนว่ยงาน

ชุมชน หรือ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

3. เปน็ทีป่รกึษาและแนะนำาในการแกป้ญัหา และพฒันางานดา้นการพยาบาลในชมุชนทีม่ี

ความยุ่งยากซับซ้อน  รวมท้ังแสดงบทบาทของพี่เลี้ยง  และผู้ประสานแก่บุคลากรสาธารณสุข 

หน่วยงาน และเครือข่ายภาคประชาชน

4. กำาหนดแนวทางวิธีการเผยแพร่ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระดับสากล

5. จัดทำาฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

6. ให้ความรู้และเป็นวิทยากรด้านการพยาบาลชุมชน ในการฝึกอบรมแก่บุคลากร หรือ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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■■ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏบัิติงานในฐานะผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพยาบาลในชมุชน หวัหนา้กลุม่งานการพยาบาลชุมชน 

โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ความเชีย่วชาญในศาสตร ์ศลิปะการพยาบาลชุมชน และ

วิชาการด้านการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านแบบองค์รวม ผสมผสานครอบคลุม 4 มิติ 

คือ การรักษาพยาบาล ป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษา การฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริม 

สุขภาพ ทั้งในผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งปฏิบัติงาน บริหารจัดการระบบการดูแลสุขภาพ

ในชุมชน นิเทศ กำากับแนะนำา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานทุกระดับท่ีต้องตัดสินใจ 

หรือแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง สามารถประเมินและ

คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอาการ อาการแสดงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  เชื่อมโยงผลกระทบของ

พยาธิสภาพ และพฤติกรรมท่ีซับซ้อนของผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ดูแล ชุมชน สื่อสาร ประสานงาน

ทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมท้ังภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และวิเคราะห์ข้อมูล 

สถานการณ์ ศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาและออกแบบระบบบริการพยาบาลในชุมชน ประสานแหล่งประโยชน์ 

แหลง่ทรพัยากรในชมุชนในการช่วยเหลอืดแูลสุขภาพประชาชน บริหารจดัการคณุภาพการพยาบาล

ในชมุชน ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญตอ้งใหค้ำาปรกึษาแกส่ว่นราชการระดับกระทรวง กรม เครอืขา่ยบรกิาร

สุขภาพ ระดับเขต จังหวัด  โรงพยาบาล รวมถึงการจัดทำาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝึกอบรม

ด้านการพยาบาลชุมชน และอบรมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และนิเทศ เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ 

เป็นที่ปรึกษา  ให้ข้อมูล  รวมทั้งให้บริการเกื้อกูลสังคม กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ 

การดำาเนนิงานประสบผลสำาเรจ็ตามวตัถุประสงค ์เพือ่ยกระดบัคณุภาพ ระบบบริการพยาบาลในชุมชน 

เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนทั้งในสถานบริการและในชุมชน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามท่ี

ได้รับมอบหมาย

■■หน้าที่ความรับผิดชอบ

■■■ ด้านการปฏิบัติการ

1. ประเมิน วนิจิฉยัชมุชน เพือ่คน้หาปญัหาภาวะเสีย่ง คาดการณแ์ละวางแผนการพยาบาล 

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการดแูลสุขภาพของประชาชนทกุกลุม่วยั ทัง้กลุ่มเส่ียง กลุม่ทีม่ปัีญหาสขุภาพ

กายและจิต ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาสุขภาพ 

ท่ียุ่งยากและซับซ้อนมาก  มีผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งต้องใช้ความเช่ียวชาญสูง  เพื่อให้ประชาชน

มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  เชื่อมโยงระบบ รับ-ส่งต่อผู้ป่วย
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2. ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนในฐานะผู้เช่ียวชาญด้านการพยาบาลชุมชน พัฒนาและ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือในการประเมินวินิจฉัยชุมชน  เพื่อ

การตัดสินใจหรือแก้ปัญหาผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก คาดการณ์ความเสี่ยง ทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะวิกฤตฉุกเฉินในชุมชน 

3. บรหิารจดัการระบบบรกิารพยาบาล ควบคมุ กำากบั ตรวจสอบ นเิทศ ประเมนิผลและ

วิเคราะห์สถานการณ์สภาวะสุขภาพ รวมทั้งแก้ปัญหาเชิงระบบวิชาชีพพยาบาล  เพื่อคิดค้นรูปแบบ 

นวัตกรรมการบรกิารพยาบาลทีบ่า้น และชมุชน รวมทัง้การสง่เสรมิสุขภาพปอ้งกนัโรคและฟืน้ฟูสภาพ

ทีม่ปีระสทิธิภาพ และคณุภาพตามมาตรฐานแกป่ระชาชนกลุม่เสีย่ง กลุม่ป่วย ทกุกลุ่มวยัทีส่อดคลอ้ง

กับภาวะสุขภาพ 

4. ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สภาวะสุขภาพ แก้ปัญหาเชิงระบบวิชาชีพพยาบาล 

และคดิคน้การให้บรกิารพยาบาลทีบ่า้น และสง่เสรมิการป้องกันโรคและฟืน้ฟสูขุภาพแบบผสมผสาน

เบด็เสรจ็ เปน็องคร์วมและตอ่เนือ่ง ทีม่ปีระสิทธภิาพไดค้ณุภาพตามมาตรฐานแกป่ระชาชนทีเ่จบ็ปว่ย

ทุกกลุ่มวัยที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ 

5. จัดระบบบริการพยาบาลผู้จัดการสุขภาพรายโรคในชุมชน การพยาบาลคลินิกพิเศษ 

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  เพื่อการบริการพยาบาลที่บ้านมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผู้ป่วยได้เข้าถึงระบบ

บรกิารสขุภาพอยา่งเสมอภาค เทา่เทยีมและทนัเวลา ปลอดภยัจากภาวะคกุคาม ไดรั้บการดแูลทีถ่กู

ต้องเหมาะสมและปลอดภัย

6. ออกแบบและพัฒนาระบบบริการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง จากสถานบริการ

ทุกระดับแบบไร้รอยต่อ  โดยการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แหล่งประโยชน์ในชุมชน รวมทั้งการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย การบริหารจัดการบริการ

พยาบาล

7. วเิคราะหปั์ญหาสถานการณส์ขุภาพในชุมชน ออกแบบระบบการสรา้งเสรมิสขุภาพและ

สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ

8. ใชห้ลักฐานเชงิประจกัษ ์(evidence base) จดับรกิารพยาบาลในชมุชน โดยการสำารวจ 

กำาหนดฐานข้อมูลภาวะสขุภาพ วเิคราะหแ์ละคนืข้อมลูสขุภาพสูช่มุชน เพือ่การพฒันาระบบการสร้าง

สิ่งแวดล้อมท้ังทางกายภาพและสังคมต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ทำาให้เกิดนโยบายสาธารณะและ

ความร่วมมือ ของภาคีเครือข่าย

9. สังเคราะห์และพัฒนาระบบการบันทึกการพยาบาลให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหา มาตรฐานการพยาบาลและระบบการพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ออกแบบระบบการประเมนิผลการดแูลสขุภาพกลุม่เป้าหมาย รวมทัง้รูปแบบการพฒันา

สมรรถนะของทีมพยาบาลในชุมชน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง

ของประชาชนและภาคีเครือข่าย

11.  ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์หรือกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล 

สำาหรับดูแลกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
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12. นิเทศ กำากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบระบบบริการพยาบาลในชุมชนให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน และกำาหนดรูปแบบการบริการพยาบาลในชุมชนเชิงรุกหรือการบริการสุขภาพอื่นๆ 

ครอบคลุมการดำาเนินงานการส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได้

13.  กำาหนดทิศทางการศึกษาวิจัยการพยาบาลในชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุข

■■■ ด้านการวางแผน

1. วางแผนหรอืรว่มดำาเนนิการวางระบบการจดับรกิารพยาบาลในชมุชน โดยเช่ือมโยงหรือ

บูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธ์จังหวัดและส่วนราชการระดับกรม

2. วางแผนพัฒนาคุณภาพระบบการจัดบริการพยาบาลชุมชน ทั้งในสถานบริการและใน

ชุมชน ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือจากงานวิจัย

3. วางแผนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในฐานะผู้เช่ียวชาญในการกำาหนดแนวทางและวิธีการ

ดูแล ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากโรงพยาบาลทุกระดับสู่ชุมชน

4. จัดทำาแผนยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการพยาบาลและด้านบุคลากร

ทางการพยาบาล และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการ

5. วางแผนนิเทศบุุคลากรพยาบาลและทีมสุขภาพครอบคลุมในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้

ความรู้ ประสบการณ ์และความเชีย่วชาญดา้นการพยาบาลในชมุชน เพือ่ให้บรกิารพยาบาลมคีณุภาพ

6. วางแผนการติดตาม ประเมินผล และทบทวนผลการดำาเนินงานขององค์กร

■■■ ด้านการประสานงาน

1. ประสานการทำางานโครงการต่างๆ กบับุคคล หนว่ยงานหรอืองคก์รอืน่ๆ นอกหนว่ยงาน 

โดยมีบทบาทในการช้ีแนะ จูงใจ โน้มน้าวให้ข้อคิดเห็นแก่ทีมงาน คณะกรรมการต่างๆ หรือหน่วยงาน

อื่นในระดับตำาบล อำาเภอ และจังหวัด

2. ประสานความร่วมมือ ให้ข้อคิดเห็นและคำาแนะนำาแก่หน่วยงานระดับอำาเภอ จังหวัด 

เขต หรือกรมต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะทำางานต่างๆ

3. ประสานการวางระบบการส่งต่อและการดูแลต่อเนื่อง

4. ประสานแหลง่ประโยชนก์บัภาคเีครือขา่ยในระดบัจงัหวดั เขต ทัง้ในและนอกหนว่ยงาน

■■■ ด้านการบริการ

1.  เป็นที่ปรึกษาของส่วนราชการในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร ทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน

2. ใหค้ำาปรกึษาแนะนำาพรอ้มทัง้ใหข้อ้มลูทีส่ำาคญัแนะนำาแกผู่บ้รหิารทัง้ภายในและภายนอก

หน่วยงาน
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3. ใหค้ำาปรกึษา แนะนำา ชีแ้จง และตอบปญัหาทีส่ำาคัญหรอือำานวยการถา่ยทอดฝกึอบรม

หรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป

4.  เผยแพร่ แนวทางและรูปแบบท่ีได้จากการออกแบบ จากการพัฒนาคุณภาพบริการ

พยาบาล

5. พัฒนาระบบจัดทำาฐานข้อมูล คลังความรู้ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

6. เผยแพร ่แนวคดิ ระบบการให้คำาปรกึษาดา้นสุขภาพกบัผูป้ว่ยและครอบครวัทีไ่ดก้ำาหนด

หรือพัฒนา และผลักดันให้เป็นนโยบายสู่การปฏิบัติในวงกว้าง 

7. สนับสนุนด้านวิชาการ แสดงบทบาทพี่เลี้ยง  (coach) และผู้ประสานงาน (facilitator) 

แก่บคุลากรทางการพยาบาล ผูร้ว่มงานของหนว่ยงานและเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ สถาบนัการศกึษา

ต่างๆ

8.  ให้คำาปรึกษา แนะนำาด้านการนิเทศ ประเมินผล  วัด  วิเคราะห์ พัฒนาระบบงาน 

การพยาบาลในชุมชนและการพยาบาลทีบ้่าน การพยาบาลเฉพาะทาง แกบุ่คลากรทางการพยาบาล 

และบุคลากรสาธารณสุข อื่นๆ ทั้งในและนอกหน่วยงาน

9.  ให้คำาปรึกษาจัดทำาหลักสูตร  โปรแกรมการเรียนการสอนด้านการพยาบาลชุมชน 

การจดัการความรู ้การศกึษาดงูาน การฝกึปฏบิตังิาน สำาหรบับคุลากรสาธารณสขุอืน่ๆ รวมทัง้ภาคี

เครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว

10.  เป็นผู้นำาในการสนับสนุนชุมชนในด้านการดูแลสุขภาพ

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ

64



บทที่ 4

บทบาทหน้าที่ของ 

พยาบาลวิชาชีพ 

ตามการปฏิบัติงาน



บทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลวิชาชีพตามการปฏบัิติงาน เป็นบทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลวชิาชพี

ที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำาตามตำาแหน่งบริหารภายในหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อให้ 

การบริหารงานท่ัวไป การบริหารการพยาบาล รวมทั้งการบริหารจัดการการปฏิบัติการพยาบาล 

ตอบสนองผู้ใช้บริการ  เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของโรงพยาบาล รวมท้ังเอื้อให้บุคลากร

ทางการพยาบาลทุกระดับสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ของ

พยาบาลวิชาชีพตามการปฏิบัติงานออกเป็น หัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน 

หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พยาบาลผู้จัดการรายกรณี มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

หัวหน้าพยาบาล

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฎบิติังานในฐานะผูบ้รหิารสงูสดุทางการพยาบาล เป็นผูน้ำาองคก์รพยาบาล มสีายบังคบับัญชา

ขึ้นตรงต่อผู้อำานวยการโรงพยาบาล มีความรับผิดชอบในการบริหารการพยาบาลทั้งบริหารจัดการ 

บรกิาร และวชิาการทางการพยาบาล เป็นผูก้ำาหนดนโยบาย ทศิทาง เป้าหมาย และแนวทางการจดั

ระบบบรกิารพยาบาลของโรงพยาบาล ทีต่อบสนองตอ่ปัญหาและความตอ้งการของผูป่้วย ผูใ้ช้บริการ 

และนโยบายของโรงพยาบาล บรหิารระบบบริการพยาบาลและอำานวยการใหร้ะบบบรกิารพยาบาลมี

คุณภาพ บริหารจัดการการเข้าถึงทาง การพยาบาลและทรัพยากรต่างๆ  เพื่อการปฏิบัติงานที่มี

ประสทิธิภาพ ควบคมุ กำากบัคณุภาพการพยาบาล รวมทัง้วางแผน ตดิตามและสนบัสนนุใหเ้กดิการ

พัฒนาคุณภาพการพยาบาล และศักยภาพบุคคลากรทาง การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร่วม

วางแผนและจัดระบบการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาทีมสุขภาพ

■■ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

■■■ ด้านการปฏิบัติการ

1. กำาหนดทิศทางการจัดระบบบริการพยาบาล ได้แก่  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์การบริการพยาบาล รวมทั้งแนวทางการพัฒนาบริการพยาบาล

2.  กำาหนดมาตรฐานการบริการพยาบาลในภาพรวมสอดคล้องกับมาตรฐานกลาง 

มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งกลวิธีการนำามาตรฐานสู่การปฏิบัติจริง
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3. ศกึษาปริมาณความตอ้งการกำาลังคนทางการพยาบาล และจดัสรรบุคลากรให้เหมาะสม

และตรงกับคุณสมบัติ  เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ

4. กำาหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหา คดัเลอืกบคุลากรทางการพยาบาล รวมถงึ

การขึ้นตำาแหน่งที่สูงขึ้น และการเลื่อนตำาแหน่ง 

5. กำาหนดขอบเขตหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของบุคลากรทกุระดบั ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง

กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละระดับ

6. ควบคมุ ติดตาม และกำากบัระบบบริการพยาบาลทุกหนว่ยงานใหด้ำาเนนิงานตามทิศทาง 

เป้าหมายและแนวทางที่กำาหนด

7. ตดิตามประเมนิผลการจดับรกิารพยาบาล พรอ้มทัง้สนบัสนนุชว่ยเหลอืและเปน็ทีป่รึกษา

เพื่อให้เกิดคุณภาพบริการพยาบาล

8. จัดหา ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์  เคร่ืองมือทางการแพทย์และการพยาบาลให้เพียงพอกับ

การใช้งานอย่างทั่วถึง

9. ดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคล สวัสดิการ  รวมทั้งพิจารณาเสนอขอบำาเหน็จ

ความดีความชอบ และการพิจารณาโทษทางวินัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับ

10. บรหิารจัดการสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ใหบ้คุลากรปฏบิตังิานอยา่งปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ

11. ดำาเนินการและส่งเสริมให้มีการจัดทำาวิจัยทางการพยาบาลทั้งในด้านการบริหาร 

การบริการ การนิเทศ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางาน

12.  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

■■■ ด้านการวางแผน

1.  วางแผนการดำาเนินนโยบายกำาหนดยุทธศาสตร์ด้านการพยาบาล  โดยบูรณาการกับ

ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

2. วางแผนการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลทั้งแผนระยะยาว ระยะส้ัน  โดย

บูรณาการแผนงานโครงการเข้ากับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลและยุทธศาสตร์บริการพยาบาล

3. วางแผนอตัรากำาลงัทางการพยาบาลใหเ้พยีงพอและสอดคลอ้งกบัการจดับรกิารพยาบาล

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยบูรณาการให้สอดรับกับแผนพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพระดับกระทรวงสาธารณสุข

4. วางแผนด้านโครงสร้างการจัดบริการพยาบาลเพื่อให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง

5. วางแผนรว่มกับสถาบนัการศกึษา ในการจดัการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัขิองนกัศึกษา
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■■■ ด้านการประสานงาน

1. ประสานงานกับทุกหน่วยงานและ หรือส่วนราชการต่างๆเพื่อให้เกิดความร่วมมือ  โดย

แลกเปล่ียนความคดิเห็นและข้อมูลตา่งๆดา้นวชิาการ ดา้นบรหิารจดัการและด้านบรกิารพยาบาลเพือ่

ให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล

2.  เป็นผู้ประสานการดำาเนินงานบริการพยาบาลทุกรูปแบบ ทั้งในเขตรับผิดชอบและนอก

เขตรับผิดชอบรวมทั้งเครือข่ายบริการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

3.  ให้ข้อคิดเห็นและเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำาแนะนำาแก่หน่วยงานหรือสำานักงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

■■■ ด้านการบริการ

1.  เป็นท่ีปรึกษา ทางการพยาบาล  ให้คำาแนะนำา  วินิจฉัยและแก้ปัญหาที่สำาคัญทาง 

การพยาบาลให้เปน็ไปตามนโยบายและแผนงานที่กำาหนดไว้ และเสนอแนะขอ้ควรปรบัปรุงแนวทาง

การแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการพยาบาล 

2. ให้คำาปรึกษา แนะนำาและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจดำาเนินงานให้สำาเร็จตามภารกิจ

3. ให้คำาปรึกษาแนะนำาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพ

การพยาบาลแก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำาเนินได้ตามเป้าหมาย

4.  ร่วมกิจกรรมเยี่ยมตรวจโรงพยาบาล  (hospital  round) กับผู้บริหารระดับสูง และ

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

5. ส่งเสริมการจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ตามแผนของโรงพยาบาล และร่วมใน

การจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ตามแผนงานจังหวัด และจัดหน่วยบริการเฉพาะกิจอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏบิติังานในฐานะผูบ้รหิารทางการพยาบาลทีไ่ดรั้บมอบหมายอำานาจหนา้ที ่ ความรับผดิชอบ

จากหัวหน้าพยาบาลตามประสบการณ์และความเช่ียวชาญในด้านการพยาบาล  ติดตาม ควบคุม 

กำากบั ให้คำาปรกึษาและตัดสนิใจแกไ้ขปัญหาในการปฏิบัตงิานของหวัหนา้กลุม่งาน หวัหนา้หอผูป่้วย 

และบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้การบริการพยาบาลที่เกิดขึ้น

บรรลเุป้าหมายตามนโยบายขององคก์ร รวมท้ังจดัการเรยีนการสอนนักศกึษาพยาบาลและนกัศกึษา

ในทีมสุขภาพ พร้อมกับสรุปและรายงานผลโดยตรงแก่หัวหน้าพยาบาล

■■ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

■■■ ด้านการปฏิบัติการ

1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารท่ีได้รับมอบอำานาจหน้าท่ีโดยตรงจากหัวหน้าพยาบาล 

ในการกำาหนดทิศทางการบริการพยาบาล ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมายการบริการพยาบาล 

รวมท้ังแนวทางการพัฒนาบริการพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับขององค์กร

พยาบาล

2. กำาหนดมาตรฐานการบริการพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบสอดคล้องกับภาพรวม 

มาตรฐานกลาง มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งกลวิธีการนำามาตรฐานไปใช้

3. สำารวจ วเิคราะหห์าปริมาณความต้องการกำาลงัคนทางการพยาบาล และจดัสรรบุคลากร

ในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เหมาะสมและตรงกับคุณสมบัติ  เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

4. กำาหนดขอบเขตหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของบคุลากรทกุระดบัใหเ้หมาะสมและสอดคล้อง

กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละระดับในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ควบคุม ติดตาม และกำากับระบบบริการพยาบาลในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ดำาเนินงาน

ตามทิศทาง เป้าหมายและแนวทางที่กำาหนด

6. ติดตาม ประเมินผลการจัดบริการพยาบาล พร้อมท้ังสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นท่ีปรึกษา

เพื่อให้เกิดคุณภาพบริการพยาบาลที่ดี

7. จัดหา ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์  เคร่ืองมือทางการแพทย์และการพยาบาลให้เพียงพอกับ

การใช้งานอย่างทั่วถึง
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8. ดำาเนนิการเกีย่วกบัการบริหารบุคคล สวสัดกิาร รวมทัง้พจิารณาเสนอขอบำาเหนจ็ความ

ดคีวามชอบ และการพจิารณาโทษทางวินยัในหนว่ยงานทีร่บัผิดชอบเสนอตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลำาดบั

9. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานอย่าง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

10. ดำาเนินการและส่งเสริมให้มีการจัดทำาวิจัยทางการพยาบาลทั้งในด้านการบริหาร 

การบริการ การนิเทศ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางาน

11. รวบรวมและวเิคราะหผ์ลการจดับรกิารพยาบาลในหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบเสนอโดยตรง

แก่หัวหน้าพยาบาล

■■■ ด้านการวางแผน

1.  วางแผนปฏิบัติการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

โดยบูรณาการแผนงานโครงการเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรพยาบาล

2. วางแผนอตัรากำาลงัทางการพยาบาลใหเ้พยีงพอและสอดคลอ้งกบัการจดับรกิารพยาบาล 

และวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยบูรณาการให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กรพยาบาล

3. วางแผนการนิเทศงานการพยาบาลทุกระดับในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

4. วางแผนรว่มกับสถาบนัการศกึษา ในการจดัการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัขิองนกัศกึษา 

กรณีมาฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

■■■ ด้านการประสานงาน

1. ประสานงานภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล

2. ให้ข้อคิดเห็นและเป็นที่ปรึกษา หรือให้คำาแนะนำาแก่หน่วยงานหรือสำานักงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

■■■ ด้านการบริการ

1.  เป็นท่ีปรึกษาทางการพยาบาล  ให้คำาแนะนำา  วินิจฉัยและแก้ปัญหาที่สำาคัญทางการ

พยาบาลใหเ้ปน็ไปตามนโยบายและแผนงานที่กำาหนดไว้ และเสนอแนะขอ้ควรปรบัปรุงแนวทางการ

แก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการพยาบาล 

2.  ให้คำาปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลแกบ่คุลากรในหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ เพือ่ใหบ้คุลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจ สามารถดำาเนิน

ได้ตามเป้าหมาย

3. นเิทศ ติดตาม ชว่ยเหลอื และประเมนิผลการพยาบาลในหนว่ยงานทีรั่บผิดชอบเพ่ือให้

บริการตามมาตรฐานที่กำาหนดและมีคุณภาพ
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4. ร่วมในการเยี่ยมตรวจงานทางการพยาบาลกับหัวหน้าพยาบาล (grand round) กรณี

เยี่ยมตรวจในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

5.  ร่วมกิจกรรมเยี่ยมตรวจโรงพยาบาล  (hospital  round) กับผู้บริหารระดับสูง และ

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล กรณีมาเยี่ยมตรวจหน่วยงานในความรับผิดชอบ

6. ส่งเสริมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมดำาเนินการจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่

ตามแผนของโรงพยาบาลและร่วมในการจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ตามแผนงานจังหวัด 

และจัดหน่วยบริการเฉพาะกิจอื่นๆ
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หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารทางการพยาบาลระดับกลางที่ได้รับมอบหมายอำานาจหน้าที่ 

ความรับผิดชอบจากหัวหน้าพยาบาล ตามความชำานาญในสาขาการพยาบาลเฉพาะทาง  เช่น 

ศัลยกรรม อายุรกรรม  เป็นต้น  โดยการติดตาม ควบคุมกำากับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน บริหาร

อัตรากำาลงั สิง่แวดลอ้ม เครือ่งมอื วสัดแุละอปุกรณ ์นเิทศ ควบคมุ กำากบั แนะนำา ใหค้ำาปรึกษาและ

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาระบบบริการพยาบาลและการปฏิบัติงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยและบุคลากร

ทางการพยาบาลทุกระดับท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้การบริการพยาบาลท่ีเกิดข้ึนบรรลุเป้าหมาย 

ตามนโยบายขององค์กร รวมทั้งจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาในทีมสุขภาพ 

พร้อมกับสรุปและรายงานผลโดยตรงแก่หัวหน้าพยาบาล

■■ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

■■■ ด้านการปฏิบัติการ

1. กำาหนดทิศทางการบริการพยาบาล ได้แก่  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมายการบริการ

พยาบาล รวมทั้งแนวทางการพัฒนาบริการพยาบาลในสาขาการพยาบาลที่รับผิดชอบให้สอดคล้อง

กับจุดมุ่งหมายขององค์กรพยาบาล

2.  กำาหนดมาตรฐานการบริการพยาบาลในสาขาที่รับผิดชอบสอดคล้องกับภาพรวม 

มาตรฐานกลาง มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งกำาหนดกลวิธีการนำามาตรฐานไปใช้

3. สำารวจ วเิคราะหห์าปริมาณความต้องการกำาลงัคนทางการพยาบาล และจดัสรรบุคลากร

ในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เหมาะสมและตรงกับคุณสมบัติ  เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

4. กำาหนดขอบเขตหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ของบคุลากรทกุระดบัใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง

กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละระดับในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. ควบคุม ติดตาม และกำากับระบบบริการพยาบาลในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ให้ดำาเนินงาน

ตามทิศทาง เป้าหมายและแนวทางที่กำาหนด

6. ตดิตามประเมนิผลการจดับรกิารพยาบาล พรอ้มทัง้สนบัสนนุชว่ยเหลือและเปน็ทีป่รกึษา

เพื่อให้เกิดคุณภาพบริการพยาบาล

7. จัดหา ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์  เคร่ืองมือทางการแพทย์และการพยาบาลให้เพียงพอกับ

การใช้งานอย่างทั่วถึง
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8. ดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคล สวัสดิการ  รวมทั้งพิจารณาเสนอขอบำาเหน็จ

ความดีความชอบ และการพิจารณาโทษทางวินัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

ตามลำาดับ

9. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานอย่าง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

10. ดำาเนินการและส่งเสริมให้มีการจัดทำาวิจัยทางการพยาบาลทั้งในด้านการบริหาร 

การบริการ การนิเทศ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางาน

11. รวบรวมและวเิคราะหผ์ลการจดับรกิารพยาบาลในหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบเสนอโดยตรง

แก่หัวหน้าพยาบาล

■■■ ด้านการวางแผน

1 วางแผนปฏิบัติการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

โดยบูรณาการแผนงานโครงการเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรพยาบาล

2 วางแผนอตัรากำาลังทางการพยาบาลใหเ้พยีงพอและสอดคลอ้งกบัการจัดบริการพยาบาล 

และวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กรพยาบาล

3 วางแผนการนิเทศงานการพยาบาลทุกระดับในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

4 วางแผนร่วมกับสถาบันการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา 

กรณีมาฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

■■■ ด้านการประสานงาน

1 ประสานงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบและ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล

2 ให้ข้อคิดเห็นและเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำาแนะนำาแก่หน่วยงานหรือสำานักงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

■■■ ด้านการบริการ

1. เป็นท่ีปรึกษาทางการพยาบาล ให้คำาแนะนำา วินิจฉัยและแก้ปัญหาท่ีสำาคัญทาง การพยาบาล

ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายและแผนงานทีก่ำาหนดไว ้และเสนอแนะขอ้ควรปรบัปรงุแนวทางการแก้ปัญหา

ต่างๆ เกี่ยวกับการพยาบาล 

2.  ให้คำาปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการพยาบาล  และการพัฒนาคุณภาพแก่

บคุลากรการพยาบาลในหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ เพือ่ใหบุ้คลากรมคีวามรู ้ความเข้าใจ สามารถดำาเนนิ

ได้ตามเป้าหมาย

3. นิเทศ  ติดตาม ช่วยเหลือ และประเมินผลการพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ

ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนดและมีคุณภาพ
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4. รว่มในการเยีย่มตรวจงานทางการพยาบาล (grand round) กบัหวัหนา้พยาบาล กรณี

เยี่ยมตรวจในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

5.  ร่วมกิจกรรมเยี่ยมตรวจโรงพยาบาล  (hospital  round) กับผู้บริหารระดับสูง และ

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล กรณีมาเยี่ยมตรวจหน่วยงานในความรับผิดชอบ

6. ส่งเสริมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมดำาเนินการจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่

ตามแผนของโรงพยาบาลและร่วมในการจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ตามแผนงานจังหวัด 

และจัดหน่วยบริการเฉพาะกิจอื่นๆ
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หัวหน้าหอผู้ป่วย

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏบิตังิานในฐานะผูบ้รหิารทางการพยาบาลระดบักลาง มคีวามรับผดิชอบบริหารการพยาบาล

ในระดับหน่วยงาน หอผู้ป่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มการพยาบาลและ

โรงพยาบาล และบงัคบับญัชา ตรวจสอบ ควบคมุการปฏบัิตงิานของเจา้หนา้ทีท่กุระดบัใหป้ฏบิตังิาน

ตามบทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบตามตำาแหนง่ทีไ่ดรั้บมอบหมายอยา่งมปีระสิทธภิาพ พรอ้มทัง้

เป็นผู้เชื่อมโยงนโยบายจากองค์กรพยาบาลสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานหรือหอผู้ป่วย  จัดระบบ

บรกิารพยาบาลและระบบพฒันาคณุภาพการพยาบาลในหนว่ยงานใหม้มีาตรฐาน เกดิการใหบ้ริการ

พยาบาลทีม่คีณุภาพอยา่งต่อเนือ่ง รวมทัง้เปน็ผูน้ำาในการปฏิบตักิารพยาบาล ใหค้ำาปรกึษา แนะนำา

และวินิจฉัยสั่งการในกรณีผู้ปฏิบัติไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ รวมทั้งวิเคราะห์ความต้องการพัฒนา

ความรูแ้กบ่คุลากร และกำาหนดแนวทางการพฒันาและฟืน้ฟูความรูบ้คุลากรทางการพยาบาลทกุระดบั

■■ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

■■■ ด้านการปฏิบัติการพยาบาล

1. เป็นผู้นำาในการกำาหนด พันธกิจ เป้าหมายการบริการพยาบาล รวมท้ังแนวทางการพัฒนา

บริการพยาบาลให้มีคุณภาพในหน่วยงานสอดคล้องกับองค์กรพยาบาล

2. กำาหนดมาตรฐานการบริการพยาบาลหรือแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ตอบสนองต่อ

เปา้หมายการจดับรกิารพยาบาลและความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหส้อดคลอ้งกับภาพรวม มาตรฐาน

กลาง มาตรฐานวิชาชีพ 

3. สง่เสรมิ สนบัสนนุใหผู้ป้ฏบิติัการพยาบาลทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบใหก้ารพยาบาลผูป้ว่ย

หรือผู้ใช้บริการโดยใช้มาตรฐานการบริการพยาบาล แนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่กำาหนด

4.  บริหารจัดการกำาลังคนทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานภาระงานตามขอบเขต

อัตรากำาลังท่ีมี และจัดสรรบุคลากรในหน่วยงานให้เหมาะสมและตรงกับคุณสมบัติ เพ่ือการปฏิบัติงาน

ที่มีประสิทธิภาพ

5. วเิคราะห์ความต้องการพฒันาความรูบ้คุลากร และกำาหนดแนวทางการพฒันาและฟืน้ฟู

ความรู้บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ รวมทั้งปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ทุกระดับ

ในหน่วยงาน
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6. จดัระเบยีบการลาปว่ย ลากจิ ลาพกัผอ่น ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัระเบยีบการลา

ขององค์กร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดอัตรากำาลังในหน่วยงาน

7. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน

8. ควบคมุกำากบั ดแูล  จัดหาเส้ือผา้ วสัด ุครุภณัฑ ์อปุกรณ ์เคร่ืองมอืทางการแพทยแ์ละ

การพยาบาลให้เหมาะสมกับลักษณะงานและเพยีงพอกบัการใชง้านอยา่งทัว่ถงึ โดยมหีลกัเกณฑ ์ดงันี้

■■■ มีปริมาณเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

■■■ มีระบบการเก็บรักษา การทำาบัญชีสำารวจและควบคุมการใช้จ่ายอย่างประหยัด

■■■ เมื่อมีการชำารุด  เสียหายของเครื่องมือเครื่องใช้ จัดให้มีการซ่อมแซมแก้ไขให้พร้อม

ใช้งานหรือจำาหน่ายเมื่อไม่สามารถนำามาใช้ได้และทำาการเบิกทดแทน

9. ดำาเนนิการเกีย่วกบัการบริหารบุคคล สวสัดกิาร รวมทัง้พจิารณาเสนอขอบำาเหนจ็ความดี

ความชอบ และการพิจารณาโทษทางวินัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับ

10. บริหารจดัการสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ใหบุ้คลากรในหนว่ยงาน ปฏิบตังิานอยา่งปลอดภยัและ

มีประสิทธิภาพ

11. ติดตามประเมินและปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

■■■ ทบทวนผลการปฏบิตังิานของบคุลากรในหนว่ยงานอยา่งสมำา่เสมอ และความจำาเป็น

ที่จะต้องปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

■■■ เฝ้าระวังและทบทวนข้อมูลร่วมกับผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลที่ชี้วัดถึงคุณภาพการบริการ

ในหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางพัฒนากระบวนการให้บริการพยาบาล

■■■ สุม่ทบทวนหรอืวเิคราะหค์ณุภาพการพยาบาลจากเวชระเบยีน หรอืเอกสารทีเ่กีย่วกับ

การให้บริการ

■■■ ตรวจสอบการรกัษาและการพยาบาลทีผู่ป้ว่ยพงึไดร้บั พรอ้มทัง้วเิคราะหแ์ละประเมิน

ผลความถูกต้องเหมาะสมการดำาเนินตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล และสิทธิที่พึงมีพึงได้

รวมทั้งความปลอดภัย และการช่วยเหลือตามควรแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหา

12. ดำาเนินการและส่งเสริมให้มีการจัดทำาวิจัยทางการพยาบาล ทั้งในด้านการบริหาร 

การบริการ การนิเทศในหน่วยงาน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำาผลการวิจัยมาใช้ในการ

พัฒนางาน

■■■ ด้านการวางแผน

1. วางแผนปฏบิติัการดำาเนนิการพฒันาคณุภาพการพยาบาลในหนว่ยงาน โดยบรูณาการ

แผนงาน โครงการให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กรพยาบาล

2. วางแผนจัดสรรอัตรากำาลังทางการพยาบาลให้เพียงพอและสอดคล้องกับการจัดบริการ

พยาบาลและวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กรพยาบาล

3. วางแผนการนิเทศการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติการพยาบาล

ที่กำาหนด
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4.  วางแผนสนับสนุนสถาบันการศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของ

นักศึกษา กรณีมาฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยงาน

■■■ ด้านการประสานงาน

1. ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาและให้เกิดความคล่องตัวในการจัดบริการ

พยาบาลที่มีคุณภาพ

2. ประสานงานกับอาจารย์ประจำาหอผู้ป่วย ในการจัดการฝึกภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

ทฤษฎี

3. ประสานการดูแลรักษากับทีมสหสาขาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการดูแลผู้ป่วย

■■■ ด้านการบริการ

1. จดัระบบบรกิารพยาบาลในหนว่ยงาน ใหม้คีวามคลอ่งตัวตอ่การใหบ้ริการพยาบาลทีมี่

คุณภาพ

■■■ มอบหมายงานแก่บุคลากร ทีมให้การพยาบาลในหน่วยงานให้เหมาะสมกับความ

ต้องการการพยาบาลของผู้ป่วย ตามความสามารถและอัตรากำาลังที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

■■■ ติดตามและดำาเนินการให้มีการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้บริการพยาบาล 

พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการวางแผน ประเมินผลและทบทวนแผนการรักษา

■■■ ประสานแผนการดูแลผู้ป่วยแก่ทีมสหสาขาวิชาชีพ

2.  ให้คำาปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลแกบ่คุลากร ในหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ เพือ่ใหบ้คุลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจ สามารถดำาเนิน

ได้ตามเป้าหมาย

3. นิเทศ ติดตาม  ช่วยเหลือ และประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยงานเพื่อให้

บริการพยาบาลได้ตามมาตรฐานที่กำาหนดและมีคุณภาพ

4. จัดทำาคู่มือ แนวปฏิบัติการพยาบาลสำาหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลหรือผู้ที่มีประสบการณ์ที่เช่ียวชาญขั้นสูง  โดย

ประยุกต์หลักการและแนวคิดใหม่ วิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนให้บริการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ใช้บริการ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะโรค ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน ที่มีปัญหาซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยความ

ชำานาญและทักษะการพยาบาลที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ และเป็นผู้ดำาเนินการจัด

ระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อน โดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ์ การวิจัย

ทางการพยาบาล ความรู้ทฤษฎีการพยาบาล และทฤษฎีอื่นๆ รวมถึงพัฒนางานวิชาการสาขาท่ี

เช่ียวชาญและนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นผลลัพธ์ทั้งระยะส้ัน และ

ระยะยาว นอกจากนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์ทางการพยาบาลในสาขาที่เชี่ยวชาญเพื่อใช้ประกอบ

ในการวางแผนงาน ตดิตาม ควบคุมกำากบั ประเมนิผลการให้บริการพยาบาลในสาขานัน้ๆ และเปน็

ทีป่รกึษา แนะนำา กำากบั ตรวจสอบการปฏบัิตงิานของผูร่้วมงานในทมีกลุม่เฉพาะโรค ในการพฒันา

ความรู้ และทักษะเชิงวิชาชีพ ตลอดจนติดตามประเมินคุณภาพ และจัดการผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย

และเปน็ผู้นำาในการทำาวจิยั บรหิารจดัการทางการพยาบาลรวมทัง้การควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน

ในสาขาที่เชี่ยวชาญ

■■ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

■■■ ด้านการปฏิบัติการ

1. บูรณาการความรู้ขั้นสูง ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ผลงานวิจัย 

ความรู้เรื่องโรคที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือที่เป็นปัญหาตลอดจนถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการ

ดแูลรกัษาผูป่้วยกลุม่โรคเฉพาะแต่ละสาขา เพือ่ใหก้ารพยาบาลทีเ่หมาะสมกับผูป้ว่ยและครอบครวัได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมปัญหาและความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

2. จดัการกบัการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของผูป้ว่ยและสถานการณไ์มค่าดคดิวา่จะเกดิขึน้

หรือภาวะวิกฤต

3. กำาหนดมาตรฐานบรกิารหรือแนวทางปฏบัิตกิารพยาบาลสาขาทีรั่บผดิชอบ และเกณฑ์

การจำาแนกผู้ป่วยรวมทั้งการนำาสู่การปฏิบัติ
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4. ศกึษา วเิคราะหส์ถานการณท์างการพยาบาลในสาขาทีเ่ช่ียวชาญ เพือ่ใช้ประกอบในการ

วางแผนงาน ตดิตาม ควบคมุกำากบั ประเมนิผลการใหบ้ริการพยาบาลเป็นไปตามผลลพัธท์ีต่อ้งการ

5. ดำาเนินการวิจัย พัฒนากระบวนการบริการพยาบาลใหม่ๆ ในสาขาที่เช่ียวชาญเพื่อ

ให้บริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ

6. วางระบบการพฒันาศกัยภาพในการดแูลตนเองของกลุ่มเปา้หมายเฉพาะโรค ครอบคลุม

องคร์วม โดยใชค้วามรู ้ทฤษฏีและหลกัฐานเชิงประจักษเ์ปน็หลกัในการพฒันาความสามารถของกลุม่

เป้าหมายและครอบครัว รวมทั้งให้คำาปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาสุขภาพ

7. กำาหนดฐานข้อมูลและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยสาขาต่างๆ 

เฉพาะกลุ่มโรค

8. กำาหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพบริการพยาบาลในสาขาที่เช่ียวชาญ พร้อมทั้ง

ติดตามกำากับประเมินผลและปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

9. นิเทศ ติดตามกำากับการปฏิบัติการพยาบาลของทีมบุคลากรพยาบาลที่ดูแลให้ปฏิบัติ

การพยาบาลได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

■■■ ด้านการวางแผน

1. วางแผนงาน โครงการการบริการพยาบาลขัน้สูง ให้สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ วสิยัทศัน์

และพันธกิจของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

2.  วางแผนจัดระบบและติดตามกำากับการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มโรคที่มีปัญหาซับซ้อน 

รวมถึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. วางแผนบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ในหน่วยงาน

■■■ ด้านการประสานงาน

1. ประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการจัดระบบดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย

สาขาต่างๆ ในโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและนโยบายของกลุ่มภารกิจ

ด้านการพยาบาล

2. ประสานงานกับทีมสุขภาพในการติดตาม และประเมินระบบการดูแลผู้ป่วยสาขาต่างๆ 

อย่างต่อเนื่อง
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■■■ ด้านการบริการ

1.  เสริมสร้างพลังอำานาจ  (empowering) ให้กับผู้ป่วยในการดูแลและปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

กับโรค

2.  เป็นพี่เลี้ยง  (mentor) ผู้ฝึกสอน  (coach)  ให้กับบุคลากรทางการพยาบาลและทีม

สหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยสาขาต่างๆ ได้ตามมาตรฐาน

3. สอนและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษาทุกระดับ

4. ใหค้ำาปรึกษา แนะนำาความรู้เรือ่งการดแูลผูป้ว่ยสาขาตา่งๆ แกบ่คุลากรทางการพยาบาล

และทีมสหสาขาวิชาชีพ

5. พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ  (best practice) และนวัตกรรม (innovation) ใน

งานที่ปฏิบัติ
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พยาบาลผู้จัดการรายกรณี

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏบิติังานในฐานะผูช้ำานาญงานพยาบาลเฉพาะกลุม่ผูป่้วยหรือเฉพาะโรค ใชศ้าสตร์และศลิปะ

การพยาบาล หลกัวทิยาศาสตร ์ความรู้ความเขา้ใจ พยาธสิรีรวทิยา ประสบการณแ์ละความชำานาญ

งานขัน้สงูมาก ในการดแูลเฉพาะกลุ่มผูป่้วยหรือเฉพาะโรค (care management) ทีม่ปัีญหายุง่ยาก

ซับซ้อน และทำาหน้าท่ีเสมือนผู้จัดการดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน 

ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และอุบัติการณ์

จากการศึกษาวิจัย และข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ มาใช้บริหารจัดการการปฏิบัติการพยาบาลและ

บรหิารคณุภาพการพยาบาล ทีม่ผีลกระทบในขอบเขตความรบัผดิชอบ ประสานงาน ควบคมุ กำากับ 

แนะนำา ผู้ปฏิบัติ ผู้ร่วมทีมเพื่อให้เกิดการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ 

■■ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

■■■ ด้านการปฏิบัติการ

1. บูรณาการความรู้ความชำานาญทางคลินิก ผลงานวิจัย ความรู้เรื่องโรคและหลักฐาน

เชงิประจกัษ ์ในการดูแลรกัษาผูป่้วยกลุม่โรค เพือ่ใหก้ารพยาบาลทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วยและครอบครวั

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมปัญหาและความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

2.  กำาหนดระบบและแนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยหรือ

เฉพาะโรคตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงชุมชน

3. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ทางการพยาบาลเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยหรือเฉพาะโรคเพื่อใช้

ประกอบในการวางแผนงาน ติดตาม ควบคุมกำากับ ประเมินผลการให้บริการพยาบาลเป็นไปตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

4.  วางระบบการพัฒนาความสามารถของกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว  โดยใช้ความรู้ 

ทฤษฏีและหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งให้คำาปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาสุขภาพ

5. กำาหนดฐานข้อมูลและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะ

กลุ่มโรค

6. นิเทศ ติดตาม กำากับการปฏิบัติการพยาบาลของทีมบุคลากรพยาบาลที่ดูแลให้ปฏิบัติ

การพยาบาลได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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■■■ ด้านการวางแผน

1. วางแผนงาน โครงการการพัฒนาบริการพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ และกลุ่มผู้ป่วย

ที่มีปัญหาซับซ้อนให้มีการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงชุมชน

2.  วางแผน จัดระบบ และติดตามกำากับการดูแลการให้พยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ

กลุ่มโรคที่มีปัญหาซับซ้อน 

3. วางแผนจดับคุลากรใหพ้ร้อมในการดแูลตอ่เนือ่ง และบริหารจดัการวัสดุ ครุภณัฑ ์และ

เวชภัณฑ์ในหน่วยงาน

■■■ ด้านการประสานงาน

1. ประสานงานและความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการจัดระบบดูแลผู้ป่วยเฉพาะ 

และผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนเพื่อให้เกิดการดูแลต่อเนื่อง

2. ประสานงานกับทีมสุขภาพในการติดตามและประเมินผลระบบการดูแลผู้ป่วยอย่าง

ต่อเนื่อง

3. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายในชุมชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

ให้การดูแลในชุมชน

■■■ ด้านการบริการ

1.  เสริมสร้างพลังอำานาจ  (empowering) ให้กับผู้ป่วยในการดูแลและปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

กับโรค

2.  เป็นพี่เลี้ยง  (mentor) ผู้ฝึกสอน  (coach)  ให้กับบุคลากรทางการพยาบาลและทีม

สหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยสาขาต่างๆ ได้ตามมาตรฐาน

3. สอนและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษาทุกระดับ

4. ใหค้ำาปรึกษา แนะนำาความรู้เรือ่งการดแูลผูป้ว่ยสาขาตา่งๆ แกบ่คุลากรทางการพยาบาล

และทีมสหสาขาวิชาชีพ

5. พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ  (best practice) และนวัตกรรม (innovation) ใน

งานที่ปฏิบัติ
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บทที่ 5

การนำาบทบาทหน้าที่ของ

พยาบาลวิชาชีพสู่การปฏิบัติ



บทบาทหน้าที่เป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบตามสถานภาพของแต่ละบุคคล บุคคลที่มีสถานภาพ

หรือตำาแหน่งใดย่อมต้องรับผิดชอบตามสถานภาพหรือตำาแหน่งของตนให้เป็นไปตามที่องค์กรหรือ

สงัคมคาดหวงั ไมว่า่ตำาแหนง่จะได้มาโดยการกระทำาหรือโดยการแต่งตัง้ เอกสารวชิาการนีไ้ดก้ำาหนด

บทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลวชิาชพี โดยอาศยัหลกัเกณฑ ์2 ประเภทใหญ ่คอื 1) บทบาทหนา้ทีข่อง

พยาบาลวชิาชพีตามโครงสรา้งหนว่ยงานในราชการบริหารสว่นภมูภิาค ได้แก ่สำานกังานสาธารณสขุ

จังหวัด  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล ซึ่งจำาแนกเป็น 5 ระดับ ตามระดับตำาแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ คือ ระดับปฏิบัติการ ระดับ

ชำานาญการ ระดบัชำานาญการพเิศษ และระดบัเช่ียวชาญ และ 2) บทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลวชิาชพี

ตามการปฏิบัติงานเป็นหน้าท่ีตามงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าพยาบาล 

ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

พยาบาลผู้จัดการรายกรณี 

ทัง้นี ้กองการพยาบาลมุ่งหวังวา่  เอกสารบทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลวชิาชพีนีจ้ะสามารถนำาไป

ใช้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารทางการพยาบาลและผู้ปฏิบัติการพยาบาลได้  จึงขอสรุปการนำาบทบาท

หน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพไปใช้ในทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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ผู้บริหารการพยาบาล 

ผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับควรศึกษาและทำาความเข้าใจเอกสารนี้  เพื่อนำาไปประยุกต์

ใช้ในการจัดการองค์กรพยาบาล ดังนี้

1.  ผู้บริหารทางการพยาบาล  ในระดับหัวหน้าพยาบาลควรกำาหนดบทบาทหน้าที่ของ

พยาบาลวิชาชีพในแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้เน้ือหาสาระจากเอกสารน้ี และประกาศเป็น

นโยบายโดยส่ือสารให้บุคลากรพยาบาลทุกระดับรับทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือให้เกิดการนำาไปสู่การปฏิบัติจริง 

เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรพยาบาล

2.  ผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับสามารถใช้เป็นคำาบรรยายลักษณะงาน  (job 

description) ในการมอบหมายงานให้สอดคล้องกับลักษณะงานและระดับตำาแหน่ง

3. ผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับสามารถใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตามกำากับ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาล ให้เป็นไปตามลักษณะงานของแต่ละตำาแหน่ง

4. ผูบ้รหิารการพยาบาลในฐานะคณะกรรมการบรหิารของโรงพยาบาล หรอืคณะกรรมการ

บรหิารขององคก์รพยาบาล สามารถใช้เป็นแนวทางในการสรรหา คดัเลอืก และกำาหนดเส้นทางความ

ก้าวหน้าในวิชาชีพ  (career path)  เพื่อให้บุคลากรพยาบาลใช้เป็นบันไดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

(career  ladder) ตัวอย่างเช่น หากพยาบาลวิชาชีพชำานาญการจะก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ชำานาญการพิเศษจะต้องทราบบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานในตำาแหน่งที่สูงขึ้น

5. ผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับสามารถใช้เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของบุคลากรพยาบาล เพือ่ให้พยาบาลวชิาชีพไดแ้สดงบทบาทหนา้ทีต่ามขอบเขตงานทีรั่บผดิชอบ

ตรงตามลกัษณะงานของแตล่ะตำาแหนง่ โดยสอดรบักบัระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน (performance 

management) ขององค์กร  เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

เป็นไปตามเป้าประสงค์ขององค์กรพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข

6.  ผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรพยาบาล

ให้มีสมรรถนะตามที่องค์กรต้องการ  โดยเฉพาะสมรรถนะตามหน้าที่  (functional  competency) 

ซึ่งเนื้อหาสาระส่วนใหญ่เป็นไปตามคำาบรรยายลักษณะงาน
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ผู้นิเทศทางการพยาบาล

การนเิทศทางการพยาบาล เป็นกลไกสำาคญัในการสนบัสนนุการปฏิบตัเิชงิวชิาชพี ผูน้เิทศทาง 

การพยาบาลสามารถใช้เอกสารนี้เป็นแนวทางในการนิเทศทางการพยาบาล โดยใช้การนิเทศแบบ

มีส่วนร่วม  เพื่อให้ผู้รับการนิเทศสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทำางาน  ทั้งด้าน

การบริหารจัดการ และการปฏิบัติทางคลินิก ดังนี้

1.  ผู้นิเทศทางการพยาบาลในระดับห้วหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน  ใช้เป็นแนวทาง

ในการติดตามกำากับการทำางานของผู้รับการนิเทศ ด้านการบริหารจัดการต่างๆ อาทิ การจัดเวร

ควรจัดให้แต่ละเวรมีบุคลากรทุกระดับหรือระดับเดียวกันแต่มีประสบการณ์การทำางานที่แตกต่าง

ผสมผสานกนั โดยการนิเทศใหพ้จิารณาถงึความเหมาะสมในการแลกเวรระหวา่งพยาบาลจบใหมกั่บ

พยาบาลอาวุโส 

2. ผู้นิเทศทางการพยาบาลทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการติดตาม กำากับการทำางานของ

ผู้รับการนิเทศด้านการปฏิบัติทางคลินิก  โดยเน้นที่การกระทำาบทบาทหน้าที่ให้ตรงลักษณะงานและ

ตามระดบัตำาแหนง่ หรอืปฏบิติังานใหเ้ตม็ขดีความสามารถในระดบัตำาแหนง่นัน้ๆ เพือ่เปน็การเตรยีม

การรองรับตำาแหน่งที่สูงขึ้น 
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ผู้ปฏิบัติการพยาบาล 

พยาบาลวชิาชพีผูป้ฏบิตักิารพยาบาลควรศกึษาและทำาความเขา้ใจเอกสารนี ้ เพือ่เป็นแนวทาง

ในการปฏบิติังาน โดยพจิารณาจากขอบเขตหนา้ทีข่องงานทีป่ฏบิตัแิละองคก์รหรอืสถานทีต่นเองสงักัด 

ดังนี้

1.  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง  โดยใช้เป็นกรอบในการ

ทบทวนการปฏบิตังิานและบทบาทหนา้ทีข่องตนเอง โดยเปรียบเทยีบกบับทบาทหนา้ทีข่องพยาบาล

วิชาชีพในเอกสารนี้ ซึ่งการประเมินตนเองนี้จะทำาให้ทราบถึงประสิทธิภาพการทำางานและคุณภาพ

งานของพยาบาลวิชาชีพในระดับปัจเจกบุคคล

2.  ผู้ปฏิบัติการพยาบาล ใช้เป็นแนวทางในการทำางานให้เป็นไปตามบทบาทท่ีตนเองดำารงอยู่ 

โดยผสมผสานบทบาทหนา้ทีท่ัง้ 2 ประเภทเขา้ดว้ยกนั อนัไดแ้ก ่บทบาทหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของ

พยาบาลวชิาชพีตามขอบเขตการปฏบัิติงานในหนว่ยงานฯ และบทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลวิชาชพีตาม

บทบาทหน้าทีต่ามงานท่ีได้รบัมอบหมาย ทัง้นี ้ ในการนำาบทบาทของพยาบาลวชิาชีพไปใช ้ในระดบั

ปัจเจกบุคคลจำาเป็นต้องวิเคราะห์สถานภาพของตนเอง ทั้งด้านขอบเขตการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ซึ่งจำาแนกตามระดับตำาแหน่ง และการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ตวัอยา่ง เชน่ พยาบาลวชิาชพีระดบัชำานาญการคนหนึง่อาจต้องทำาหนา้ทีเ่ปน็ทัง้หัวหนา้หอผูป่้วยและ

เป็นผูป้ฏิบติัการพยาบาลข้ันสงู พยาบาลวชิาชพีผูน้ีจ้ำาเป็นตอ้งเขา้ใจบทบาทของพยาบาลวชิาชพีระดับ

ชำานาญการซ่ึงเป็นบทบาทตามระดับตำาแหน่ง ในขณะเดียวกันจะต้องเรียนรู้บทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วย

ซึง่เปน็บทบาทของการปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย และบทบาทของผูป้ฏบัิตกิารพยาบาลขัน้สงู 

ซึ่งเป็นบทบาทการปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลตอบสนอง

ต่อปัญหาของผู้ป่วย ผู้ใช้บริการและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่ 

อย่างไรก็ตาม บุคลากรพยาบาลจำาเป็นต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทท่ีคาดหวัง (expected 

role) ซึง่เปน็บทบาทอนัพงึกระทำา เนือ่งจากองคก์รหรอืสงัคมมุง่หวงัใหผู้ด้ำารงตำาแหนง่นัน้ๆ ประพฤติ

ปฏบิติั แมว้า่บทบาทดงักลา่วจะมไิดก้ำาหนดไวเ้ปน็กฎหมายกต็าม  เอกสารบทบาทหนา้ทีข่องพยาบาล

วิชาชีพ จึงเป็นเสมือนคัมภีร์ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติการพยาบาลในหน้าที่ต่างๆ อาทิ พยาบาลผู้จัดการ

รายกรณ ีผูป้ฏบิติัการพยาบาลขัน้สงู ผูป้ฏบิตักิารพยาบาลในโรงพยาบาลและในชมุชนใชเ้ปน็แนวทาง

ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบาทที่คาดหวังซึ่งตรงกับขอบเขตของงานในแต่ละระดับตำาแหน่ง 

และสอดคล้องกับโครงสร้างการทำางานของแต่ละองค์กรหรือสถานบริการสาธารณสุข

3. ผู้ปฏิบัติการพยาบาลใช้ผลการประเมินตนเองตามเอกสารนี้  ในการพัฒนาสมรรถนะ

ตนเองให้สอดคล้องกับสมรรถนะตามลักษณะงาน และสมรรถนะตามระดับตำาแหน่ง ซึ่งการพัฒนา

สมรรถนะดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ระดับตำาแหน่งที่สูงขึ้นตามบันไดวิชาชีพ
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สรุป

พยาบาลวิชาชีพท้ังผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฎิบัติการพยาบาล  เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญ

ในการให้บริการสาธารณสุข  เป็นกำาลังคนหลักในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้บรรลุเป้าหมาย 

ตามนโยบายดา้นสขุภาพของประเทศ เพราะพยาบาลวิชาชพีมหีนา้ทีใ่หก้ารบรกิารพยาบาลแกผู้่ปว่ย 

ผู้รับบริการ  โดยการแก้ปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐานและ หรือปัญหาการพยาบาลที่ซับซ้อน  รวมถึง

ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วยและญาติ นอกจากนี้ ยังต้องให้ความรู้แก่บุคลากรทางการพยาบาล 

รวมถงึนเิทศ ติดตาม กำากบัการปฏิบัตงิานของบุคลากรทางการพยาบาลทีอ่ยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบ 

การปฏิบัติหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพในปัจจุบันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งกำาหนดตามระดับตำาแหน่ง  ของพยาบาลวิชาชีพ 

และปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งเป็นบทบาทอันพึงกระทำา 

เนือ่งจากองคก์รหรอืสงัคมมุง่หวงัใหผู้ด้ำารงตำาแหนง่นัน้ ประพฤตปิฏบิตั ิแมว้า่บทบาทดงักลา่วจะมไิด้

กำาหนดไว้เป็นกฎหมายก็ตาม

เอกสารบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพนี้  จึงเป็นเสมือนคัมภีร์ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติการ

พยาบาลในหน้าที่ต่างๆ อาทิ พยาบาลผู้จัดการรายกรณี ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ผู้ปฏิบัติการ

พยาบาลในโรงพยาบาลและในชมุชน หวัหนา้หอผูป่้วย หวัหนา้กลุม่งาน หวัหนา้งาน ผูช่้วยหวัหน้า

พยาบาล รวมทัง้หวัหนา้พยาบาล ใช้เป็นแนวทางในการปฏบัิตงิานใหเ้ป็นไปตามบทบาททีค่าดหวงั 

ซึ่งตรงกับขอบเขตของงานในแตล่ะระดับตำาแหน่ง และสอดคล้องกับโครงสรา้งการทำางานขององคก์ร

หรือสถานบริการสาธารณสุข

ทั้งนี้พยาบาลวิชาชีพไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำาแหน่งหรือปฏิบัติงานในสายงานประเภทใดจะ

ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถทั้งด้านการบริหารการพยาบาล 

วชิาการพยาบาล และการปฏิบัติการพยาบาล รวมถึงพยาบาลวชิาชพีจะตอ้งดำารงตนเปน็ผู้มคีณุธรรม 

จรยิธรรม ประพฤตตินปฏบิตัตินดว้ยจติสาธารณะ จงึจะไดช้ือ่วา่เปน็ผูท้ีม่บีทบาทหนา้ทีเ่หมาะสมกับ

ตำาแหน่ง “พยาบาลวิชาชีพ”
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ภาคผนวก ง.
บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาล



ผู้ช่วยพยาบาล

■■■ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลท่ีเก่ียวกับการให้บริการทางการพยาบาล

ขั้นมูลฐานแก่ผู้ป่วย ทางร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผน 

การพยาบาลทีก่ำาหนดไวใ้นด้านการรักษาพยาบาล ดา้นการสง่เสริมสขุภาพ ดา้นการควบคมุป้องกนั

โรค  ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ใน

ความควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ 

ภายใต้การกำากับ ตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ

■■ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.  เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ  เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำาหัตถการต่างๆ

2. ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายได้ตามมาตรฐานที่

กำาหนด โดยกระทำาดังนี้

2.1 ช่วยรับผู้ป่วยที่ผ่านการกลั่นกรองและวินิจฉัยแยกประเภทแล้ว

2.2 ช่วยย้ายและจำาหน่ายผู้ป่วยจากหอผู้ป่วย

2.3 ทำากิจกรรมเพื่อติดตามอาการผู้ป่วยตามแผนการรักษา

■■■ การสังเกตอาการทั่วไป

■■■ การวัดอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ ความดันโลหิต

■■■ การชั่งน้ำาหนักและวัดส่วนสูง

■■■ การเตรียมและช่วยเหลือในการตรวจร่างกาย

■■■ การสังเกตและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องทดลอง

■■■ การเก็บและตรวจหาน้ำาตาลในปัสสาวะ

2.4 ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในการทำากิจวัตรประจำาวันต่างๆได้แก่

■■■ การรักษาความสะอาดร่างกายผู้ป่วยและการเช็ดตัวเพื่อลดไข้

■■■ การช่วยหลืออุ้ม ยก พยุง  เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะอยู่ในที่นอน  เปล รถเข็น  เก้าอ้ี 

ห้องน้ำา

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ

116



■■■ การจัดเตรียมและการให้อาหารผู้ป่วย

■■■ การช่วยเหลือผู้ป่วยในการถ่ายอุจจาระ ปัสสวะ และการชำาระล้าง

■■■ การทำาความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ภายนอกของผู้คลอดและผู้ป่วยนรีเวช

■■■ การใช้ยาทาภายนอก

■■■ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค

2.4 ให้ความรู้ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล

2.5 ดูแลทำาความสะอาดและจัดสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย  เช่น ตู้  เตียง และอุปกรณ์ทางการ

แพทย์และการพยาบาล

3. การชว่ยเหลอืดแูลผูป้ว่ยทีม่อีาการรุนแรง หรือในระยะทีอ่นัตราย นอกเหนอืจากขอ้ 1-12 

ต้องเป็นเฉพาะกรณีหรือเฉพาะรายและต้องกระทำาในลักษณะการช่วย หรือกระทำาร่วมกับพยาบาล 

ภายใต้การกำากับตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ

4. บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานอาการผู้ป่วย

5. รว่มทมีแพทยแ์ละพยาบาลปฏบิตังิานดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ ดา้นการควบคมุปอ้งกันโรค   

ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน

6. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ

7. ติดต่อประสานงานอำานวยความสะดวกใหก้บัผูป้ว่ย  เชน่ ตดิตามผลการรกัษาของผูป่้วยจาก

แพทย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น

8. รว่มกิจกรรมคุณภาพ ทีม่สีว่นรว่มในการพฒันาคณุภาพ ปฏบิตักิารด้านชว่ยเหลอืพยาบาล 

9.  ดูแล บำารงุรกัษา อปุกรณ ์เคร่ืองมอื  เคร่ืองใชใ้นการใหบ้ริการทางการพยาบาล หลงัเสรจ็

สิ้นการใช้งาน

10. ใหค้ำาปรกึษา แนะนำาเกีย่วกบัการชว่ยเหลอืการพยาบาลแกผู่ป่้วยกบัผูป้ฏบัิติงานในทมีงาน 

เช่น การให้ความรู้ด้านสุขวิทยา และการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นต้น

11. ร่วมบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นทรัพยากรภายในหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่า

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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