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วธีิปฏิบตั ิ

เร่ือง การให้บริการคลนิิกความดนัโลหิตสูง   

มาตรฐานที ่1 การพยาบาลในระยะก่อนการตรวจรักษา 
1.1 การคดักรอง 
 

เป้าหมาย ผูป่้วยไดรั้บกำรคดักรองและประเมินสภำพเบ้ืองตน้  
วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บกำรคดักรองตำมมำตรฐำน ดูแลช่วยเหลืออำกำรเบ้ืองตน้ไดท้นัท่วงที และไม่ใหเ้กิดอำกำรแทรก
ซอ้นท่ีป้องกนัได ้

ตวัช้ีวดั 
1. ผูป่้วยควำมดนัโลหิตสูงท่ีไดรั้บกำรคดักรองตำมมำตรฐำนร้อยละ100 
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
งำนผูป่้วนอกเปิดบริกำรคลินิกเฉพำะโรค ควำมดนัโลหิตสูง ในวนัพธุและวนัศุกร์ 
กำรบริกำรท่ีแผนกคลินิกพิเศษ โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีใหบ้ริกำรท่ีคลินิก ซ่ึงเจำ้หนำ้ท่ีใหบ้ริกำรประกอบดว้ยพยำบำลวชิำชีพจ ำนวน 3 
คน  นกัโภชนำกร นกักำยภำพบ ำบดั เจำ้หนำ้ท่ีชนัสูตร 
ขอ้ก ำหนดในกำรบริกำร ผูรั้บบริกำรจะตอ้งไดรั้บกำรตรวจประเมินทำงหอ้งปฏิบติักำรและตรวจคล่ืนหวัใจประจ ำปี 
1. รวมรวมขอ้มูลและประเมินอำกำรเบ้ืองตน้ 
 2. ประเมินและจ ำแนกระดบัควำมรุนแรง  
3. กำรใหก้ำรดูแลเบ้ืองตน้  
4.บนัทึกกำรตรวจคดักรอง 
 5. รำยงำน/ใหข้อ้มูลแพทยห์รือทีม  
แผนการประเมนิ 
1.จ ำนวนผูป่้วยไดรั้บกำรคดักรองโดยพยำบำลวชิำชีพทุกรำย โดยกำรสุ่ม เวชระเบียนโดยใชแ้บบฟอร์ม APIE วนัละ 3 case  
 2.ตรวจสอบเอกสำรรำยงำนอุบติักำรณ์ โดยพยำบำลประจ ำคลินิกทุกเดือน 

1.2 การประเมนิและเฝ้าระวงัอาการผู้ใช้บริการต่อเน่ือง 
เป้าหมาย ประเมินซ ้ ำ ตำมควำมเส่ียง  
วตัถุประสงค์ ไดรั้บกำรเฝ้ำระวงัผิดปกติ/ภำวะเส่ียงทำงคลินิกตลอดระยะเวลำ 
1. ประเมินอำกำรซ ้ ำในรำยท่ีมีควำมวติกกงัวล ควำมอำกำรและอำกำรแสดง อำกำรไม่สุขสบำย  ค่ำควำมดนัโลหิตสูง  ลงบนัทึก
ในแบบบนัทึกกำรสงัเกตอำกำรผูป่้วยใหบ้ริกำรนัง่รถเขน็ 
2.ติดต่อประสำนงำนและส่งต่อขอ้มูลกบัพยำบำลหนำ้หอ้งตรวจ 
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ตวัช้ีวดั 
1. ร้อยละ 100 ของผูป่้วยควำมดนัโลหิตท่ี 2Q pos ไดรั้บกำรประเมิน 9Q โดยพยำบำลจิตเวช  
2. จ ำนวนอุบติักำรณ์กำรเกิดพลดัตก หกลม้ (0) 

1.3 การปฏบิัติการพยาบาล 
เป้าหมาย เพื่อผูป่้วยดูแลตนเองได ้ 
วตัถุประสงค์ ปลอดภยัและไม่เกิดภำวะแทรกซอ้น 
1. กลุ่มท่ีควบคุมระดบัควำมดนัโลหิตไดดี้  
2. กลุ่มท่ีควบคุมระดบัควำมดนัโลหิตไม่ดี  
ตวัช้ีวดั 
1. ผูป่้วยควำมดนัโลหิตสูงไดรั้บกำรตรวจทำงหอ้งปฏิบติักำร และตรวจคล่ืนหวัใจ ทุกปี 
 2. ติดตำมรำยงำนกำรผูป่้วย ทุกเดือน 
แผนการประเมนิ 
1. ผูป่้วยไดรั้บกำรเจำะ lab ประจ ำปี 
 2. ติดตำมรำยงำนกำรผูป่้วย Admit ทุกเดือน 

1.4 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลพัธ์ทางการพยาบาล 
เป้าหมาย ผูป่้วยไดรั้บกำรดูแลสอดคลอ้งกบัปัญหำทำงกำรพยำบำล  
วตัถุประสงค์ ผูป่้วยไดรั้บกำรประเมินหลงัปฏิบติักำรพยำบำล 
ตวัช้ีวดั 
1.ร้อยละของผูป่้วยไดรั้บค ำแนะน ำ/ขอ้มูลสุขภำพเม่ือรับกำรตรวจ  
2. ร้อยละของผูป่้วย Admit จำกกำรปฏิบติัตวัไม่ถูกตอ้ง  
3. ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรพยำบำลปฏิบติัตำมมำตรฐำน/แนวทำงปฏิบติัท่ีก ำหนดไว ้
1.จ ำนวนผูป่้วยไดรั้บค ำแนะน ำ/ขอ้มูลสุขภำพ โดยกำรสุ่ม จำกเวชระเบียนวนัละ 3 case      
2. ติดตำมรำยงำนกำรผูป่้วย ทุกเดือน 
มาตรฐานที ่2 การพยาบาลในระยะขณะตรวจรักษา 
เป้าหมาย ผูป่้วยไดรั้บกำรเตรียมควำมพร้อมขณะตรวจรักษำโรค และกำรป้องกนัควำมเส่ียง  
วตัถุประสงค์ ผูป่้วยมีควำมสะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ 
1. ผูป่้วยไดรั้บกำรตรวจรักษำตำมอำกำรเร่งด่วนและรุนแรง  
2. ระบุตวัถูกตอ้ง  
3. จดัเตรียมส่ิงแวดลอ้ม อุปกรณ์ และเวชภณัฑพ์ร้อมใชใ้นกำรตรวจรักษำ  
4. เตรียมควำมพร้อมของผูใ้ชบ้ริกำรในกำรเขำ้รับกำรตรวจ  
5. เฝ้ำระวงัและช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริกำรในกำรตรวจรักษำ  
6. เก็บส่ิงส่งตรวจท่ีเก่ียวขอ้งระบุตวับุคคลใหต้รงกบัผูใ้ชบ้ริกำร  
7. จดัเตรียมเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชใ้นกำรตรวจรักษำหรือหน่วยงำนอ่ืน 
 8. เปิดโอกำสใหผู้ป่้วยและครอบครัวไดซ้กัถำมประเดน็ท่ีสงสยั 
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ตวัช้ีวดั 
1. ร้อยละของผูป่้วยไดรั้บกำรส่งตรวจถูกหอ้ง ตำมประเภทควำมรุนแรง 
 2. จ ำนวนอุบติักำรณ์กำรระบุตวัผูป่้วยผิดคน  
3. จ ำนวนอุบติักำรณ์กำรรักษำพยำบำลผูป่้วยผิดคน  
4. จ ำนวนอุบติักำรณ์กำรเกิดภำวะแทรกซอ้นท่ีป้องกนัไดข้องผูป่้วยท่ีอำกำรไม่คงท่ีหรือเส่ียงต่อกำรเกิดอำกำรรุนแรงเฉียบพลนั 
แผนการประเมนิ 
1. จ ำนวนอุบติักำรณ์ระบุตวัผูป่้วยผิดคนในแต่ละวนั 
 2. จ ำนวนอุบติักำรณ์กำรรักษำพยำบำลผูป่้วยผิดคนในแต่ละวนั  
3. จ ำนวนอุบติักำรณ์กำรเกิดภำวะแทรกซอ้นท่ีป้องกนัไดใ้นแต่ละวนั 

มาตรฐานที ่3  การพยาบาลในระยะหลงัการตรวจรักษา 
เป้าหมาย ผูป่้วยและครอบครัวไดรั้บกำรบริกำรสุขภำพ และส่งต่อ ตำมแนวทำงกำรพยำบำลต่อเน่ืองและเหมำะสม  
วตัถุประสงค์ ผูป่้วยและครอบครัวไดรั้บขอ้มูลกำรดูแลสุขภำพตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหำสุขภำพของตนเองและโรค 
ขั้นตอนการบริการ 
1. ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของผูป่้วยตรงกบัเอกสำร  
2. ใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและครอบครัว (กำรนอนรพ. กำรเขำ้รับกำรตรวจและวนิิจฉยัเพ่ิม กำรถูกนดัมำตรวจซ ้ ำ) 
 3. กำรใหข้อ้มูลเก่ียวกบักำรดูแลตนเอง (กำรวนิิจฉยัคร้ังแรก ผลกำรวนิิจฉยัเพ่ิมเติม กำรใหค้  ำปรึกษำ กำรใหค้  ำแนะน ำ เอกสำร) 
4. ประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง (กำรดูแลต่อเน่ือง กำรส่งต่อไปยงัหน่วยงำนอ่ืน) 
ตวัช้ีวดั 

1. ร้อยละ 100 ของผูป่้วยไดรั้บค ำแนะน ำ/ขอ้มูลทำงดำ้นสุขภำพ  
2. ร้อยละ 100 ของผูป่้วยไดรั้บกำรส่งต่อเพ่ือกำรดูแลต่อเน่ือง  
3. ร้อยละของผูป่้วย admit จำกกำรปฏิบติัตวัไม่ถูกตอ้ง (0) 

แผนการประเมนิ 
1. ร้อยละของผูป่้วยท่ี มีระดบัควำมดนัโลหิต<140/90 mm.Hg 
2. ติดตำมผูป่้วยท่ีส่งต่อ (HHC/admitted/รพ.สต./รพ.อ่ืนนอกเครือข่ำย)และผูป่้วยท่ี admit /refer ดว้ยภำวะแทรกซอ้น 
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มาตรฐานการดูแลต่อเนื่อง 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้และไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังจ าหน่าย 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพวาแผนการดูแลผู้ใช้บริการ ในการตรวจรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  ตามมาตรฐาน/แนว
ทางการส่งต่อ และให้การดูแลระหว่างการส่งต่ออย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
แนวทางการให้การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่ม 
-แนวทางการส่งต่อข้อมูลแก่หน่วยงานเมื่อผู้ป่วยมีการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
-แนวทางการให้บริการเมื่อผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัว 
ตัวชี้วัด 
1.  ร้อยละของผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ าด้วยการดูแลตนเองไม่ถูกต้องภายใน 7 วัน 
2.ร้อยละของผู้ป่วยที่กลับมารับการรักษาด้วยภาวะแทรกซ้อน  
แผนการประเมิน 
จากรายงานความเสี่ยง 
รายงานประจ าเดือน 

มาตรฐานสร้างเสริมสุขภาพ 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้ใช้บริการ โดย
มุ่งเน้นการป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
แนวทางการให้ความรู้และการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วย 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละ 100 ของผู้ป่วย/ญาติมีความรู้ใน การสร้างเสริมสุขภาพ 
แผนการประเมิน 
สุ่มสอบถามผู้รับบริการและญาติเกี่ยวกับความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว และการสร้างเสริมสุขภาพทุก 1  เดือน 

 
มาตรฐานการคุ้มครองภาวะสุขภาพ 
เป้าหมาย 
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ผู้ป่วยปลอดภัยจากการรับบริการ 
 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการพยาบาลที่เหมาะสม ปลอดภัย ตามสภาพปัญหาสุขภาพผู้ป่วย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
-แนวทางการคัดกรองผู้ป่วย 
-คู่มือการบริหารความเสี่ยง งานผู้ป่วยนอก 

จ านวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากการรับบริการเท่ากับ 0 

แผนการประเมนิ 
มาตรฐานการให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพให้ข้อมูลและความรู้ที่เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย อย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมีความรู้ในการปฏิบัติตัว  อาการที่ต้องเฝ้าระวัง  การปฏิบัติตัวเพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน 
อาการผิดปกติท่ีต้องกลับมาพบแพทย์ซ้ า 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
-แนวทางการให้ความรู้ผู้ป่วย 
-เอกสาร/ค าแนะน าในการดูแลตนเอง 
แผนการประเมิน 
สุ่มประเมินความรู้ความเข้าใจในผู้ป่วยและญาติ ใน เรื่องการปฏิบัติตัวภาวะแทรกซ้อน และอาการที่ต้องเฝ้าระวัง  
ทุก 1 เดือน 
มาตรฐานการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยได้รับการพิทักษ์สิทธิอย่างเหมาะสม 
  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพให้การดูแลผู้ใช้บริการ เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ตลอดจนการ
พิทักษ์สิทธิตามขอบเขต บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 
ผู้ป่วยได้รับการพิทักษ์สิทธิร้อยละ 80 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
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-แนวทางการให้ข้อมูลผู้ป่วย 
- แนวทางการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 
แผนการประเมิน 
สุ่มสังเกตจากการให้การพยาบาล ทุกเดือน 

มาตรฐานการบันทึกทางการพยาบาล 
เป้าหมาย 
  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองผู้ป่วย การประเมินสภาพอาการเบื้องต้น จัดล าดับความรุนแรงและความ
เร่งด่วนของการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ตัวชี้วัด 
ความสมบรูณ์ของเวชระเบียนร้อยละ85 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
-แนวทางการคัดกรองผู้ป่วย 
-แนวทางการบันทึกตามหลัก 4 c 
แผนกำรประเมิน 
จากการตรวจสอบเวชระเบียน ทุกเดือน 
จากการประเมินการบันทึกทางการพยาบาลทุกเดือน 
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วิธีปฏิบัติ 

เรื่อง  การปฏิบัติงานการบริการผู้ป่วยใน Cohort ward 

 
 
จัดท ำโดย 

 
 

(นำงสำวชุลี บุญเลิศ) 

 
 
ต ำแหน่ง  หัวหน้ำตึกผู้ป่วยในศรีตรัง 
 

 
ตรวจสอบโดย 

    
(นำงศรัญญำ มุสิกพงษ์) 

 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มกำรพยำบำล 

 
ทบทวนโดย 

 
 

(นำงสำวหร่อกีบ๊ะ บุญโส๊ะ) 

 
 
ต ำแหน่ง  ผู้จัดกำรคุณภำพ 

 
 
อนุมัติโดย  

 
 

(นำยสุวัฒน์  วิริยพงษ์สุกิจ ) 

 
 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชินีนำถ 
ณ อ ำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ 

 

บันทึกการแก้ไข 

VER 
SION 

แก้ไข 
ครั้งที ่

วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน้าที่
แก้ไข 

รายละเอียดการแก้ไข 

1.0 
 
 
 
 

 

0 25 มีนำคม 2563 นำงสำวชุลี บุญเลิศ  ประกำศใช้ครั้งแรก 
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วิธีปฏิบัติ 

เรื่อง  การปฏิบัติงานการบริการผู้ป่วยใน Cohort ward 

วัตถุประสงค์   
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริกำรผู้ป่วย PUI ของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในหอผู้ป่วย cohort ward 
 
เป้าหมาย  

1. บุคลำกรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง ปลอดภัย สอดคล้องต่อนโยบำยคุณภำพอย่ำงคุ้มค่ำ คุ้มทุน และ
ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจ 

2. สำมำรถลดกำรตอบค ำถำม ลดเวลำกำรสอนงำน ลดเวลำกำรท ำงำน และลดข้อผิดพลำดในกำร
ปฏิบัติงำน 

 
ตัวช้ีวัด 
 บุคลำกรทำงกำรพยำบำลติดเชื้อจำกกำรปฏิบัติงำน เท่ำกับ 0 
 
ค าจ ากัดความ - 

หอผู้ป่วย หมำยถึง หอผู้ป่วยที่รับผู้ป่วย PUI ไว้ดูแลและรักษำพยำบำล    
ผู้ป่วย หมำยถึง ผู้ป่วย PUI ที่เข้ำรับกำรตรวจและแพทย์ลงควำมเห็นว่ำสมควรพักรักษำตัวในหอ

ผู้ป่วยv cohort ward (ชั้น 2 ตึกศรีตรัง) 
  แพทย์เจ้ำของไข้ หมำยถึง แพทย์ที่ดูแลรักษำผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ปฏิบัติงำนเฉพำะทำงของกลุ่มงำน ซึ่ง
แต่ละกลุ่มงำนจะมีผู้ป่วยอยู่ตำมหอผู้ป่วยต่ำง ๆ  
  แพทยเ์วร หมำยถึง แพทย์ที่ปฏิบัติงำนตำมตำรำงกำรปฏิบัติงำน (ตำรำงเวร) ที่จัดไว้ 
  เภสัชกร หมำยถึง เภสัชกรที่ปฏิบัติงำนที่ห้องจ่ำยยำผู้ป่วยใน รวมถึงเภสัชกรงำนเภสัชกรรมคลินิกท่ี
ท ำงำนบนหอผู้ป่วย 
  หัวหน้ำหอผู้ป่วย หมำยถึง พยำบำลวิชำชีพที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ปฏิบัติงำนรับผิดชอบในแต่ละหอ
ผู้ป่วย 
  หัวหน้ำทีมกำรพยำบำล หมำยถึง พยำบำลวิชำชีพที่ขึ้นปฏิบัติงำนตำมตำรำงกำรปฏิบัติงำนและได้รับ
มอบหมำยจำกหัวหน้ำหอผู้ป่วยให้ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำทีมกำรพยำบำล 
  ทีมกำรพยำบำล หมำยถึง พยำบำลวิชำชีพ / พยำบำลเทคนิค / พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ ที่ข้ึน
ปฏิบัติงำนตำมตำรำงกำรปฏิบัติงำน (ตำรำงเวร) ที่จัดไว้แต่ละหอผู้ป่วย 
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  แผนกำรรักษำ หมำยถึง ค ำสั่งกำรรักษำของแพทย์ที่เขียนไว้ในใบค ำสั่งกำรรักษำและกำรเปลี่ยน 
แปลงโรค 
  กำรรับ-ส่งเวร หมำยถึง กำรแจ้งรำยละเอียดของผู้ป่วยเกี่ยวกับอำกำร กำรวินิจฉัย กำรรักษำ กำร
พยำบำล และกำรส่งต่อข้อมูล ปัญหำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 
  ผู้ป่วยวิกฤต/ฉุกเฉิน หมำยถึง ผู้ป่วยที่ต้องได้รับกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิดและมีอำกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ เช่น ผู้ป่วยอำเจียนและ/ถ่ำยเป็นเลือด, มีสัญญำณชีพผิดปกติ เป็นต้น 
  กระบวนกำรพยำบำล หมำยถึง กำรประเมินภำวะสุขภำพ กำรวินิจฉัยทำงกำรพยำบำล กำรวำงแผน
กำรพยำบำล กำรปฏิบัติกำรพยำบำล และกำรประเมินผลกำรพยำบำล 
  หัตถกำร หมำยถึง กิจกรรมกำรรักษำพยำบำลที่ปฏิบัติโดยแพทย์ และ/หรือ พยำบำลที่กระท ำต่อ
ผู้ป่วยในกำรตรวจวินิจฉัยหรือเพ่ือกำรรักษำ 
  Hospital number (H.N.) หมำยถึง หมำยเลขประจ ำตัวผู้ป่วย 
  Admission number (A.N.) หมำยถึง หมำยเลขประจ ำตัวผู้ป่วยใน 
  กำรตรวจพิเศษ หมำยถึง กำรตรวจเพื่อประกอบหรือสนับสนุนกำรตรวจวินิจฉัยของแพทย์ 
ประกอบด้วย กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรที่ไม่มีบริกำรตรวจในโรงพยำบำล กำรตรวจทำงรังสีวินิจฉัยและ
คลื่นเสียงควำมถี่สูง กำรตรวจระบบประสำท กำรตรวจสมรรถภำพปอดและหัวใจ กำรส่องกล้องตรวจระบบ
ทำงเดินอำหำร เป็นต้น 
  Medication reconciliation หมำยถึง กำรตรวจสอบควำมต่อเนื่องของกำรใช้ยำของผู้ป่วยตั้งแต่ 
ก่อนนอนในโรงพยำบำล ระหว่ำงย้ำยหอผู้ป่วย จนถึงกำรจ ำหน่ำย 
  ประวัติกำรใช้ยำของผู้ป่วย หมำยถึง เอกสำรประกอบกำรสั่งใช้ยำรักษำผู้ป่วยแต่ละรำย ซึ่งจัดท ำโดย
เภสัชกร 
  ชุด Admit หมำยถึง เอกสำรประกอบกำรรับผู้ป่วยเข้ำรักษำพยำบำล  
  แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย หมำยถึง เอกสำรประกอบกำรดูแลรักษำผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทั้งหมดเรียบเรียง
เข้ำแฟ้ม 
  หน่วยงำนอื่น ๆ หมำยถึง หน่วยงำนที่ให้กำรบริกำรผู้ป่วยและสำมำรถแจ้งรับผู้ป่วยได้ เช่น ห้องผ่ำตัด 
ห้องตรวจระบบทำงเดินอำหำร ห้องตรวจผู้ป่วยไตเทียม เป็นต้น 
  กำรจ ำหน่ำย หมำยถึง กำรสิ้นสุดกำรให้บริกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลโดยผู้ป่วยออกจำกหอผู้ป่วย 
โดยแพทย์อนุญำต, ไม่สมัครใจอยู่, ผู้ป่วยหนีกลับ, ย้ำยหอผู้ป่วย, ส่งต่อผู้ป่วยไปรักษำสถำนพยำบำลอ่ืน และ
ผู้ป่วยถึงแก่กรรม 
  กำรนัดหมำยผู้ป่วย หมำยถึง กำรนัดให้ผู้ป่วยมำพบแพทย์อีกครั้งหลังจำกจ ำหน่วย โดยบันทึกนัดและ
พิมพ์ใบนัด/เขียนใบนัด ที่ระบุชื่อแพทย์เจ้ำของไข้ วัน เวลำ สถำนที่ และกำรเตรียมตัว (ถ้ำมี) ตำมแผนกำร
รักษำของแพทย์ 



โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี 
20 ม. ถนนนาทวี-ประกอบ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

วิธีปฏิบัติ : การปฏิบติังานการบริการผูป่้วยใน Cohort ward 
รหัสเอกสาร   : WI – IPD- S10 Version : 1.0 
วันที่บังคับใช้ :  หน้าที่   4    ของ  12    

 

งานตึกผู้ป่วยในศรีตรัง/WI 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
บุคลำกร/หน่วยงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

แพทย์  

- ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษำผู้ป่วยขณะที่พักรักษำตัวอยู่ในโรงพยำบำล 
- อธิบำยอำกำร แผนกำรรักษำ ให้ค ำแนะน ำและให้ค ำปรึกษำกับผู้ป่วย 
และญำติ 
- ท ำหัตถกำรแก่ผู้ป่วย 
- เป็นหัวหน้ำทีมในกำรช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยและเป็นผู้ประกำศหยุดในกำร 
ช่วยฟื้นคืนชีพ 

พยำบำลวิชำชีพ  

- วำงแผนงำน ประสำนงำน ประเมินผล และบันทึกผลกำรให้กำร 
พยำบำล 
- ปฏิบัติงำนตรวจวินิจฉัยและบ ำบัดรักษำภำยใต้กำรควบคุมของแพทย์ 
- ศึกษำ วิเครำะห์ คิดค้น พัฒนำ กำรพยำบำลและควบคุมกำรพยำบำลให้ 
เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและอยู่ในมำตรฐำน 
- ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงกำรพยำบำลให้กับ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนพยำบำล 
- จัดสถำนที่และเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรรักษำพยำบำล  
- ช่วยแพทย์ในกำรตรวจวินิจฉัยและบ ำบัดรักษำ 
- จัดเตรียมและส่งเครื่องมือ ช่วยแพทย์ในกำรท ำหัตถกำรพิเศษบำง 
ประเภทเพื่อกำรวินิจฉัยและบ ำบัดรักษำ 
- ปฏิบัติกำรวำงแผนครอบครัวและกำรผดุงครรภ์ กำรส่งเสริมสุขภำพและ 
ป้องกันโรค กำรฟ้ืนฟูสุขภำพผู้ป่วย 
- ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง/ หรือได้รับมอบหมำย 

ผู้ช่วยพยำบำล  

-ให้บริกำรทำงกำรพยำบำลขั้นมูลฐำน หรือกำรพยำบำลอย่ำงง่ำย 
- เตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์กำรพยำบำล 
- ปฏิบัติงำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยและกำรป้องกันโรคผู้ป่วย 
- ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง /หรือได้รับมอบหมำย 

พนักงำนช่วยเหลือคนไข้  

- เตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเอกสำรให้พร้อม 
และเพียงพอต่อกำรใช้งำน 
- อ ำนวยควำมสะดวกแก่แพทย์และพยำบำลในกำรให้บริกำร 
- ปฏิบัติกำรพยำบำลที่ไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน และอยู่ภำยใต้กำรดูแลอย่ำง 
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ใกล้ชิดของพยำบำลวิชำชีพ เช่น กำรวัดสัญญำณชีพ ชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูง 
- จัดเก็บ และดูแลรักษำควำมสะอำดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้พร้อม 
ใช้งำนอยู่เสมอ 
- ช่วยติดต่อประสำนงำนกำรส่งตรวจ ติดตำมผลกำรตรวจของผู้ป่วย 
- รวบรวมเวชระเบียน และเอกสำรคืนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
- ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง /หรือได้รับมอบหมำย 
- ให้ข้อมูลกำรเยี่ยมผู้ป่วย ติดต่อหน่วยงำนต่ำงๆ 
- เบิกวัสดุ เวชภัณฑ์ ตำมที่ได้รับมอบหมำยเพ่ือให้หน่วยงำนน ำไปใช้ 
- เก็บและจัดแยกขยะภำยในหอผู้ป่วย/หน่วยงำน น ำไปชั่งน้ ำหนักและทิ้งใน 
สถำนที่ที่จัดเตรียมไว้ 

พนักงำนท ำควำมสะอำด 

- ท ำควำมสะอำดของสถำนที่ที่รับผิดชอบ และจัดสิ่งแวดล้อมให้เป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 
- จัดเก็บรักษำและดูแลควำมสะอำดวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มี
ควำมพร้อมใช้งำนได้ 
- เบิกวัสดุ เวชภัณฑ์ ตำมที่ได้รับมอบหมำยเพ่ือให้หน่วยงำนน ำไปใช้ 
- ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง /หรือได้รับมอบหมำย 

กำรเงิน  - จัดเก็บค่ำบริกำรรักษำพยำบำล 

เภสัชกรรม  

- ให้ค ำแนะน ำกำรใช้ยำเทคนิคพิเศษแก่ผู้ป่วย 
- จัดท ำประวัติกำรใช้ยำของผู้ป่วยเพื่อด ำเนินกำรด้ำนกำรกระจำยยำ 
- กำรกระจำยยำระบบรำยวัน 
- อ่ำนทบทวนควำมเหมำะสมของใบสั่งยำและตรวจสอบควำมถูกต้องของยำ 
ก่อนจ่ำยให้แก่ผู้ป่วย 
- ติดตำมกำรใช้ยำของผู้ป่วยเพ่ือเฝ้ำระวังอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ 
(adverse drug reaction) และเฝ้ำระวังอันตรกิริยำของยำ (drug 
interaction) 
- ทบทวนและประเมินกำรใช้ยำ (Drug use evaluation) โดยด ำเนินกำรใน
ลักษณะที่เป็นสหสำขำวิชำชีพ 
- ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมต่อเนื่องของกำรใช้ยำ (medication 
reconciliation) ร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ 

เวชสถิติ  -จัด เก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
แผนผังกระบวนการการบริการผู้ป่วยใน cohort ward 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยใน cohort ward 
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กระบวนการบริการผู้ป่วยใน :  
กระบวนกำร  ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ  แนวปฏิบัติ หมำยเหตุ 
กำรเตรียมควำมพร้อม 
ของหอผู้ป่วย 

- ควำมพร้อมของบุคลำกรและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งสถำนที่ 

1.กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร 
- แพทย์และทีมกำรพยำบำล ขึ้นปฏิบัติงำนตำมตำรำงกำรปฏิบัติงำน 
- เปลี่ยนชุดปฏิบัติงำนตำมที่หน่วยบริกำรก ำหนดและจัดเตรียมไว้ให้  
- หัวหน้ำหอผู้ป่วย/หัวหน้ำเวร มอบหมำยงำนให้สมำชิกทีมกำรพยำบำล 
2.กำรเตรียมควำมพร้อมของทีมกำรพยำบำลก่อนปฏิบัติงำน 
- หัวหน้ำทีมกำรพยำบำลเวรที่ผ่ำนมำส่งเวรเกี่ยวกับจ ำนวนผู้ป่วย ข้อมูลของผู้ป่วย ปัญหำ
ต่ำง ๆ ที่พบ กำรรักษำพยำบำล และผลกำรรักษำของผู้ป่วยทุกรำยในหอผู้ป่วย ให้ทีม
พยำบำลเวรใหม่รับทรำบ  
- หัวหน้ำทีมกำรพยำบำลเวรใหม่บันทึกข้อมูลที่ได้รับลงในสมุดบันทึกรับ-ส่งเวร 
3.กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนวัสดุ ได้แก่ เครื่องมือแพทย์ ยำและเวชภัณฑ์ รถช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
- หัวหน้ำหอผู้ป่วยด ำเนินกำรเบิกวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ยำและเวชภัณฑ์ให้ตรงกับ
ควำมต้องกำร และควำมจ ำเป็นในกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลในหอผู้ป่วย 
-ทีมกำรพยำบำลตรวจนับและตรวจสอบควำมพร้อมก่อนใช้งำนของอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ 
และรวมทั้งยำและอุปกรณ์บนรถช่วยชีวิตฉุกเฉิน บันทึกในแบบบันทึกกำรตรวจสอบอุปกรณ์
เครื่องมือ-เครื่องใช้/ใบตรวจ สอบรถช่วยชีวิตฉุกเฉิน ดูแลให้สะอำดทุกเวรและหลังใช้ และส่ง
ท ำให้ปรำศจำกเชื้อหรือเบิกเปลี่ยนกับหน่วยงำนเวชภัณฑ์กลำงให้มีเพียงพอต่อกำรใช้ 
-กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ำอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ช ำรุดเสียหำย ใช้งำนไม่ได้ ทีมกำร 
พยำบำลแจ้งหัวหน้ำหอผู้ป่วย เพื่อด ำเนินกำรส่งซ่อม 

1.บุคลำกรควรเตรียมตนเอง
ให้พร้อมทั้งควำมรู้เกี่ยวกับ
โรคและกำรดูแลป้องกัน
ตนเอง 
2.บุคลำกรที่ยังไมเ่คย
ปฏิบัติงำน ควรขึ้นเวรก่อน
รับเวรอย่ำงน้อย 30 นำที 
เพ่ือดูสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ 
กำรใช้เทคโนโลยีสื่อสำร 
กระบวนกำรขั้นตอนใน
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ เป็นต้น 
3.เน้นย้ ำทักษะ กำรใส่-ถอด
ชุด PPE จ ำเป็นต้องมีกำร
ฝึกฝน และเตรียมตนเองให้
พร้อม 
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กระบวนกำร  ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ  แนวปฏิบัติ หมำยเหตุ 

กำรรับผู้ป่วย  - ผู้ป่วยและญำติพึงพอใจในกำร
ต้อนรับและกำรให้ข้อมูล 
- มีเอกสำรข้อมูลและกำร
ประสำนงำนที่ดี 

1 รับแจ้งรับผู้ป่วยจำกคลินิก ARI หรือหน่วยงำนอื่น ๆ 
2 หัวหน้ำทีมกำรพยำบำลประเมินสภำพของผู้ป่วยตำมที่ได้รับแจ้งว่ำเป็นผู้ป่วยประเภทใด
เพ่ือจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในต ำแหน่งเตียงที่เหมำะสม 
3 ทีมกำรพยำบำลเตรียมเตียง/อุปกรณ์รับผู้ป่วยตำมสภำพของผู้ป่วยตำมที่ได้รับแจ้ง และ
จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรดูแลรักษำ ตำมมำตรฐำนงำนผู้ป่วยใน  
4. ผู้ป่วยเคลื่อนย้ำยมำยังตึกศรีตรังโดยรถรับส่งและเดินตำมเส้นทำงที่ก ำหนด ไปยังจุดซัก
ประวัติหน้ำหอผู้ป่วย วำงสัมภำระบนพ้ืนบริเวณสี่เหลี่ยมสีส้มและยืนในจุดสีม่วงที่ก ำหนด 
5.ทีมระบำดวิทยำ ทวนสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ซักประวัติและบันทึกข้อมูลใน
เอกสำรพร้อมให้ค ำแนะน ำเบื้องต้น (เอกสำรแนบ 1) ประสำนห้อง Lab Xray ในกำรตรวจ
วินิจฉัยและจัดท ำเวชระเบียนเพ่ือ admit  
6. ผู้ป่วยเก็บสัมภำระ เดินเข้ำห้องพักท่ีเตรียมไว้ 
7. รับผู้ป่วยจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้น ำส่ง ให้กำรต้อนรับ ทักทำย น ำผู้ป่วยไปท่ีเตียง แนะน ำสถำนที่ 
กฎระเบียบ ควำมจ ำเป็นในกำรกักตัว กำรปฏิบัติตัวในหอผู้ป่วย วิธีกำรสื่อสำรผ่ำนอุปกรณ์
สื่อสำรภำยในห้อง วิธีกำรวัดไข้ด้วยตนเอง กำรใช้ห้องน้ ำห้องส้วม กำรล้ำงมือ เป็นต้น 
- กำรเปิดประตูห้องเพ่ือรับอำหำรและพูดคุยกับเจ้ำหน้ำที่ แนะน ำให้ผู้ป่วยใส่ mask ปิดพัด
ลม ล้ำงมือ ทุกครั้งก่อนเปิดประตู  
-กรณเีจ้ำหน้ำที่จะพูดคุย/เข้ำเยี่ยมผู้ป่วยในห้อง ให้แจ้งผู้ป่วยใส่ mask ปิดพัดลม และรอบน
เตียง ก่อนเปิดประตูเข้ำไป โดยเว้นระยะห่ำง 2 เมตร และสวม surgical mask ตลอดเวลำ 

 
 
 
-พยำบำล สวมชุดอุปกรณ์
ป้องกันระดับ 4 (เอกสำร
แนบ 2) เพื่อเตรียมพร้อม
ส ำหรับกำรช่วยแพทย์เก็บ
สิ่งส่งตรวจ 
-ทีมระบำดวิทยำสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันระดับ 2 
(เอกสำรแนบ 2) 
-แพทย์ สวมชุดอุปกรณ์
ป้องกันระดับ 4 (เอกสำร
แนบ 2) 



โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี 
20 ม. ถนนนาทวี-ประกอบ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

วิธีปฏิบัติ : การปฏิบติังานการบริการผูป่้วยใน Cohort ward 
รหัสเอกสาร   : WI – IPD- S10 Version : 1.0 
วันที่บังคับใช้ :  หน้าที่   10    ของ  12    

 

งานตึกผู้ป่วยในศรีตรัง/WI 

กระบวนกำร  ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ  แนวปฏิบัติ หมำยเหตุ 
  8 ทีมกำรพยำบำลประเมินสภำพผู้ป่วย ซักประวัติ วัดสัญญำณชีพ และบันทึกตำมแบบ

ประเมินผู้ป่วยแรกรับ 
-หัวหน้ำทีมกำรพยำบำลรำยงำนแพทย์ชวิกำทรำบพร้อม ทวน order แรกรับ 
-แพทยเ์ก็บสิ่งส่งตรวจ ตรวจร่ำงกำยผู้ป่วย โดยมีพยำบำลคอยช่วยเหลือ บันทึกประวัติและ
กำรตรวจร่ำงกำยในใบ Admission Record และวินิจฉัยสั่งกำรรักษำ  
-ทีมกำรพยำบำลปฏิบัติกำรพยำบำลตำมแผนกำรรักษำและติดตำมผลกำรตรวจ รำยงำนผล
ให้แพทยช์วิกำ ทรำบทุกรำย เมื่อได้รับแจ้งผล throat swab / nasal swab จำก IC 

 

กำรเก็บสิ่งส่งตรวจและ 
X-ray 

-สิ่งส่งตรวจถูกต้อง 
-บุคลำกรปลอดภัย 

ขั้นตอนกำรเก็บ Specimen เพ่ือส่งตรวจ (อุปกรณ์เจ้ำหน้ำที่ห้อง Lab เป็นผู้เตรียม) ซึ่งจะ
ท ำกำรเก็บสิ่งส่งตรวจในห้องพักของผู้ป่วยแต่ละรำย และพยำยำมเก็บสิ่งส่งตรวจให้แล้วเสร็จ
ในครำวเดียวเพ่ือประหยัดทรัพยำกรโดยเฉพำะอุปกรณ์ PPE ที่มีจ ำกัด 
กำรเก็บ throat swab / nasal swab 
- พยำบำลท ำหน้ำที่ส่องไปฉำย และถือ tube VTM ซ่ึงติดฉลำกรหัสสิง่สง่ตรวจไว้ทีข่้ำง
หลอดเรียบร้อย (หำกยังไม่ได้รหัสให้ชี้บ่งด้วยชื่อของผู้ป่วยไปก่อน) 
- แพทย์ท ำกำรป้ำย throat swab / nasal swab  
- แพทย์น ำไม้ swab ใส่ใน tube  VTM จนครบทั้งสองอัน  
- พยำบำลหักหรือตัดก้ำนไม ้swab ปิดฝำจุก พันด้วยแผ่น Para film  
- น ำ tube ใส่ถุงซิบล็อกปิดให้สนิท 3 ชั้น พับถุงเก็บสิ่งส่งตรวจให้เรียบร้อย 
- ส่งให้เจ้ำหน้ำที่ห้อง Lab ซึ่งรอรับอยู่นอกห้อง โดยหย่อนลงในกระป๋องยำ 
 

-แพทย์ พยำบำล สวมชุด
อุปกรณ์ป้องกันระดับ 4 
(เอกสำรแนบ 2) 
-มี ICWN ท ำหน้ำที่ควบคุม
ก ำกับดูแลในทุก
กระบวนกำร ตั้งแต่ กำร
เตรียมตัว กำรสวมชุด PPE 
กำรเก็บสิ่งส่งตรวจ และกำร
ถอดอุปกรณ์ป้องกัน 
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งานตึกผู้ป่วยในศรีตรัง/WI 

กระบวนกำร  ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ  แนวปฏิบัติ หมำยเหตุ 
  กำรเจำะเลือดส่งตรวจ  

- กำรเจำะ CBC เจำะลือดให้ได้ปริมำตร 2.5 ml ใส่หลอด Vacuum  สีม่วง  
- กำรเจำะ Blood Chem และ Immuno Test (BUN ,Cr, Elyte ,LFT,CPK และ Anti-
HIV) เจำะเลือด ให้ได้ปริมำตร 3 ml ใส่หลอด Serum Tube Vacuum สีเหลือง  
- กำรเจำะ LDH (Out Lab) เจำะเลือดให้ได้ปริมำตร 3 ml ใส่หลอด Vacuum  สีเหลือง  
- พันฝำจุก tube  ด้วยแผ่น Para film และน ำ tube ใส่ถุงซิบล็อกปิดให้สนิท 3 ชั้น  
- พับถุงเก็บสิ่งส่งตรวจให้เรียบร้อยก่อนใส่ในกระป๋องยำที่มีฝำปิดและป้ำย Biohazard 
- น ำ Specimen ใส่ในกล่องโฟม (กล่องโฟมมีป้ำย Biohazard)  
- ก่อนน ำส่งห้องปฏิบัติกำร ให้โทรแจ้งเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำรก่อนทุกครั้ง เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำรที่รับแจ้งต้องไปเปิดตู้ Biosafety Cabinet : BSC Class II  
- ให้เจ้ำหน้ำที่จำกศรีตรังล่ำง ถือกล่องโฟมน ำไปส่งห้องปฏิบัติกำรทันที 
หมำยเหตุ * Tube พำรำฟิล์ม ถุงซิปล๊อค กระป๋องยำและกล่องโฟม เบิกท่ีห้องปฏิบัติกำร * 
กำรเตรียมผู้ป่วย CXR  

- -แจ้งผู้ป่วยให้ถอดเครื่องประดับ สร้อยคอ ชุดชั้นใน  
- -เจ้ำหน้ำที่ X-ray เตรียมแผ่น film จัดท่ำ แนะน้ ำกำรปฏิบัติตัวขณะตรวจให้ผู้ป่วยทรำบและ

ท ำกำร x-ray  
- - ผู้ช่วยซึ่งรออยู่หน้ำห้อง รับ Film X-ray จำกเจ้ำหน้ำที่ และช่วยถอดถุงแดงออก โดยค่อยๆ

รูดถุงแดงออก ให้เจ้ำหน้ำที่  X-ray รับไปเฉพำะ แผ่น Film X-ray 
-  

-กรณแีพทย์ สั่งกำรรักษำให้
มีกำรเจำะเลือดส่งตรวจ
ภำยหลัง พยำบำลสวมชุด
อุปกรณ์ป้องกันระดับ 3  
(เอกสำรแนบ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลำกรสวมชุดอุปกรณ์
ป้องกันระดับ 3  (เอกสำร
แนบ 2) 
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งานตึกผู้ป่วยในศรีตรัง/WI 

กระบวนกำร  ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ  แนวปฏิบัติ หมำยเหตุ 
กำรดูแลรักษำพยำบำล 
ผู้ป่วย 

- ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 

1. แพทย์ประมวลผลจำกกำรซักประวัติ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจต่ำง ๆ และลงควำมเห็น
วินิจฉัยโรค 
2. แพทย์และทีมกำรพยำบำลวำงแผนกำรรักษำพยำบำลร่วมกัน 
3. เภสัชกรอ่ำนทบทวนควำมเหมำะสมของกำรสั่งใช้ยำ พร้อมจัดท ำประวัติกำรใช้ยำของ
ผู้ป่วย เพื่อด ำเนินกำรด้ำนกำรกระจำยยำ / ติดตำมกำรใช้ยำเพื่อเฝ้ำระวังADR และ DI /
ด ำเนินกำรจัดท ำMedication Reconciliation / ทบทวนและประเมินกำรใช้ยำร่วมกับสห
สำขำวิชำชีพ 
4.ให้ข้อมูลผู้ป่วยและญำติในเรื่องโรคพยำธิสภำพของโรค แนวทำงกำรรักษำพยำบำล และ
วำงแผนกำรจ ำหน่ำยร่วมกับผู้ป่วยและญำติ 
5. แพทย์ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับหัวหน้ำทีมกำรพยำบำล และสั่งกำรรักษำ 
- กรณีแพทย์อ่ืนๆตรวจเยี่ยมผู้ป่วยและสั่งกำรรักษำ ให้หัวหน้ำทีมกำรพยำบำลตรวจสอบ
แผนกำรรักษำ และทวนสอบแผนกำรรักษำของแพทย์เวรกับแพทย์ชวิกำทุกครั้ง ก่อนรับ 
order จำกนั้นมอบหมำยให้ทีมกำรพยำบำลปฏิบัติตำมแผนกำรรักษำ/ตำม CPG หรือ care 
map 
- หัวหน้ำทีมกำรพยำบำลติดตำมและรำยงำนผลกำรตรวจให้แพทย์ทรำบ 
- ทีมกำรพยำบำลให้กำรพยำบำลตำมกระบวนกำรพยำบำล และดูแลให้ผู้ป่วยได้รับกำร
รักษำพยำบำลอย่ำงครบถ้วนถูกต้องตำมแผนกำรรักษำ และด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อ
ในผู้ป่วยทุกรำย ปฏิบัติตำมวิธีปฏิบัติงำนเรื่องวิธีกำรเฝ้ำระวังโรคติดเชื้อในโรงพยำบำล 
 

-กำรดูแลทั่วไปที่มีระยะห่ำง 
มำกกว่ำ 2 เมตร บุคลำกร
สวมชุดอุปกรณ์ป้องกัน
ระดับ 1  (เอกสำรแนบ 2) 
- กำรดูแลผู้ป่วยทั่วไป
ใกล้ชิดในระยะน้อยกว่ำ 2 
เมตรบุคลำกรสวมชุด
อุปกรณ์ป้องกันระดับ 3  
(เอกสำรแนบ 2) 
-กำรดูแลผู้ป่วยในหัตถกำร
ส ำคัญที่อำจก่อให้เกิด 
aerosol บุคลำกรสวมชุด
อุปกรณ์ป้องกันระดับ 4 
(เอกสำรแนบ 2) 
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งานตึกผู้ป่วยในศรีตรัง/WI 

กระบวนกำร  ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ  แนวปฏิบัติ หมำยเหตุ 
  6 กรณีผู้ป่วยมีปัญหำเฉพำะ ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ป่วยและ

ญำติ  
7 ทีมกำรพยำบำลประเมินอำกำรผู้ป่วยภำยหลังกำรให้บริกำรพยำบำลตำมกระบวนกำร
พยำบำลและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับปัญหำ กำรปฏิบัติพยำบำล ผลกำรพยำบำลในบันทึก
ทำงกำรพยำบำลและรำยงำนข้อมูลกับหัวหน้ำทีมกำรพยำบำลเพื่อส่งเวรต่อไป 
8 แพทย์และทีมกำรพยำบำลร่วมกันประเมินผู้ป่วยซ้ ำตำมควำมเหมำะสมเพื่อตรวจสอบ
ผลกำรรักษำพยำบำลและอำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย 
-กรณีผู้ป่วยที่มอีำกำรแย่ลง/Pneumonia พิจำรณำย้ำยผู้ป่วยเข้ำห้องแยก negative 
pressure ให้หัวหน้ำทีมกำรพยำบำลติดต่อหอผู้ป่วยศรีตรังชั้น 1 เพ่ือย้ำยผู้ป่วยเข้ำห้องแยก 
- กรณีผู้ป่วยที่มีภำวะวิกฤต หยุดหำยใจและ/หรือหัวใจหยุดท ำงำนแพทย์และทีมกำร
พยำบำลให้กำรดูแลช่วยเหลือหรือปฏิบัติกำรช่วยฟื้นคืนชีพ หัวหน้ำทีมกำรพยำบำลติดต่อหอ
ผู้ป่วยวิกฤต เพื่อย้ำยผู้ป่วยเข้ำหอผู้ป่วยวิกฤตหรือส่งต่อสถำนพยำบำลระดับตติยภูมิ 

 

กำรจ ำหน่ำย/กำรดูแล
ต่อเนื่อง 

 1. แพทย์และทีมกำรพยำบำลวำงแผนจ ำหน่ำยเพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนจ ำหน่ำยและกำร
ดูแลต่อเนื่อง 
-กำรเตรียมตัวเพื่อเดินทำงกลับ ในวันที่จ ำหน่ำย ให้ญำติมำรับที่หน้ำตึกศรีตรัง จ ำกัดจ ำนวน
ญำติที่มำรับเท่ำท่ีจ ำเป็น เน้นกำรใช้รถกระบะเป็นหลัก โดยให้ผู้ป่วยนั่งกระบะหลังและญำติ
ที่มำรับนั่งตอนหน้ำของรถ หำกไม่มีอำจใช้รถอ่ืนๆ ได้โดยพิจำรณำจัดที่นั่งให้ผู้ป่วยและญำติ
นั่งในต ำแหน่งเยื้องกัน ปิดแอร์และเปิดกระจกตลอดกำรเดินทำง 
 

ผลกำรตรวจ throat swab 
/ nasal swab เมื่อพยำบำล
ทรำบผลกำรตรวจ ให้
รำยงำนแพทย์ชวิกำทรำบ
ทุกรำย 
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กระบวนกำร  ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ  แนวปฏิบัติ หมำยเหตุ 
  2 แพทย์พิจำรณำสั่งจ ำหน่ำยผู้ป่วย ทีมกำรพยำบำลประเมินควำมพร้อมผู้ป่วยก่อนจ ำหน่ำย 

ลงในแบบบันทึกกำรเตรียมควำมพร้อมผู้ป่วยก่อนจ ำหน่ำย  
3.ตรวจสอบแผนกำรรักษำ ส่งรำยกำรยำกลับบ้ำนให้เภสัชกรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำร
สั่งใช้ยำพร้อมจัดเตรียมยำกลับบ้ำน และจัดท ำใบmedication reconciliation 
4. บันทึกค่ำใช้จ่ำยและตรวจสอบค่ำรักษำพยำบำลของผู้ป่วยถ้ำมีค่ำใช้จ่ำยส่วนที่ผู้ป่วยต้อง
จ่ำยเงิน ให้ผู้ป่วย /ญำติจ่ำยเงินที่กำรเงินก่อนกลับบ้ำน 
5. พยำบำลส่งมอบยำให้ผู้ป่วยพร้อมใบนัดตรวจติดตำม 
6. สรุปกำรจ ำหน่ำยในแบบสรุปกำรจ ำหน่ำยผู้ป่วย/บันทึกทำงกำรพยำบำล 
7.กรณีผู้ป่วยต้องกำรแบบใบแสดงควำมเห็นแพทย ์ทีมกำรพยำบำลเตรียมแบบใบแสดง
ควำมเห็นแพทย์ (เอกสำรแนบ 3) ให้แพทย์เจ้ำของไข้เป็นผู้เขียน 
8.ทีมกำรพยำบำลให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ป่วย/ญำติ  
9.กรณีผู้ป่วยถึงแก่กรรม ทีมกำรพยำบำลปฏิบัติตำมคู่มือกำรดูแลผู้ป่วยถึงแก่กรรม และ
รักษำศพอยู่บนหอผู้ป่วยจนครบ2 ชั่วโมง ตำมกฎของโรงพยำบำล ให้ญำติเซ็นรับศพใน
เอกสำรขอรับศพ 
10 กรณีท่ีแพทย์นัด ทีมกำรพยำบำลออกใบนัดให้กับผู้ป่วย /ญำติ อธิบำยรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรนัดหมำย 
11.ทีมกำรพยำบำลจ ำหน่ำยผู้ป่วยปฏิบัติตำมวิธีปฏิบัติงำนเรื่องวิธีกำรจ ำหน่ำยผู้ป่วย 

กรณีผลกำรตรวจเป็นลบ  
-พยำบำลให้ข้อมูลผลกำร
ตรวจแก่ผู้ป่วย 
กรณีผลตรวจเป็นบวก 
แพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลกำร
ตรวจและให้ข้อมูลเรื่องแนว
ทำงกำรรักษำแก่ผู้ป่วย 
เมื่อแพทย์จ ำหน่ำย 
-พยำบำลให้ค ำแนะน ำเรื่อง
กำรกักตัวต่อที่บ้ำนจนครบ 
14 วัน อำกำรผิดปกติท่ีต้อง
พบแพทย์ (เอกสำรแนบ 4) 
เน้นย้ ำกำรล้ำงมือ (เอกสำร
แนบ 5) พร้อมมอบเอกสำร
ค ำแนะน ำให้ผู้ป่วย 
-พยำบำลแจ้งงำนระบำด
เพ่ือประสำนงำนเรื่องข้อมูล
และกำรติดตำมผู้ป่วยต่อใน
พ้ืนที่ 
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              Scrip การสอบสวนโรค และการให้ค าแนะน า 

Covid -19   งานระบาด    รพ.สมด็จฯนาทวี   จังหวัดสงขลา 

1.ขั้นตอนการแนะน าตัว/ การสอบสวนโรค 

- ให้ผู้รับบริกำรวำงสัมภำระ  และยืนบริเวณจุดที่ก ำหนด 

- ชี้บ่งข้อมูลทั่วไป  ถำมชื่อ/สกุล  

- แนะน ำตัวเจ้ำหน้ำที่/ขออนุญำตซักถำมประวัติเพ่ือใช้ประกอบกำรดูแลรักษำ 

- ซักประวัติข้อมูล ตำมแบบรำยงำนผู้ป่วยโรค Covid – 19  

- ซักประวัติข้อมูลทั่วไปเพ่ิมเติม 

o เลขบัตรประชำชน ……………………………………………………… 

o ชื่อ-สกุล เบอร์โทร ญำติที่สำมำรถติดต่อได้ ……………………………………………………………………… 

- ซักประวัติทำงงคลินิกเพ่ิมเติม 

o กรณีเป็นผู้หญิง  LMP …………………………………….. 

o กรณีท่ีวันนี้ไม่มีอำกำรใดๆ ให้ซักประวัติอำกำรเจ็บป่วยก่อนหน้ำนี้..................................... 

o อำกำรอ่ืนๆ .................................................................................................................. .......... 

- ซักประวัติเสี่ยงเพ่ิมเติม 

o กรณีเดินทำงมำจำกพ้ืนที่เสี่ยง 

 วันที่ไป.................................... เวลำ................... พำหนะ.......................................  

ทะเบียนรถ/ตั๋วเดินทำง ........................................ ผู้ร่วมโดยสำร………………… 
 วันที่กลับ.................................. เวลำ................... พำหนะ.......................................

ทะเบียนรถ/ตั๋วเดินทำง ........................................  ผู้ร่วมโดยสำร……………….. 

 สถำนที่แวะพัก/จอดระหว่ำงทำง............................................................................ 

 กรณีกลับมำอยู่บ้ำนแล้ว   ที่บ้ำนอยู่กันกี่คน........................................................... 

บุคคลสัมผัสมีใครบ้ำง  1 .....................................................................................  
   2. .....................................................................................  
   3. ........................................................................ ............. 
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2.ขั้นตอนการให้ค าแนะน าและการขออนุญาตท าหัตถการ 
ขออนุญาตให้คุณหมอและคุณพยาบาลได้เข้าไปท ากิจกรรม  ซ่ึงได้แก่ 

o ท ำกำรตรวจหำเชื้อในล ำคอ และจมูก 

o เจำะเลือด 

o เอกซเรย์ 

ก่อนที่คุณหมอจะเขำ้ไปจะสื่อสำรให้ทรำบอีกครั้ง และกรุณำปิดพัดลมในห้อง 
กำรแจ้งผล คุณหมอจะแจ้งให้ทรำบภำยใน  24ชั่วโมง 

- ขั้นตอนกำรปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในห้อง 

o แนะน ำให้ปฏิบัติตัวเหมือนอยู่ที่บ้ำน สวมใส่เสื้อผ้ำของตนเอง ทุกครั้งที่มีกำรยื่นส่วนใดส่วนหนึ่ง

ออกจำกห้องไม่ว่ำจะเป็นด้ำนหน้ำห้องหรือหลังห้องให้สวมหน้ำกำกอนำมัยเสมอ 

o แนะน ำให้ล้ำงบ่อยๆ ทุกครั้งที่หยิบจับสิ่งของ ก่อนและหลังทำนอำหำร และเข้ำห้องน้ ำสอน

วิธีกำรล้ำงมือ 

o กำรใช้ชักโครก ให้ปิดฝำชักโครกก่อนกด 

o อยู่ในห้องให้เปิดพัดลม  ห้ำมเปิดแอร์ 

o จะมีกำรวัดไข้ทุก 4 ชั่วโมง โดยพยำบำลจะสื่อสำรบอกก่อน โดยใช้ที่วัดไข้เสียบที่รักแร้ ซึ่งจะเป็น

ระบบอัตโนมัติ เมื่อเสร็จจะมีเสียงดัง  ให้เอำออก และอ่ำนตัวเลขบอกพยำบำล 

o มีอำหำรให้ทุกมื้อ  อำหำรจะวำงไว้หน้ำห้อง เมื่อถึงเวลำพยำบำลจะเรียก ให้คนไข้ออกมำเอำ 

ก่อนจะออกมำล้ำงมือและสวมหน้ำกำกทุกครั้ง 

o กรณีจะสื่อสารกับพยาบาลให้ใช้เครื่องมือสื่อสารโดยการกดปุ๋มเรียกพยาบาลและพูดคุย 

3.ขั้นตอนการจ าหน่าย 
                 - จะมีการประสานแนวทางการกลับบ้านร่วมกันก่อน 
                 - เอกสำรที่ได้รับ  ค ำแนะน ำตำมแนวทำงกำปฏิบัติตัว 14 วัน, ค ำแนะน ำเรื่องกำรล้ำงมือ,อำกำรที่
ส ำคัญที่ควรแจ้งจนท.สถำนพยำบำลใกล้บ้ำนทรำบ  
เปิดโอกาสผู้ป่วย  สอบถามข้อสงสัย 
บอกปิดการพูดคุยและการให้ค าแนะน า      กล่าวค าขอบคุณและสวัสดี 

******************************************************************************** 
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1 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชินีนำถ  ณ  อ ำเภอนำทว ี จังหวดัสงขลำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพ
โรงพยำบำล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวหน้ำพยำบำล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำงำน 
        ผู้ป่วยนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงำนอืน่ ๆ และฝ่ำยอืน่ ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พยำบำลวชิำชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนงำน 
 
 
 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกลุ่มกำร
พยำบำล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงำนเปล 
 
 
 

งานผูป่้วยนอก 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 

ลกัษณะของงานบริการพยาบาลงานผูป่้วยนอก 

งานผูป่้วยนอก 
ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 
ลกัษณะของงานบริการพยาบาลงานผูป่้วยนอก 
ใหบ้ริการคดักรอง ซกัประวติั ประเมินสภาพผูป่้วยนอกท่ีมารับบริการตรวจรักษาโรคท่ีถูกตอ้งรวดเร็วปลอดภยัภายใต้

มาตรฐานวชิาชีพ มีความพึงพอใจ สามารถดูแลตนเองได ้ 

แผนผงัสำยบังคับบัญชำ : งำนผู้ป่วยนอก 
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แผนผงัสำยบังคับบัญชำ : กลุ่มกำรพยำบำล 

 

 

 

 

 

                                                                      -------------------------------------------------                             

 

 

 

 

 

 

  

  

หวัหนา้พยาบาล 

งานหน่วยจ่ายกลางและ

ซกัฟอก 

คณะกรรมการพฒันาคุณภาพทางการ

พยาบาล 

คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล 

งานผูป่้วยในตึกหญิง

บน 

งานผูป่้วย

นอก 

งานอุบติัเหตุ-

ฉุกเฉิน 

งานผูป่้วยในตึกหญิง

ล่าง 

งานผูป่้วยในตึกชาย 

งานหอ้งคลอด งานหอ้งผา่ตดั งานวสิัญญีวทิยา 

 งานป้องกนัและควบคุมการติด

เช้ือ 

งานสุขภาพจิตและยาเสพติด 

เวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชน กายภาพบ าบดัและแพทยแ์ผน

ไทย 

HHC  งานสุขศึกษา

ประชาสัมพนัธ์   

PCU

PCU 

ผูอ้  านวยการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา 
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คุณสมบติัผูบ้ริหาร 

1.  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรองจากสภาการพยาบาล  

2. ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช์ั้นหน่ึงซ่ึงใบอนุญาตไม่หมดอาย ุและเป็น

สมาชิกสภาการพยาบาล 

   3.ด ารงต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และมีประสบการณ์ดา้นการพยาบาลงานผูป่้วยนอกไม่นอ้ย

กวา่ 3 ปี 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล     

1.สามารถสร้างความเปล่ียนแปลงในหน่วยงานได ้

2.ไม่ยดึมัน่  ถือมัน่ มุ่งเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่  มีความยดืหยุน่  ประนีประนอม 

3.มีสติปัญญา  รู้เหตุ  รู้ผล ไตร่ตรองอยา่งมีเหตุ  มีผล 

4.ยอมอดทนฟังเหตุผลผูอ่ื้นแมผู้ท่ี้อ่อนวยักวา่ 

5.ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้  ไม่มีความขดัแยง้ 

6.มีพฤติกรรมบริการท่ีดีรวมทั้งอากปักิริยาอนัน่าประทบัใจ  เช่น ทกัทายเม่ือผูรั้บบริการมาถึงหน่วยงาน   

เป็นธุระเม่ือผูรั้บบริการมาติดต่อใด ๆ  ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ  สุภาพ  ยิม้แยม้  แจ่มใส  พดูจาไพเราะ  อ่อนหวาน    

7.มีความอดทน  อดกลั้นต่อเหตุการณ์ท่ีคุกคามความรู้สึกจากผูรั้บบริการและผูร่้วมงาน  

8.เห็นทุกขข์องผูรั้บบริการและมุ่งขจดัทุกขใ์หผู้รั้บบริการดว้ยความจริงใจ  เตม็ใจ  และมุ่งมัน่ 

 การอบรมพื้นฐาน    

1  อบรมวชิาการทางดา้นการพยาบาลอยา่งนอ้ย 10 วนั/คน/ปี  
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2  แนวคิดการพฒันาคุณภาพ  เช่น 5ส  QA   HA   HPH  มาตรฐานบริการสาธารณสุข 

3  การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 

4  การควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

5  โปรแกรมบนัทึกขอ้มูลงานผูป่้วยนอก การบนัทึกทางการพยาบาล ระบบHos.xp 

 ทิศทางองคก์ร     

 วสิัยทศัน์  “ บริการงานผูป่้วยนอกท่ีมีคุณภาพประชาชนเช่ือมัน่ศรัทธาและมีสุขภาวะ” 

เป้ำประสงค์:ใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน ดูแลตนเองได ้ ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

  พนัธกจิ:บริหารการพยาบาลอยา่งมีคุณภาพ บริการพยาบาลแบบองคร์วม เป็นองคก์รคแ์ห่งการเรียนรู้   

ค่านิยม   

1.น าดว้ยวสิัยทศัน์  (Visionary  leadership)  

2.มุ่งเนน้ผูป่้วย/ผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง  (Patient & Customer  focus)  

3.ท างานเป็นทีม (Teamwork)   

4.พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง  (Continuous  process  improvement)  

5.ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ และนวตักรรม  (Creativity & Innovation)  

6.ใชข้อ้มูลจริงในการบริหารจดัการและพฒันางาน (Management by fact)  

7.ใชค้วามรู้เชิงวชิาการและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ (Evidence-based  approach)  

8.การเรียนรู้ (Leaning) 

9.คุณธรรมจริยธรรมการให้บริการ(Integrity) 
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10.ความเป็นอิสระในวชิาชีพ(auyonomy) 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

บริการการพยาบาลงานผูป่้วยนอก 

1.ประเมินสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและใหก้ารพยาบาลอยา่งองคร์วมโดยใชก้ระบวนการพยาบาล  

ความรู้  ความสามารถทางการพยาบาลและมาตรฐานวชิาชีพ 

2.จ าแนกประเภทผูใ้ชบ้ริการและตดัสินใจกบัเหตุการณ์ ใหบ้ริการการพยาบาลแก่ผูม้าใชบ้ริการ  โดยใชค้วามรู้ 

ความสามารถทางการพยาบาล 

3.ใหข้อ้มูลและค าปรึกษาในการดูแลตนเองแก่ผูใ้ชบ้ริการ  จนเป็นท่ีเขา้ใจและสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

4.พฒันาคุณภาพการบริการตามนโยบายของหน่วยงาน  กลุ่มการพยาบาลและโรงพยาบาล 

5.ร่วมเก็บขอ้มูลเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพงานผูป่้วยนอก และแกไ้ข  ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 6.สร้างเสริมสุขภาพผูรั้บบริการใหมี้สุขภาวะ  โดยการให้ขอ้มูล  ค  าแนะน า  การป้องกนัโรคและการฟ้ืนฟูสภาพทั้ง

ร่างกายและจิตใจ 

 7. คิดคน้นวตักรรมและน ามาใชใ้นกระบวนการดูแลรักษาผูรั้บบริการ 

8.ประสานงานกบับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล     

ขอบเขตบริหำรกำรพยำบำลงำนผู้ป่วยนอก 

1. การก าหนดนโยบายและทิศทางการจดับริการ ร่วมก าหนด พนัธกิจ  วสิัยทศัน์ เป้าหมาย  กลยทุธ์  ค่านิยมของ

โรงพยาบาลและกลุ่มการพยาบาล น ามาส่ือสาร เพื่อถ่ายทอดใหบุ้คลากรทุกคนน าไปปฏิบติัอยา่งทัว่ถึงทั้งหน่วยงาน 

2. การก าหนดนโยบายและแผนพฒันาคุณภาพการพยาบาล  

- ก าหนดจุดเนน้และระดบัความคาดหวงัของการปรับปรุงคุณภาพงานงานผูป่้วยนอก เพื่อการบรรลุ วสิัยทศัน์ 

พนัธกิจ กลยทุธ์  ของโรงพยาบาล  กลุ่มการพยาบาล  และงานงานผูป่้วยนอก  
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- พฒันาระบบงาน งานผูป่้วยนอกใหบ้รรลุความส าเร็จในดา้นคุณภาพและความปลอดภยัในการดูแล

ผูรั้บบริการ 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล  

- สร้างส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปรับปรุงผลงาน การสร้างนวตักรรม การเรียนรู้ ความผาสุกและ

ความพึงพอใจของบุคลากร  สัมพนัธภาพในการท างานท่ีดี   ความร่วมมือและการประสานบริการ   

- การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรม  

- ปฐมนิเทศเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่ โอนหรือโยกยา้ยมาปฏิบติังานในงานงานผูป่้วยนอก 

4. การจดัการทรัพยากรเก่ียวกบั ยา และเวชภณัฑท่ี์ไม่ใช่ยา ดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ สถานท่ี และงบประมาณ 

5. การบริหารจดัการตน้ทุนดา้นการพยาบาลใหมี้ประสิทธิภาพ บริหารทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า  และเพียงพอในการ

บริการพยาบาลอยา่งมีคุณภาพ 

6. การติดตาม ก ากบัการปฏิบติังานของพยาบาลท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของงานบริการพยาบาลตามมาตรฐานวชิาชีพ  

- จดัระบบรับฟังและเรียนรู้ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการ/ผูรั้บผลงาน และปรับปรุง

กระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ  

- ส่งเสริมและสร้างความมัน่ใจในการด าเนินงานอยา่งมีคุณธรรม  จริยธรรม  ในทุกกรณี   พร้อมทั้งติดตาม  

ก ากบั และด าเนินการเม่ือมีการละเมิดหลกัคุณธรรม  จริยธรรม 

- จดัระบบใหผู้ป้ฏิบติังานมีความตระหนกัและทราบบทบาทของตนในการคุม้ครองสิทธิผูป่้วย และพร้อมท่ีจะ

ตอบสนองเม่ือผูป่้วยขอใชสิ้ทธิ 

7. การจดัการความปลอดภยั  

- บริหารความเส่ียง  ภาวะวกิฤติ  ความปลอดภยัและคุณภาพงาน งานผูป่้วยนอก ตรวจสอบและติดตาม

รายงานอุบติัการณ์ 

- เสริมสร้างการมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ/ผูรั้บผลงาน  คุณภาพ  และความปลอดภยัในการดูแลรักษาผูรั้บบริการ 

- บริหารส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพใหเ้อ้ือต่อความปลอดภยัและความผาสุกของผูรั้บบริการและบุคลากร 

8. การวจิยัและพฒันาวชิาการพยาบาล ติดตามและประเมินผลเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพงานงานผูป่้วยนอก และปรับปรุงอยา่ง

ต่อเน่ือง  ด าเนินการจดัการความรู้ (KM) พร้อมน างานวสิัญญีวทิยาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
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9. การสนบัสนุนการท างานร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพ  ร่วมประชุมประจ าเดือนกลุ่มการพยาบาล จดัระบบบริการให้

เขา้ถึงง่าย สะดวกทั้งดา้นกายภาพ  ภาษา  วฒันธรรม และอุปสรรคอ่ืนๆ และจดัใหที้มบุคลากรทุกสาขาวชิาชีพ 

ตอบสนองต่อผูรั้บบริการอยา่งรวดเร็ว 

10. การสร้างการมีส่วนร่วมกบัองคก์รในชุมชน สังคม และเครือข่ายวชิาชีพ 

 11. การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรทางการพยาบาลในความรับผดิชอบ
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แนวทาง-วธีิใหบ้ริการ 

กระบวนการหลกังานบริการผูป่้วยนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การบริการก่อนตรวจ 

    1.1 การคดักรองเบ้ืองตน้ 

  1.2 การจดัระดบัความ  เร่งด่วน

ในการตรวจ 

 1.3 การสังเกตอาการผูป่้วย   ขณะ

รอตรวจ 

   14. การช่วยเหลือภาวะวกิฤติ

และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

 

 

3.การบริการหลงัตรวจ 

   3.1 การใหค้  าแนะน า 

   3.2 การนดัติดตาม 

   3.3 การส่งต่อการดูแล 

ต่อเน่ือง 

   3.4 การ Refer 

   3.5 การ Admit   

กิจกรรมคู่ขนาน 

1. การบนัทึกขอ้มูล 

2. การใหข้อ้มูลทัว่ไป 

3. การดูแลความปลอดภยั 

4. การพิทกัษสิ์ทธ์ิผูป่้วย 

2.การบริการขณะตรวจ 

    2.1 การช่วยเหลือ ขณะตรวจ 

    2.2 การส่ง Investigation  

    2.3 การใหค้  าปรึกษา 

    2.4 การแกปั้ญหาภาวะฉุกเฉิน 
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กระบวนกำรส ำคัญ ส่ิงทีค่ำดหวงั ควำมเส่ียงส ำคัญ ตัวช้ีวดัส ำคัญ 

1. กำรเข้ำถึงและเข้ำรับ

บริกำร 

- ดา้นเคร่ืองมือ, วสัดุ

อุปกรณ์เวชภณัฑ์ 

- ดา้นสถานท่ี 

- ดา้นบุคลากร 

- เพื่อใหผู้ป่้วยสามารถเขา้รับ

บริการไดอ้ยา่งรวดเร็วเหมาะสม

กบัเวลา 

- ผูป่้วยและญาติไดรั้บขอ้มูลท่ี

เหมาะสม 

- ขาดการเตรียมความพร้อมดา้น

เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์, สถานท่ี, 

บุคลากร 

- ระยะเวลารอคอย

เฉล่ียในการบริการ 

<60นาที 

2. กำรประเมินผู้ป่วย   

 2.1กำรประเมินผู้ป่วย 

 

เพื่อใหป้ระเมินผูป่้วยครอบคลุม

ประเด็นปัญหาส าคญัของผูป่้วย

ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 

 

- ผูป่้วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์

ขณะรอตรวจ เช่น ซกั, ช็อค, เป็น

ลม ฯลฯ 

 

- อตัราความสมบูรณ์

ของเวชระเบียน 

- จ  านวนความ

ผดิพลาดในการ

ประเมินอาการผูป่้วย 

- จ  านวนกลุ่มโรค

ส าคญั/ อาการไม่คงท่ี 

ไม่ไดรั้บการประเมิน

ซ ้ า 

- การคดักรองและซกั

ประวติัการบนัทึก 

- เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ

วนิิจฉยัและการรักษาของแพทย ์

- ซกัประวติัไม่ครอบคลุม, ไม่

เหมาะสมกบัโรค 

- การตรวจวดัสัญญาณ

ชีพ 

- เพื่อประเมินผูป่้วย - ใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้ล่าชา้ 

- การสังเกตอาการผูป่้วย

ระหวา่งรอตรวจ 

- เพื่อประเมินสภาพผูป่้วยและไม่

เกิดอาการไม่พึงประสงคข์ณะรอ

ตรวจ 

 

- การประเมินซ ้ า - เพื่อประเมินสภาพผูป่้วยและไม่

เกิดอาการไม่พึงประสงคข์ณะรอ

ตรวจ 

- ไม่ไดรั้บการประเมินซ ้ าในกลุ่ม

โรคท่ีส าคญั 

- อธิบายผลการประเมิน

แก่ผูป่้วยและญาติ 

- เพื่อใหผู้ป่้วยและญาติเขา้ใจ - ไม่ไดรั้บค าอธิบายผลการ

ประเมินสภาพ 
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กระบวนกำรส ำคัญ ส่ิงทีค่ำดหวงั ควำมเส่ียงส ำคัญ ตัวช้ีวดัส ำคัญ 

3.  กำรวำงแผน    

3.1 กำรวำงแผนกำร

ดูแลผู้ป่วย 

   

- การวนิิจฉยัโรค

และใหข้อ้มูลผูป่้วย 

- เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บทราบขอ้มูล

การเจบ็ป่วยและการดูแลตนเอง

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- วนิิจฉยัโรคผิดพลาด - อตัราความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ 

- การส่งปรึกษา

ระหวา่งวชิาชีพ 

- เพื่อปรึกษาปัญหาร่วมกนัในการ

วางแผนดูแลผูป่้วยร่วมกนั 

- เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลอยา่ง

ถูกตอ้ง ปลอดภยั ไม่มี

ภาวะแทรกซอ้น 

- ผูป่้วยไดรั้บขอ้มูลการเจบ็ป่วย 

แต่ไม่เขา้ใจ/ ผูป่้วยไม่ไดรั้บ

ขอ้มูลการเจบ็ป่วย 

 

-อตัราผูป่้วย COPD /Asthma

ไดรั้บความรู้ เร่ืองยา การ

แกไ้ข เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

3.2 กำรวำงแผนกำร

จ ำหน่ำย 

- ผูป่้วยและญาติสามารถดูแล

สุขภาพตนเองภายหลงัจ าหน่าย 

- ผูป่้วยไม่ไดรั้บการวางแผน

จ าหน่ายอยา่งเหมาะสมตาม

ระบบท่ีวางไว ้

- ขาดการดูแลร่วมกนัในการ

วางแผนการจ าหน่าย 

- อตัราการ Revisit ภายใน 7 

วนั 
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กระบวนกำรส ำคัญ ส่ิงทีค่ำดหวงั ควำมเส่ียงส ำคัญ ตัวช้ีวดัส ำคัญ 

4. กำรดูแลผู้ป่วย    

4.1 กำรดูแลทัว่ไป    

- การบนัทึกขอ้มูล

ในเวชระเบียน 

- เพื่อเป็นหลกัฐานการดูแลรักษา

และส่ือสารภายในทีมสหสาขา

วชิาชีพในการดูแลผูป่้วย 

- บนัทึกเวชระเบียนไม่

ครบถว้น, สามารถส่ือสาร

ภายในทีมหรือเป็นหลกัฐาน

ทางกฎหมายได ้ 

- อตัราความสมบูรณ์ของการ

บนัทึกเวชระเบียน 

 

- การใหสุ้ขศึกษา/ 

ใหค้  าแนะน าก่อน-

หลงัตรวจ 

- เพื่อใหผู้ป่้วยทราบค าแนะน า

และน าไปปฏิบติั 

   - อตัราผูป่้วย 

COPD/Asthmaการไดรั้บ

ความรู้เร่ืองยา 

- การพิทกัษสิ์ทธิ

ผูป่้วย 

- เพือ่ใหผู้ป่้วยไดรั้บการคุม้ครอง

สิทธ์ิ 

- ผูป่้วยถูกละเมิดสิทธิ - ขอ้ร้องเรียนการละเมิดสิทธ์ิ 

.2 กำรดูแลผู้ป่วยและ

กำรให้บริกำรทีม่ี

ควำมเส่ียงสูง 

- การเฝ้าระวงัการ

เปล่ียนแปลงขณะรอ

ตรวจ 

 

 

 

- เพื่อไม่ให้อาการไม่พึงประสงค/์ 

ภาวะแทรกซอ้นขณะรอตรวจ 

 

 

 

 -เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ขณะรอตรวจ เช่น ชกั, ช็อค, ไม่

รู้สึกตวั ฯลฯ 

 

 

 

- จ  านวนการเกิดเหตุการณ์ไม่

พึงประสงคข์ณะรอการตรวจ 

เช่น ชกั, ช็อค 
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กระบวนกำรส ำคัญ ส่ิงทีค่ำดหวงั ควำมเส่ียงส ำคัญ ตัวช้ีวดัส ำคัญ 

5. กำรให้ข้อมูลและ

เสริมพลงัแก่ผู้ป่วย/ 

ครอบครัว 

   

- การใหค้  าแนะน า/ 

ปรึกษาหลงัตรวจ 

- เพื่อใหผู้ป่้วยและญาติมีการ

เตรียมความพร้อมในการดูแล

ผูป่้วยร่วมกนั 

- ผูป่้วยและญาติไม่ไดรั้บการ

ใหข้อ้มูลและเสริมพลงัใน

การดูแลตนเอง (โดยเฉพาะ

กลุ่มโรคเร้ือรัง) 

- อตัราผูป่้วย COPD/Asthma 

ไดรั้บความรู้และสามารถแกไ้ข

ไดเ้ม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

   

6. กำรดูแลต่อเน่ือง    

- การนดั/ ติดตาม - เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแล

รักษาท่ีต่อเน่ือง, ผูป่้วยปลอดภยั 

- ผูป่้วยไม่มีการนดัติดตาม 

- ผูป่้วยขาดนดั/ ขาดการดูแล

รักษาท่ีต่อเน่ือง 

 

- การส่งต่อผูป่้วย

และการติดตาม 

- เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแล

รักษาอยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม 

- ผูป่้วยไม่ไดรั้บการส่งต่อท่ี

เหมาะสมขาดการเตรียม

ความพร้อม 

 

- การรับไวรั้กษาใน

โรงพยาบาล 

(Admitted) 

 

- ส่งต่อ HHC 

 

 

- เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแล

รักษาอยา่งเหมาะสม 

- เพื่อใหผู้ป่้วยรับทราบขอ้มูล

การเจบ็ป่วยการดูแลรักษา 

- เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแล

ติดตามต่อเน่ือง 

- ผูป่้วยไม่ไดรั้บทราบขอ้มูล

การเจบ็ป่วย/ การดูแลรักษา 

 

 

- ผูป่้วยไม่ไดรั้บการเยีย่ม 

HHC 

- ผูป่้วยไม่สามารถปฏิบติัตาม

ค าแนะน าได ้
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ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร  

บุคลากร เพศ การศึกษา อาย ุ อายงุาน 

ประเภท จ านวน ชาย หญิง ปริญญาตรี สูงกวา่ ป.

ตรี 

< 30 ปี 30-50 ปี > 50 ปี <  1  

ปี 

1-10  

ปี 

> 10 

ปี 

ขา้ราชการ 5 - 5 5  - 5 - - 1 4 

 จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน 

มีการจดัอตัราก าลงัพยาบาลตามสัดส่วนภาระงาน  และเกณฑก์ารจดัอตัราก าลงัของส านกัการพยาบาล  จ านวน

บุคลากรท่ีค านวณไดต้าม GIS   

หน่วยงาน  จ านวนบุคลากร Productivity  

ท่ีมีอยูจ่ริง บุคลากร

ตามGIS 

ท่ีตอ้งการ

เพิ่ม 

2551  2552  2553 2554 2555 

RN  ผูช่้วย

พยาบาล 

/เวชกิจ 

หวัหนา้

พยาบาล 

1  1       

OPD  4  1 6 2 คน/วนั 138.39  150.00 188   
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การจดัอตัราก าลงังานผูป่้วยนอก 

งาน อตัราก าลงั/

วนั 

Productivity/

จ านวนผูป่้วย

เฉล่ียต่อวนั 

เชา้ บ่าย ดึก หมายเหตุ 

ผูป่้วยนอก 6 - 12 คน 188.00 

223 คน/วนั 

จุดคดักรองRN=1 

หอ้งตรวจ 

RN= 4 (รวมหวัหนา้) 

EMT = 1 

คดักรองRN= 1,NA=1 

ส าหรับวนัองัคาร,วนั

พฤหสั 

คลินิค DM แยกตรวจ  

RN = 4 คน  

คลินิกHTวนัศุกร์

RN=2คน 

คลินิกCOPD,asthma

วนัพฤหสับ่าย RN=2

คน 

 

- - มีคลินิกนอกเวลา

ในวนัเสาร์-

อาทิตย ์RN = 1  

EMT = 1 

และวนัหยดุ

นกัขตัฤกษ ์ RN 

= 2 EMT = 1

เวลา 08.30-12.00

น.   
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บุคลากรในหน่วยงาน มีพยาบาลวชิาชีพ 5 คน นบัถือศาสนาพุทธ 6 คน ภาวะสุขภาพของบุคลากร เป็นกลุ่มเส่ียง 2 คน 

( คลอเรลเตอรอลสูง) ปกติ 2 คน เป็นโรคความดนัโลหิตสูง1คน  

สรรหาตามคุณสมบติัท่ีก าหนดเฉพาะ และไดรั้บฝึกอบรมวชิาการทางการพยาบาลอยา่งนอ้ย 10วนั/ คร้ัง/ปี มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และ OJT ดา้นการรักษาพยาบาลและภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกปี  

 ลกัษณะของบุคลำกร  

ความรับผดิชอบหลกั (Owner) 

ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงใน

งานพยาบาลวชิาชีพ ปฏิบติังานท่ีตอ้งตดัสินใจหรือแกปั้ญหาท่ียาก และ ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 โดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  ดา้นการปฏิบติัการ  

 1.1. ปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูงตามมาตรฐานวชิาชีพ ในการใหก้ารพยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหไ้ดรั้บการดูแล

ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั 

งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

ปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูงตามมาตรฐาน

วชิาชีพ ในการใหก้ารพยาบาลแก่

ผูใ้ชบ้ริการ 

   เพื่อใหไ้ดรั้บการดูแลท่ีถูกตอ้ง

เหมาะสมและปลอดภยั 

อุบติัการณ์การใหบ้ริการผิด

คนร้อยละ0 

 

 1.2   คดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพท่ีซบัซอ้น และปรับปรุงบริการพยาบาล รวมทั้งการปรับใชก้ารบ าบดั 

เคร่ืองมือพิเศษ ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะของโรค เพื่อช่วยเหลือทางนิติวทิยาศาสตร์     ช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการปลอดภยัจาก

ภาวะท่ีคุกคามไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

   คดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพท่ี

ซบัซอ้น และปรับปรุงบริการพยาบาล 

รวมทั้งการปรับใชก้ารบ าบดั เคร่ืองมือ

พิเศษ ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะของโรค 

   เพื่อช่วยเหลือทางนิติวทิยาศาสตร์     

ช่วยใหผู้รั้บบริการปลอดภยัจากภาวะ

ท่ีคุกคามไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

  อตัราการคดักรองผดิพลาด ร้อย

ละ1  

 1.3. บนัทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัดา้นการพยาบาล เพื่อพฒันาคุณภาพการพยาบาล ใหต้อบ สนองต่อ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพยาบาล 

งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

   บนัทึก รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั

ดา้นการพยาบาล 

   เพื่อพฒันาคุณภาพการพยาบาล ให้

ตอบสนองต่อวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายของการพยาบาล 

  อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้น/

ภาวะวกิฤตขณะรอตรวจ  0  

 

1.4   ส่งเสริม ป้องกนั ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืน ๆ ทางดา้นสุขภาพท่ีเป็นปัญหาเฉพาะ

พื้นท่ี เพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชน 

งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

 ส่งเสริม ป้องกนั ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพ

ประชาชน หรือการบริการอ่ืน ๆ ทางดา้น

สุขภาพท่ีเป็นปัญหาเฉพาะพื้นท่ี 

เพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชน ร้อยละของผูป่้วย/ญาติมีความรู้

เก่ียวกบัความเจบ็ป่วย การดูแล

ตนเอง และการเฝ้าระวงัอาการ

ผดิปกติท่ีควรระวงั    
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2.  ดา้นการวางแผน  

          วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดบัส านกัหรือกอง 

และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย   ผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 

งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

  วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการ

ท างานตามแผนงานหรือโครงการของ

หน่วยงานระดบัส านกัหรือกอง และ

แกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน 

   เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย   ผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 

   ความส าเร็จของโครงการท่ี

เป็นไปตามเป้า ร้อยละ 70 

 3.  ดา้นการประสานงาน 

    3.1. ประสานการท างานร่วมกนัโดยมีบทบาทในการใหค้วามเห็นและค าแนะน าเบ้ืองตน้แก่สมาชิกในทีมงาน

หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว ้

งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

   ประสานการท างานร่วมกนัโดยมี

บทบาทในการใหค้วามเห็นและ

ค าแนะน าเบ้ืองตน้แก่สมาชิกในทีมงาน

หรือหน่วยงานอ่ืน 

    เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิ

ตามท่ีก าหนดไว ้

   จ  านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั

พฤติกรรมบริการของ

บุคลากรในหน่วยงาน ไม่เกิน 

1 ฉบบั/เดือน 

3.2. ใหข้อ้คิดเห็นหรือค าแนะน าเบ้ืองตน้แก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความ

เขา้ใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

   ใหข้อ้คิดเห็นหรือค าแนะน าเบ้ืองตน้แก่

สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

    เพื่อสร้างความเขา้ใจและความ

ร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

 

  จ  านวนการเขา้ร่วมประชุม

กลุ่มการพยาบาล อยา่งนอ้ย 6 

คร้ัง/ปี 

  4. ดา้นการบริการ  

      4.1  ใหบ้ริการวชิาการพยาบาลท่ีซบัซอ้น ท่ีสอดคลอ้งกบัภาวะสุขภาพของผูใ้ชบ้ริการและวตัถุประสงคข์อง

หน่วยงาน เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความรู้ สามารถดูแลตนเองได ้

งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

   ใหบ้ริการวชิาการพยาบาลท่ีซบัซอ้น ท่ี

สอดคลอ้งกบัภาวะสุขภาพของ

ผูใ้ชบ้ริการและวตัถุประสงคข์อง

หน่วยงาน 

   เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความรู้ สามารถ

ดูแลตนเองได ้

อตัราการกลบัมารับการรักษา

ดว้ยโรคเดิมภายใน7วนั 

 4.2. สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยทีางการพยาบาลแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลภายนอก 

เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

  สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ 

เทคโนโลยทีางการพยาบาลแก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลภายนอก 

   เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ ในการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

   บุคลากรไดรั้บการประชุม/

อบรม/สัมมนา/ดูงาน อยา่ง

นอ้ย 10 วนั/คน/ปี 

      4.3  พฒันาขอ้มูล จดัท าเอกสาร  คู่มือ ต ารา  ส่ือเอกสารเผยแพร่  พฒันาเคร่ืองมืออุปกรณ์  วธีิการ  หรือ

ประยกุตเ์ทคโนโลยเีขา้มาใช ้  เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาองคก์ร 
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งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

   พฒันาขอ้มูล จดัท าเอกสาร  คู่มือ ต ารา  

ส่ือเอกสารเผยแพร่  พฒันาเคร่ืองมือ

อุปกรณ์  วธีิการ  หรือประยกุต์

เทคโนโลยเีขา้มาใช้ 

   เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

พฒันาองคก์ร 

 

   บุคลากรเขา้ร่วมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/คน/

ปี 

 

การจดัการทรัพยากร 

ดา้นอาคารและสถานท่ีมีการจดัพื้นท่ีบริเวณโซนแยกเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือโดยมีการใหบ้ริการแบบ

เบด็เสร็จ ณ จุดบริการ มีแนวทางในการตรวจเม่ือมีผูป่้วยท่ีมีอาการและอาการแสดงสงสัยในโรควณัโรค เช่นการตรวจ

เสมหะ และChest X-ray  ก่อนท่ีจะรายงานแพทยเ์พื่อรับการตรวจรักษา โดยมีการก าหนดแพทยท่ี์รับผดิชอบตรวจ

ผูรั้บบริการโซนแยก จุดท่ีใหบ้ริการอยูบ่ริเวณโซนด่านหนา้ในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการโดยมีการแยกจุดการ

ใหบ้ริการเป็น2 จุด คือ จุดซกัประวติั และจุดหนา้ห้องตรวจซ่ึงจะท าหนา้ท่ีในการเรียกผูรั้บบริการเขา้ห้องตรวจ  การให้

ค  าแนะน าหลงัการตรวจ การใหค้  าแนะน ากรณีการส่งต่อ การรับผูป่้วยเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล เคร่ืองมือและอุป

กรณืท่ีมีอยูป่ระจ าหน่วยงาน ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัความดนัแบบดิจิตอล จ านวน 6  เคร่ือง แบบธรรมดา จ านวน 3เคร่ือง 

ส าหรับเด็กจ านวน 1เคร่ือง เคร่ืองวดัO2sat  จ านวน 3เคร่ือง (ส าหรับเด็กก าลงัอยูใ่นช่วงจดัหาทดแทนท่ีช ารุด) 

เคร่ืองใชส้ านกังานและเคร่ืองคอมพิวเตอร์บริเวณจุดซกัประวติัมีคอมพิวเตอร์จ านวน 5 เคร่ือง เคร่ืองprinter 

จ านวน2 เคร่ือง มีคอมพิวเตอร์และprinterประจ าหอ้งตรวจจ านวน6 เคร่ือง ไดมี้การตรวจสอบและบ ารุงรักษาโดย

เจา้หนา้ท่ีITก่อนการใหบ้ริการบริเวณจุดซกัประวติั หนา้หอ้งตรวจ หอ้งตรวจ และความพร้อมของอุปกรณ์ในห้อง

ตรวจทุกวนั มีระบบและแผนการจดัการทรัพยากรตามความจ าเป็นของหน่วยงาน โดยส ารวจความตอ้งการ และปัญหา 

อุปสรรคในการท างาน  โดยวางแผนขออนุมติัเบิกเคร่ืองมือใหพ้อใชง้านปีละ 1 คร้ัง มีการจดัสรรตามแผนงานและ

ความเร่งด่วนของการใหบ้ริการและ มีการประเมินปัญหาในการใชเ้คร่ืองมือ เช่น เคร่ืองมือไม่พอใช ้ จ าเป็นตอ้งยืมจุด

บริการอ่ืน  หรือการใชเ้คร่ืองมืออ่ืนทดแทน      มีระบบการตรวจสอบบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั มีการตรวจเช็คให้อยูใ่น

สภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา มีการจดัท าประวติัเคร่ืองมือแต่ละอยา่ง บนัทึกวนัรับของ ราคา งบประมาณท่ีได ้

ประวติัการช ารุด   ประวติัการส่งซ่อม   ตลอดทั้งมีการตรวจเช็คใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา เคร่ืองมือ
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ทางการแพทยมี์การส่งเพื่อรับการสอบเทียบเคร่ืองมือเป็นประจ าทุกปี กรณีมีการช ารุดจะจดัหาอุปกรณ์ส ารองมาใชง้าน

จากหน่วยงานใกลเ้คียงเช่น คลินิกพิเศษ งานจ่ายกลาง หอ้งอุบติัเหตุฉุกเฉิน 

มีระบบในการวางแผนจดัอตัราก าลงั การจดัสรรบุคลากรท่ีเหมาะสมตามปริมาณงาน โดยใชเ้กณฑว์เิคราะห์

ภาระงานของกองการพยาบาล โดยเฉล่ียความตอ้งการพยาบาลท่ีงานบริการผูป่้วยนอก  มีคู่มือการปฏิบติังาน /เอกสาร

ช้ีแจง แนวทางการปฏิบติังาน ตามต าแหน่งงานของบุคลากร ท่ีสอดคลอ้งกบัภาระงาน และมีระบบการมอบหมายงาน 

การติดตามก ากบั และประเมินผล การปฏิบติัการพยาบาล ครอบคลุมบุคลากรพยาบาลทุกระดบั รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมี

คุณสมบติัไม่ครบ โดยมีระบบพยาบาล พี่เล้ียง เป็นท่ีปรึกษาในการปฏิบติังาน 

มีระบบและแผนการพฒันาบุคลากร ทั้งก่อนประจ าการ และระหวา่งประจ าการ ท่ีส่งเสริม สมรรถนะและศกัยภาพท่ี

จ าเป็น ต่อการปฏิบติัการพยาบาล ตามมาตรฐานและการรักษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพ   โดย ก่อนประจ าการ  จะมีแผน

ปฐมนิเทศ และแผนฝึกอบรม โดยจดัท าหลกัสูตร การฝึกอบรม มอบหมายพยาบาลพี่เล้ียง  ดูแลนิเทศก ากบัและ

ประเมินผล  ระหวา่งประจ าการเป็นการ Training on the job และมีการประเมิน Training Need เพื่อเสริมความรู้ส่วน

ขาดในหน่วยงาน โดยดูจากเคร่ืองช้ีวดั การพฒันาคุณภาพ และการนิเทศงาน น ามาวางแผนการฝึก อบรม โดยก าหนด

ชัว่โมงกิจกรรมของเจา้หนา้ท่ีไม่นอ้ยกวา่ 3วนั/คน/ปี 

 ระบบการประเมินผลการพฒันาบุคลากร มี 2-ระบบ คือ  

  ระบบท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบติัการเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนแบบ 360องศาโดยมีการประเมินตนเอง 

ประเมินโดยผูร่้วมงาน และประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชา 

  ระบบท่ี 2เป็นการประเมิน Competency ภายหลงัการประเมิน น าผลการประเมินมาจดัท าแผนพฒันา

บุคลากรพยาบาล ตวัอยา่งเช่น พบวา่เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้ ทกัษะการน ากระบวนการพยาบาลไปใชแ้ละการบนัทึก

ทางการพยาบาล การคดักรอง มีการจดัอบรมเร่ืองดงักล่าวใหเ้จา้หนา้ท่ี เป็นตน้ 

 ก าหนดแนวทางการสร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรทุกระดบั โดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการพฒันางาน 

เช่น กิจกรรมขอ้เสนอแนะ , สนบัสนุนใหน้ าเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพ, ประชุมวชิาการโรงพยาบาล   

สนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานของโรงพยาบาล /กลุ่มการพยาบาล, จดัสวสัดิการภายใน
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หน่วยงาน เช่น เยีย่มกรณีเจบ็ป่วย    มีการช่วยเหลือเวลาญาติสายตรงเสียชีวติ และกิจกรรมสังสรรคปี์ใหม่    ให้รางวลั

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดีเด่นประจ าปี 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอ้บงัคบั 
1.พระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ฉบบัท่ี2 พ.ศ. 2540 
2.แนวทางปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพของบุคลากรทางการพยาบาล 
3.แนวทางปฏิบติัดา้นสิทธิผูป่้วยส าหรับบุคลากรทางการพยาบาล 
ความสัมพนัธ์  ภายใน-นอกองคก์ร  
แผนภูมิ    โครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนงาน 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล 

หวัหนา้งานผูป่้วยนอก 

พยาบาลวชิาชีพ 

พนกังานเปล 
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ผู้รับผลงำน ควำมต้องกำรของผู้รับผลงำน 

งานอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน 

- การประเมินสภาพผูป่้วย และส่งต่อขอ้มูลผูป่้วยถูกตอ้ง ครบถว้นผูป่้วยท่ีมี

อาการไม่คงท่ีควรมีพยาบาลมาส่งพร้อมแจง้รายละเอียดของผูป่้วย 

 

แพทย ์

  -  การบนัทึกการซกัประวติัครบถว้น   

- จดัเตรียมอุปกรณ์ในหอ้งตรวจพร้อมใชมี้ระเบียบ สะดวกใช้ 

-ช่วยอ านวยความสะดวกทัว่ไปเจา้หนา้ท่ีมีความพร้อมในการปฏิบติังาน

ตลอดเวลา 

งานหอ้งผา่ตดั - มีการอธิบายขั้นตอนการบริการ 

- การใหข้อ้มูลผูป่้วยก่อนลงนามในใบยนิยอมท าหตัถการ 

- ส่งต่อขอ้มูลครบถว้น 

  

  

งานผูป่้วยในชาย / หญิง - ขอ้มูลผูป่้วยก่อน Admit ครบถว้น ถูกตอ้ง 

 - ลงขอ้มูลใน OPD Card ครบถว้น พร้อมทั้งใส่แฟ้มท่ีสมบูรณ์ (ไม่มีใบแทน) 

 - ผูป่้วยอาการไม่คงท่ี มีเจา้หนา้ท่ีไปส่งทุกคร้ัง 

 - การประสานงานท่ีดี 
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ผู้รับผลงำน ควำมต้องกำรของผู้รับผลงำน 

งานหอ้งคลอด - คดักรองผูป่้วยไปรับบริการท่ีงานหอ้งคลอดไดถู้กตอ้ง 

   พร้อมแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีห้องคลอดทราบทางโทรศพัทก่์อนส่งผูป่้วย 

  

งานหน่วยจ่ายกลาง 
-ปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามแนวทางปฏิบติัการประสานงานเร่ืองการสั่งของน่ึงของ

หน่วยจ่ายกลาง  

  

  

งานทนัตกรรม - คดักรองผูป่้วยไปรับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรมไดถู้กตอ้ง  

 - แจง้ใหผู้ป่้วยไปรอรับบริการหนา้ห้องทนัตกรรมถูกท่ี- การประสารงานท่ีดี 

งานเภสัชกรรม 

- กรณีผูป่้วย แพย้า ใหเ้ขียนลงในช่องการแพย้าทุกคร้ัง 

- การประสานงานท่ีดี 

- ใบสั่งยาผูป่้วยนอนโรงพยาบาล ถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น 

เวชปฏิบติัชุมชนและ

ครอบครัว 
- การติดต่อประสานงานท่ีดี 

 - ขอ้มูลการส่งต่อถูกตอ้งครบถว้น/ขอ้มูลการดูแลท่ีต่อเน่ือง 
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 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ-  ผูมี้ส่วนไดส่้วน เสีย 

กลุ่มผู้ป่วย/ ผู้รับบริกำรที่

ส ำคัญ 

ควำมต้องกำร 

ผูรั้บบริการและญาติ 1.ไดรั้บบริการอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง ดูแลใหป้ลอดภยั ไม่มีภาวะแทรกซอ้น กรณีมี

ปัญหาเกิดข้ึนสามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที   

2.ไดรั้บทราบขอ้มูลและการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งสามารถกลบัไปดูแลตนเองท่ีบา้นได ้ 

3.  เจา้หนา้ท่ีมีความเป็นกนัเอง มีมนุษยส์ัมพนัธ์และพดูจาไพเราะ  สุภาพ  

กลุ่มท่ีตอ้งการการดูแลเป็น

พิเศษ  (เด็ก   ผูพ้ิการ ) 

1. เขา้ถึงบริการไดง่้าย (ช่องทางด่วน), ขอ้มูล/ค าแนะน าดา้นสุขภาพ,  

จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ญาติสามารถเขา้มากบัผูป่้วยหรือมีส่วนร่วมในการดูแล

ผูป่้วย 

2. ไดรั้บบริการอยา่งถูกตอ้ง ดูแลใหป้ลอดภยั ไม่มีภาวะแทรกซอ้น  

3.  เจา้หนา้ท่ีมีความเป็นกนัเอง มีมนุษยส์ัมพนัธ์และพดูจาสุภาพไพเราะ   

กลุ่มโรคเร้ือรัง 1.ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีครบถว้น ตลอดจนแนวทางการดูแลตนเอง 

2.ไดรั้บการนดัหมายในการมารับบริการ 

 3.ไดรั้บการตรวจรักษาตามมาตรฐานในการดูแล  

กลุ่มผูรั้บผลงานอ่ืน ๆ ความตอ้งการ 

เครือข่ายบริการสุขภาพ   

 

ตอ้งการการดูแลท่ีเช่ือมต่อกบัโรงพยาบาล,ไดรั้บบริการท่ีดี 

ดว้ย อธัยาศยัไมตรีท่ีดี, ความสะดวก รวดเร็วในการประสานงาน   

หน่วยงานราชการ 

 

ความสะดวก  รวดเร็วในการประสานงาน, ไดรั้บบริการท่ีดี   

ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี 

ชุมชน 

 

ไดรั้บบริการท่ีดี ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี, ขอ้มูลข่าวสารดา้น 

สุขภาพ, การพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม, การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

สถานศึกษา 

 

ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ, การบริการเชิงรุก แหล่งฝึกงาน 

ท่ีมีคุณภาพ 
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5. กลไกการส่ือสาร 

การส่ือสารภายในหน่วยงาน มีการส่ือสารโดยการก าหนดสัญลกัษณ์เม่ือมีการประเมินถึงสภาพของผุรั้บ

บริการท่ีมีอาการไม่คงท่ี หรือเร่งด่วนท่ีตอ้งใชค้วามรวดเร็ว โดยมีการประเมินตั้งแต่จุดประชาสัมพนัธ์ มีการแนบคิว

ช่องทางด่วนมากบัคิวของผูรั้บบริการ จะใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการในกลุ่มน้ีก่อน ทั้งในการส่งบตัรคิวท่ีห้องบตัร จุดซกั

ประวติั จุดหนา้ห้องตรวจ เพื่อเป็นการส่ือสารแก่เจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงาน  กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ จะไม่มีบตัรคิวในการ

ใหบ้ริการ เด็กอายตุั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน มีบตัรคิวเป็นสีเหลือง ซ่ึงในกลุ่มผูป่้วยเด็กและผูสู้งอายจุะไดรั้บการเรียก

คิวเขา้รับการตรวจรักษารองลงมาจากคิวช่องทางด่วน โดยทุกวนัในช่วงเชา้จะมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัคิวในการ

รับบริการแก่ผูม้ารับบริการใหท้ราบ และกรณีการเลือกตรวจกบัแพทยท่ี์ตอ้งการตรวจจะมีการช้ีแจงและ

ประชาสัมพนัธ์แก่ผูน้บับริการเก่ียวกบัการออกตรวจของแพทยก่์อนการใหบ้ริการ กรณีการส่ือสารแก่หน่วยงาน

ภายนอกไดแ้ก่ การประสานในการส่งต่อผูรั้บบริการในการส่งท าหตัถการจะมีใบสังเกตอาการแนบร่วมกบัใบpaper 

less ไปรับการฉีดยา หรือสังเกตอาการท่ีหอ้งฉีดยา/ท าแผล หรือเม่ือมีการส่งผูรั้บบริการไปตรวจรักษาท่ีหอ้งฉุกเฉินจะ

มีการโทรประสานขอ้มูลแก่เจา้หนา้ท่ีก่อนส่ง  มีการโทรประสานขอรถเข็นนัง่หรือเปลนอนเม่ือประเมินสภาพและ

อาการของผูป่้วย กรณีadmit ผูป่้วยตามจุดบริการต่างๆ จะมีการโทรประสานตามจุดท่ีผูป่้วยจะตอ้งเขา้พกัรักษาตวัตาม

ตึก ถึงอาย ุ อาการและอาการแสดง  สัญญาณชีพ แผนการใหก้ารรักษา และเม่ือมีค าสั่งในการรักษาของแพทยเ์ช่น การ

ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ X-ray การตรวจพิเศษ แพทยจ์ะเขียนในใบpaper less ส่ือสารแก่พยาบาลหนา้หอ้งตรวจ ใน

การใหค้  าแนะน าในการไปตรวจพิเศษ และกรณีการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการจะมีขอ้ตกลงในการส่งผูป่้วยกลบัมาหนา้

หอ้งตรวจเม่ือผลทางหอ้งปฏิบติัการมีขอ้มูลผลการตรวจแลว้ กรณีการส่งต่อผูป่้วยเพื่อติดตามเยีย่มประเมินท่ีบา้นจะมี

ใบส่งถึงปัญหาในการติดตามเยีย่มแก่ทีมเยีย่ม กรณีท่ีผุป่้วยสงสัยเร่ืองการแพย้าเม่ือมีการซกัประวติัวา่เคยแพย้า จะมี

บตัรสีชมพเูก่ียวกบัอาการและชนิดของยา ร่วมกบัการบนัทึกขอ้มูลลงประวติั และมีการทวนสอบโดยเภสัชกรและมี

การลงบนัทึกเร่ืองการแพย้าในประวติั 

1.2 ควำมท้ำทำยต่องำนบริกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก 

 : สภำพกำรแข่งขัน  

1. สภำพกำรแข่งขัน 
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โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัสงขลา ๔ แห่ง โรงพยาบาลตติยภูมิ ๒ แห่ง  โรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นท่ี

ใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเทพา สะบา้ยอ้ย และจะนะ เน่ืองจากมีผูรั้บบริการในเขตรอยต่อท่ีเลือกใชบ้ริการและกลุ่ม

ผูรั้บบริการในเขต ๕ ต าบลรอยต่ออ าเภอจะนะ–นาทว ีไดแ้ก่ ต าบลคู แค ท่าหมอไทร น ้าขาวและขนุตดัหวาย มีคลินิก

ท่ีเปิดใหบ้ริการจ านวน 11 แห่ง 

2. ปัจจัยส ำคัญทีท่ ำให้ประสบ ควำมส ำเร็จในกำรแข่งขัน 

1. ทีมน าระดบัสูงสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพ  โดยให้อ านาจ  หนา้ท่ีแก่ทีมและงานหอ้งผา่ตดัในการพฒันา

งาน  มีการติดตามความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง  ลงแกไ้ขปัญหาหนา้งาน 

2. บุคลากรมีความรู้   ความสามารถและมีความมุ่งมัน่สูงในการพฒันางานท่ีรับผิดชอบ     

 3. บุคลากรวชิาชีพเฉพาะทาง  ไดแ้ก่   แพทยเ์ฉพาะทางสาขาศลัยกรรมทัว่ไป อายรุกรรม เวชปฏิบติัครอบครัว 

พยาบาลเฉพาะทางระดบัปริญญาโททางดา้นบริการ  การบริหารและวฒิุบตัรเฉพาะทางดา้นการพยาบาล  พยาบาล

วสิัญญี พยาบาลเฉพาะสาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป  

 4. ทีมสหสาขาวชิาชีพครบถว้นและมีความร่วมมือท่ีดีในการจดับริการผูป่้วย 

 5. ความสัมพนัธ์ของบุคลากรดีทุกระดบั  ทั้งระดบัปฏิบติักบัปฏิบติั  ระดบับริหารกบัปฏิบติั     มีบรรยากาศ

ของความร่วมมือ   ความช่วยเหลือซ่ึงกนัละกนั   

6. ท่ีตั้งของโรงพยาบาลอยูเ่ป็นศูนยก์ลางใน  4  อ าเภอ  ท าใหผู้รั้บบริการเลือกรับบริการ 

7. ความสัมพนัธ์กบัองคก์รทอ้งถ่ินดีและผูน้ าทอ้งถ่ินเป็นท่ีปรึกษาภาคชุมชน 

8. สภาพคล่องทางการเงินดี  ท าใหเ้อ้ือต่อการจดัซ้ือ  จดัหาเคร่ืองมือ  จดัจา้งบุคลากร 

3. ปัจจัยแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลง  

การขยายบริการเป็นทุติยภูมิ 2.2   การปรับเปล่ียนนโยบายเนน้บริการลงสู่เครือข่ายชุมชน   มีการติดตาม 

ผลการด าเนินทุก 6 เดือน ท าใหส้ามารถปรับแผนงานไดเ้หมาะสม การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
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 ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ 

โรงพยาบาล ระยะเวลาในการรอคอย อตัราการคดักรองผิดพลาด ผลิตภาพ (Productivity)  

1. สมเด็จ ฯ นาทวี ไม่เกิน 60 นาที 0  

2. รพ.สิชล    

3. รพ .ระโนด    

 

5. ขอ้จ ากดัดา้น ขอ้มูลเชิง เปรียบเทียบ 

: ควำมท้ำทำย 

เป็นอ าเภอชายแดน/พื้นท่ีเส่ียงภยั  ระยะทางในการส่งต่อผูป่้วยไปโรงพยาบาลตติยภูมิ  60  กิโลเมตร   

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ : การขยายบริการ ความไม่สัมพนัธ์ของภาระงานกบัจ านวนบุคลากร,  อาคารสถานท่ี 

แออดั ไม่เพียงพอ,  จ  านวนผูรั้บบริการท่ีเพิ่มข้ึน และเม่ือแบ่งตามดา้นต่าง ๆ พบวา่ 

ด้ำนผู้รับบริกำร คือ ไดรั้บบริการดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ รวดเร็ว ปลอดภยั  ลดความเจ็บป่วย/ภาวะแทรกซอ้นท่ี

สามารถป้องกนัได ้ และสามารถดูแลตนเองได ้   มีความพึงพอใจ 

ด้ำนผู้ให้บริกำร  คือ  บุคลากรมีความรู้และทกัษะเชิงวชิาชีพ  มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  เป็นแบบอยา่ง

ดา้นสุขภาพ  มีความสุขและคุณภาพชีวติท่ีดี   

ด้ำนหน่วยงำน คือ บริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายและความเช่ือมัน่ศรัทธาของ

ประชาชน   

ด้ำนชุมชน คือ  ชุมชนเขม้แข็งและมีส่วนร่วม 

ความทา้ทายเชิงตามภารกิจ  ดา้นปฏิบติัการ   ดา้นทรัพยากรบุคคล ดงัตาราง  
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ประเด็นคุณภาพท่ี

ส าคญั/ความทา้ทาย 

เป้าหมาย/

วตัถุประสงค ์

ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ กิจกรรมพฒันา 

1.พฒันาคลินิกบริการ 

บริการท่ีถูกตอ้ง มี

มาตรฐาน 

 

การใหบ้ริการถูกตอ้ง 

มีมาตรฐาน 

ป้องกนัความผดิพลาด

ในการใหบ้ริการ 

1.อตัราความผดิพลาด

ในการจ าแนกและคดั

กรองประเภทผูป่้วย 

2..อตัราการใหบ้ริการ

ผดิพลาด /  ผดิคน 

 

1.พฒันาแนวทางการแยกประเภทผูป่้วย

และการคดักรองด่านหนา้ 

2.การระบุตวัช้ีบ่ง ผูรั้บบริการ 

3.การบริการผูรั้บบริการท่ีเส่ียงต่อการ

แพร่กระจายเช้ือ 

 

ผูรั้บบริการไดรั้บ

บริการท่ีรวดเร็ว 

 

ลดระยะเวลาในการรอ

คอย 

1.ระยะเวลารอรับ

บริการ(ตั้งแต่ท า

ประวติัผูรั้บบริการ

เสร็จจนกลบับา้น ) 

พฒันาระบบบริการเพื่อลดขั้นตอนใน

การรับบริการ 

ผูรั้บบริการไดรั้บ

บริการท่ีปลอดภยั 

ไม่เกิด

ภาวะแทรกซอ้น/ความ

ผดิพลาดขณะมารับ

บริการ 

1 อตัราการเกิดภาวะ

วกิฤตขณะรอตรวจ  

2.อตัราการเกิดการแพ้

ยาหลงัรับการรักษา 

 

การเฝ้าระวงัความเส่ียงในขณะรอรับ

บริการ 

ผูรั้บบริการมีความพึง

พอใจ 

เพิ่มระดบัความพึง

พอใจของผูรั้บบริการ 

1. คะแนนความพึง

พอใจของผูรั้บบริการ 

2. จ านวนขอ้ร้องเรียน

เก่ียวกบัพฤติกรรม

การใหบ้ริการท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการ 
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ประเด็นคุณภาพท่ี

ส าคญั/ความทา้ทาย 

เป้าหมาย/

วตัถุประสงค ์

ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ กิจกรรมพฒันา 

บริการของบุคลากร

ผูป่้วยนอก 

3. ความศรัทธาเช่ือมัน่

ของผูรั้บบริการ 

ผูรั้บบริการไดรั้บการ

พิทกัษสิ์ทธิ 

ไม่มีขอ้ร้องเรียนการ

ละเมิดสิทธ์ิ 

1. จ  านวนขอ้ร้องเรียน

เก่ียวกบัการถูกละเมิด

สิทธิ 

การตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียน 

สามารถดูแลตนเองได ้ ลดการกลบัมารับการ

รักษาซ ้ าดว้ยโรคเดิม 

1.อตัราการกลบัมา

รักษาซ ้ าภายใน 48ชม 

2. อตัราการกลบัมา

รักษาซ ้ าภายใน 7วนั 

ใหบ้ริการรูปแบบคลินิกเฉพาะโรคใน

กลุ่มโรคเร้ือรัง 

 

2.พฒันาระบบ

สารสนเทศ 

-  เพื่อให้เวชระเบียนมี

ความครอบคลุม 

ครบถว้นสมบูรณ์และ

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การส่ือสารใหที้ม

สุขภาพเพื่อการดูแลท่ี

ต่อเน่ืองและยงัใชเ้ป็น

ขอ้มูลทางกฎหมายได ้

 

-  ร้อยละความ

สมบูรณ์ของเวช

ระเบียน เกณฑ์

มากกวา่ร้อยละ 80   

ระบบการบนัทึกขอ้มูลทางการพยาบาล 
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 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี 
20 ม.1 ถนนนาทว-ีประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 

วธีิปฏิบติังาน  : การจดัล าดบัและเรียกผู้รับบริการเข้าห้อง
ตรวจ 
รหสัเอกสาร: WI-OPD – 06 VERSION:1.0 
วนัท่ีบงัคบัใช:้ : 1 ตุลาคม 2564 หนา้ท่ี:   2   ของ 2  

 

วธีิปฏิบัตงิาน 
เร่ือง การจัดล าดับและการเรียกผู้รับบริการเข้าห้องตรวจ 

วตัถุประสงค์ 

  เพือ่การจดัล าดบัและเรียกผู้รับบริการเข้าห้องตรวจเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั  
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
        1. พยาบาลหนา้หอ้งตรวจรับใบ Paper less  จากผูรั้บบริการหลงัจากท่ีไดรั้บการซกัประวติัจากจุดซกัประวติั 
มีการเรียงตามล าดบัคิวการตรวจ ตามนนวทางการจ านนกการบริการ ( คิวช่องทางด่วน  ,ผูสู้งอาย ุไม่มีคิวในการ
ใหบ้ริการ , คิวตรวจทัว่ไป คิวสีฟ้า , คิวผูรั้บบริการคลินิกโรคเร้ือรัง DM, HT) 

2.การจดัล าดบัผูป่้วยเขา้หอ้งตรวจ 
  2.1 ผูป่้วยประเภทท่ี 1 คือผูป่้วยท่ีมีอาการไม่คงท่ีตามเง่ือนไขการคดักรอง WI – OPD - 05  พิจารณาให้
การรับเขา้ตรวจก่อน 
       ประเภทท่ี 2 รอไดใ้หเ้รียกตามล าดบัคิวในการรอรับบริการ 

2.2 ผูป่้วยท่ีมาตรวจตามนดั กรณีท่ีส่ง LAB , x-ray ก่อนพบนพทย ์ใหต้รวจสอบความเรียบร้อยนละ
ความครบถว้นของการตรวจทาง LAB , x-ray   พิจารณาใหพ้บนพทยท่์านเดิม นต่ถา้นพทยท่์านนั้นไม่ไดม้า
ตรวจ ส่งพบนพทยท่์านอ่ืนไดต้ามความเหมาะสม( กรณีท่ีไม่ระบุนพทยใ์นใบนดัใหส่้งตรวจนพทยท่ี์ออก
ตรวจ  กรณีท่ีระบุพบนพทยใ์หส่้งพบนพทยท่์านเดิม   ) 

2.3 ผูป่้วยท่ีส่งตรวจจากนผนกอ่ืน เพื่อพบนพทย ์ใหพ้ิจารณาเขา้ตรวจตามความเหมาะสม ตรวจสอบ
ประวติัวา่มีการบนัทึกประวติั สญัญาณชีพครบถว้นหรือไม่   กรณีท่ีพบวา่มีอาการไม่คงท่ี   พิจารณาใหเ้ขา้รับ 
การตรวจรักษาก่อน   
3. การเรียกช่ือผูรั้บบริการเขา้หอ้งตรวจ  

3.1 การเรียกผูป่้วย เขา้หอ้งตรวจ ใหเ้รียกช่ือ – สกลุ 1-2คร้ัง พร้อมทั้งถามซ ้ าวา่ ช่ือ –สกลุ นละอาย ุ ใน
การเรียกช่ือเขา้หอ้งตรวจ  

ผูใ้หญ่      นาย, นาง, นางสาว   ใหเ้รียกนทนวา่  คุณ 
เด็ก                                             ใหเ้รียก ด. ญ . , ด. ช. น าหนา้ ช่ือ 

       กรณีผูรั้บบริการนจง้ความตอ้งการในการเลือกตรวจกบันพทย ์ท่ีตอ้งการตรวจ ใหเ้รียกช่ือเขา้ 
หอ้งตรวจตามล าดบัคิว  กรณีเรียกช่ือไม่มีผูรั้บบริการ นยกนฟ้มออก นละท าการเรียกซ ้ าอีกคร้ังเม่ือ 15นาที
ต่อมาหรือเม่ือมีการสอบถามคิวรับบริการ 

    4. เม่ือผูรั้บบริการรับการตรวจรักษาจากนพทยก์รณีท่ีนพทยใ์หก้ารรักษาพร้อมใหย้ากลบับา้น น าเวชระเบียนมา
ใหน้ก่พยาบาลหนา้หอ้งตรวจ   ซ่ึงพยาบาลจะตรวจสอบพร้อมใหค้  านนะน านก่ผูรั้บบริการ  กรณีมีใบนดั มีการนดั
มาเพื่อเจาะ LAB, X -ray จะใหค้  านนะน าในการเตรียมความพร้อมในการมารับบริการในคร้ังต่อไป 

กรณีมีหตัถการหรือมียาฉีดจะใหผู้รั้บบริการถือนฟ้มเวชระเบียน ไปยงัหอ้งยา นละหลงัจากรับยาจะไป
ท าหตัถการหรือฉีดยาท่ีหอ้งฉุกเฉิน 



 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี 
20 ม.1 ถนนนาทว-ีประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 

วธีิปฏิบติังาน  : การจดัล าดบัและเรียกผู้รับบริการเข้าห้อง
ตรวจ 
รหสัเอกสาร: WI-OPD – 06 VERSION:1.0 
วนัท่ีบงัคบัใช:้ : 1 ตุลาคม 2564 หนา้ท่ี:   2   ของ 2  

 
5. กรณีท่ีนพทยมี์ค าสัง่ใหผู้รั้บบริการตรวจวนิิจฉยัเพ่ิมเติม  นพทยจ์ะป้อนขอ้มูลลงในระบบ Hos. xp ผูรั้บบริการ
จะน านฟ้มเวชระเบียนไปรับบริการต่าง  เช่นตรวจทางหอ้งปฏิบติัการณ์  ,X-ray , EKG, ตรวจภายใน   เม่ือ
ผูรั้บบริการออกจากหอ้งตรวจพยาบาลหนา้หอ้งตรวจจะใหค้  านนะน าในการไปตรวจ ซ่ึงนพทยจ์ะเขียนระบุ 
รายละเอียดของการส่งตรวจบนบตัรคิว  เม่ือผูรั้บบริการไดผ้ลการตรวจท่ีนพทยส์ัง่พยาบาลหนา้หอ้งตรวจ
ตรวจสอบความครบถว้น อีกคร้ังก่อนส่งเขา้พบนพทยท่์านเดิม  หลงัจากใหก้ารตรวจรักษานพทยใ์หน้ฟ้มเวช
ระเบียนนก่ผูรั้บบริการ ออกจากหอ้งตรวจเพ่ือยืน่นฟ้มเวชระเบียนนก่พยาบาลหนา้หอ้งตรวจอีกคร้ัง  พยาบาลหนา้
หอ้งจะท าการตรวจสอบ ไม่มีใบนดั ใหน้ าใบสัง่ยารับยาหอ้งจ่ายยา กรณีมีใบนดัใหค้  านนะน าในการมาตามนดั
คร้ังต่อไป    กรณีมีหตัถการ ฉีดยา หรือท านผล ใหผู้รั้บบริการน านฟ้มเวชระเบียนไปยืน่หอ้งจ่ายยา นละท า
หตัถการต่าง ท่ีหอ้งฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี 
20 ม.1 ถนนนาทว-ีประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 

วธีิปฏิบติังาน  : การตรวจสุขภาพแรงต่างดา้วและการข้ึน
ทะเบียน 
รหสัเอกสาร: WI-OPD -08 VERSION:1.0 
วนัท่ีบงัคบัใช:้ :1 ตุลาคม 2564 หนา้ท่ี:   1    ของ 2 

 

วธีิปฏิบัตงิาน 
เร่ือง การตรวจสุขภาพแรงต่างด้าวและการขึน้ทะเบียน 

วตัถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูป้ฏิบติังาน  ใหบ้ริการในแนวทางเดียวกนั 

ค าจ ากดัความ 
 เพื่อการด าเนินการตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้วและจดัท าประกนัแรงงานต่างดา้วเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั     
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

1. มีการติดต่อจากหน่วยงานภายนอกในการตรวจสุขภาพของแรงานต่างดา้วโดยนายจา้งของแรงงานเป้น
ผูติ้ดต่อในการมาตรวจสุขภาพของแรงงาน 

2.  จดัระบบนดัในการเขา้รับการตรวจสุขภาพโดยใหน้ายจา้งมาจองวนัท่ีมารับการตรวจ รับตรวจวนัละ
15 ราย  และน าแบบฟอร์มของแรงงานไปกรอกขอ้มูล เพ่ือน าส่งแรงงานจงัหวดั เม่ือตรวจสุขภาพ 

3. มีการก าหนดการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการและ การปฏิบติัตามขั้นตอนการมารับบริการ  มีการก าหนด
ระยะเวลารับบตัร 11.00น ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีในการใหบ้ริการทุกจุดบริการ  

4. ชัง่น ้ าหนกั  วดัส่วนสูง วดัความดนัโลหิต  บนัทึกรายละเอียดในแบบฟอร์ม 
เพศหญิง 

          มีการตรวจ UPT   ตรวจสอบการตั้งครรภก่์อน   การใหย้าทานยาถ่ายพยาธิ   X-RAY( กรณีตั้งครรภง์ด           
การทานยาและ X-RAY)  

        ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดแ้ก่ ตรวจหา Amphetamine ,หาเทา้ชา้ง,หาเช้ือกามโรค                        

        เพศชาย     
         ทานยาถ่ายพยาธิ   ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดแ้ก่ ตรวจหา Amphetamine หาเทา้ชา้ง,หาเช้ือกามโรค                        
         ตรวจ X- ray ทุกราย 
5. เม่ือรับการตรวจครบถว้นพบแพทยเ์พื่อแจง้ผลการตรวจ พร้อมลงบนัทึกผลการตรวจสุขภาพใน

แบบฟอร์ม กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งรับการรักษาแพทยมี์แผนการรักษา และนดัมาประเมินซ ้ า หรือรับการ
รักษาอยา่งต่อเน่ือง ในรายท่ีมีผลการตรวจท่ีผิดปกติ( ไม่รับประกนัสุขภาพ)   

6. น าใบสัง่ยาใหแ้รงงานช าระเงินค่าตรวจสุขภาพ และค่าประกนัตน ราคา 1,300 บาท ช าระท่ีหอ้งจ่ายเงิน
พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน 

7. รวบรวมผลการตรวจใส่ซองปิดผนึกใหน้ายจา้งน าส่งแรงงานจงัหวดั 
8. ออกใบนดัใหน้ายจา้งมารับบตัรประกนัสุขภาพหลงัจากการตรวจ 2 อาทิตย(์ ออกโดยหน่วยสิทธิ )

ในช่วงท่ีบตัรประกนัสุขภาพอยูใ่นระหวา่งการจดัท า  แรงงานสามารถน าใบเสร็จท่ีทางโรงพยาบาล
ออกใหใ้ชแ้ทนบตัรประกนัสุขภาพ ภายใน 2 อาทิตย ์หลงัรับการตรวจสุขภาพซ่ึงจะระบุวนัเดือนปี ท่ี
สามารถใชแ้ทนบตัรประกนัสุขภาพ เม่ือมารับการรักษาท่ี รพ. 



 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี 
20 ม.1 ถนนนาทว-ีประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 

วธีิปฏิบติังาน  : การตรวจสุขภาพแรงต่างดา้วและการข้ึน
ทะเบียน 
รหสัเอกสาร: WI-OPD -08 VERSION:1.0 
วนัท่ีบงัคบัใช:้ :1 ตุลาคม 2564 หนา้ท่ี:   1    ของ 2 

 

 
ช่วงสถานการณ์co –vid  มีการนดัมาswab เพ่ือหาเช้ือไวรัสโคโรน่า ก่อน แลว้นดัมาตรวจสุขภาพซ ้ าอีกคร้ัง 
พร้อมออกใบรับรองแพทย ์และรับรองผลการตรวจ CO-VID 
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วธีิปฏิบัตงิาน 
 

เร่ือง การพิทกัษสิ์ทธิผู้ป่วย 
จดัท าโดย  นางสุพตัรา              โกศล ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพ 7 
ตรวจสอบโดย  นางสุภาณี  เพง็เขียว ต าแหน่ง  หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล 
 (นาย)  
ทบทวนโดย   ต าแหน่ง    
 (                                )  
อนุมติัโดย   ต าแหน่ง  ผูแ้ทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR) 
 (นายสมชาย         สิริวณิชชยั)  

 

บันทกึการแก้ไข 

VERSION แก้ไขคร้ังที่ วนัทีม่ีผลบังคับใช้ ผู้รับผดิชอบ หน้าที่แก้ไข รายละเอยีดการแก้ไข 
1.0 

 
 
 
 
 

0    ประกาศใชค้ร้ังแรก 
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วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหบ้ริการและพิทกัษสิ์ทธิแก่ผูรั้บบริการไปแนวทางเดียวกนั 
 

ค าจ ากดัความ  
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการพิทกัษ์สทิธิของผู้ ป่วย มีแนวทางดงันี ้
 

สิทธิข้อที ่1 ผูป่้วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานท่ีจะไดรั้บบริการดา้นสุขภาพตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
การปฏบิัต ิ

1) ให้การพยาบาลผู้ป่วยอย่างครอบคลมุ ทัง้ทางร่างกาย จิตสงัคม 
2) ให้การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล 
3) ให้การตอ้นรับผูป่้วยทุกรายดว้ยอธัยาศยัอนัดี ให้ค  าแนะน าเร่ืองสถานท่ี ก าหนดการ 

และการปฏิบติัตวัในหอผูป่้วย ด้วยการมอบหมายผูรั้บผิดชอบในแต่ละเวรท าหน้าท่ี
ปฐมนิเทศ และญาติเม่ือแรกรับ 

4) ตรวจเยี่ยมท่ีเตียงผูป่้วยจากทีมสุขภาพอยา่งสม ่าเสมอ กร่ิงกดเรียก เม่ือผูป่้วยมีความไม่
สุขสบายทั้งร่างกาย และจิตใจ 

5) สอน และให้ค  าแนะน าการปฏิบัติตนแก่ผูป่้วยทุกรายอย่างต่อเน่ือง ตั้ งแต่แรกรับ
จนกระทัง่กลบับา้น 

6) ป้องกนัผูป่้วยไม่ใหเ้กิดการติดเช้ือ และใหก้ารฟ้ืนฟูร่างกายผูป่้วย เพื่อไม่ใหเ้กิด
ภาวะแทรกซอ้น 

7) ประสานงานช่วยเหลือ ในกรณีผูป่้วยไม่มีเงินช าระค่ารักษาพยาบาล 
 

สิทธิข้อที่2 ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะได้รับบริการจากผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มี การเลือก
ปฏิบติั เน่ืองจากมีความแตกต่างดา้นฐานะ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลทัธิการเมือง เพศ อาย ุ
และลกัษณะของความเจบ็ป่วย 
การปฏบิัต ิ

1) ปฏิบติัการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล โดยไม่เลือกปฏิบติัว่าจะเป็นผูป่้วยพิเศษ หรือ
สามญั 

2) ไม่เลือกปฏิบติัต่อผูป่้วยตามลกัษณะของความเจ็บป่วยท่ีขดัต่อ ความเช่ือเจตคติ / ทศันคติ 
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ของการพยาบาลผูดู้แล เช่น ผูป่้วยท่ีท าแทง้โดยเจตนา ผูป่้วยท่ีกินยาฆ่าแมลงเพื่อฆ่าตวัตาย 
ผูป่้วยท่ีไดรั้บอุบติัเหตุจากการด่ืมสุรา หรือผูป่้วยท่ีติดเช้ือ HIV เป็นตน้ บุคลากรทีมสุขภาพ
ทุกคนตอ้งปฏิบติัต่อผูป่้วยดว้ยความสุขภาพ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามมาตรฐานการ
พยาบาล เช่นเดียวกบัปฏิบติัต่อผูป่้วยท่ีมาดว้ยสาเหตุความเจบ็ป่วยอ่ืนๆ 

 
สิทธิข้อที่ 3 ผูป่้วยท่ีมาขอรับบริการดา้นสุขภาพมีสิทธิท่ีจะได้รับทราบขอ้มูลอย่างเพียงพอ  และ
เข้าใจชัดเจนจากผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อให้ผูป่้วยสามารถตดัสินใจในการยินยอม 
หรือไม่ยนิยอม ใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพปฏิบติัต่อตน เวน้แต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือ
จ าเป็น 
การปฏิบัติ 

1) ใหข้อ้มูลดา้นการรักษาแก่ผูป่้วย และญาติในขอบเขตวชิาชีพ อยา่งชดัเจน 
2) เปิดโอกาสใหซ้กัถามก่อนใหผู้ป่้วยเซ็นยนิยอมการรักษา 
3) ติดต่อประสานงานในกรณีท่ีผูป่้วยตอ้งการพบแพทยผ์ูรั้บผิดชอบ 
4) ใหโ้อกาสผูป่้วยแสดงความเห็น และเขา้ร่วมปรึกษากบัทีมสุขภาพก่อนท่ีจะตดัสินใจ 
5) เลือกวธีิการรักษา 
6) ใหโ้อกาสผูป่้วยเลือกรูปแบบวธีิการ หรือวธีิการพยาบาลท่ีผูป่้วยจะไดรั้บ 
7) อธิบายใหผู้ป่้วยทราบทุกคร้ังก่อนใหก้ารรักษาพยาบาล 
8) บอกวธีิสังเกตอาการท่ีอาจจะเกิดอนัเป็นผลจากการใหก้ารรักษาพยาบาล 
9) ตรวจสอบขอ้มูลการรับรู้ของผูป่้วยวา่เขา้ใจถูกตอ้ง ดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย 
10) รับฟังปัญหา ความคิดเห็น ความต้องการ และตอบข้อซักถามของผูป่้วยด้วยใจท่ี

ปราศจากอคติ โดยไม่แสดงสีหนา้ หรือท่าทางร าคาญ 
 
สิทธิข้อที่ 4 ผูป่้วยท่ีอยู่ในภาวะฉุกเฉินเส่ียงต่ออนัตรายถึงชีวิต มีสิทธิท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ
รีบด่วนจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพโดยทนัท่ี ตามความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ค  านึงวา่ผูป่้วย
จะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ 
การปฏิบัติ 

1) 1) เม่ือพบผูป่้วยอยูใ่นภาวะเส่ียงต่ออนัตรายตอ้งให้ความช่วยเหลือโดยไม่มีขอ้แมใ้ดๆ     
ทั้งส้ิน อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือรีบด่วนจะตอ้งค านึงความจ าเป็นแก่กรณีด้วยมิใช่
แฝงดว้ยประโยชน์ทางดา้นการเงิน 
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2) หน่วยงานตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิต ให้พร้อมปฏิบติัการ
เสมอ 

3) จดัใหมี้การทบทวนปรับปรุงขั้นตอน วธีิช่วยชีวติอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อสามารถช่วยเหลือ 
ผูป่้วยไดท้นัเวลา 

4) จดัให้มีผูรั้บผดิชอบการช่วยเหลือผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะฉุกเฉินในหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดเวลา 

 
 
สิทธิข้อที ่5 ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบช่ือ สกุล และประเภทของผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพ ท่ี
เป็นผูใ้หบ้ริการแก่ตน 
การปฏิบัติ 

1) ท าความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งบุคลากรในทีมสุขภาพถึงบทบาท และหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
2) แนะน าตวั และบุคลากรทีมสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูป่้วย และญาติก่อนใหบ้ริการตาม 
1) ความเหมาะสม 
2) สร้างวฒันธรรมในการแนะน าตนเองทุกคร้ังก่อนใหก้ารพยาบาล 
3) ปัก หรือติดบตัร ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งท่ีถูกตอ้งของบุคลากรทุกประเภท ใหม้องเห็นได ้
4) ชดัเจน และอ่านง่าย 
5) ในหอผูป่้วยนอก / ผูป่้วยใน / ผูป่้วยฉุกเฉิน มีแผนภูมิแสดงสายงานบงัคบับญัชาพร้อม

ติดรูป ช่ือ สกุล และต าแหน่งไวห้นา้หน่วยงาน 
6) ในหอผูป่้วยนอก / ผูป่้วยใน / ผูป่้วยฉุกเฉิน : เขียนช่ือ สกุล แพทย ์บุคลากร พยาบาล 

และประเภทของผู ้ประกอบวิชาชีพอ่ืนท่ีรับผิดชอบในแต่ละเวร ไวใ้นสถานท่ีท่ี
มองเห็นเด่นชดั 

7) หอผูป่้วยใน: ติดป้ายช่ือแพทยเ์จา้ของไขไ้วทุ้กเตียง และหนา้หอ้งผูป่้วยทุกหอ้ง 
8) หอผูป่้วยนอก ติดป้ายช่ือแพทยเ์วรท่ีออกตรวจหนา้หอ้งตรวจโรค / โตะ๊ตรวจ ใหผู้ป่้วย

มองเห็นเด่นชดั 
 
สิทธิข้อที่ 6 ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะขอความเห็นจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพอ่ืน ท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริการ
แก่ตน และสิทธิในการขอเปล่ียนผูใ้หบ้ริการ และสถานบริการได ้
การปฏิบัติ 
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1) เป็นตวัแทนผูป่้วย และญาติในการเรียกร้องสิทธิ หากผูป่้วยไดรั้บบริการท่ีไม่มีคุณภาพ
2) ใหก้ารพยาบาลผูป่้วยอยา่งดี แมผู้ป่้วยจะปฏิเสธรับการรักษาจากหน่วยงานของท่าน 

2) ให้ความช่วยเหลือประสานงาน เม่ือผูป่้วยแจง้ความจ านงขอเปล่ียนผูใ้ห้บริการหรือ
สถานบริการ 

3) ให้ขอ้มูลผูป่้วยในการเลือกผูใ้ห้บริการ หรือสถานบริการท่ีผูป่้วยประสงคจ์ะถูกส่งไป
รักษาต่อ โดยใจท่ีปราศจากอคติ และค านึงถึงผลประโยชน์เป็นส าคญั 

4) แจง้ให้ผูป่้วย หรือญาติทราบวา่ ผูป่้วยสามารถจะกลบัมารับบริการจากหน่วยงานของ
ท่านไดต้ลอดเวลา โดยจะไม่เกิดผลกระทบใดๆ ในการรักษาพยาบาล 

5) ใหผู้ป่้วย หรือญาติท่ีมีสิทธิในการดูแลผูป่้วย ลงนามในเอกสารวา่ไม่สมคัรอยู ่หลงัจาก
ได้รับค าบอกกล่าวของแพทย ์และพยาบาล และเขา้ใจถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนอย่าง
ละเอียด เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการฟ้องร้องวา่ละเลยผูป่้วยทั้งท่ีอยูใ่นภาวะอนัตราย 

 

สิทธิข้อที่ 7 ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะได้รับการปกปิดข้อมูลเก่ียวกับตนเองจากผูป้ระกอบวิชาชีพด้าน       
สุขภาพ โดยเคร่งครัด เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากผูป่้วย หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
การปฏิบัติ 

1) ผูป่้วยทุกรายได้รับการรักษาความลับเก่ียวกับข้อมูลการเจ็บป่วยของตน เวน้แต่จะ
ไดรั้บความยนิยอมจากผูป่้วย หรือเม่ือเจา้พนกังานตอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ี 

2) อภิปรายขอ้มูลผูป่้วยเฉพาะผูร่้วมทีมสุขภาพและเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รักษาพยาบาล 

3) ไม่น าเร่ืองผูป่้วยมาถกเถียง หรือวิจารณ์ใหผู้อ่ื้นไดย้นิ โดยเฉพาะในท่ีสาธารณะ 
4) จดัสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการให้ค  าปรึกษา หรือแนะน าแก่ผูป่้วย 
5) ไม่วางแฟ้มประวติั หรือเขียนช่ือโรคไวท่ี้ปลายเตียง / หน้าห้องผูป่้วย เพราะข้อมูล

ความเจบ็ป่วยอาจมีผลเสียหายต่อผูป่้วย หรือครอบครัว 
6) ไม่ตอบขอ้มูลดา้นการรักษาพยาบาลของผูป่้วยทางโทรศพัท์ หรือพิจารณาตรวจสอบ

ใหแ้น่ใจก่อนใหข้อ้มูล 
7) จดัเก็บรายงานผูป่้วยไวเ้ป็นสัดส่วน และทบทวนระเบียบการหยิบยืมแฟ้มประวติั /     

เวชระเบียนผูป่้วย เม่ือมีการส่งไปให้ค  าปรึกษา / การส่งต่อ หรือการน าไปเพื่อใช้ใน
การศึกษา 
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8) จดัท าระเบียบการขอส าเนาเวชระเบียนของผูป่้วย หรือการแจง้ข้อมูลของผูป่้วยต่อ
บุคคลท่ีสาม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัแก่บุคลากรในหน่วยงาน และป้องกันการน า
ความลบัของผูป่้วยไปใชใ้นทางเส่ือมเสียแก่ผูป่้วย หรือครอบครัว  

 

สิทธิข้อที่ 8 ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลอยา่งครบถว้น ในการตดัสินใจเขา้ร่วม หรือถอนตวัจาก
การเป็นผูถู้กทดลองในการท าวจิยัของผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพ 
การปฏิบัติ 

1) จดัตั้ งคณะกรรมการหรือหน่วยงานในโรงพยาบาล ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการวิจยั / 
ทดลอง ท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลท่ีเป็นของผูป่้วย เพื่อไม่ให้ผูป่้วยไดรั้บ
อนัตราย หรือถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

2) ให้ขอ้มูลรายละเอียดท่ีช่วยให้ผูป่้วยตดัสินใจเขา้ร่วมการวิจยั / การทดลอง และเคารพ
ในการตดัสินใจของผูป่้วย 

3) ช้ีแจงให้ผูป่้วยทราบว่าผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะตอบรับ หรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจยั / 
ทดลอง โดยยืนยนัว่าจะไม่มีผลใดๆ ต่อคุณภาพการรักษาพยาบาล และการดูแลท่ีจะ
ไดรั้บ 

4) บอกให้ผูป่้วยทราบถึงวตัถุประสงค ์วิธีการ ระยะเวลา ขอบเขต การวจิยั / ทดลอง อยา่ง
ชดัเจน 

5) อธิบาย ตอบขอ้ขอ้งใจ ให้ขอ้มูลภาวะแทรกซ้อน หรืออนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจน
วธีิการปฏิบติัตนระหวา่งหรือหลงัท าการวจิยั / ทดลอง 

6) ไม่เปิดเผย ช่ือ ท่ีอยู ่ขอ้มูลของผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมการวจิยั / ทดลอง 
 

สิทธิข้อที่ 9 ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล เฉพาะตน ท่ีปรากฎใน
เวชระเบียนเม่ือร้องขอ ทั้งน้ีขอ้มูลดงักล่าวตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตวัของบุคคลอ่ืน 
การปฏิบัติ 

1) หน่วยงานจดัประชุม และหาข้อตกลงร่วมกันถึงแนวทางปฏิบัติในการให้ข้อมูล
เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล วา่ขอ้มูลใดเปิดเผยไม่ได ้และใครเป็นผูรั้บผดิชอบในการให้
ขอ้มูลแก่ผูป่้วย และญาติ 

2) ผูป่้วยมีสิทธิจะทราบ และขอดูผลการวินิจฉัยโรค ผลการตรวจร่างกาย และผลการ
ตรวจทางหอ้งทดลองของตนได ้
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3) กรณีแพทยว์นิิจฉยัวา่ผูป่้วย ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือตอ้งให้การรักษาพยาบาล ดว้ยวิธี
พิเศษท่ีอาจเส่ียงต่อภาวะสุขภาพ ด้านร่างกาย หรือจิตใจ พยาบาลควรประเมินความ
พร้อมของผูป่้วยก่อนแจง้ขอ้มูล 

4) อธิบายใหผู้ป่้วยทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย 
5) ผูป่้วยสามารถเป็นผูท่ี้ขอข้อมูลของผูป่้วยต่อบุคคลท่ีสาม เช่นการสมัครงาน การ

ประกนัชีวติ หรือการประกนัสุขภาพ 
6) ตรวจสอบการยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลของผูป่้วยต่อบุคคลท่ีสาม เช่น การสมคัรงาน 

การประกนัชีวติ หรือการประกนัสุขภาพ 
7) ไม่น าเร่ืองราวของผูป่้วยไปเปิดเผยต่อส่ือมวลชน ถ้าจ าเป็นตอ้งไม่เปิดเผยช่ือผูป่้วย 

หรือปิดส่วนของใบหน้าท่ีจะท าให้ผูอ่ื้นจ าได ้โดยตอ้งได้รับความยินยอมจากผูป่้วย
ก่อนเช่นกนั 

 

สิทธิข้อที่ 10 บิดา มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม อาจใชสิ้ทธิแทนผูป่้วยท่ีเป็นเด็กอายุยงัไม่เกิน
สิบแปดปีบริบูรณ์ ผูบ้กพร่องทางกาย หรือจิต ซ่ึงไม่สามารถใชสิ้ทธิดว้ยตนเอง 
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โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
แนวทางปฏิบัติและวิธีการจัดการศพมุสลิม 

ที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ปรับปรุง 01/11/2564 

------------------------ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติและ

วิธีการจัดการศพไทยพุธที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ดังนี้ 
1. เมื่อมีผู้ป่วยเสียชีวิต หัวหนา้เวรรายงานผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ดังนี้ 

- ผู้อ านวยการ รพ สมเด็จฯนาทวี นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ 087-9053625  
- หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พว.สุภาณี เพ็งเขียว 089-6573339 
- หัวหน้างานควบคุมการติดเชื้อ ICN พว.สุวิภา จันทร์รัตน์ 081-22756102  
- โทรแจ้งญาติ เพ่ือให้เตรียมความพร้อมเรื่องโลงศพ และเอกสารประกอบการแจ้งตายและ

การขอรับศพ 
- โทรแจ้งมูลนิธิอริโย 074 – 371123 เพื่อด าเนินการประสานวัดนาทวี ในการจัดเตรียมเมรุ

และเคลื่อนย้ายศพไปยังเมรุ 
2. เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข 3 คน เข้าจัดการศพ ในห้องแยกโรคโดยสวมใส่ชุด Full PPE  
3. ถอดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งหมดออกจากผู้ตาย ยกเว้น ท่อ สาย และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

ที่สัมผัสกับทางเดินหายใจและปอดของผู้ตาย 
4. ใช้ส าลีก้อนชุบ 0.5% Hypochlorite solution อุดในรูจมูก ช่องปาก และปลายเปิดของท่อต่าง ๆ 

รวมทั้งผูกมัดสาย เพ่ือป้องกันการไหลของสารคัดหลั่งออกมาเปรอะเปื้อน ในขณะท้าการยกศพใส่ถุงศพ 
5. ท าความสะอาดร่างกายผู้ป่วย ตกแต่งศพอย่างสมศักดิ์ศรี เลี่ยนเสื้อผ้าและห่อศพด้วยผ้าขาว 

6. ท าการบรรจุศพใส่ถุงศพตามข้ันตอน ดังนี้ 

6.1. เตรียมกางถุงศพ 1 ถุง ไว้บนรถเข็นศพ แล้วเข็นรถเข็นไปไว้ข้าง เตียงผู้ป่วย  
6.2 จับผ้าห่อศพบริเวณส่วนหัวและท้าย แล้วยกศพไปวางบนถุงศพ ที่กางไว้บนรถเข็นศพ อาจใช้

สไลด์บอร์ดช่วยในกรณีที่ศพมีน้ าหนัก มาก  
6.3 . ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์  
6.4. คลุมปิดถุงศพแล้วรูดซิป ระวังอย่าให้มีลมค้างในถุงศพ  
6.5. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์  
6.6. เช็ดน้ ายาฆ่าเชื้อด้านนอกถุงศพ  
6.7. กางถุงศพใบที่สอง ยกถุงศพใบแรกท่ีมีศพอยู่ลอยขึ้นจากรถเข็น ศพเล็กน้อยโดยจับบริเวณ

มุมถงุ สอดถุงศพใบที่สองลอดใต้ศพ แล้ววางศพลงบนถุงศพที่สอง  
6.8. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์  
6.9. คลุมปิดถุงศพแล้วรูดซิป  



6.10. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์  
6.11. เช็ดน้ ายาฆ่าเชื้อด้านนอกถุงศพ  
 
 
6.12. กางถุงศพใบที่สาม ยกถุงศพใบแรกท่ีมีศพอยู่ลอยขึ้นจากรถเข็นศพเล็กน้อยโดยจับบริเวณ

มุมถุง สอดถุงศพใบที่สามลอดใต้ศพ แล้ววางศพลงบนถุงศพที่สาม  
6.13. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์  
6.14. คลุมปิดถุงศพแล้วรูดซิป  
6.15. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์  
6.16. เช็ดน้ ายาฆ่าเชื้อด้านนอกถุงศพ  
6.17. พลิกตะแคงถุงศพเพ่ือเช็ดน้ ายาฆ่าเชื้อด้านล่างของถุงศพและ พ้ืนเตียงรถเข็นศพทั้งสองฝั่ง 
6.18. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์  
6.19. ผูกคล้องซิปด้วยสายรัดและป้ายชื่อศพ ติดป้ายสัญลักษณ์วัตถุอันตรายทางชีวภาพนอกถุง  
6.20. เช็ดน้ ายาฆ่าเชื้อที่รถเข็นศพตั้งแต่บริเวณมือจับจนถึงล้อ  
6.21. ล้างมือทั้งถุงมือด้วยแอลกอฮอล์  
6.22. ดันรถเข็นศพผ่านประตูมาท่ีพ้ืนที่สะอาดให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกห้อง เข็นรับศพออกไป  

7. เมื่อน าศพใส่ถุงบรรจุศพแล้ว ให้ถอดชุด PPE ออก แล้วเก็บใส่ถุงขยะติดเชื้อแยกกันระหว่าง
อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้ง กับอุปกรณ์ที่จะน าไปฆ่าเชื้อแล้วเอากลับมาใช้ซ้ า 

8. แจ้งเจ้าหน้าทีเ่คลื่อนย้ายศพ มูลนิธิ อริโย ด าเนินการยกศพใส่โลงและน าขึ้นรถเพ่ือเคลื่อนย้ายไปยัง
สถานที่ส าหรับท าการเผาศพ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ยกศพใส่ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่ต้องใส่ชุด PPE 
 
หมายเหตุ 

1. ห้ามเปิดถุงบรรจุศพ และควรหลีกเลี่ยงการเปิดหีบศพ โดยปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันทั้งศาสนา
พุทธ คริสต์ อิสลาม และศาสนาอื่น ๆ 

2. ควรจัดพิธีทางศาสนาโดยการเผาศพหรือฝังศพทั้งถุงในพ้ืนที่ที่จัดเตรียมเฉพาะ  โดยไม่มีการเปิดถุง
บรรจุศพอย่างเด็ดขาด ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชัว่โมง หรือ 1 วัน และขอให้ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

3. การเผา"ศพผู้ป่วยโควิด"นั้น  ให้ใช้เตาเผาศพเท่านั้น หลีกเลี่ยงการเผากลางแจ้ง ในระหว่างการเผา
ศพไม่ควรเปิดประตูเตาเผาศพ หลีกเลี่ยงการเขี่ยศพหรือพลิกศพ 

4.  เมื่อเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้วถือได้ว่าเชื้อโรคถูกเผาท าลายไปหมดแล้ว จากนั้นให้ด าเนินการเก็บ
กระดูกเพ่ือน าไปบ าเพ็ญกุศลต่อไป 

5. ญาติเตรียมค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเผาศพ (ใช้ประมาณ 100 ลิตร)  
 



สิ่งท่ีต้องเตรียมในการจัดการศพไทยพุธ 
1. ชุด Full PPE 3 ชุด  
2. ชุด PPE ระดับ 3 ชุด  
3. สเปรย์ ท าความสะอาด 2 ขวด ( Umonium )  
4. ถุงแดงใหญ่ 4 ถุง  
5. ถุงมือ 1 กล่อง  
6. เชือกฟาง 4 เส้น  
7. เสื้อผ้า/ผ้าห่อศพ  
8. ถุงชิฟสะอาด 3 ชั้น  
9. โลงศพ (หากญาติไม่มีก าลังในการจัดซื้อ สามารถใช้โลงที่ได้รับการบริจาคมาได้)  
10. เสื้อกาวน์กันน้ า และเอ๊ียมพลาสติกชั้นนอก 3 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทว ีจังหวดัสงขลา 
แนวทางปฏิบัติและวธีิการจัดการศพมุสลมิ 

ทีเ่สียชีวติจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
------------------------ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา  ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติั
และวิธีการจดัการศพมุสลิมท่ีเสียชีวิตจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) โดยยึดตามประกาศ
จุฬาราชมนตรี ฉบบัท่ี 3/2563 ลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 ดงัน้ี 

1. เม่ือมีผูป่้วยเสียชีวิต หวัหนา้เวรรายงานผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบ ดงัน้ี 
- ผูอ้  านวยการ รพ สมเด็จฯนาทว ีนพ.สุวฒัน์ วิริยพงษสุ์กิจ 087-9053625  
- หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล พว.ศรัญญา มุสิกพงค ์081-9691554  
- หวัหนา้งานควบคุมการติดเช้ือ ICN พว.สุวภิา จนัทร์รัตน์ 081-22756102  
- ผูรั้บผิดชอบบริหารจดัการศพมุสลิมผูช้าย คือ พว.นฐัวธุ ละกะเตบ็ 088-3781669 ศพ

มุสลิมผูห้ญิง พว.หร่อกีบะ๊ บุญโส๊ะ 
2. เจา้หนา้ท่ีสาธารณะสุข 3 คน เขา้จดัการศพ (มายตั) ในห้องแยกโรคเท่านั้นโดยสวมใส่ชุด Full 

PPE  
3. ท  าการห่อศพ (มายตั) ตามหลกัอิสลามดว้ยผา้สะอาดท่ีเตรียมไว ้ส าหรับศพผูช้ายใชผ้า้ขาว 3 ชั้น  

/ส าหรับศพผูห้ญิงใชผ้า้ขาว 5 ชั้น  
4. ใหต้ะยมัมุมใหแ้ก่ศพ โดยวธีิการดงัต่อไปน้ี  

4.1 ใหผู้ท้  าตะยมัมุมตั้งเจตนา (เนียต) วา่  
"ขา้พเจา้ตั้งใจตะยมัมุมแทนการอาบน ้าใหแ้ก่ศพน้ีเพื่ออลัลอฮ ์ตะอาลา"  
โดยใหเ้นียตขณะยกฝ่ามือข้ึนหลงัจากตบฝุ่ นแลว้  
4.2 ใชฝ่้ามือทั้งสองขา้งตบฝุ่ นคร้ังท่ี 1 เพื่อลูบบริเวณใบหนา้ศพ  
4.3 ใช้ฝ่ามือทั้ งสองข้างตบฝุ่ นคร้ังท่ี 2 แล้วใช้ฝ่ามือขวาลูบมือขวาของศพ (มายตั) ถึง

ขอ้ศอก หลงัจากนั้นใชฝ่้ามือซ้ายลูบมือซ้ายของศพจนถึงขอ้ศอกหรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดลูบใหถึ้งขอ้มือ
ทั้ง 2 ขา้ง  

4.4 หากการสัมผสัศพ (มายตั) โดยตรงนั้นไม่ปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานหรือผูท้  าตะยมัมุม 
อนุญาตใหท้ าตะยมัมุมบนถุงห่อศพโดยไม่ตอ้งแกะถุงออก และใหป้ฏิบติัตามรายละเอียดท่ีระบุ ใน
ขอ้ท่ี 4.1  

4.5 กรณีผูท้  าตะยมัมุมไดล้ะหมาดญะนาซะห์ใหแ้ก่ศพแลว้ ใหรี้บน าศพไปฝังท่ีสุสานทนัที 
แต่หากยงัมิได้ละหมาดญะนาซะห์ให้แก่ศพ ให้ญาติของผูเ้สียชีวิต (เฉพาะญาติใกล้ชิดเท่านั้น)
ละหมาดท่ีสุสาน โดยให้ผูร่้วมละหมาดป้องกันตนเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามยั และเวน้



ระยะห่างระหวา่งกนั 2 เมตร ทั้งน้ี ให้ฝังศพผูเ้สียชีวิตในท่านอนตะแคงขวาหนัหนา้ไปทางกิบละห์ 
(ทิศตะวนัตก)  
5. เจา้หนา้ท่ีสาธารณะสุขห่มหุม้ศพ ( มายตั) ดว้ยถุงซิปสะอาด 3 ชั้น  
6. เจา้หนา้ท่ีสาธารณะสุขน าศพ (มายตั) ไปยงัสุสาน (กุโบร์ )โดยรถพยาบาลของโรงพยาบาล 

(พนกังานขบัรถ สวมใส่ PPE ระดบั 3 )  
7. น าศพ (มายตั) ลงหลุมเพื่อฝังศพ (ใชเ้จา้หนา้ท่ีสาธารณะสุขจาก รพ และ ญาติ 2 คน PPE ระดบั 

3) พร้อมกลบดินลงหลุมจนเสร็จ  
8. เจา้หนา้ท่ีสาธารณะสุขท าการฉีดน ้ายาฆ่าเช้ือท าความสะอาด  
9. เจา้หนา้ท่ีสาธารณะสุขช่วยกนัท าความสะอาดรถพยาบาล และถอดชุด PPE  
หมายเหตุ  
พยาบาลประจ าตึกโทรแจง้ผูรั้บผดิชอบ และประสานงานกบัญาติเพื่อใหเ้ตรียมความพร้อมเร่ือง

หลุมศพ และ ญาติผูเ้ขา้ช่วยเหลือในการกลบดิน  
เจา้หนา้ท่ีสาธารณะสุขคือผูท่ี้ผา่นการอบรมการดูแล ควบคุมการติดเช้ือแลว้ (IC) 
ส่ิงทีต้่องเตรียมในการจดัการศพมุสลิม  
1. ชุด Full PPE 3 ชุด  
2. ชุด PPE ระดบั 3 ชุด  
3. สเปรย ์ท าความสะอาด 2 ขวด ( Umonium )  
4. ถุงแดงใหญ่ 4 ถุง  
5. ถุงมือ 1 กล่อง  
6. เชือกฟาง 4 เส้น  
7. ผา้ห่อศพ  
8. ถุงชิฟสะอาด 3 ชั้น  
9. ดินเพื่อท าตะยะมุม  
10. เส้ือกาวน์กนัน ้า และเอ๊ียมพลาสติกชั้นนอก 3 ชุด 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flow  วธีิการจดัการศพผูป่้วย Covid-19 มุสลิม  
 

มีผูเ้สียชีวติมุสลิมดว้ยโควิด-19 
 

หน่วยงานแจง้ทีมงานจดัการศพตามท่ีก าหนด  
 

แจง้ญาติผูป่้วยเตรียมหลุดฝังศพ และ อุปกรณ์ในการ

กลบดิน เช่น จอบ หรือ ท่ีตกัดิน เสาหลกั 

ทีมงานสาธารณสุขเตรียมการจดัการศพตามหลกั IC 

และเพิ่มผา้ห่อหุม้ศพ ดินตะยยัมุม  

จดัการศพท าการตะยมัมุม + พร้อมห่อหุม้ศพดว้ยผา้ขาว 

และตามดว้ยชุดซิป 3 ชั้น ตามหลกั IC 

 

ยา้ยศพข้ึนรถพยาบาลโดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณะสุข ไปถึงสุสาน (กโุบร์) 
พนกังานขบัรถ สวมใส่ PPE ระดบั 3 

 

น าศพ (มายตั) ลงหลุมเพื่อฝังศพ พร้อมกลบดินลงหลุมจนเสร็จ 
(ใชเ้จา้หนา้ท่ีสาธารณะสุขจาก รพ และ ญาติ 2 คน PPE ระดบั 3)  

 

ท าความสะอาดรอบหลุมฝ่ังศพ 

กลบั รพ ถอดชุด PPE บริเวณหนา้ตึกศรีตรัง 
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วิธีปฏิบติั 

เร่ือง แนวทางในการซักประวตัิ 

 

จดัท าโดย   ต าแหน่ง  

ตรวจสอบโดย  ต าแหน่ง หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล 
 (                                             )  

ทบทวนโดย   ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการคุณภาพ 
 (                                            )   

อนุมติัโดย   ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
 (นาย สุวฒัน์  วริิยพงษสุ์กิจ )  

 

บันทกึการแก้ไข 
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SION 
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วนัทีม่ผีล 
บังคบัใช้ 

ผู้รับผดิชอบ 
หน้าที่
แก้ไข 

รายละเอยีดการแก้ไข 
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   ประกาศใชค้ร้ังแรก 
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วธีิปฏิบัตงิาน 

เร่ือง แนวทางในการซักประวตัิ 

วตัถุประสงค์ เพือ่เป็นแนวทางในการซักประวตักิลุ่มทีม่าด้วยเร่ืองปวดท้องเพือ่แยกประเภทผู้รับบริการ 
จ ากดัความ - 

อาการปวดท้องทีต้่องซักประวตัิเพือ่ช่วยในการวนิิจฉัยโรค 

1. ต าแหน่งหรือบริเวณท่ีเร่ิมปวด เช่น บริเวณล้ินป่ี รอบๆ สะดือ หนา้ทอ้งส่วนบน ใตช้าย
โครงขวา หรือซา้ย ทอ้งนอ้ยตรงกลาง เหนือหวัเหน่า หรือทอ้งนอ้ยขวา หรือซา้ย และเม่ือ
เวลาผา่นไปอาการปวดเปล่ียนหรือ ยา้ยท่ีหรือไม่  

2. ปวดทอ้งมานานเท่าไร ภายในไม่ก่ีชัว่โมง 2-3 วนั หรือเป็นเร้ือรังมานาน  

3. ลกัษณะของอาการปวดเป็นแบบใด ปวดเป็นพกัๆ เด๋ียวปวดมากเด๋ียวเบาลง หรือปวด
ตลอดเวลา ไม่มีหยดุพกัเลย และปวดแบบแสบร้อน ปวดเหมือนถูกแทง ปวดต้ือๆ หรือ
ปวดถ่วงๆ เป็นตน้  

4. อาการปวดเกิดข้ึนอยา่งรุนแรงทนัทีทนัใด หรือค่อยๆ ปวดมากข้ึนเร่ือยๆ จนทนไม่ไดจึ้งมา
พบแพทย ์ 

5. มีอาการปวดร้าวไปท่ีอ่ืนหรือไม่ เช่น ปวดร้าวไปท่ีหวัไหล่ขวาหรือซา้ย ร้าวไปหลงั ไปเอว 
ไปขาหนีบ หรือร้าวไปท่ีลูกอณัฑะ  

6. มีอาการอ่ืนท่ีเกิดร่วมดว้ยหรือไม่ เช่น เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียนทอ้งผกู ทอ้งเสีย เป็นไข ้
เหง่ือแตก หนา้มืดเป็นลม  

7. สาเหตุท่ีท าใหป้วดมากข้ึน เช่น อาหาร การถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ การหายใจแรงๆ ไอ
หรือจาม การเคล่ือนไหว ท่านัง่หรือท่านอน  

8. สาเหตุท่ีท าใหป้วดนอ้ยลง เช่น อาเจียนแลว้ดีข้ึน การอยูน่ิ่งๆ ไม่เคล่ือนไหวท่านัง่หรือท่า
นอน การ งอตวั อาหารหรือยาบางชนิดเช่น ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร  
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9. ประวติัการเจบ็ป่วย และโรคประจ าตวั เช่น เบาหวาน โรคหวัใจ ความดนัโลหิตสูง ภูมิแพ ้
โรคแผล ในกระเพาะอาหาร น่ิวในถุงน ้าดี เคยไดรั้บการผา่ตดัในช่องทอ้งหรือไดรั้บ
อุบติัเหตุท่ีทอ้ง  

10. ประวติัส่วนตวั ประวติัประจ าเดือน การมีเพศสัมพนัธ์ การด่ืมสุรา สูบบุหร่ี การออกก าลงั
กาย งานประจ าและงานอดิเรกท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการเจบ็ป่วย  

โรคต่างๆจากกลุ่มอาการปวดท้อง 

โรค  อาการปวด อาการร่วม อาการแทรก
ซ้อน 

การรักษา 

แผลในกระเพาะ
อาหาร (Peptic 
ulcer) 

ปวดหรือเสียดบริเวณใตล้ิ้น
ป่ี (Epigastrium region) มกั
ปวดตอนกลางคืน เวลาหิว 
เวลากระเพาะวา่ง มีอาการ
เช่นน้ีมานานวนัแลว้ 

อาจมีคล่ืนไส้ อาเจียน ถ่าย
อุจจาระด า มีประวติัด่ืม
เหลา้ หรือรับประทานยา
แกป้วดประจ า หรือเป็น
คนคิดมาก 

 โลหิตจาง 
ล าไส้ตีบตนั 
กระเพาะทะลุ 

ยาลดกรด 
ยาบ ารุง
โลหิต(ถา้
ซีด)  

พบแพทย์ 

 ไส้ติ่งอกัเสบ 
(Appendicitis) 

ปวดทอ้งมาก เร่ิมจากการ
ปวดเป็นพกัๆรอบสะดือ
คลา้ยทอ้งเดิน ประมาณ 3-4 
ชัว่โมงจะปวดบริเวณ
ทอ้งนอ้ยดา้นขวา (Right 
Iliac Region) ปวดเสียด
ตลอดเวลา 

มีไขต้  ่าๆ คล่ืนไส้อาเจียน 
ถา้นอนงอขาจะสบายข้ึน 

ไส้ต่ิงแตก 
ไส้ต่ิงเป็นฝี 
เยือ่บุช่อง
ทอ้งอกัเสบ 

 พบแพทย์ 

น่ิวในท่อไต 
(Ureteric Stone) 

ปวดทอ้งรุนแรงทนัที ปวด
เป็นพกัๆ บริเวณ Iliac 
region ทอ้งนอ้ย ขา้งใดขา้ง
หน่ึง อาจร้าวไปตน้ขาและ
หลงั ปวดมากจนด้ิน 

เหง่ือออก คล่ืนไส้ 
อาเจียน เคยมีปัสสาวะขุ่น
หรือแดง 

ระบบ
ทางเดิน
ปัสสาวะ
อกัเสบ ไต
พิการ 

ด่ืมน ้ามากๆ 

พบแพทย์ 

กระเพาะ หรือ ปวดทอ้งรุนแรงทัว่ๆไปอาจอาเจียนตลอดเวลา ภาวะขาดน ้า งดอาหาร 
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ล าไส้อุดตัน (Gut-
obstruction) 

เป็นบริเวณ Umbilical 
region 

กระสับกระส่ายมาก อาจ
มีประวติัเคยผา่ตดัช่อง
ทอ้ง ในเด็กถา้เป็นนานๆ 
จะเกิดภาวะขาดน ้า        
ผวิแหง้       ตาลึก 
กระหม่อมบุ๋ม 

ช็อค ล าไส้
เน่า 

น ้าด่ืม ยา 

พบแพทย์
ทนัที 

น่ิวในถุงน า้ดี 
(Gall stone) ถุง
น า้ดีอกัเสบ 
(Cholecystitis) 

แน่นและเจบ็บริเวณล้ินป่ี
หรือใตช้ายโครงขวา (Right 
Hypochondrium region) 
บางคร้ังปวดบริเวณน้ี
รุนแรงโดยเฉพาะเวลา
รับประทานอาหารมนั 

มีไขห้นาวสั่น อาจมีตวั
เหลืองเป็นพกัๆ (พบมาก
ในหญิงอาย ุ40 ปีข้ึนไป มี
บุตรหลายคน อยูดี่กินดี) 

Ascending 
cholangitis 

Septicemia 

เหมือน
กระเพาะ
หรือล าไส้
อุดตนั งด
อาหารมนั 

ตับอ่อนอกัเสบ 
(Pancreatitis) 

ปวดทอ้งบริเวณ 
Epigastrium region ร้าวไป
ขา้งหลงั 

มีอาการทางระบบหายใจ 
เหน่ือยหอบ 

ช็อค เหมือน
กระเพาะ
หรือล าไส้
อุดตนั 
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 อาการปวดท้องเฉพาะผู้หญิง 

แท้งบุตร (Abortion) ปวดบริเวณ
ทอ้งนอ้ย 
(Hypogastrium 
region) 

แต่งงานแลว้ มีประวติัขาด
ประจ าเดือน มีประวติัหก
ลม้หรือท าแทง้ มี
เลือดออกทางช่องคลอด
อาจพบเศษรกหรือเน้ือเยื่อ 

ช็อค มดลูก
อกัเสบ เป็น
หมนั 

พบแพทย์ทนัที 

ตั้งครรภ์นอกมดลูก 
(Ectopic gestation) 

ปวดบริเวณ
ทอ้งนอ้ย หรือ
เสียดแน่น
ทนัทีทนัใด เสียว
ไปบริเวณ Lumber 
region อาจปวด
เป็นชัว่โมงหรือ
เป็นวนั 

แต่งงานแลว้อาจมีประวติั
ขาดประจ าเดือน หรือมา
ชา้กวา่ก าหนด ต่อมาเป็น
ลม เหง่ือออก ซีด ตวัเยน็ 
อาจคล่ืนไส้ 

ช็อค ท่อรังไข่
อกัเสบ เยือ่บุ
ช่องทอ้ง
อกัเสบ เป็น
หมนั 

ส่งแพทย์เพือ่ท า
การผ่าตัดด่วน 

การอกัเสบในอุ้งเชิง
กราน (Pelvic 
Inflammatory 
Disease) ท่อรังไข่
อกัเสบ (Salpingitis) 
เยือ่บุมดลูกอกัเสบ 
(Endometritis) 

ปวดบริเวณ
ทอ้งนอ้ยขา้งเดียว 
หรือ 2 ขา้งก็ได ้

อาจแต่งงานแลว้ หรือยงั
ไม่แต่งก็ได ้แต่สตรีท่ี
แต่งงานแลว้มีโอกาสเป็น
มากกวา่ อาจมีไข ้หนาว
สั่น ในรายมดลูกอกัเสบ
จะมีตกขาวมาก มีกล่ิน
เหมน็  

ตั้งครรภน์อก
มดลูก ท่อรัง
ไข่อกัเสบ
เร้ือรัง ท าให้
เป็นหมนั เยือ่
บุช่องทอ้ง
อกัเสบ 
โลหิตเป็นพิษ 

ส่งแพทย์ 
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วธีิปฏิบตั ิ

เร่ือง  ไข ้ 

 

จดัท ำโดย นำงสำวสุพตัรำ   โกศล ต ำแหน่ง พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร 

ตรวจสอบโดย นำงสุภำณี  เพง็เขียว ต ำแหน่ง หวัหนำ้กลุ่มกำรพยำบำล 

 (                                             )  

ทบทวนโดย   ต ำแหน่ง  ผูจ้ดักำรคุณภำพ 

 (                                            )   

อนุมติัโดย   ต ำแหน่ง  ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 (นำย สุวฒัน์  วริิยพงษสุ์กิจ )  

 

บันทกึการแก้ไข 

VER 
SION 

แก้ไข 
คร้ังที ่

วนัทีม่ผีล 
บังคบัใช้ 

ผู้รับผดิชอบ 
หน้าที่
แก้ไข 

รายละเอยีดการแก้ไข 

1.0 
 
 
 
 
 
 

 

0 
 

   ประกำศใชค้ร้ังแรก 
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วธีิปฏิบตัิเร่ือง  ไข้  
มาตรฐานการตรวจคัดกรอง 
เป้าหมาย 
1.  ผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองประเมินอาการตามมาตรฐาน 
2. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะรอรับบริการ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพตรวจคัดกรองผู้ป่วย  ด้วยการประเมินสภาพอาการเบื้องต้น จัดล าดับความรุนแรงและ
ความเร่งด่วนของการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ตวัช้ีวดั :  
1. จ านวนอุบัติการณ์การคัดกรองผิด 
2. ผู้ป่วยที่ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ในระยะเฉียบพลัน  
ขั้นตอนการปฏิบตั:ิ 
 แนวทำงกำรซกัประวติั 

- มีไขม้ำนำนเท่ำไหร่ / ก่ีวนั 
- มีไขห้นำวสัน่หรือไม่ 
- ลกัษณะไขเ้ป็นแบบใด เป็นตลอดเวลำเป็นๆหำยๆ  
- มีน ้ ำมูกไหล ไอเจ็บคอมีเสมหะ หำยใจเหน่ือยหอบ หรือไม่ 
- มีอำกำรปวดทอ้ง แน่นทอ้ง ทอ้งเสีย หรือไม่ 
- มีตวัตำเหลือง ร่วมดว้ยหรือไม่ 
- มีผื่นข้ึนตำมตวั หรือไม่ 
- มีประวติัไปต่ำงจงัหวดัหรือไม 
- รับประทำนยำหรือรักษำจำกท่ีไหน มำบำ้ง 

 เด็กอำย ุ0-5ปี  
      -มีประวติั ชกัเกร็งมำก่อนหรือไม่ 

แนวทำงกำรดูแลผูป่้วยไขร้ะยะก่อนตรวจ 
- ผูป่้วยเด็ก 0-5ปี  

     แผนการประเมนิ                   
รายงานอุบัติการณ์การคัดกรองผิดพลาด  
มาตรฐานการประเมินและเฝ้าระวัง 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะรอตรวจ 
วัตถุประสงค์ 
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1. เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพ ประเมินปัญหาเพ่ิม ประเมินซ้ า และเฝ้าระวังเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ตามความ
เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการในหน่วยงานและวินิจฉัยทางการพยาบาล
เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเหมาะสม  

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
-แนวทางการเฝ้าระวังขณะรอตรวจ 
-แนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้น 
ตวัช้ีวดั :  
1. ร้อยละ 100 ผู้ป่วยที่มีภาวะเร่งด่วนได้รับการประเมินซ้ า 
2. จ านวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ในระยะเฉียบพลัน  
แผนการประเมิน 
สุ่มสังเกตจากการปฏิบัติงาน 
สุ่มจากเวชระเบียน 
มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือ บรรเทาอาการเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลสอดคล้องตามปัญหาและการตอบสนองต่อภาวะสุขภาพของ
ผู้ใช้บริการ  

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
แนวทางการเฝ้าระวังขณะรอตรวจ 
-แนวทางการให้การพยาบาลช่วยเหลือ/บรรเทาอาการเบื้องต้นในผู้ป่วยที่มีภาวะไข้สูง 
 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยได้รับการดูแลช่วยเหลืออาการเบื้องต้น ได้ทันท่วงที ตามล าดับความรุนแรง/ความ
เร่งด่วน     
2. .จ านวนอุบัติการณ์ ผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ในระยะเฉียบพลัน  
แผนการประเมิน 
สุ่มจากเวชระเบียน 
สังเกตจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
 
มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ทางการพยาบาล 
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เป้าหมาย 
ผู้ป่วยได้รับการประเมินผลการตอบสนองภายหลังการปฏิบัติการพยาบาล 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพประเมินผลการตอบสนองต่อการปฏิบัติการพยาบาล ตามเป้าหมายและผลลัพธ์มี่
พึงประสงค์ สอดคล้องกับปัญหาและวินิจฉัยทางการพยาบาล 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
-แนวทางการเฝ้าระวังขณะรอตรวจ 
-แนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้น 
ตัวชี้วัด 
1.ร้อยละผู้ป่วยได้รับการประเมินผล ร้อยละ 100 
2.ร้อยละการปฏิบัติตามแนวทาง/แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
แผนการประเมิน 

การสุ่มสังเกตการณ์ปฏิบัติการพยาบาล(ทุกเดือน) 
 
มาตรฐานขณะตรวจ 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยได้รับปลอดภัยจากความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนทางคลินิก (ภาวะชักจากไข้สูงในเด็ก shock  ) ขณะรับ
การตรวจ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพดูแลและเอ้ืออ านวยให้กระบวนการรักษาของแพทย์เป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเสมอภาค 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

แนวทางการบ่งชี้ตัวผู้ป่วย 
แนวทางการจัดล าดับความรุนแรง ความเร่งด่วน 
แนวทางการซักประวัติผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้ 
ตวัช้ีวดั 
1.ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยปลอดภัยจากความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกที่ป้องกันได้ขณะรับบริการ 
แผนการประเมิน 
รายงานอุบัติการณ์ 

รายงานความเสี่ยง 
การสุ่มตรวจเวชระเบียน 
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การบ่งชี้ผิดคน 
กำรเกิดภำวะแทรกซอ้นขณะตรวจ 
การบันทึกทางการพยาบาล 

มาตรฐานการพยาบาลระยะหลังตรวจ 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเองเรื่องอาการไข้  ความจ าเป็นและเหตุผลของขั้นตอนการรักษาอย่างถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพดูแลและประสานการส่งต่อ ให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการ 
สุขภาพตามแนวทางการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง อย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยได้รับข้อมูล เกี่ยวกับการดูแลตนเอง กลุ่มอาการไข้ ความจ าเป็นและเหตุผลของขั้นตอนการ
รักษาอย่างถูกต้อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
-แนวทางการให้ค าแนะน าเมื่อมีอาการไข้ 
-แนวทางการให้การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้หลังการตรวจ 
แผนการประเมิน 
สังเกตจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
สุ่มตรวจสอบความรู้และค าแนะน าท่ีได้รับจากผู้ป่วยหลังเข้ารับการรักษา 

 
มาตรฐานการดูแลต่อเนื่อง 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้และไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังจ าหน่าย 
  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพวาแผนการดูแลผู้ใช้บริการ ในการตรวจรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  ตามมาตรฐาน/แนว
ทางการส่งต่อ และให้การดูแลระหว่างการส่งต่ออย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
แนวทางการให้การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้หลังการตรวจ 
-แนวทางการส่งต่อข้อมูลแก่หน่วยงานเมื่อผู้ป่วยมีการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
-แนวทางการให้บริการเมื่อผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัว 
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ตัวชี้วัด 
1.  ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้ที่กลับมารักษาซ้ าด้วยการดูแลตนเองไม่ถูกต้องภายใน 7 วัน 
2.ร้อยละของผู้ป่วยที่กลับมารับการรักษาด้วยภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ ชักจากไข้สูง shockจากภาวะ
ไข้เลือดออก 
แผนการประเมิน 
จากรายงานความเสี่ยง 
รายงานประจ าเดือน 

มาตรฐานสร้างเสริมสุขภาพ 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้ใช้บริการ โดย
มุ่งเน้นการป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
แนวทางการให้ความรู้และการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้ 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละ 100 ของผู้ป่วย/ญาติของกลุ่มอาการไข้มีความรู้ใน การสร้างเสริมสุขภาพ 
แผนการประเมิน 
สุ่มสอบถามผู้รับบริการและญาติเกี่ยวกับความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อไข้ และการสร้างเสริมสุขภาพทุก 1  เดือน 

 
มาตรฐานการคุ้มครองภาวะสุขภาพ 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยปลอดภัยจากการรับบริการ 
 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการพยาบาลที่เหมาะสม ปลอดภัย ตามสภาพปัญหาสุขภาพผู้ป่วย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
-แนวทางการคัดกรองผู้ป่วย 
-คู่มือการบริหารความเสี่ยง งานผู้ป่วยนอก 

จ านวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากการรับบริการเท่ากับ 0 

แผนการประเมนิ 
มาตรฐานการให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ 
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เป้าหมาย 
ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวของกลุ่มอาการไข้ 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพให้ข้อมูลและความรู้ที่เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้ อย่าง
เหมาะสม 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมีความรู้ในกลุ่มอาการไข้ การปฏิบัติตัว  อาการท่ีต้องเฝ้าระวัง  การปฏิบัติตัวเพ่ือลด
ภาวะแทรกซ้อน อาการผิดปกติที่ต้องกลับมาพบแพทย์ซ้ า 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
-แนวทางการให้ความรู้ผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้ 
-เอกสาร/ค าแนะน าในการดูแลตนเองเมื่อมีไข้ 
แผนการประเมิน 
สุ่มประเมินความรู้ความเข้าใจในผู้ป่วยและญาติของกลุ่มอาการไข้ ใน เรื่องการปฏิบัติตัวภาวะแทรกซ้อน และ
อาการที่ต้องเฝ้าระวัง  ทุก 1 เดือน 
มาตรฐานการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้ได้รับการพิทักษ์สิทธิอย่างเหมาะสม 
  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพให้การดูแลผู้ใช้บริการ เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ตลอดจนการ
พิทักษ์สิทธิตามขอบเขต บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 
ผู้ป่วยได้รับการพิทักษ์สิทธิร้อยละ 80 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
-แนวทางการให้ข้อมูลผู้ป่วย 
- แนวทางการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 
แผนการประเมิน 
สุ่มสังเกตจากการให้การพยาบาล ทุกเดือน 

มาตรฐานการบันทึกทางการพยาบาล 
เป้าหมาย 
  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองผู้ป่วย การประเมินสภาพอาการเบื้องต้น จัดล าดับความรุนแรงและความ
เร่งด่วนของการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
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ตัวชี้วัด 
ความสมบรูณ์ของเวชระเบียนร้อยละ85 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
-แนวทางการคัดกรองผู้ป่วย 
-แนวทางการบันทึกตามหลัก 4 c 
แผนกำรประเมิน 
จากการตรวจสอบเวชระเบียน ทุกเดือน 
จากการประเมินการบันทึกทางการพยาบาลทุกเดือน 

*หมายเหตุ กรณีช่วงมไีข้เลอืดออกระบาด มไีข้สูง day 3 ให้ส่งLAB CBC และท า tourniquet test ก่อนพบแพทย์ 
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วธีิปฏิบตั ิ

เร่ือง  คลินิกไขห้วดั(นอกเวลาราชการ) 

 

จดัท าโดย นางสาวสุพตัรา   โกศล ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 

ตรวจสอบโดยนางสุภาณี  เพง็เขียว ต าแหน่ง หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล 
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แนวปฏิบัติ คลินิก ARI นอกเวลาราชการ 
คลินิก ARI นอกเวลาราชการ (โซนคัดกรองตึกใหม่) รับผู้ป่วย ไข้ ไอ มีน ้ามูก มีเสมหะ เจ็บคอ เหนื่อย*   ที่ไม่

ได้มาจากพื นที่สีแดงและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด ตาม time line โดยผู้ป่วยที่ส่งมาที่คลินิก ARI นอก
เวลา ต้องผ่านการคัดกรองจากจุดคัดกรองนอกเวลาก่อนทุกครั ง  

PN1 (โต๊ะ3) (วันหยุดนักขัตฤกษ์ PN1 นั่งโต๊ะ2) 

1 ตอนเช้า เมื่อขึ นปฏิบัติงาน ใช้น ้ายา Umonium ท้าความสะอาด บริเวณท้างาน โต๊ะ เก้าอี ทุกตัว และ

อุปกรณ์ต่างๆ 

2 เตรียม อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องวัดความดัน ปรอทวัดไข้  stretroscop ไฟฉาย เจลล้างมือ ถุงมือ 

Dispose ไม้กดลิ น ถังขยะติดเชื อ ถังขยะทั่วไป  เตรียมน ้ายา Umonium ส้าหรับท้าความสะอาดหลัง

ใช้งานอุปกรณ์ทุกครั ง 

3 จัดหา วางเก้าอี  โซนคัดกรอง ให้เรียบร้อย 

4 อุปกรณ์ พ่นยา maskพ่นยา(เด็กละผู้ใหญ่)  ยาพ่น ventolin ,Beradual , NSS 100cc. ,Syring   

พร้อมใช้งาน  

5 กรณีส่งไปแผนกอ่ืน ได้แก่ 

-   ผู้ป่วยเจาะเลือด ประสานห้องชันสูตร ให้เจ้าหน้าที่ลงมาเจาะเลือดโซน ARI  
-  ผู้ป่วยส่งเอ็กซเรย์ ประสานเจ้าหน้าที่ห้องเอ็กซเรย์ ลงมาท้าท่ีห้องฉุกเฉิน พร้อมแจ้งห้องฉุกเฉินว่ามี
ผู้ป่วยคลินิกARI รอเอ็กซเรย์   เมื่อเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ลงมาถึงห้องฉุกเฉิน จะประสานมาคลินิกARI โทร
103  

6 มีพ่นยา พ่นห้องตรวจ2 ตู้ neggative ส้าหรับพ่นยา ในกรณีมีพ่นยามากกว่า 1 คน ให้ใช้ถังออกซิเจน

พ่นยาโซนหน้าห้อง 2 หน้าคัดกรอง และแยกผู้ป่วยรายอ่ืนออกห่างอย่างน้อย 3 เมตร  ลงชื่อใน

รายการพ่นยา ที่วางไว้ทุกครั ง 

7 ซักประวัติโต๊ะคัดกรอง  

8 แพทย์ออกตรวจ โต๊ะคัดกรอง มี PN ออกตรวจพร้อมแพทย์ทุกครั ง 

9 รับยาให้ญาติมาติดต่อการเงินและรับยาด้านในปกติ 

10 กรณีไม่มีญาติ ให้ PN1 ติดต่อการเงิน ระบุในPaperless case ARI รอรับยาจุดคัดกรอง(ไม่มีญาติ) 

หรือประสาน PN2   

11 ให้ท้าความสะอาดเครื่องมือ case ต่อ case  

12 เมื่อเสร็จ case ARI เข้ามาปฏิบัติงาน OPD  
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หมายเหตุ* ส่งห้องฉุกเฉินกรณี ผู้ป่วยหอบ มีอาการหายใจหอบลึก ชายโครงบุ๋ม ปีกจมูกบาน ปอดมีเสียงผิดปกติ  
SpO2 < 92% และมีอัตราการหายใจผิดปกติ ประสานห้องฉุกเฉิน  ได้แก่  
แรกเกิด-1 เดือน อัตราการหายใจ>  60 ครั ง/นาที   เด็กเล็ก 1เดือน-1 ปีอัตราการหายใจ>  40 ครั ง/นาที   
เด็ก 1 ปีขึ นไป อัตราการหายใจ>  30 ครั ง/นาที   ผู้ใหญ่ อัตราการหายใจ >  28ครั ง/นาที    
เข้า-ออก ใช้ประตูหน้า ปิดทันทีหลังใช้ ทุกครั้ง 
ห้องตรวจ 2 แยกผู้ป่วย ไอมามากกว่า 14 วัน  หรือต้องการแยกเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื อ 
กรณีมีผู้ป่วยใช้ห้องตรวจ 2 งดใช้พ่นยาก่อน >>> เร่งด่วนสามารถน้าไปพ่นอีกจุดที่หน้าห้องฉุกเฉิน ( ประสานการ
ใช้งาน และท้าความสะอาดหลังการใช้ทุกครั ง) ให้ด้าเนินการตามหลัก IC  

PN2 โต๊ะ5 (วันหยุดนักขัตฤกษ์ PN2 นั่งโต๊ะ3) 
1 เช็ค เครื่องมือต่างๆ ห้องตรวจ10 ห้องตรวจ13 อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมใช้ 

2 ดูแลความ สะอาดเรียบร้อย แผนกโรคทั่วไป เช็ดน ้ายา Umonium โต๊ะห้องตรวจ ประตู จุดสัมผัสรวม

ต่างๆ ทุก 1-2 ชม.  

3 ช่วยท้าหัตถการ EKG PV U/S และอ่ืนๆ  

4 ตรวจสอบความเรียนร้อย ความสะอาด หลังใช้งาน  

5 ช่วยPN1 เมื่อภารกิจยุ่ง ประสานการเงิน ห้องยา กรณีไม่มีญาติ  

วันหยุดนักขัตฤกษ์ EMT (โต๊ะ5)  
1 ดูแลความ สะอาดเรียบร้อย แผนกโรคทั่วไป เช็ดน ้ายา Umonium โต๊ะห้องตรวจ ประตู จุดสัมผัสรวม

ต่างๆ ทุก 1-2 ชม.  

2 ช่วยท้าหัตถการ EKG PV U/S และอ่ืนๆ  

3 ตรวจสอบความเรียนร้อย ความสะอาด หลังใช้งาน  

4 ช่วยห้องฉีดยาท้าแผล กรณี ไม่มีผู้ป่วยแผนก OPD หรือ ภาระงานห้องฉีดยาท้าแผลยุ่ง  

In chart (โต๊ะ4) ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมด ตามหลัก IC ประสานงาน เรื่องcase เสี่ยง R/O PUI 
 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ PN1 ประจ้าโต๊ะ2 PN2 ประจ้าโต๊ะ3 EMT ประจ้าโต๊ะ5   

 
 

 

 

Adult Pre-Arrest Signs  
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1. อัตราการเต้นของหัวใจ < 40 หรือ > 130 ครั งต่อนาที  

2. Systolic blood pressure น้อยกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท  

3. อัตราการหายใจ < 8 หรือ > 28 ครั งต่อนาที  

4. O2 saturation < 90% ขณะได้รับ Oxygen แล้ว  

5. ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง  

6. Urinary output < 50 ml ใน 4 ชั่วโม 

  

ค่าปกติตามช่วงอายุส้าหรับการหายใจและชีพจรในการประเมิน PEWS (9)  

ช่วงอายุ ชีพจรขณะพัก (ครั้ง/นาที) 
 

อัตราการหายใจขณะพัก (ครั้ง/นาที) 

Newborn (แรกเกิด-1 เดือน) 100-180 40-60 

Infant (1-12 เดือน) 100-180 35-40 

Toddler (13 เดือน – 3 ปี) 70-110 25-30 

Preschool (4-6 ปี) 70-110 21-23 

School age (7-12 ปี) 70-110 19-21 

Adolescent (13-19 ปี) 55-90 16-18 
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วธีิปฏิบตั ิ

เร่ือง การให้บริการผู้ป่วยอุจจาระร่วง  

มาตรฐานที ่1 การพยาบาลในระยะก่อนการตรวจรักษา 
1.  ผูป่้วยไดรั้บการตรวจคดักรองประเมินอาการตามมาตรฐาน 
2. ผูป่้วยไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นขณะรอรับบริการ 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหพ้ยาบาลวชิาชีพตรวจคดักรองผูป่้วย  ดว้ยการประเมินสภาพอาการเบ้ืองตน้ จดัล าดบัความรุนแรงและ
ความเร่งด่วนของการเขา้รับการตรวจรักษาพยาบาล อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

ตวัช้ีวดั 
1. จ านวนอุบติัการณ์การคดักรองผิดพลาดร้อยละ0 
2. ผูป่้วยท่ีไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีป้องกนัไดใ้นระยะเฉียบพลนั  ร้อยละ0 

มาตรฐานการประเมินและเฝ้าระวงั 
เป้าหมาย 
ผูป่้วยไดรั้บการประเมินภาวะ Dehydrate อยา่งต่อเน่ือง ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นขณะรอตรวจ 
วตัถุประสงค์ 
เพื่อใหพ้ยาบาลวชิาชีพ ประเมินปัญหาเพิ่ม ประเมินซ ้ า และเฝ้าระวงัเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง ตามความเหมาะสม
กบัภาวะสุขภาพของผูใ้ชบ้ริการตลอดระยะเวลาท่ีใชบ้ริการในหน่วยงานและวนิิจฉยัทางการพยาบาลเพื่อใหก้าร
ดูแลช่วยเหลือเบ้ืองตน้อยา่งเหมาะสม  

ตวัช้ีวดั 
1. ร้อยละ 100 ผูป่้วยท่ีมีภาวะเร่งด่วนไดรั้บการประเมินซ ้ า 
2. ผูป่้วยท่ีไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีป้องกนัไดใ้นระยะเฉียบพลนัในขณะรอตรวจ ร้อยละ0 

มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล 
เป้าหมาย 
ผูป่้วยไดรั้บการช่วยเหลือ บรรเทาอาการไม่สุขสบายอยา่งเหมาะสม 
วตัถุประสงค์ 
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1. เพื่อใหพ้ยาบาลวชิาชีพปฏิบติัการพยาบาลสอดคลอ้งตามปัญหาและการตอบสนองต่อภาวะสุขภาพของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

ตวัช้ีวดั 
1. ร้อยละ 100 ของผูป่้วยไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออาการเบ้ืองตน้ ไดท้นัท่วงที ตามล าดบัความรุนแรง/ความ
เร่งด่วน     
2. . ผูป่้วยท่ีไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีป้องกนัไดใ้นระยะเฉียบพลนั ในขณะรอตรวจ ร้อยละ0 

มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ทางการพยาบาล 
เป้าหมาย 
ผูป่้วยไดรั้บการประเมินผลการตอบสนองภายหลงัการปฏิบติัการพยาบาล 
วตัถุประสงค์ 
เพื่อใหพ้ยาบาลวชิาชีพประเมินผลการตอบสนองต่อการปฏิบติัการพยาบาล ตามเป้าหมายและผลลพัธ์ม่ีพึง
ประสงค ์สอดคลอ้งกบัปัญหาและวนิิจฉยัทางการพยาบาล 

ตวัช้ีวดั 
1. ร้อยละผูป่้วยไดรั้บการประเมินผลการตอบสนองต่อการปฏิบติัการพยาบาล ร้อยละ 100 

มาตรฐานขณะตรวจ 
เป้าหมาย 
ผูป่้วยไดรั้บปลอดภยัจากความเส่ียงและภาวะแทรกซอ้นทางคลินิก (ภาวะขาดน ้า  Hypovolemic shok  

และ sepsis) ขณะรับการตรวจ 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหพ้ยาบาลวชิาชีพดูแลและเอ้ืออ านวยใหก้ระบวนการรักษาของแพทยเ์ป็นไปอยา่งสะดวก ปลอดภยั  

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเสมอภาค 

ตวัช้ีวดั 
1.ร้อยละ 100 ของผูป่้วยปลอดภยัจากความเส่ียงและภาวะแทรกซอ้นทางคลินิกท่ีป้องกนัไดข้ณะรับบริการ 

มาตรฐานการพยาบาลระยะหลงัตรวจ 
เป้าหมาย 
ผูป่้วยไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการดูแลตนเองเร่ืองโรคอุจจาระร่วง  ความจ าเป็นและเหตุผลของขั้นตอนการรักษา
อยา่งถูกตอ้ง 
 

วตัถุประสงค์ 
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1.เพื่อใหพ้ยาบาลวชิาชีพดูแลและประสานการส่งต่อ ใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บการบริการ 
สุขภาพตามแนวทางการรักษาพยาบาลต่อเน่ือง อยา่งเหมาะสม 

ตัวช้ีวดั 

1.ร้อยละ 80 ของผูป่้วยไดรั้บขอ้มูล เก่ียวกบัการดูแลตนเองเร่ืองโรคอุจจาระร่วง ความจ าเป็นและเหตุผลของ
ขั้นตอนการรักษาอยา่งถูกตอ้ง 
มาตรฐานการดูแลต่อเน่ือง 
เป้าหมาย 
ผูป่้วยสามารถดูแลตนเองไดแ้ละไม่มีภาวะแทรกซอ้นหลงัจ าหน่าย 
  
วตัถุประสงค์ 
เพื่อใหพ้ยาบาลวชิาชีพวาแผนการดูแลผูใ้ชบ้ริการ ในการตรวจรักษาพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง  ตามมาตรฐาน/แนว
ทางการส่งต่อ และใหก้ารดูแลระหวา่งการส่งต่ออยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

ตัวช้ีวดั 
1.  ร้อยละของผูป่้วยอุจจาระร่วงท่ีกลบัมารักษาซ ้ าดว้ยโรคอุจจาระ ภายใน 7 วนั 

(ลดลง ร้อยละ 10 จากปีท่ีแลว้) 

มาตรฐานสร้างเสริมสุขภาพ 
เป้าหมาย 
ผูป่้วยอุจจาระร่วงไดรั้บการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
  วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหพ้ยาบาลวชิาชีพปฏิบติักิจกรรมพยาบาลท่ีมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผูใ้ชบ้ริการ โดย
มุ่งเนน้การป้องกนัปัญหาสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึน 

ตัวช้ีวดั 

 

ร้อยละ 100 ของผูป่้วยอุจจาระร่วงมีความรู้ใน การสร้างเสริมสุขภาพ 

มาตรฐานการคุ้มครองภาวะสุขภาพ 
เป้าหมาย 
ผูป่้วยปลอดภยัจากการรับบริการ 
 

  วตัถุประสงค์ 
เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บบริการพยาบาลท่ีเหมาะสม ปลอดภยั ตามสภาพปัญหาสุขภาพผูป่้วย 
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ตัวช้ีวดั 
จ านวนอุบติัการณ์ความเส่ียงจากการรับบริการเท่ากบั 0 

มาตรฐานการให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ 
เป้าหมาย 
ผูป่้วยมีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติัตวัโรคอุจจาระร่วง 
  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหพ้ยาบาลวชิาชีพใหข้อ้มูลและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยอุจจาระร่วงอยา่ง
เหมาะสม 
ร้อยละ 80 ของผูป่้วยมีความรู้ในโรคอุจจาระ การปฏิบติัตวั อาการท่ีตอ้งเฝ้าระวงั   
มาตรฐานการพิทกัษ์สิทธิผู้ป่วย 
เป้าหมาย 
ผูป่้วยอุจจาระร่วงไดรั้บการพิทกัษสิ์ทธิอยา่งเหมาะสม 
  วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหพ้ยาบาลวชิาชีพใหก้ารดูแลผูใ้ชบ้ริการ เคารพศกัด์ิศรีและคุณค่าความเป็นมนุษยต์ลอดจนการ
พิทกัษสิ์ทธิตามขอบเขต บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
มาตรฐานการบันทกึทางการพยาบาล 
เป้าหมาย 
  เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการตรวจคดักรองผูป่้วย การประเมินสภาพอาการเบ้ืองตน้ จดัล าดบัความรุนแรงและความ
เร่งด่วนของการเขา้รับการตรวจรักษาพยาบาล อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั  
การบนัทึกทางเวชระเบียนครบถว้นตามหลกั4 c 
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C P R  i n  C O V I D - 1 9
แนวทางการปฏบิตัใินการทำหตัถการฟืน้คนืชพีในผูป้ว่ยทีเ่ขา้ขา่ยสงสยัการตดิเชือ้ COVID-19        

โ ร ง พ ย า บ า ล ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ  ณ  อ ำ เ ภ อ น า ท วี



ผู้พบเหตุการณ์ผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจ ไม่มีชีพจร แจ้งทีมขอความช่วยเหลือ

พยาบาลประจำหอผูป้่วย ( RNward )  
• สวมชุด PPE เข้าห้องผู้ป่วย ( หมวก , N95 , 

Goggle/face shield , กาวน์กันน้ำ , ถุงมือ ) 
• นำรถ Emergency / CPR box เข้าห้องผู้ป่วย 
• ถ้าผู้ป่วยยังไม่ได้ใส่ surgical mask ให้ใส่ให้ผู้ป่วย  
• ติด Adhesive Soft Paddle  
• คลุมแผ่นพลาสติกให้กับผูป้่วย 
• เริ่มการกดหน้าอก ( Hand only CPR )

เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย 
• แจ้งศูนย์ refer โทร 119 
• เตรียมรถ emergency / CPR box 
• เตรียมชุด PPE  
• ช่วยใส่ชุด PPE ให้กับทีมที่กำลังจะมาถึง 
• เตรียมอุปกรณ์สื่อสาร

เจ้าหน้าที่ศูนย์ Refer 
• แจ้งพยาบาล ER นำอุปกรณ์ CPR Covid* ไปยังหอผู้ป่วย 
• แจ้งแพทย์เวร Airway  , แพทย์เวรอายุรกรรม 
• แจ้งวิสัญญีพยาบาลมือ 1 , 2 
• แจ้งเวร Refer มาขึ้นเวรเป็นพยาบาลประจำหอผู้ป่วยแทน

Team Leader :  
1st call : แพทย์เวรอายุรกรรม 
2nd call : แพทย์เวร ward 
หน้าที่ 
• สั่งการรักษาจากนอกห้อง ตาม ACLS guideline 
ปัจจุบัน 

• ตั้ง Ventilator Setting  
VCV mode , TV 6-8 ml/kg IBW , FiO2 1 , 
RR 10 , Trigger off หรือ สูงสุด

Airway Leader :  
1st call : แพทย์ณปฐม 
2nd call : วิสัญญีพยาบาลมือ 1 
3rd call : แพทย์เวร ER 
หน้าที่ 
• สวมชุด PPE cover all +/- PAPR 
• ถือ VL , Ventilator เข้าไปในหอ้ง 
• เช็คอุปกรณ์ก่อน Intubation 
• Hold chest compression ก่อนการ 

Intubation 
• Intubation ตามแนวทางการใส่ท่อช่วย
หายใจผู้ป่วย PUI/COVID-19 

• ช่วยประเมินผู้ป่วย ประสานกับ Team 
leader 

พยาบาลห้องฉุกเฉิน 1 คน :  
หน้าที่ 
• สวมชุด PPE cover all 
• ถือ Lucas® , monitor เข้าไปในห้อง 
• ช่วย apply Lucas® 
• เตรียม ETT , Stylet , Clamp , SHE 

Circuit 
•  ช่วย Airway leader ในการ 

Intubation ตามแนวทาง 
• จากนั้นช่วย เปิดเส้น , On IV , 

DTX ,Adrenaline 1 mg IV q 4 min 
• Refer

พยาบาลหอผู้ป่วย ( RNward ):  
หน้าที่ 
• Hand Only CPR ระหว่างรอทีมช่วย
เหลือ 

• ช่วย apply Lucas® เมื่อ RNER มาถึง 
• ออกจากห้องไปสวมชุด PPE cover 

all หลังจาก apply Lucas® 
• เข้ามาช่วย เปิดเส้น ให้ยา 
• Refer 

Recorder (วิสัญญีพยาบาล) 
• บันทึก จับเวลา ตามใบ CPR record form 
• ขานทวนเวลา การรักษาที่ได้ให้ไป ประสานกับ 

team leader 
• อยู่นอกห้อง

ทีมช่วยเหลือมาถึงหอผู้ป่วย

• เตรียมประสาน Refer หลังผู้ป่วย stable 

• เตรียมรถrefer จอดรอบริเวณศรีตรังล่าง



อุปกรณ์ CPR COVI-19 ที่ต้องนำจาก ER

VDO Laryngoscope Lucas®  
Mechanical Chest Compression

Defibrillator with EtCO2 Port Mobile Ventilator พร้อม  Circuit



1.Ventilator with circuit ที่ตั้ง setting แล้ว 
2.VDO laryngoscope 
3.ETT No 6 , 6.5 , 7 , 7.5 , 8 size ละ 2 อัน 
4.stylet ( ETT guide ) 
5.Clamp 
6.Self Inflating Bag 
7.HEPA filter  
8.Close suction tube 
9.EtCO2 port 
10.External PEEP 
11.เทปสำหรับ strap ETT 
12.OPA 
13.เทปกาวเหนียว สำหรับติด connector 
14.ไม้กดลิ้นแบบเหล็ก

CPR Intubation Equipment Checklist



Pt 

DrAirway

RNER Ventilator

Defibrillator and 
Capnography

Emergency cart and 
CPR Box

Team leader , Recorder อยู่นอกห้อง Negative Pressure 

สื่อสารผ่านทาง Tablet

Lucas

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ ขณะใส่ท่อช่วยหายใจ



Pt 

DrAirway

RNER

VentilatorDefibrillator and 
Capnography

Emergency cart and 
CPR Box

RNward

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ หลังใส่ทอ่ช่วยหายใจสำเร็จ

Lucas



Suction

HEPA Filter
E

Ventilator

S-H-E-V Circuit
ต่อให้เสร็จเรียบร้อยก่อนทำการ Intubation



การ Set ZOLL Mobile Ventilator for COVID-19 CPR 

เปิด / ปิด

Accept
Cancel

หมุนปรับค่า

Parameter

ต่อกับสายขาว

ต่อกับสายเขียว

Inspired Limb



Connect with S-H-E Circuit

Expired Limb



1. หมุนเพื่อเปิดเครื่อง

1. กดเพื่อปรับ Mode เป็น AC

    กดอีกครั้ง highlight อยู่ในวงเล็บ เปลี่ยน P เป็น V 
กด ✅

2. เซ็ต RR : กดให้ Highlight ที่ขึ้นที่เลขตัวใหญ่ หมุน 
Adjutable knobไปให้ค่าเป็น 10 กด ✅

3. เซ็ต TV : กดให้ Highlight ที่ขึ้นที่เลขตัวใหญ่ หมุน 
Adjutable knobไปให้ค่าเป็น 6-8 ml/kg IBW กด ✅

3. เซ็ต Triger : กดค้างให้ Highlight ที่ขึ้นที่Trigger 
ปรับค่าเป็น -6 กด ✅

3. เซ็ต FiO2: กดให้ Highlight ที่ขึ้นที่เลขตัวใหญ่ หมุน
ให้ 100 กด ✅



การใช้ Defibrillator with Capnogram รุ่น Lifepak 20e



+ =



ถอดตรงนี้เปลี่ยนจาก hard paddle   
เป็น port Soft Paddle ( adhesive pad )

ต่อ Port EtCO2

เปลี่ยนเป็น  Paddle Lead Port EtCO2



Lucas® Mechanical Chest Compression





COVID-19 AIRWAY Management  
แนวทางดแูลทางเดนิหายใจและการใสท่อ่ชว่ยหายใจในผูป้ว่ยหรอืผูเ้ขา้ขา่ยตดิเชือ้ COVID-19             
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ผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ในการใส่ท่อช่วยหายใจ : แพทย์วินิจฉัย Respiratory Failure / Impending RS failure

แจ้งศูนย ์Refer เพื่อ Activate COVID-19 Airway Team

ศูนย์ Refer ตามทีม 
Airway Leader : 1st call : พ.ณปฐม 
                       2nd call : วิสัญญีพยาบาลมือ 1 
                       3rd call : แพทย์เวรward หรือ ER ตามลำดับ 
วิสัญญีพยาบาล : นำ Induction and paralytic drug มา พร้อม 
stand by ในกรณีเกิดปัญหาในการ Intubation 
จนท. ER นำอุปกรณ์ไปยังหอผู้ป่วย  

1. Mobile Ventilator 
2. Defibrillator with EtCO2  
3. VDO Laryngoscope

พยาบาลประจำหอผู้ป่วย 
1. เตรียมรถ Emergency , Emergency Box  
2. เปิดเส้น , วัด V/S 
3. เตรียมอุปกรณ์ COVID-19 Intubation  
4. ผสมยา Fentanyl 1000 mcg + NSS 100 ml 

ต่อกับ Infusion Pump ไว้ 
5. สวม PPE 
6. ต่อ S-H-E-V circuit รอไว้

อุปกรณ์สำหรับ COVID-19 Intubation 
1. Ventilator with circuit ที่ตั้ง setting แล้ว 
2. VDO laryngoscope 
3. EtCO2 port with monitor 
4. ETT No 6 , 6.5 , 7 , 7.5 , 8 size ละ 2 อัน 
5. stylet ( ETT guide ) 
6. Clamp 
7. Self Inflating Bag 
8. HEPA filter  
9. Close suction tube 
10. External PEEP 
11. เทปสำหรับ strap ETT 
12. OPA 
13. เทปกาวเหนียว สำหรับติด connector 
14. ไม้กดลิ้นแบบเหล็ก

Induction and Paralysis Box 
Induction 

- Midazolam 

- Propofol 

- Ketamine 

- Fentanyl 
Paralytic Drug 

- Roccuronium 

- Succinylcholine
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ผู้อ ำนวยกำร 
โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชินีนำถ  ณ  อ ำเภอนำทว ี จังหวดัสงขลำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพ
โรงพยำบำล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวหน้ำพยำบำล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำงำน 
        ผู้ป่วยนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงำนอืน่ ๆ และฝ่ำยอืน่ ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พยำบำลวชิำชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนงำน 
 
 
 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกลุ่มกำร
พยำบำล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงำนเปล 
 
 
 

งานผูป่้วยนอก 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 

ลกัษณะของงานบริการพยาบาลงานผูป่้วยนอก 

งานผูป่้วยนอก 
ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 
ลกัษณะของงานบริการพยาบาลงานผูป่้วยนอก 
ใหบ้ริการคดักรอง ซกัประวติั ประเมินสภาพผูป่้วยนอกท่ีมารับบริการตรวจรักษาโรคท่ีถูกตอ้งรวดเร็วปลอดภยัภายใต้

มาตรฐานวชิาชีพ มีความพึงพอใจ สามารถดูแลตนเองได ้ 

แผนผงัสำยบังคับบัญชำ : งำนผู้ป่วยนอก 
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แผนผงัสำยบังคับบัญชำ : กลุ่มกำรพยำบำล 

 

 

 

 

 

                                                                      -------------------------------------------------                             

 

 

 

 

 

 

  

  

หวัหนา้พยาบาล 

งานหน่วยจ่ายกลางและ

ซกัฟอก 

คณะกรรมการพฒันาคุณภาพทางการ

พยาบาล 

คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล 

งานผูป่้วยในตึกหญิง

บน 

งานผูป่้วย

นอก 

งานอุบติัเหตุ-

ฉุกเฉิน 

งานผูป่้วยในตึกหญิง

ล่าง 

งานผูป่้วยในตึกชาย 

งานหอ้งคลอด งานหอ้งผา่ตดั งานวสิัญญีวทิยา 

 งานป้องกนัและควบคุมการติด

เช้ือ 

งานสุขภาพจิตและยาเสพติด 

เวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชน กายภาพบ าบดัและแพทยแ์ผน

ไทย 

HHC  งานสุขศึกษา

ประชาสัมพนัธ์   

PCU

PCU 

ผูอ้  านวยการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา 
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คุณสมบติัผูบ้ริหาร 

1.  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรองจากสภาการพยาบาล  

2. ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช์ั้นหน่ึงซ่ึงใบอนุญาตไม่หมดอาย ุและเป็น

สมาชิกสภาการพยาบาล 

   3.ด ารงต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และมีประสบการณ์ดา้นการพยาบาลงานผูป่้วยนอกไม่นอ้ย

กวา่ 3 ปี 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล     

1.สามารถสร้างความเปล่ียนแปลงในหน่วยงานได ้

2.ไม่ยดึมัน่  ถือมัน่ มุ่งเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่  มีความยดืหยุน่  ประนีประนอม 

3.มีสติปัญญา  รู้เหตุ  รู้ผล ไตร่ตรองอยา่งมีเหตุ  มีผล 

4.ยอมอดทนฟังเหตุผลผูอ่ื้นแมผู้ท่ี้อ่อนวยักวา่ 

5.ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้  ไม่มีความขดัแยง้ 

6.มีพฤติกรรมบริการท่ีดีรวมทั้งอากปักิริยาอนัน่าประทบัใจ  เช่น ทกัทายเม่ือผูรั้บบริการมาถึงหน่วยงาน   

เป็นธุระเม่ือผูรั้บบริการมาติดต่อใด ๆ  ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ  สุภาพ  ยิม้แยม้  แจ่มใส  พดูจาไพเราะ  อ่อนหวาน    

7.มีความอดทน  อดกลั้นต่อเหตุการณ์ท่ีคุกคามความรู้สึกจากผูรั้บบริการและผูร่้วมงาน  

8.เห็นทุกขข์องผูรั้บบริการและมุ่งขจดัทุกขใ์หผู้รั้บบริการดว้ยความจริงใจ  เตม็ใจ  และมุ่งมัน่ 

 การอบรมพื้นฐาน    

1  อบรมวชิาการทางดา้นการพยาบาลอยา่งนอ้ย 10 วนั/คน/ปี  
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2  แนวคิดการพฒันาคุณภาพ  เช่น 5ส  QA   HA   HPH  มาตรฐานบริการสาธารณสุข 

3  การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 

4  การควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

5  โปรแกรมบนัทึกขอ้มูลงานผูป่้วยนอก การบนัทึกทางการพยาบาล ระบบHos.xp 

 ทิศทางองคก์ร     

 วสิัยทศัน์  “ บริการงานผูป่้วยนอกท่ีมีคุณภาพประชาชนเช่ือมัน่ศรัทธาและมีสุขภาวะ” 

เป้ำประสงค์:ใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน ดูแลตนเองได ้ ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

  พนัธกจิ:บริหารการพยาบาลอยา่งมีคุณภาพ บริการพยาบาลแบบองคร์วม เป็นองคก์รคแ์ห่งการเรียนรู้   

ค่านิยม   

1.น าดว้ยวสิัยทศัน์  (Visionary  leadership)  

2.มุ่งเนน้ผูป่้วย/ผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง  (Patient & Customer  focus)  

3.ท างานเป็นทีม (Teamwork)   

4.พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง  (Continuous  process  improvement)  

5.ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ และนวตักรรม  (Creativity & Innovation)  

6.ใชข้อ้มูลจริงในการบริหารจดัการและพฒันางาน (Management by fact)  

7.ใชค้วามรู้เชิงวชิาการและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ (Evidence-based  approach)  

8.การเรียนรู้ (Leaning) 

9.คุณธรรมจริยธรรมการให้บริการ(Integrity) 



5 
 

10.ความเป็นอิสระในวชิาชีพ(auyonomy) 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

บริการการพยาบาลงานผูป่้วยนอก 

1.ประเมินสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและใหก้ารพยาบาลอยา่งองคร์วมโดยใชก้ระบวนการพยาบาล  

ความรู้  ความสามารถทางการพยาบาลและมาตรฐานวชิาชีพ 

2.จ าแนกประเภทผูใ้ชบ้ริการและตดัสินใจกบัเหตุการณ์ ใหบ้ริการการพยาบาลแก่ผูม้าใชบ้ริการ  โดยใชค้วามรู้ 

ความสามารถทางการพยาบาล 

3.ใหข้อ้มูลและค าปรึกษาในการดูแลตนเองแก่ผูใ้ชบ้ริการ  จนเป็นท่ีเขา้ใจและสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

4.พฒันาคุณภาพการบริการตามนโยบายของหน่วยงาน  กลุ่มการพยาบาลและโรงพยาบาล 

5.ร่วมเก็บขอ้มูลเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพงานผูป่้วยนอก และแกไ้ข  ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 6.สร้างเสริมสุขภาพผูรั้บบริการใหมี้สุขภาวะ  โดยการให้ขอ้มูล  ค  าแนะน า  การป้องกนัโรคและการฟ้ืนฟูสภาพทั้ง

ร่างกายและจิตใจ 

 7. คิดคน้นวตักรรมและน ามาใชใ้นกระบวนการดูแลรักษาผูรั้บบริการ 

8.ประสานงานกบับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล     

ขอบเขตบริหำรกำรพยำบำลงำนผู้ป่วยนอก 

1. การก าหนดนโยบายและทิศทางการจดับริการ ร่วมก าหนด พนัธกิจ  วสิัยทศัน์ เป้าหมาย  กลยทุธ์  ค่านิยมของ

โรงพยาบาลและกลุ่มการพยาบาล น ามาส่ือสาร เพื่อถ่ายทอดใหบุ้คลากรทุกคนน าไปปฏิบติัอยา่งทัว่ถึงทั้งหน่วยงาน 

2. การก าหนดนโยบายและแผนพฒันาคุณภาพการพยาบาล  

- ก าหนดจุดเนน้และระดบัความคาดหวงัของการปรับปรุงคุณภาพงานงานผูป่้วยนอก เพื่อการบรรลุ วสิัยทศัน์ 

พนัธกิจ กลยทุธ์  ของโรงพยาบาล  กลุ่มการพยาบาล  และงานงานผูป่้วยนอก  
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- พฒันาระบบงาน งานผูป่้วยนอกใหบ้รรลุความส าเร็จในดา้นคุณภาพและความปลอดภยัในการดูแล

ผูรั้บบริการ 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล  

- สร้างส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปรับปรุงผลงาน การสร้างนวตักรรม การเรียนรู้ ความผาสุกและ

ความพึงพอใจของบุคลากร  สัมพนัธภาพในการท างานท่ีดี   ความร่วมมือและการประสานบริการ   

- การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรม  

- ปฐมนิเทศเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่ โอนหรือโยกยา้ยมาปฏิบติังานในงานงานผูป่้วยนอก 

4. การจดัการทรัพยากรเก่ียวกบั ยา และเวชภณัฑท่ี์ไม่ใช่ยา ดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ สถานท่ี และงบประมาณ 

5. การบริหารจดัการตน้ทุนดา้นการพยาบาลใหมี้ประสิทธิภาพ บริหารทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า  และเพียงพอในการ

บริการพยาบาลอยา่งมีคุณภาพ 

6. การติดตาม ก ากบัการปฏิบติังานของพยาบาลท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของงานบริการพยาบาลตามมาตรฐานวชิาชีพ  

- จดัระบบรับฟังและเรียนรู้ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการ/ผูรั้บผลงาน และปรับปรุง

กระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ  

- ส่งเสริมและสร้างความมัน่ใจในการด าเนินงานอยา่งมีคุณธรรม  จริยธรรม  ในทุกกรณี   พร้อมทั้งติดตาม  

ก ากบั และด าเนินการเม่ือมีการละเมิดหลกัคุณธรรม  จริยธรรม 

- จดัระบบใหผู้ป้ฏิบติังานมีความตระหนกัและทราบบทบาทของตนในการคุม้ครองสิทธิผูป่้วย และพร้อมท่ีจะ

ตอบสนองเม่ือผูป่้วยขอใชสิ้ทธิ 

7. การจดัการความปลอดภยั  

- บริหารความเส่ียง  ภาวะวกิฤติ  ความปลอดภยัและคุณภาพงาน งานผูป่้วยนอก ตรวจสอบและติดตาม

รายงานอุบติัการณ์ 

- เสริมสร้างการมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ/ผูรั้บผลงาน  คุณภาพ  และความปลอดภยัในการดูแลรักษาผูรั้บบริการ 

- บริหารส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพใหเ้อ้ือต่อความปลอดภยัและความผาสุกของผูรั้บบริการและบุคลากร 

8. การวจิยัและพฒันาวชิาการพยาบาล ติดตามและประเมินผลเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพงานงานผูป่้วยนอก และปรับปรุงอยา่ง

ต่อเน่ือง  ด าเนินการจดัการความรู้ (KM) พร้อมน างานวสิัญญีวทิยาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
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9. การสนบัสนุนการท างานร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพ  ร่วมประชุมประจ าเดือนกลุ่มการพยาบาล จดัระบบบริการให้

เขา้ถึงง่าย สะดวกทั้งดา้นกายภาพ  ภาษา  วฒันธรรม และอุปสรรคอ่ืนๆ และจดัใหที้มบุคลากรทุกสาขาวชิาชีพ 

ตอบสนองต่อผูรั้บบริการอยา่งรวดเร็ว 

10. การสร้างการมีส่วนร่วมกบัองคก์รในชุมชน สังคม และเครือข่ายวชิาชีพ 

 11. การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรทางการพยาบาลในความรับผดิชอบ
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แนวทาง-วธีิใหบ้ริการ 

กระบวนการหลกังานบริการผูป่้วยนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การบริการก่อนตรวจ 

    1.1 การคดักรองเบ้ืองตน้ 

  1.2 การจดัระดบัความ  เร่งด่วน

ในการตรวจ 

 1.3 การสังเกตอาการผูป่้วย   ขณะ

รอตรวจ 

   14. การช่วยเหลือภาวะวกิฤติ

และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

 

 

3.การบริการหลงัตรวจ 

   3.1 การใหค้  าแนะน า 

   3.2 การนดัติดตาม 

   3.3 การส่งต่อการดูแล 

ต่อเน่ือง 

   3.4 การ Refer 

   3.5 การ Admit   

กิจกรรมคู่ขนาน 

1. การบนัทึกขอ้มูล 

2. การใหข้อ้มูลทัว่ไป 

3. การดูแลความปลอดภยั 

4. การพิทกัษสิ์ทธ์ิผูป่้วย 

2.การบริการขณะตรวจ 

    2.1 การช่วยเหลือ ขณะตรวจ 

    2.2 การส่ง Investigation  

    2.3 การใหค้  าปรึกษา 

    2.4 การแกปั้ญหาภาวะฉุกเฉิน 
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กระบวนกำรส ำคัญ ส่ิงทีค่ำดหวงั ควำมเส่ียงส ำคัญ ตัวช้ีวดัส ำคัญ 

1. กำรเข้ำถึงและเข้ำรับ

บริกำร 

- ดา้นเคร่ืองมือ, วสัดุ

อุปกรณ์เวชภณัฑ์ 

- ดา้นสถานท่ี 

- ดา้นบุคลากร 

- เพื่อใหผู้ป่้วยสามารถเขา้รับ

บริการไดอ้ยา่งรวดเร็วเหมาะสม

กบัเวลา 

- ผูป่้วยและญาติไดรั้บขอ้มูลท่ี

เหมาะสม 

- ขาดการเตรียมความพร้อมดา้น

เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์, สถานท่ี, 

บุคลากร 

- ระยะเวลารอคอย

เฉล่ียในการบริการ 

<60นาที 

2. กำรประเมินผู้ป่วย   

 2.1กำรประเมินผู้ป่วย 

 

เพื่อใหป้ระเมินผูป่้วยครอบคลุม

ประเด็นปัญหาส าคญัของผูป่้วย

ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 

 

- ผูป่้วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์

ขณะรอตรวจ เช่น ซกั, ช็อค, เป็น

ลม ฯลฯ 

 

- อตัราความสมบูรณ์

ของเวชระเบียน 

- จ  านวนความ

ผดิพลาดในการ

ประเมินอาการผูป่้วย 

- จ  านวนกลุ่มโรค

ส าคญั/ อาการไม่คงท่ี 

ไม่ไดรั้บการประเมิน

ซ ้ า 

- การคดักรองและซกั

ประวติัการบนัทึก 

- เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ

วนิิจฉยัและการรักษาของแพทย ์

- ซกัประวติัไม่ครอบคลุม, ไม่

เหมาะสมกบัโรค 

- การตรวจวดัสัญญาณ

ชีพ 

- เพื่อประเมินผูป่้วย - ใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้ล่าชา้ 

- การสังเกตอาการผูป่้วย

ระหวา่งรอตรวจ 

- เพื่อประเมินสภาพผูป่้วยและไม่

เกิดอาการไม่พึงประสงคข์ณะรอ

ตรวจ 

 

- การประเมินซ ้ า - เพื่อประเมินสภาพผูป่้วยและไม่

เกิดอาการไม่พึงประสงคข์ณะรอ

ตรวจ 

- ไม่ไดรั้บการประเมินซ ้ าในกลุ่ม

โรคท่ีส าคญั 

- อธิบายผลการประเมิน

แก่ผูป่้วยและญาติ 

- เพื่อใหผู้ป่้วยและญาติเขา้ใจ - ไม่ไดรั้บค าอธิบายผลการ

ประเมินสภาพ 
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กระบวนกำรส ำคัญ ส่ิงทีค่ำดหวงั ควำมเส่ียงส ำคัญ ตัวช้ีวดัส ำคัญ 

3.  กำรวำงแผน    

3.1 กำรวำงแผนกำร

ดูแลผู้ป่วย 

   

- การวนิิจฉยัโรค

และใหข้อ้มูลผูป่้วย 

- เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บทราบขอ้มูล

การเจบ็ป่วยและการดูแลตนเอง

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- วนิิจฉยัโรคผิดพลาด - อตัราความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ 

- การส่งปรึกษา

ระหวา่งวชิาชีพ 

- เพื่อปรึกษาปัญหาร่วมกนัในการ

วางแผนดูแลผูป่้วยร่วมกนั 

- เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลอยา่ง

ถูกตอ้ง ปลอดภยั ไม่มี

ภาวะแทรกซอ้น 

- ผูป่้วยไดรั้บขอ้มูลการเจบ็ป่วย 

แต่ไม่เขา้ใจ/ ผูป่้วยไม่ไดรั้บ

ขอ้มูลการเจบ็ป่วย 

 

-อตัราผูป่้วย COPD /Asthma

ไดรั้บความรู้ เร่ืองยา การ

แกไ้ข เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

3.2 กำรวำงแผนกำร

จ ำหน่ำย 

- ผูป่้วยและญาติสามารถดูแล

สุขภาพตนเองภายหลงัจ าหน่าย 

- ผูป่้วยไม่ไดรั้บการวางแผน

จ าหน่ายอยา่งเหมาะสมตาม

ระบบท่ีวางไว ้

- ขาดการดูแลร่วมกนัในการ

วางแผนการจ าหน่าย 

- อตัราการ Revisit ภายใน 7 

วนั 
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กระบวนกำรส ำคัญ ส่ิงทีค่ำดหวงั ควำมเส่ียงส ำคัญ ตัวช้ีวดัส ำคัญ 

4. กำรดูแลผู้ป่วย    

4.1 กำรดูแลทัว่ไป    

- การบนัทึกขอ้มูล

ในเวชระเบียน 

- เพื่อเป็นหลกัฐานการดูแลรักษา

และส่ือสารภายในทีมสหสาขา

วชิาชีพในการดูแลผูป่้วย 

- บนัทึกเวชระเบียนไม่

ครบถว้น, สามารถส่ือสาร

ภายในทีมหรือเป็นหลกัฐาน

ทางกฎหมายได ้ 

- อตัราความสมบูรณ์ของการ

บนัทึกเวชระเบียน 

 

- การใหสุ้ขศึกษา/ 

ใหค้  าแนะน าก่อน-

หลงัตรวจ 

- เพื่อใหผู้ป่้วยทราบค าแนะน า

และน าไปปฏิบติั 

   - อตัราผูป่้วย 

COPD/Asthmaการไดรั้บ

ความรู้เร่ืองยา 

- การพิทกัษสิ์ทธิ

ผูป่้วย 

- เพือ่ใหผู้ป่้วยไดรั้บการคุม้ครอง

สิทธ์ิ 

- ผูป่้วยถูกละเมิดสิทธิ - ขอ้ร้องเรียนการละเมิดสิทธ์ิ 

.2 กำรดูแลผู้ป่วยและ

กำรให้บริกำรทีม่ี

ควำมเส่ียงสูง 

- การเฝ้าระวงัการ

เปล่ียนแปลงขณะรอ

ตรวจ 

 

 

 

- เพื่อไม่ให้อาการไม่พึงประสงค/์ 

ภาวะแทรกซอ้นขณะรอตรวจ 

 

 

 

 -เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ขณะรอตรวจ เช่น ชกั, ช็อค, ไม่

รู้สึกตวั ฯลฯ 

 

 

 

- จ  านวนการเกิดเหตุการณ์ไม่

พึงประสงคข์ณะรอการตรวจ 

เช่น ชกั, ช็อค 
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กระบวนกำรส ำคัญ ส่ิงทีค่ำดหวงั ควำมเส่ียงส ำคัญ ตัวช้ีวดัส ำคัญ 

5. กำรให้ข้อมูลและ

เสริมพลงัแก่ผู้ป่วย/ 

ครอบครัว 

   

- การใหค้  าแนะน า/ 

ปรึกษาหลงัตรวจ 

- เพื่อใหผู้ป่้วยและญาติมีการ

เตรียมความพร้อมในการดูแล

ผูป่้วยร่วมกนั 

- ผูป่้วยและญาติไม่ไดรั้บการ

ใหข้อ้มูลและเสริมพลงัใน

การดูแลตนเอง (โดยเฉพาะ

กลุ่มโรคเร้ือรัง) 

- อตัราผูป่้วย COPD/Asthma 

ไดรั้บความรู้และสามารถแกไ้ข

ไดเ้ม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

   

6. กำรดูแลต่อเน่ือง    

- การนดั/ ติดตาม - เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแล

รักษาท่ีต่อเน่ือง, ผูป่้วยปลอดภยั 

- ผูป่้วยไม่มีการนดัติดตาม 

- ผูป่้วยขาดนดั/ ขาดการดูแล

รักษาท่ีต่อเน่ือง 

 

- การส่งต่อผูป่้วย

และการติดตาม 

- เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแล

รักษาอยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม 

- ผูป่้วยไม่ไดรั้บการส่งต่อท่ี

เหมาะสมขาดการเตรียม

ความพร้อม 

 

- การรับไวรั้กษาใน

โรงพยาบาล 

(Admitted) 

 

- ส่งต่อ HHC 

 

 

- เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแล

รักษาอยา่งเหมาะสม 

- เพื่อใหผู้ป่้วยรับทราบขอ้มูล

การเจบ็ป่วยการดูแลรักษา 

- เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแล

ติดตามต่อเน่ือง 

- ผูป่้วยไม่ไดรั้บทราบขอ้มูล

การเจบ็ป่วย/ การดูแลรักษา 

 

 

- ผูป่้วยไม่ไดรั้บการเยีย่ม 

HHC 

- ผูป่้วยไม่สามารถปฏิบติัตาม

ค าแนะน าได ้
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ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร  

บุคลากร เพศ การศึกษา อาย ุ อายงุาน 

ประเภท จ านวน ชาย หญิง ปริญญาตรี สูงกวา่ ป.

ตรี 

< 30 ปี 30-50 ปี > 50 ปี <  1  

ปี 

1-10  

ปี 

> 10 

ปี 

ขา้ราชการ 5 - 5 5  - 5 - - 1 4 

 จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน 

มีการจดัอตัราก าลงัพยาบาลตามสัดส่วนภาระงาน  และเกณฑก์ารจดัอตัราก าลงัของส านกัการพยาบาล  จ านวน

บุคลากรท่ีค านวณไดต้าม GIS   

หน่วยงาน  จ านวนบุคลากร Productivity  

ท่ีมีอยูจ่ริง บุคลากร

ตามGIS 

ท่ีตอ้งการ

เพิ่ม 

2551  2552  2553 2554 2555 

RN  ผูช่้วย

พยาบาล 

/เวชกิจ 

หวัหนา้

พยาบาล 

1  1       

OPD  4  1 6 2 คน/วนั 138.39  150.00 188   
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การจดัอตัราก าลงังานผูป่้วยนอก 

งาน อตัราก าลงั/

วนั 

Productivity/

จ านวนผูป่้วย

เฉล่ียต่อวนั 

เชา้ บ่าย ดึก หมายเหตุ 

ผูป่้วยนอก 6 - 12 คน 188.00 

223 คน/วนั 

จุดคดักรองRN=1 

หอ้งตรวจ 

RN= 4 (รวมหวัหนา้) 

EMT = 1 

คดักรองRN= 1,NA=1 

ส าหรับวนัองัคาร,วนั

พฤหสั 

คลินิค DM แยกตรวจ  

RN = 4 คน  

คลินิกHTวนัศุกร์

RN=2คน 

คลินิกCOPD,asthma

วนัพฤหสับ่าย RN=2

คน 

 

- - มีคลินิกนอกเวลา

ในวนัเสาร์-

อาทิตย ์RN = 1  

EMT = 1 

และวนัหยดุ

นกัขตัฤกษ ์ RN 

= 2 EMT = 1

เวลา 08.30-12.00

น.   
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บุคลากรในหน่วยงาน มีพยาบาลวชิาชีพ 5 คน นบัถือศาสนาพุทธ 6 คน ภาวะสุขภาพของบุคลากร เป็นกลุ่มเส่ียง 2 คน 

( คลอเรลเตอรอลสูง) ปกติ 2 คน เป็นโรคความดนัโลหิตสูง1คน  

สรรหาตามคุณสมบติัท่ีก าหนดเฉพาะ และไดรั้บฝึกอบรมวชิาการทางการพยาบาลอยา่งนอ้ย 10วนั/ คร้ัง/ปี มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และ OJT ดา้นการรักษาพยาบาลและภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกปี  

 ลกัษณะของบุคลำกร  

ความรับผดิชอบหลกั (Owner) 

ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงใน

งานพยาบาลวชิาชีพ ปฏิบติังานท่ีตอ้งตดัสินใจหรือแกปั้ญหาท่ียาก และ ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 โดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  ดา้นการปฏิบติัการ  

 1.1. ปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูงตามมาตรฐานวชิาชีพ ในการใหก้ารพยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหไ้ดรั้บการดูแล

ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั 

งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

ปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูงตามมาตรฐาน

วชิาชีพ ในการใหก้ารพยาบาลแก่

ผูใ้ชบ้ริการ 

   เพื่อใหไ้ดรั้บการดูแลท่ีถูกตอ้ง

เหมาะสมและปลอดภยั 

อุบติัการณ์การใหบ้ริการผิด

คนร้อยละ0 

 

 1.2   คดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพท่ีซบัซอ้น และปรับปรุงบริการพยาบาล รวมทั้งการปรับใชก้ารบ าบดั 

เคร่ืองมือพิเศษ ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะของโรค เพื่อช่วยเหลือทางนิติวทิยาศาสตร์     ช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการปลอดภยัจาก

ภาวะท่ีคุกคามไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

   คดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพท่ี

ซบัซอ้น และปรับปรุงบริการพยาบาล 

รวมทั้งการปรับใชก้ารบ าบดั เคร่ืองมือ

พิเศษ ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะของโรค 

   เพื่อช่วยเหลือทางนิติวทิยาศาสตร์     

ช่วยใหผู้รั้บบริการปลอดภยัจากภาวะ

ท่ีคุกคามไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

  อตัราการคดักรองผดิพลาด ร้อย

ละ1  

 1.3. บนัทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัดา้นการพยาบาล เพื่อพฒันาคุณภาพการพยาบาล ใหต้อบ สนองต่อ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพยาบาล 

งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

   บนัทึก รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั

ดา้นการพยาบาล 

   เพื่อพฒันาคุณภาพการพยาบาล ให้

ตอบสนองต่อวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายของการพยาบาล 

  อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้น/

ภาวะวกิฤตขณะรอตรวจ  0  

 

1.4   ส่งเสริม ป้องกนั ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืน ๆ ทางดา้นสุขภาพท่ีเป็นปัญหาเฉพาะ

พื้นท่ี เพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชน 

งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

 ส่งเสริม ป้องกนั ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพ

ประชาชน หรือการบริการอ่ืน ๆ ทางดา้น

สุขภาพท่ีเป็นปัญหาเฉพาะพื้นท่ี 

เพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชน ร้อยละของผูป่้วย/ญาติมีความรู้

เก่ียวกบัความเจบ็ป่วย การดูแล

ตนเอง และการเฝ้าระวงัอาการ

ผดิปกติท่ีควรระวงั    
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2.  ดา้นการวางแผน  

          วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดบัส านกัหรือกอง 

และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย   ผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 

งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

  วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการ

ท างานตามแผนงานหรือโครงการของ

หน่วยงานระดบัส านกัหรือกอง และ

แกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน 

   เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย   ผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 

   ความส าเร็จของโครงการท่ี

เป็นไปตามเป้า ร้อยละ 70 

 3.  ดา้นการประสานงาน 

    3.1. ประสานการท างานร่วมกนัโดยมีบทบาทในการใหค้วามเห็นและค าแนะน าเบ้ืองตน้แก่สมาชิกในทีมงาน

หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว ้

งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

   ประสานการท างานร่วมกนัโดยมี

บทบาทในการใหค้วามเห็นและ

ค าแนะน าเบ้ืองตน้แก่สมาชิกในทีมงาน

หรือหน่วยงานอ่ืน 

    เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิ

ตามท่ีก าหนดไว ้

   จ  านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั

พฤติกรรมบริการของ

บุคลากรในหน่วยงาน ไม่เกิน 

1 ฉบบั/เดือน 

3.2. ใหข้อ้คิดเห็นหรือค าแนะน าเบ้ืองตน้แก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความ

เขา้ใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

   ใหข้อ้คิดเห็นหรือค าแนะน าเบ้ืองตน้แก่

สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

    เพื่อสร้างความเขา้ใจและความ

ร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

 

  จ  านวนการเขา้ร่วมประชุม

กลุ่มการพยาบาล อยา่งนอ้ย 6 

คร้ัง/ปี 

  4. ดา้นการบริการ  

      4.1  ใหบ้ริการวชิาการพยาบาลท่ีซบัซอ้น ท่ีสอดคลอ้งกบัภาวะสุขภาพของผูใ้ชบ้ริการและวตัถุประสงคข์อง

หน่วยงาน เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความรู้ สามารถดูแลตนเองได ้

งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

   ใหบ้ริการวชิาการพยาบาลท่ีซบัซอ้น ท่ี

สอดคลอ้งกบัภาวะสุขภาพของ

ผูใ้ชบ้ริการและวตัถุประสงคข์อง

หน่วยงาน 

   เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความรู้ สามารถ

ดูแลตนเองได ้

อตัราการกลบัมารับการรักษา

ดว้ยโรคเดิมภายใน7วนั 

 4.2. สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยทีางการพยาบาลแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลภายนอก 

เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

  สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ 

เทคโนโลยทีางการพยาบาลแก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลภายนอก 

   เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ ในการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

   บุคลากรไดรั้บการประชุม/

อบรม/สัมมนา/ดูงาน อยา่ง

นอ้ย 10 วนั/คน/ปี 

      4.3  พฒันาขอ้มูล จดัท าเอกสาร  คู่มือ ต ารา  ส่ือเอกสารเผยแพร่  พฒันาเคร่ืองมืออุปกรณ์  วธีิการ  หรือ

ประยกุตเ์ทคโนโลยเีขา้มาใช ้  เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาองคก์ร 
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งานหลกั วตัถุประสงคข์องงาน ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

   พฒันาขอ้มูล จดัท าเอกสาร  คู่มือ ต ารา  

ส่ือเอกสารเผยแพร่  พฒันาเคร่ืองมือ

อุปกรณ์  วธีิการ  หรือประยกุต์

เทคโนโลยเีขา้มาใช้ 

   เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

พฒันาองคก์ร 

 

   บุคลากรเขา้ร่วมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/คน/

ปี 

 

การจดัการทรัพยากร 

ดา้นอาคารและสถานท่ีมีการจดัพื้นท่ีบริเวณโซนแยกเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือโดยมีการใหบ้ริการแบบ

เบด็เสร็จ ณ จุดบริการ มีแนวทางในการตรวจเม่ือมีผูป่้วยท่ีมีอาการและอาการแสดงสงสัยในโรควณัโรค เช่นการตรวจ

เสมหะ และChest X-ray  ก่อนท่ีจะรายงานแพทยเ์พื่อรับการตรวจรักษา โดยมีการก าหนดแพทยท่ี์รับผดิชอบตรวจ

ผูรั้บบริการโซนแยก จุดท่ีใหบ้ริการอยูบ่ริเวณโซนด่านหนา้ในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการโดยมีการแยกจุดการ

ใหบ้ริการเป็น2 จุด คือ จุดซกัประวติั และจุดหนา้ห้องตรวจซ่ึงจะท าหนา้ท่ีในการเรียกผูรั้บบริการเขา้ห้องตรวจ  การให้

ค  าแนะน าหลงัการตรวจ การใหค้  าแนะน ากรณีการส่งต่อ การรับผูป่้วยเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล เคร่ืองมือและอุป

กรณืท่ีมีอยูป่ระจ าหน่วยงาน ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัความดนัแบบดิจิตอล จ านวน 6  เคร่ือง แบบธรรมดา จ านวน 3เคร่ือง 

ส าหรับเด็กจ านวน 1เคร่ือง เคร่ืองวดัO2sat  จ านวน 3เคร่ือง (ส าหรับเด็กก าลงัอยูใ่นช่วงจดัหาทดแทนท่ีช ารุด) 

เคร่ืองใชส้ านกังานและเคร่ืองคอมพิวเตอร์บริเวณจุดซกัประวติัมีคอมพิวเตอร์จ านวน 5 เคร่ือง เคร่ืองprinter 

จ านวน2 เคร่ือง มีคอมพิวเตอร์และprinterประจ าหอ้งตรวจจ านวน6 เคร่ือง ไดมี้การตรวจสอบและบ ารุงรักษาโดย

เจา้หนา้ท่ีITก่อนการใหบ้ริการบริเวณจุดซกัประวติั หนา้หอ้งตรวจ หอ้งตรวจ และความพร้อมของอุปกรณ์ในห้อง

ตรวจทุกวนั มีระบบและแผนการจดัการทรัพยากรตามความจ าเป็นของหน่วยงาน โดยส ารวจความตอ้งการ และปัญหา 

อุปสรรคในการท างาน  โดยวางแผนขออนุมติัเบิกเคร่ืองมือใหพ้อใชง้านปีละ 1 คร้ัง มีการจดัสรรตามแผนงานและ

ความเร่งด่วนของการใหบ้ริการและ มีการประเมินปัญหาในการใชเ้คร่ืองมือ เช่น เคร่ืองมือไม่พอใช ้ จ าเป็นตอ้งยืมจุด

บริการอ่ืน  หรือการใชเ้คร่ืองมืออ่ืนทดแทน      มีระบบการตรวจสอบบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั มีการตรวจเช็คให้อยูใ่น

สภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา มีการจดัท าประวติัเคร่ืองมือแต่ละอยา่ง บนัทึกวนัรับของ ราคา งบประมาณท่ีได ้

ประวติัการช ารุด   ประวติัการส่งซ่อม   ตลอดทั้งมีการตรวจเช็คใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา เคร่ืองมือ
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ทางการแพทยมี์การส่งเพื่อรับการสอบเทียบเคร่ืองมือเป็นประจ าทุกปี กรณีมีการช ารุดจะจดัหาอุปกรณ์ส ารองมาใชง้าน

จากหน่วยงานใกลเ้คียงเช่น คลินิกพิเศษ งานจ่ายกลาง หอ้งอุบติัเหตุฉุกเฉิน 

มีระบบในการวางแผนจดัอตัราก าลงั การจดัสรรบุคลากรท่ีเหมาะสมตามปริมาณงาน โดยใชเ้กณฑว์เิคราะห์

ภาระงานของกองการพยาบาล โดยเฉล่ียความตอ้งการพยาบาลท่ีงานบริการผูป่้วยนอก  มีคู่มือการปฏิบติังาน /เอกสาร

ช้ีแจง แนวทางการปฏิบติังาน ตามต าแหน่งงานของบุคลากร ท่ีสอดคลอ้งกบัภาระงาน และมีระบบการมอบหมายงาน 

การติดตามก ากบั และประเมินผล การปฏิบติัการพยาบาล ครอบคลุมบุคลากรพยาบาลทุกระดบั รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมี

คุณสมบติัไม่ครบ โดยมีระบบพยาบาล พี่เล้ียง เป็นท่ีปรึกษาในการปฏิบติังาน 

มีระบบและแผนการพฒันาบุคลากร ทั้งก่อนประจ าการ และระหวา่งประจ าการ ท่ีส่งเสริม สมรรถนะและศกัยภาพท่ี

จ าเป็น ต่อการปฏิบติัการพยาบาล ตามมาตรฐานและการรักษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพ   โดย ก่อนประจ าการ  จะมีแผน

ปฐมนิเทศ และแผนฝึกอบรม โดยจดัท าหลกัสูตร การฝึกอบรม มอบหมายพยาบาลพี่เล้ียง  ดูแลนิเทศก ากบัและ

ประเมินผล  ระหวา่งประจ าการเป็นการ Training on the job และมีการประเมิน Training Need เพื่อเสริมความรู้ส่วน

ขาดในหน่วยงาน โดยดูจากเคร่ืองช้ีวดั การพฒันาคุณภาพ และการนิเทศงาน น ามาวางแผนการฝึก อบรม โดยก าหนด

ชัว่โมงกิจกรรมของเจา้หนา้ท่ีไม่นอ้ยกวา่ 3วนั/คน/ปี 

 ระบบการประเมินผลการพฒันาบุคลากร มี 2-ระบบ คือ  

  ระบบท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบติัการเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนแบบ 360องศาโดยมีการประเมินตนเอง 

ประเมินโดยผูร่้วมงาน และประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชา 

  ระบบท่ี 2เป็นการประเมิน Competency ภายหลงัการประเมิน น าผลการประเมินมาจดัท าแผนพฒันา

บุคลากรพยาบาล ตวัอยา่งเช่น พบวา่เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้ ทกัษะการน ากระบวนการพยาบาลไปใชแ้ละการบนัทึก

ทางการพยาบาล การคดักรอง มีการจดัอบรมเร่ืองดงักล่าวใหเ้จา้หนา้ท่ี เป็นตน้ 

 ก าหนดแนวทางการสร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรทุกระดบั โดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการพฒันางาน 

เช่น กิจกรรมขอ้เสนอแนะ , สนบัสนุนใหน้ าเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพ, ประชุมวชิาการโรงพยาบาล   

สนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานของโรงพยาบาล /กลุ่มการพยาบาล, จดัสวสัดิการภายใน
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หน่วยงาน เช่น เยีย่มกรณีเจบ็ป่วย    มีการช่วยเหลือเวลาญาติสายตรงเสียชีวติ และกิจกรรมสังสรรคปี์ใหม่    ให้รางวลั

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดีเด่นประจ าปี 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอ้บงัคบั 
1.พระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ฉบบัท่ี2 พ.ศ. 2540 
2.แนวทางปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพของบุคลากรทางการพยาบาล 
3.แนวทางปฏิบติัดา้นสิทธิผูป่้วยส าหรับบุคลากรทางการพยาบาล 
ความสัมพนัธ์  ภายใน-นอกองคก์ร  
แผนภูมิ    โครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนงาน 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล 

หวัหนา้งานผูป่้วยนอก 

พยาบาลวชิาชีพ 

พนกังานเปล 
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ผู้รับผลงำน ควำมต้องกำรของผู้รับผลงำน 

งานอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน 

- การประเมินสภาพผูป่้วย และส่งต่อขอ้มูลผูป่้วยถูกตอ้ง ครบถว้นผูป่้วยท่ีมี

อาการไม่คงท่ีควรมีพยาบาลมาส่งพร้อมแจง้รายละเอียดของผูป่้วย 

 

แพทย ์

  -  การบนัทึกการซกัประวติัครบถว้น   

- จดัเตรียมอุปกรณ์ในหอ้งตรวจพร้อมใชมี้ระเบียบ สะดวกใช้ 

-ช่วยอ านวยความสะดวกทัว่ไปเจา้หนา้ท่ีมีความพร้อมในการปฏิบติังาน

ตลอดเวลา 

งานหอ้งผา่ตดั - มีการอธิบายขั้นตอนการบริการ 

- การใหข้อ้มูลผูป่้วยก่อนลงนามในใบยนิยอมท าหตัถการ 

- ส่งต่อขอ้มูลครบถว้น 

  

  

งานผูป่้วยในชาย / หญิง - ขอ้มูลผูป่้วยก่อน Admit ครบถว้น ถูกตอ้ง 

 - ลงขอ้มูลใน OPD Card ครบถว้น พร้อมทั้งใส่แฟ้มท่ีสมบูรณ์ (ไม่มีใบแทน) 

 - ผูป่้วยอาการไม่คงท่ี มีเจา้หนา้ท่ีไปส่งทุกคร้ัง 

 - การประสานงานท่ีดี 
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ผู้รับผลงำน ควำมต้องกำรของผู้รับผลงำน 

งานหอ้งคลอด - คดักรองผูป่้วยไปรับบริการท่ีงานหอ้งคลอดไดถู้กตอ้ง 

   พร้อมแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีห้องคลอดทราบทางโทรศพัทก่์อนส่งผูป่้วย 

  

งานหน่วยจ่ายกลาง 
-ปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามแนวทางปฏิบติัการประสานงานเร่ืองการสั่งของน่ึงของ

หน่วยจ่ายกลาง  

  

  

งานทนัตกรรม - คดักรองผูป่้วยไปรับบริการท่ีฝ่ายทนัตกรรมไดถู้กตอ้ง  

 - แจง้ใหผู้ป่้วยไปรอรับบริการหนา้ห้องทนัตกรรมถูกท่ี- การประสารงานท่ีดี 

งานเภสัชกรรม 

- กรณีผูป่้วย แพย้า ใหเ้ขียนลงในช่องการแพย้าทุกคร้ัง 

- การประสานงานท่ีดี 

- ใบสั่งยาผูป่้วยนอนโรงพยาบาล ถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น 

เวชปฏิบติัชุมชนและ

ครอบครัว 
- การติดต่อประสานงานท่ีดี 

 - ขอ้มูลการส่งต่อถูกตอ้งครบถว้น/ขอ้มูลการดูแลท่ีต่อเน่ือง 
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 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ-  ผูมี้ส่วนไดส่้วน เสีย 

กลุ่มผู้ป่วย/ ผู้รับบริกำรที่

ส ำคัญ 

ควำมต้องกำร 

ผูรั้บบริการและญาติ 1.ไดรั้บบริการอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง ดูแลใหป้ลอดภยั ไม่มีภาวะแทรกซอ้น กรณีมี

ปัญหาเกิดข้ึนสามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที   

2.ไดรั้บทราบขอ้มูลและการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งสามารถกลบัไปดูแลตนเองท่ีบา้นได ้ 

3.  เจา้หนา้ท่ีมีความเป็นกนัเอง มีมนุษยส์ัมพนัธ์และพดูจาไพเราะ  สุภาพ  

กลุ่มท่ีตอ้งการการดูแลเป็น

พิเศษ  (เด็ก   ผูพ้ิการ ) 

1. เขา้ถึงบริการไดง่้าย (ช่องทางด่วน), ขอ้มูล/ค าแนะน าดา้นสุขภาพ,  

จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ญาติสามารถเขา้มากบัผูป่้วยหรือมีส่วนร่วมในการดูแล

ผูป่้วย 

2. ไดรั้บบริการอยา่งถูกตอ้ง ดูแลใหป้ลอดภยั ไม่มีภาวะแทรกซอ้น  

3.  เจา้หนา้ท่ีมีความเป็นกนัเอง มีมนุษยส์ัมพนัธ์และพดูจาสุภาพไพเราะ   

กลุ่มโรคเร้ือรัง 1.ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีครบถว้น ตลอดจนแนวทางการดูแลตนเอง 

2.ไดรั้บการนดัหมายในการมารับบริการ 

 3.ไดรั้บการตรวจรักษาตามมาตรฐานในการดูแล  

กลุ่มผูรั้บผลงานอ่ืน ๆ ความตอ้งการ 

เครือข่ายบริการสุขภาพ   

 

ตอ้งการการดูแลท่ีเช่ือมต่อกบัโรงพยาบาล,ไดรั้บบริการท่ีดี 

ดว้ย อธัยาศยัไมตรีท่ีดี, ความสะดวก รวดเร็วในการประสานงาน   

หน่วยงานราชการ 

 

ความสะดวก  รวดเร็วในการประสานงาน, ไดรั้บบริการท่ีดี   

ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี 

ชุมชน 

 

ไดรั้บบริการท่ีดี ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี, ขอ้มูลข่าวสารดา้น 

สุขภาพ, การพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม, การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

สถานศึกษา 

 

ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ, การบริการเชิงรุก แหล่งฝึกงาน 

ท่ีมีคุณภาพ 
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5. กลไกการส่ือสาร 

การส่ือสารภายในหน่วยงาน มีการส่ือสารโดยการก าหนดสัญลกัษณ์เม่ือมีการประเมินถึงสภาพของผุรั้บ

บริการท่ีมีอาการไม่คงท่ี หรือเร่งด่วนท่ีตอ้งใชค้วามรวดเร็ว โดยมีการประเมินตั้งแต่จุดประชาสัมพนัธ์ มีการแนบคิว

ช่องทางด่วนมากบัคิวของผูรั้บบริการ จะใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการในกลุ่มน้ีก่อน ทั้งในการส่งบตัรคิวท่ีห้องบตัร จุดซกั

ประวติั จุดหนา้ห้องตรวจ เพื่อเป็นการส่ือสารแก่เจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงาน  กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ จะไม่มีบตัรคิวในการ

ใหบ้ริการ เด็กอายตุั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน มีบตัรคิวเป็นสีเหลือง ซ่ึงในกลุ่มผูป่้วยเด็กและผูสู้งอายจุะไดรั้บการเรียก

คิวเขา้รับการตรวจรักษารองลงมาจากคิวช่องทางด่วน โดยทุกวนัในช่วงเชา้จะมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัคิวในการ

รับบริการแก่ผูม้ารับบริการใหท้ราบ และกรณีการเลือกตรวจกบัแพทยท่ี์ตอ้งการตรวจจะมีการช้ีแจงและ

ประชาสัมพนัธ์แก่ผูน้บับริการเก่ียวกบัการออกตรวจของแพทยก่์อนการใหบ้ริการ กรณีการส่ือสารแก่หน่วยงาน

ภายนอกไดแ้ก่ การประสานในการส่งต่อผูรั้บบริการในการส่งท าหตัถการจะมีใบสังเกตอาการแนบร่วมกบัใบpaper 

less ไปรับการฉีดยา หรือสังเกตอาการท่ีหอ้งฉีดยา/ท าแผล หรือเม่ือมีการส่งผูรั้บบริการไปตรวจรักษาท่ีหอ้งฉุกเฉินจะ

มีการโทรประสานขอ้มูลแก่เจา้หนา้ท่ีก่อนส่ง  มีการโทรประสานขอรถเข็นนัง่หรือเปลนอนเม่ือประเมินสภาพและ

อาการของผูป่้วย กรณีadmit ผูป่้วยตามจุดบริการต่างๆ จะมีการโทรประสานตามจุดท่ีผูป่้วยจะตอ้งเขา้พกัรักษาตวัตาม

ตึก ถึงอาย ุ อาการและอาการแสดง  สัญญาณชีพ แผนการใหก้ารรักษา และเม่ือมีค าสั่งในการรักษาของแพทยเ์ช่น การ

ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ X-ray การตรวจพิเศษ แพทยจ์ะเขียนในใบpaper less ส่ือสารแก่พยาบาลหนา้หอ้งตรวจ ใน

การใหค้  าแนะน าในการไปตรวจพิเศษ และกรณีการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการจะมีขอ้ตกลงในการส่งผูป่้วยกลบัมาหนา้

หอ้งตรวจเม่ือผลทางหอ้งปฏิบติัการมีขอ้มูลผลการตรวจแลว้ กรณีการส่งต่อผูป่้วยเพื่อติดตามเยีย่มประเมินท่ีบา้นจะมี

ใบส่งถึงปัญหาในการติดตามเยีย่มแก่ทีมเยีย่ม กรณีท่ีผุป่้วยสงสัยเร่ืองการแพย้าเม่ือมีการซกัประวติัวา่เคยแพย้า จะมี

บตัรสีชมพเูก่ียวกบัอาการและชนิดของยา ร่วมกบัการบนัทึกขอ้มูลลงประวติั และมีการทวนสอบโดยเภสัชกรและมี

การลงบนัทึกเร่ืองการแพย้าในประวติั 

1.2 ควำมท้ำทำยต่องำนบริกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก 

 : สภำพกำรแข่งขัน  

1. สภำพกำรแข่งขัน 
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โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัสงขลา ๔ แห่ง โรงพยาบาลตติยภูมิ ๒ แห่ง  โรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นท่ี

ใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเทพา สะบา้ยอ้ย และจะนะ เน่ืองจากมีผูรั้บบริการในเขตรอยต่อท่ีเลือกใชบ้ริการและกลุ่ม

ผูรั้บบริการในเขต ๕ ต าบลรอยต่ออ าเภอจะนะ–นาทว ีไดแ้ก่ ต าบลคู แค ท่าหมอไทร น ้าขาวและขนุตดัหวาย มีคลินิก

ท่ีเปิดใหบ้ริการจ านวน 11 แห่ง 

2. ปัจจัยส ำคัญทีท่ ำให้ประสบ ควำมส ำเร็จในกำรแข่งขัน 

1. ทีมน าระดบัสูงสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพ  โดยให้อ านาจ  หนา้ท่ีแก่ทีมและงานหอ้งผา่ตดัในการพฒันา

งาน  มีการติดตามความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง  ลงแกไ้ขปัญหาหนา้งาน 

2. บุคลากรมีความรู้   ความสามารถและมีความมุ่งมัน่สูงในการพฒันางานท่ีรับผิดชอบ     

 3. บุคลากรวชิาชีพเฉพาะทาง  ไดแ้ก่   แพทยเ์ฉพาะทางสาขาศลัยกรรมทัว่ไป อายรุกรรม เวชปฏิบติัครอบครัว 

พยาบาลเฉพาะทางระดบัปริญญาโททางดา้นบริการ  การบริหารและวฒิุบตัรเฉพาะทางดา้นการพยาบาล  พยาบาล

วสิัญญี พยาบาลเฉพาะสาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป  

 4. ทีมสหสาขาวชิาชีพครบถว้นและมีความร่วมมือท่ีดีในการจดับริการผูป่้วย 

 5. ความสัมพนัธ์ของบุคลากรดีทุกระดบั  ทั้งระดบัปฏิบติักบัปฏิบติั  ระดบับริหารกบัปฏิบติั     มีบรรยากาศ

ของความร่วมมือ   ความช่วยเหลือซ่ึงกนัละกนั   

6. ท่ีตั้งของโรงพยาบาลอยูเ่ป็นศูนยก์ลางใน  4  อ าเภอ  ท าใหผู้รั้บบริการเลือกรับบริการ 

7. ความสัมพนัธ์กบัองคก์รทอ้งถ่ินดีและผูน้ าทอ้งถ่ินเป็นท่ีปรึกษาภาคชุมชน 

8. สภาพคล่องทางการเงินดี  ท าใหเ้อ้ือต่อการจดัซ้ือ  จดัหาเคร่ืองมือ  จดัจา้งบุคลากร 

3. ปัจจัยแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลง  

การขยายบริการเป็นทุติยภูมิ 2.2   การปรับเปล่ียนนโยบายเนน้บริการลงสู่เครือข่ายชุมชน   มีการติดตาม 

ผลการด าเนินทุก 6 เดือน ท าใหส้ามารถปรับแผนงานไดเ้หมาะสม การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
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 ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ 

โรงพยาบาล ระยะเวลาในการรอคอย อตัราการคดักรองผิดพลาด ผลิตภาพ (Productivity)  

1. สมเด็จ ฯ นาทวี ไม่เกิน 60 นาที 0  

2. รพ.สิชล    

3. รพ .ระโนด    

 

5. ขอ้จ ากดัดา้น ขอ้มูลเชิง เปรียบเทียบ 

: ควำมท้ำทำย 

เป็นอ าเภอชายแดน/พื้นท่ีเส่ียงภยั  ระยะทางในการส่งต่อผูป่้วยไปโรงพยาบาลตติยภูมิ  60  กิโลเมตร   

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ : การขยายบริการ ความไม่สัมพนัธ์ของภาระงานกบัจ านวนบุคลากร,  อาคารสถานท่ี 

แออดั ไม่เพียงพอ,  จ  านวนผูรั้บบริการท่ีเพิ่มข้ึน และเม่ือแบ่งตามดา้นต่าง ๆ พบวา่ 

ด้ำนผู้รับบริกำร คือ ไดรั้บบริการดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ รวดเร็ว ปลอดภยั  ลดความเจ็บป่วย/ภาวะแทรกซอ้นท่ี

สามารถป้องกนัได ้ และสามารถดูแลตนเองได ้   มีความพึงพอใจ 

ด้ำนผู้ให้บริกำร  คือ  บุคลากรมีความรู้และทกัษะเชิงวชิาชีพ  มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  เป็นแบบอยา่ง

ดา้นสุขภาพ  มีความสุขและคุณภาพชีวติท่ีดี   

ด้ำนหน่วยงำน คือ บริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายและความเช่ือมัน่ศรัทธาของ

ประชาชน   

ด้ำนชุมชน คือ  ชุมชนเขม้แข็งและมีส่วนร่วม 

ความทา้ทายเชิงตามภารกิจ  ดา้นปฏิบติัการ   ดา้นทรัพยากรบุคคล ดงัตาราง  
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ประเด็นคุณภาพท่ี

ส าคญั/ความทา้ทาย 

เป้าหมาย/

วตัถุประสงค ์

ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ กิจกรรมพฒันา 

1.พฒันาคลินิกบริการ 

บริการท่ีถูกตอ้ง มี

มาตรฐาน 

 

การใหบ้ริการถูกตอ้ง 

มีมาตรฐาน 

ป้องกนัความผดิพลาด

ในการใหบ้ริการ 

1.อตัราความผดิพลาด

ในการจ าแนกและคดั

กรองประเภทผูป่้วย 

2..อตัราการใหบ้ริการ

ผดิพลาด /  ผดิคน 

 

1.พฒันาแนวทางการแยกประเภทผูป่้วย

และการคดักรองด่านหนา้ 

2.การระบุตวัช้ีบ่ง ผูรั้บบริการ 

3.การบริการผูรั้บบริการท่ีเส่ียงต่อการ

แพร่กระจายเช้ือ 

 

ผูรั้บบริการไดรั้บ

บริการท่ีรวดเร็ว 

 

ลดระยะเวลาในการรอ

คอย 

1.ระยะเวลารอรับ

บริการ(ตั้งแต่ท า

ประวติัผูรั้บบริการ

เสร็จจนกลบับา้น ) 

พฒันาระบบบริการเพื่อลดขั้นตอนใน

การรับบริการ 

ผูรั้บบริการไดรั้บ

บริการท่ีปลอดภยั 

ไม่เกิด

ภาวะแทรกซอ้น/ความ

ผดิพลาดขณะมารับ

บริการ 

1 อตัราการเกิดภาวะ

วกิฤตขณะรอตรวจ  

2.อตัราการเกิดการแพ้

ยาหลงัรับการรักษา 

 

การเฝ้าระวงัความเส่ียงในขณะรอรับ

บริการ 

ผูรั้บบริการมีความพึง

พอใจ 

เพิ่มระดบัความพึง

พอใจของผูรั้บบริการ 

1. คะแนนความพึง

พอใจของผูรั้บบริการ 

2. จ านวนขอ้ร้องเรียน

เก่ียวกบัพฤติกรรม

การใหบ้ริการท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการ 
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ประเด็นคุณภาพท่ี

ส าคญั/ความทา้ทาย 

เป้าหมาย/

วตัถุประสงค ์

ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ กิจกรรมพฒันา 

บริการของบุคลากร

ผูป่้วยนอก 

3. ความศรัทธาเช่ือมัน่

ของผูรั้บบริการ 

ผูรั้บบริการไดรั้บการ

พิทกัษสิ์ทธิ 

ไม่มีขอ้ร้องเรียนการ

ละเมิดสิทธ์ิ 

1. จ  านวนขอ้ร้องเรียน

เก่ียวกบัการถูกละเมิด

สิทธิ 

การตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียน 

สามารถดูแลตนเองได ้ ลดการกลบัมารับการ

รักษาซ ้ าดว้ยโรคเดิม 

1.อตัราการกลบัมา

รักษาซ ้ าภายใน 48ชม 

2. อตัราการกลบัมา

รักษาซ ้ าภายใน 7วนั 

ใหบ้ริการรูปแบบคลินิกเฉพาะโรคใน

กลุ่มโรคเร้ือรัง 

 

2.พฒันาระบบ

สารสนเทศ 

-  เพื่อให้เวชระเบียนมี

ความครอบคลุม 

ครบถว้นสมบูรณ์และ

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การส่ือสารใหที้ม

สุขภาพเพื่อการดูแลท่ี

ต่อเน่ืองและยงัใชเ้ป็น

ขอ้มูลทางกฎหมายได ้

 

-  ร้อยละความ

สมบูรณ์ของเวช

ระเบียน เกณฑ์

มากกวา่ร้อยละ 80   

ระบบการบนัทึกขอ้มูลทางการพยาบาล 
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วิธีปฏิบัติ 

เรื่อง การให้บริการคลินิกหอบหืด  

มาตรฐานที่ 1 การพยาบาลในระยะก่อนการตรวจรักษา 
1.1 การคัดกรอง 
 
เป้าหมาย ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองและประเมินสภาพเบื้องต้น  
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองตามมาตรฐาน ดูแลช่วยเหลืออาการเบื้องต้นได้ทันท่วงที และไม่ให้
เกิดอาการแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ 
ตัวช้ีวัด 
1. ผู้ป่วยCOPD ,asthma ที่ได้รับการคัดกรองตามมาตรฐานร้อยละ100 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
งานผู้ป่วนอกเปิดบริการคลินิกเฉพาะโรค หอบหืด บริการวันพฤหัสบดี บ่าย 
การบริการที่แผนกคลินิกพิเศษ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการที่คลินิก ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้บริการประกอบด้วยพยาบาล
วิชาชีพจ านวน 3 คน  นักโภชนากร นักกายภาพบ าบัด  เภสัชกร แพทย์ 
1. รวมรวมข้อมูลและประเมินอาการเบื้องต้น 
2. ประเมินและจ าแนกระดับความรุนแรง   
3. การให้การดูแลเบื้องต้น  
4.บันทึกการตรวจคัดกรอง 
 5. รายงาน/ให้ข้อมูลแพทย์หรือทีม  
แผนการประเมิน 
1.จ านวนผู้ป่วยได้รับการคัดกรองโดยพยาบาลวิชาชีพทุกราย โดยการสุ่ม เวชระเบียนโดยใช้แบบฟอร์ม APIE วันละ 
3 case  
 2.ตรวจสอบเอกสารรายงานอุบัติการณ์ โดยพยาบาลประจ าคลินิกทุกเดือน 
1.2 การประเมินและเฝ้าระวังอาการผู้ใช้บริการต่อเนื่อง 
เป้าหมาย ประเมินซ้ า ตามความเสี่ยง  
วัตถุประสงค์ ได้รับการเฝ้าระวังผิดปกติ/ภาวะเสี่ยงทางคลินิกตลอดระยะเวลา 
1.ประเมินอาการซ้ าในรายที่มีความวิตกกังวล ความอาการและอาการแสดง อาการไม่สุขสบาย  คุณค่าในตนเอง
ลดลง  บันทึกในแบบบันทึกการสังเกตอาการผู้ป่วยให้บริการนั่งรถเข็น 
2.ติดต่อประสานงานและส่งต่อข้อมูลกับแพทย์ 
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3.กรณีหายใจเหนื่อย  ลักษณะค าพูดๆได้เป็นค าๆ  ค่าO2sat  <  95  ส่งพ่นยาที่ห้องฉุกเฉิน 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยCOPD,asthma ที่ 2Q post ได้รับการประเมิน 9Q โดยพยาบาลจิตเวช  
2. จ านวนอุบัติการณ์การเกิดพลัดตก หกล้ม (0) 
1.3 การปฏิบัติการพยาบาล 
เป้าหมาย เพ่ือผู้ป่วยดูแลตนเองได้  
วัตถุประสงค์ ปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
1. กลุ่มที่ควบคุม อาการเหนื่อยหอบได้ 
2. กลุ่มท่ีควบคุมไม่สามารถควบคุมอาการเหนื่อยหอบได้ 
ตัวช้ีวัด 
1. ผู้ป่วย COPD,asthma ได้รับการประเมินค่า peak  flow  ทุกครั้งที่มารับบริการ   และผู้ป่วยCOPD ได้รับการ
ประเมิน 6 MT 
 2. ติดตามรายงานการผู้ป่วย ทุกเดือน 
แผนการประเมิน 
1. ผู้ป่วยได้รับการประเมินค่า peak  flow   
 2. ติดตามรายงานการผู้ป่วยre-visit ,re- Admit ทุกเดือน 
1.4 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ทางการพยาบาล 
เป้าหมาย ผู้ป่วยได้รับการดูแลสอดคล้องกับปัญหาทางการพยาบาล  
วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยได้รับการประเมินหลังปฏิบัติการพยาบาล 
ตัวช้ีวัด 
1.ร้อยละของผู้ป่วยได้รับค าแนะน า/ข้อมูลสุขภาพเมื่อรับการตรวจ  
2. ร้อยละของผู้ป่วย re-visit ,re- Admit จากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง  
3. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
1.จ านวนผู้ป่วยได้รับค าแนะน า/ข้อมูลสุขภาพ โดยการสุ่ม จากเวชระเบียนวันละ 3 case      
2. ติดตามรายงานการ re-visit ,re- Admit ผู้ป่วย ทุกเดือน 
มาตรฐานที่ 2 การพยาบาลในระยะขณะตรวจรักษา 
เป้าหมาย ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อมขณะตรวจรักษาโรค และการป้องกันความเสี่ยง  
วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยมีความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
1. ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาตามอาการเร่งด่วนและรุนแรง  
2. ระบุตัวถูกต้อง  
3. จัดเตรียมสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์พร้อมใช้ในการตรวจรักษา  
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4. เตรียมความพร้อมของผู้ใช้บริการในการเข้ารับการตรวจ  
5. เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการตรวจรักษา  
6. เก็บสิ่งส่งตรวจที่เกี่ยวข้องระบุตัวบุคคลให้ตรงกับผู้ใช้บริการ  
7. จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการตรวจรักษาหรือหน่วยงานอื่น 
 8. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้ซักถามประเด็นที่สงสัย 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการส่งตรวจถูกห้อง ตามประเภทความรุนแรง 
 2. จ านวนอุบัติการณ์การระบุตัวผู้ป่วยผิดคน  
3. จ านวนอุบัติการณ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดคน  
4. จ านวนอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ของผู้ป่วยที่อาการไม่คงที่หรือเสี่ยงต่อการเกิดอาการ
รุนแรงเฉียบพลัน 
แผนการประเมิน 
1. จ านวนอุบัติการณ์ระบุตัวผู้ป่วยผิดคนในแต่ละวัน 
 2. จ านวนอุบัติการณ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดคนในแต่ละวัน  
3. จ านวนอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ในแต่ละวัน 
มาตรฐานที่ 3  การพยาบาลในระยะหลังการตรวจรักษา 
เป้าหมาย ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการบริการสุขภาพ และส่งต่อ ตามแนวทางการพยาบาลต่อเนื่องและ
เหมาะสม  
วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับข้อมูลการดูแลสุขภาพตนเองที่เก่ียวข้องกับปัญหาสุขภาพของตนเองและ
โรค 
ขั้นตอนการบริการ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ป่วยตรงกับเอกสาร  
2. ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและครอบครัว (การนอนรพ. การเข้ารับการตรวจและวินิจฉัยเพ่ิม การถูกนัดมาตรวจซ้ า) 
 3. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเอง (การวินิจฉัยครั้งแรก ผลการวินิจฉัยเพิ่มเติม การให้ค าปรึกษา การให้
ค าแนะน า เอกสาร) 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (การดูแลต่อเนื่อง การส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น) 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยได้รับค าแนะน า/ข้อมูลทางด้านสุขภาพ  
2. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยได้รับการส่งต่อเพ่ือการดูแลต่อเนื่อง  
3. ร้อยละของผู้ป่วย re-visit ,re- Admit  จากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง (0) 

แผนการประเมิน 
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1. ติดตามผู้ป่วยที่ส่งต่อ (HHC/admitted/รพ.สต./รพ.อื่นนอกเครือข่าย)และผู้ป่วยที่ admit /refer ด้วย
ภาวะแทรกซ้อน 

2. ติดตามเยี่ยมประเมินผู้ป่วยที่   re-visit ,re- Admit 
มาตรฐานการดูแลต่อเนื่อง 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้และไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังจ าหน่าย 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพวาแผนการดูแลผู้ใช้บริการ ในการตรวจรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  ตามมาตรฐาน/แนว
ทางการส่งต่อ และให้การดูแลระหว่างการส่งต่ออย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
แนวทางการให้การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่ม 
-แนวทางการส่งต่อข้อมูลแก่หน่วยงานเมื่อผู้ป่วยมีการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
-แนวทางการให้บริการเมื่อผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัว 
ตัวชี้วัด 
1.ร้อยละของผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ าด้วยการดูแลตนเองไม่ถูกต้องภายใน 7 วัน 
2.ร้อยละของผู้ป่วยที่กลับมารับการรักษาด้วยภาวะแทรกซ้อน  
แผนการประเมิน 
จากรายงานความเสี่ยง 
รายงานประจ าเดือน 

มาตรฐานสร้างเสริมสุขภาพ 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้ใช้บริการ โดย
มุ่งเน้นการป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
แนวทางการให้ความรู้และการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วย 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละ 100 ของผู้ป่วย/ญาติมีความรู้ใน การสร้างเสริมสุขภาพ 
แผนการประเมิน 
สุ่มสอบถามผู้รับบริการและญาติเกี่ยวกับความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว และการสร้างเสริมสุขภาพทุก 1  เดือน 
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มาตรฐานการคุ้มครองภาวะสุขภาพ 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยปลอดภัยจากการรับบริการ 
 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการพยาบาลที่เหมาะสม ปลอดภัย ตามสภาพปัญหาสุขภาพผู้ป่วย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
-แนวทางการคัดกรองผู้ป่วย 
-คู่มือการบริหารความเสี่ยง งานผู้ป่วยนอก 

แผนการประเมนิ 
จ านวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากการรับบริการเท่ากับ 0 

มาตรฐานการให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพให้ข้อมูลและความรู้ที่เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย อย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมีความรู้ในการปฏิบัติตัว  อาการที่ต้องเฝ้าระวัง  การปฏิบัติตัวเพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน 
อาการผิดปกติท่ีต้องกลับมาพบแพทย์ซ้ า 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
-แนวทางการให้ความรู้ผู้ป่วย 
-เอกสาร/ค าแนะน าในการดูแลตนเอง 
แผนการประเมิน 
สุ่มประเมินความรู้ความเข้าใจในผู้ป่วยและญาติ ใน เรื่องการปฏิบัติตัวภาวะแทรกซ้อน และอาการที่ต้องเฝ้าระวัง  
ทุก 1 เดือน 
มาตรฐานการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยได้รับการพิทักษ์สิทธิอย่างเหมาะสม 
  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพให้การดูแลผู้ใช้บริการ เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ตลอดจนการ
พิทักษ์สิทธิตามขอบเขต บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 
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ผู้ป่วยได้รับการพิทักษ์สิทธิร้อยละ 80 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
-แนวทางการให้ข้อมูลผู้ป่วย 
- แนวทางการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 
แผนการประเมิน 
สุ่มสังเกตจากการให้การพยาบาล ทุกเดือน 

มาตรฐานการบันทึกทางการพยาบาล 
เป้าหมาย 
  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองผู้ป่วย การประเมินสภาพอาการเบื้องต้น จัดล าดับความรุนแรงและความ
เร่งด่วนของการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ตัวชี้วัด 
ความสมบรูณ์ของเวชระเบียนร้อยละ85 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
-แนวทางการคัดกรองผู้ป่วย 
-แนวทางการบันทึกตามหลัก 4 c 
แผนกำรประเมิน 
จากการตรวจสอบเวชระเบียน ทุกเดือน 
จากการประเมินการบันทึกทางการพยาบาลทุกเดือน 

 




