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Date: 

01/05/2562 II-2.1 การก ากบัดแูลวชิาชพีดา้นการพยาบาล 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน: ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการก ากับดูแลวชิาชีพ 

ผลลัพธ์ของปฏิบัตกิารพยาบาลทีม่ีต่อผู้ป่วย (เช่น ความปลอดภยั 

ความสามารถในการดูแลตนเอง ฯลฯ)  
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จ านวนอุบัติการณ์การระบตุัวผิดคน ราย 0 0 0 0 2 0 
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ความพึงพอใจในการพยาบาลผู้ป่ว > 81 79 78 79 83 88.1
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ii. บรบิท  

กลุ่มการพยาบาลมีทีมบริหารทางการพยาบาลที่ประกอบด้วยหวัหน้าฝ่ายการพ

ยาบาล และหัวหน้าหน่วยงาน OPD,ER,Ward,LR ท่ีคอยก ากับตดิตาม 

ดูแลหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานต่างๆภายใตก้รอบการปฏิบตัิตามมาตรฐานวชิา

ชีพและตามแนวทางการปฏิบตัิงานของแตล่ะหน่วยงาน 

ลักษณะผู้ป่วยส าคัญ: กลุ่มโรคไมต่ิดต่อเรื้อรงั (DM,HT,CKD)  

กลุ่มผู้ป่วยที่มึความเสีย่งสูง: stroke, STEMI, HI, Sepsis, PPH, PIH, Birth 

Asphyxia 

จ านวนก าลังคนด้านการพยาบาลเทียบกับภาระงาน: 

กลุ่มการพยาบาลมีพยาบาลทั้งหมด 21 คนเป็นข้าราชการ19 คน ลูกจ้างชั่วคราว 

2 คน มีเวชกิจฉุกเฉินจ านวน 2 คนเป็นราชการทั้งสองคน 

มีผู้ชว่ยเหลือผู้ป่วยจ านวน 7 คน เป็นลูกจ้างประจ า 2 คน พนักงานกระทรวง 3 คน 

จ้างเหมาบริการ 2 คนโครงสรา้งการบริหารประกอบด้วย 4 หน่วยงาน 

มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาลทั้งหมด 5 คน ใน 4 

หน่วยงานประกอบดว้ย OPD,ER,LR,WARD 

สาขาที่มีพยาบาลเชี่ยวชาญ: ไม่ม ี

iii. กระบวนการ 

II-2.1 ก. การบริหารการพยาบาล 

(1) การจดัทีมผู้บริหาร: 

 ทีมผู้บริหารทางการพยาบาลของโรงพยาบาลปางศิลาทองประกอบด้วยหัวหน้า

หน่วยงานในองค์กรพยาบาลทุกคน ใช้หลกัการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม 

แต่ยังขาดทกัษะการเตรียมตัวเป็นผู้บริหารประสบการณ์ในการบริหารงานมีน้อ

ย 

จึงได้มีการวางแผนส่งเสริมให้ผู้บริหารทางการพยาบาลไดร้ับการอบรมหลกัสูต

รบริหารทางการพยาบาลซึ่งปจัจุบันมีผูผ้่านการอบรม จ านวน 3 ราย จาก 5 
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รายคิดเป็นร้อยละ 60 

และไดม้ีการจัดท าแผนเพื่อให้หัวหน้างานไปอบรมให้ครบ 100%  

(2) การจดัอัตราก าลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง 

หรือขาดแคลนบุคลากร: 

 ระบบการบริหารงานใช้ระบบคณะกรรมการ โดยมีหัวหน้าพยาบาล 

และหัวหน้างานเป็นคณะกรรมการ การบริหารอัตราก าลัง 

พิจารณาจดัให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน ตามภาระงาน 

โดยให้หน่วยงานสามารถบริหารอตัราก าลังได้ตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 

ให้เพียงพอ เพ่ือจัดล าดับบริการพยาบาลแกผู่้ป่วยได้อย่างปลอดภยั 

 มีแนวทางในการบริหารจัดการอตัราก าลังในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉิน 

หัวหน้างานและหัวหน้าเวร สามารถด าเนินงานตามแนวทางทีก่ าหนด 

 ER เวรนอกเวลาราชการ (เวรบ่าย-ดึก) 

และวันหยุดราชการกรณีทีต่้องการความชว่ยเหลือเร่งดว่น/ฉกุเฉิน 

ให้เรียกเสริม 

ล าดับ 1 เจ้าหน้าท่ีในเวรก่อน ( 1. LR  2. WARD)  

ล าดับ 2 เสริมจากบ้านพัก(เมื่อเข้าเกณฑแ์ผนอุบัติเหตุหมู่) 

 จัดระบบการสง่ต่อ มีระบบการจัดอัตราก าลังการส่งต่อตลอด 24 ชัว่โมง  

 งานEMS ใช้พยาบาลERหรือ EMTที่ปฏิบตังิานในเวรเป็นผู้ออกรบัเหตุ 

และประสานหน่วยกูช้พีต าบล 

 งานห้องคลอด มีพยาบาลวชิาชีพปฏิบตัิงานเวรละ 1 คน 

- กรณีมีคลอดต้องใช้พยาบาลวิชาชีพจาก ER (ห้องคลอด และER 

อยูใ่กลก้ัน) มาช่วยเมือ่มีการคลอดทกุครั้งหรือต้องการความช่วยเหลือ 

- ผู้ป่วยคลอด Active Phase มากกวา่หรือเทา่กับ 2 ราย 

พร้อมกันหรือมีภาวะแทรกซ้อน และภาวะวกิฤตตามเจ้าหน้าท่ีเสริมได้ 1 

คน ตามความเหมาะสม 

 ผู้ป่วยใน เวรเช้าขึ้นปฏิบัติงาน 3 คน เวรบ่าย-ดึก วันหยดุนักขัตฤกษ์ 

และหยดุราชการ ขึ้นปฏิบัติงาน 2 คน 

- กรณีมีผู้ปว่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 20 คน ให้เรียกเสริมได ้1 คน 

และกรณีผู้ปว่ยมจี านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 18 คน ต้องมีคนไข้ประเภท 

3 และใชย้า high alert drug 2 คนขึ้นไป 

- กรณีมีผู้ปว่ยวิกฤติที่จะต้องใส่ท่อชว่ยหายใจและCPR ให้เรียกพยาบาล 

ER มาช่วย 

 ผู้ป่วยนอก มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบตัิงาน 4 คน  
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01/05/2562 (3) โครงสรา้งและกลไกก ากับดูแลการก ากบัดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ: 

 การก ากบัดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวชิาชีพ: 

 พบข้อร้องเรยีนเกี่ยวกบัพฤตกิรรมบรกิาร 

แก้ไขโดยจัดอบรมพฤติกรรมบริการส าหรบัเจ้าหน้าท่ีทุกระดับเพ่ือให้เจ้าหน้

าที่ทุกระดับตระหนกัและปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมบรกิาร ผลจากการอบรม 

เจ้าหน้าท่ีมีพฤตกิรรมบริการที่ดขีึ้น 

ไม่พบข้อร้องเรยีนเกี่ยวกับพฤตกิรรมบรกิารของพยาบาล  

 มุ่งเน้นปรับปรุงระบบบริการตามความต้องการของผูร้ับบริการ ได้แก่ 

กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงปรับปรุงเรื่องการส่งคิวและนัดล่วงหน้า สั่ง lab 

ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้รับบริการที่มาตรงนัดได้รบับริการทีร่วดเร็ว 

 การนิเทศ ก ากับดแูลปฏิบัตกิารพยาบาล: 

 จากการนิเทศเรื่องการบริหารยาของพยาบาลพบปัญหาว่าพยาบาลประจ าตึ

กผู้ปว่ยในมกีารให้ยาผู้ป่วยโดยไมม่ีค าสั่งการรกัษาของแพทย ์

ได้มีการทบทวนการให้ยาตามหลกั 7R 

ผลลัพธ์คือยังไม่พบว่าพยาบาลให้ยาที่นอกเหนือค าสั่งการรักษาของแพทย์ 

ปัญหาที่พบส าหรับพยาบาลประจ าห้องอุบัติเหตุและฉกุเฉิน คือ 

มีการจ่ายยาที่มีความเสีย่งสูงโดยผู้ชว่ยเหลอืผู้ป่วย 

แนวทางการแก้ไขคือมีการทบทวนการให้ยาในหน่วยงานและทีม PCT 

มีระบบการจา่ยยาโดยพยาบาลเท่าน้ัน และ ห้องยามีการจัดยาแบบ single 

dose 

 จากการนิเทศเรื่องการซกัประวัตผิู้ป่วยที่สงสัยมีการติดเชื้อในกระแสเลือด 

ปัญหาที่พบ คือ พยาบาลซกัประวตัิไมค่รอบคลุม ไม่มีการประเมิน source 

of infection ท าให้การดูแลผู้ปว่ยล่าชา้ แนวทางการแก้ไขคือ 

พัฒนาความรู้ของพยาบาลในการซักประวตัิผู้ป่วยที่สงสัยมีการตดิเชื้อในกร

ะแสเลือดโดยเพ่ิมการประเมิน Source of infection ผลลัพธ์ 

พยาบาลมกีารซกัประวัติเพ่ือประเมินหา Source of infection 

เพ่ิมขึ้นตามล าดับดังน้ี ปี 2560 ร้อยละ 93.06 ปี 2561และ ปี 2562 ร้อยละ 

100  

 การบันทกึทางการพยาบาลพบปัญหาการเขยีนการบันทึกอาการทางด้านร่า

งกาย แต่ปัญหาทางดา้นจิตใจที่พบ ผู้ปฏิบัตไิม่ได้เขียนข้อมลูลงไป 

ท าให้การบันทกึไม่ครอบคลุม 

หัวหน้างานไดท้ าการทบทวนและอธิบายให้ทราบ 
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เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมในการประเมินมากขึ้น 

 การส่งเสริมการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั: 

 ใช้หลัก Pateint safety goal ที่เป็นจุดมุ่งเน้นของโรงยาบาล 

โดยมกีารสื่อสารให้ผูป้ฏิบัตริับทราบแนวทางและน าไปปฏิบตัิให้สอดคล้องกั

น เช่น การระบตุัวผู้ปว่ย ผู้ป่วยนอกจะใชช้ือ่-สกุลผู้ป่วย,เลขบตัรประชาชน 

ส่วนในผู้ป่วยในจะมกีารติดสติกเกอรช์ื่อ-สกุลที่ป้ายข้อมือผูป้่วยทกุราย 

เพ่ือป้องกันการระบตุัวตนผิดพลาด 

และความผิดพลาดในการรักษาผู้ปว่ยผดิคน 

 ความปลอดภยัจากการใช้ยาในเรื่อง การใช้ยาปฏิชวีนะที่เหมาะสม 

เน่ืองจากนอกเวลาราชการ 

พยาบาลห้องฉุกเฉินจะท าหน้าท่ีแทนแพทยใ์นการตรวจรกัษา 

มีการจัดท าแนวทางการให้ยาปฏิชีวนะในเรือ่งบาดแผล อุจจาระรว่ง 

และการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 

พบว่าการให้ยาปฏิชวีนะสมเหตุสมผลมากขึน้ 

สามารถลดการใช้ยาปฏิชวีนะโดยไม่จ าเปน็ได้ 

 การส่งเสริมการตดัสินใจทางคลินกิและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม: 

 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโดยให้บุคลากร ใช้ข้อมลูใน Hos XP เป็น Data 

Base น าข้อมูลที่ไดม้าวิเคราะหแ์ละพฒันาการท างาน  

 ด้านความปลอดภัยผู้ป่วย มีการเฝ้าระวังภยัในผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 

โดยใชร้ะบบ Pop up ในระบบ Hos-xp 

ให้ทราบข้อมลูการเฝา้ระวังป้องกันการแพรก่ระจายในผู้ปว่ยติดเชื้อดื้อยา  

 มีการท า CPG.ร่วมกบัแพทย์เพ่ือใช้ในการตัดสินใจดูแลผู้ปว่ยร่วมกัน เช่น  

CPG Sepsis, HI, UGIH , DHF,Preterm labour ,PIH เป็นต้น    

 ก าหนดให้มีการสาธิตการใช้เครื่องมือใหม่ทกุครั้งโดยผู้แทนจ าหนา่ย 

และสอน/สาธตกิารใช้เครื่องมือใหม่ แก่เจ้าหน้าท่ี ที่เกี่ยวข้องทกุคน เช่น 

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ, เครื่องEKG monitor, เครื่อง NST, Infusion 

pump และมกีารทบทวนการใช้เครื่องมือส าคัญทางการแพทย ์เชน่ 

Defibrillation เป็นตน้ 

 การรายงานแพทยโ์ดยใช้หลกั ISBAR 

เพ่ือให้พยาบาลมีแนวทางการรายงานแพทย์ 

 การใช้ Pain Score ยังประเมินไม่เหมือนกนัและไมม่ีการบันทึก 

จึงได้จัดท าแนวทางการใช ้Pain Score มีการติดตามประเมินผล 

อยู่ในช่วงทดลองและเก็บข้อมลู   
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Date: 

01/05/2562  การควบคุมดแูลบุคลากรที่อยู่ระหว่างการฝกึอบรมหรือมีคุณวุฒติ่ ากว่าเกณฑ:์ 

 จัดให้มีการปฐมนิเทศพยาบาลจบใหมแ่ละพยาบาลที่อยู่ระหว่างการฝกึอบร

ม ในปี 2560 มีพยาบาลจบใหม่จ านวน 3 ราย ไดร้ับการปฐมนิเทศทั้ง 3 

ราย 

และมกีารประเมินการท างานโดยหัวหน้าหนว่ยงานอย่างน้อยเดือนละครัง้โด

ยให้มีการหมุนเวียนท างานทุกแผนกในฝ่ายการพยาบาล 

 มีระบบพ่ีเลีย้งในการดแูลพยาบาลทีจ่บใหม่และระหว่างการฝึกอบรมพบปัญ

หาว่าทีมพี่เลีย้งขาดทกัษะการเป็นโคช้จึงมแีผนที่จะส่งพยาบาลอบรมการเป็

นพ่ีเลี้ยง 

 การจดัการความรูแ้ละส่งเสริมการวิจยั: 

กลุ่มการพยาบาลมกีารเข้ารว่มมหกรรมคุณภาพเครือขา่ยอ าเภอปางศิลาทองจ า

นวน   6  เรื่อง 

 (4) การประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการต่างๆ: 

 มีการบริหารความเสี่ยงโดยใชร้ะบบเดยีวกับของโรงพยาบาล 

มีการทบทวนความเสีย่งรว่มกับทมี PCT และทีมท่ีเกี่ยวขอ้ง  

มีการน าสิง่ที่ได้จากการทบทวนมาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน  

 สิง่แวดล้อมในการท างาน มีการประสานร่วมกับทีม ENV  

 ส ารวจความเสี่ยงและความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน 

เช่นส ารวจการระบายอากาศ แสงสว่าง และมีการปรับให้ตรงตามตามมาตรฐาน 

 การป้องกันการตดิเชือ้ มีการอบรมตามหลกัสูตรของทีม IC เช่น การล้างมือ 

การสวมอุปกรณป์้องกนัต่างๆ และการปฏิบตัติามแนวทางของทมีทีก่ าหนด  

(5) การเชื่อมโยงการจัดการความเส่ียง ความปลอดภัย และคณุภาพ 

กับภาพรวมขององคก์ร: 

 การจดัการความเส่ียง 

จะมีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัตริับทราบแนวทางการรายงานความเสี่ยง 

และมอบหมายผูร้ับผิดชอบในการเก็บข้อมูลและส่งรายงานทุกเดือน 

ปัญหาทีพ่บคือ ไม่ไดส้่งรายงานตามแนวทางที่ก าหนด 

จึงได้มีการชีแ้จงและทบทวนในที่ประชุมฝา่ยการพยาบาล 

 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน จัดท า Risk profile และท า Risk 

register ทุกหน่วยงาน ปัญหาที่พบ 

ยังไม่ครอบคลุมการท าทุกหน่วยงานเน่ืองจากยังไม่ค่อยเข้าใจ 

จึงได้มีการทบทวนในหัวหน้างานเข้าใจและถ่ายทอดสูผู่้ปฏิบัตติ่อไป 

อยู่ในช่วงการด าเนินงานติดตามความก้าวหน้า 
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Date: 

01/05/2562 (6) การประเมินการบรรลุเป้าหมายของปฏบิัติการพยาบาล: 

 ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน น าข้อมลูการ Audit ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 

ของคณะกรรมการเวชระเบียนของโรงพยาบาล 

ในส่วนของการบันทกึทางการพยาบาล โดยมีเป้าหมาย 80% พบวา่ ในปี 2560 

เท่ากับ 100 % ในปี 2561 เท่ากับ 98.90% ซึ่งผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ 

โดยให้หัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบและชี้แจงทบทวนท าความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติง

านรับทราบผลความสมบูรณข์องเวชระเบียน 

และมกีารถ่ายทอดความรู้ทางดา้นการตรวจสอบความสมบรูณก์ารบันทึกทางกา

รพยาบาล ตามเกณฑก์ารบันทกึทางการพยาบาล ของสปสช. 

รวมทั้งก าหนดให้หัวหน้างาน และพยาบาลทกุคนในหอผู้ป่วย  

ได้ร่วมตรวจสอบความสมบูรณ์การบันทึกทางการพยาบาลตามเกณฑ์ 

และก าหนดให้หัวหน้าหอผู้ป่วยนิเทศตดิตามความสมบรูณก์ารบันทึกทางการพ

ยาบาล ตามเกณฑกา์รบนัทกึทางการพยาบาล ของสปสช.  

เพ่ือให้ข้อมูลการบันทกึทางการพยาบาลมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้     

II-2.1 ข. ปฏิบัตกิารพยาบาล 

(1) สิทธิผู้ป่วยและจรยิธรรมวชิาชีพ: 

 กลุ่มการพยาบาลมกีารด าเนินงานเพือ่พิทักษ์สทิธผิู้ป่วย 

โดยยึดหลักสทิธิและขอ้พึงปฏิบัตขิองผู้ป่วย เช่น 

การให้ข้อมลูในการรกัษาพยาบาล  

ให้ผู้ป่วยและญาติมส่ีวนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษา,การลงนาม

ยนิยอม/ไมย่ินยอมการรกัษาและการท าหัตถการ การรกัษาความลับของผู้ป่วย 

เป็นต้น 

 มีการสือ่สารให้บคุลากรในหน่วยงานรับทราบเกี่ยวกับการคุม้ครองสิทธิผู้ป่วย 

ท้ังการประชุมฝ่ายการพยาบาลและติดประกาศ สิทธผิู้ป่วย 

  ในด้านจรยิธรรมวชิาชีพ  

ยึดหลกัจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพของสภาการพยาบาลมาใช้ในการปฏิ

บัติ การพยาบาล  

(2) การใช้ข้อมลูวชิาการและมาตรฐานวชิาชีพ: 

 มีการพฒันาแนวทางการปฏิบัตทิางการพยาบาล เช่น 

การพฒันารูปแบบงานบริการพยาบาลเพื่อลดภาวะการเกิดแผลกดทับ , 

การป้องกันผู้ป่วยพลัดตก หกลม้ ตกเตยีง, 

การพฒันาเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด, 

การพฒันาการดแูลรายโรคส าคัญที่ทีม PCTก าหนด เป็นต้น 
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Date: 

01/05/2562  มีการพฒันา CPG ร่วมกับแพทย์ตามกลุ่มโรคส าคญัใน PCT เช่น CPG HI, 

UGIH , DHF, Sepsis ,Preterm labour , PIH ,PPH เป็นต้น 

(3) การใช้กระบวนการพยาบาล การดูแลที่เป็นองค์รวม 

สอดคล้องกบัภาวะสุขภาพ วิถชีีวติ และบริบททางสังคม: 

 การส่งเสริมให้พยาบาลดูแลผู้ปว่ยแบบองครว์ม 

การใช้ภูมปิัญญาท้องถิ่นผสมผสานการปฏบิัติการพยาบาล เช่น  

การบริบาลมารดาหลังคลอดดว้ยแพทย์แผนไทย , 

การดแูลผู้ป่วยระยะสดุท้ายมกีารอ านวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและครอบครัว 

ตามความต้องการ เชน่สวดมนต ์การท าพิธทีางศาสนา 

การจดัสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัดส่วน เป็นต้น 

 กลุ่มงานการพยาบาล  ก าหนดแนวทางการปฏิบัตกิารดูแลผู้ปว่ยระยะสุดท้าย 

มีระบบเครือข่ายดูแล ต่อเน่ืองถึงชุมชน    

มีระะบบการยืมอุปกรณ์ทางการแพทยส าหรับผู้ปว่ยระยะสดุท้ายไปใช้ต่อที่บ้าน 

(4) บันทึกทางการพยาบาล: 

 ความสมบรูณข์องการเขียนบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยในปี 2559 เท่ากบั 

94.81% ป ี2560 เท่ากับ 100 % ปี 2561 เท่ากับ 98.90 % 

ส่วนท่ีขาดไปบางส่วน พบว่าสว่นใหญข่าดการลงข้อมลูทางด้านจติใจ 

ความกังวลใจของผู้ปว่ย 

เน่ืองจากผู้ปฏิบัติทราบข้อมูลความกังวลใจแต่ไม่ได้น ามาลงบันทกึวางแผนทาง

การพยาบาลให้ 

จึงไดน้ าผลการประเมนิมาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนพัฒนาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

โดยให้หัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบและชี้แจงทบทวนท าความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติง

านและรับทราบผลการประเมินความสมบรูณ์ของเวชระเบียน 

 ความสมบรูณข์องการบันทึกเวชระเบียนงานผู้ป่วยนอก ปี 2560 เท่ากับ 

94.54%  ปี 2561 เท่ากับ 90.80% 

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ไม่ซักประวตัิการรักษาจากที่อื่น/ไม่ลงบันทกึการรกัษาทีผ่่

านมา/ไม่บันทกึประวตัิการฉีดวัคซีน,และประวตัิประจ าเดือน 

ไมล่งบันทึกค าแนะน าหลังการตรวจรักษาในบางคน 

ได้มีการประชุมชี้แจงเพื่อหาแนวทางแก้ไขรว่มกันและวางแนวทางการซักประวั

ติใหม่โดยการเปลี่ยนแบบฟอร์มการซักประวัติให้ง่ายต่อการลงบนัทึกและเป็นแ

นวทางเดียวกัน 

(5) การประเมินและปรับปรุงปฏิบัตกิารพยาบาล: 

 การประเมินผลการปฏบิัติงานจะใชรู้ปแบบการประเมินสมรรถนะหลักที ่
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Date: 

01/05/2562 กพ.ก าหนด และสมรรถนะความช านาญทางด้านวิช่าชีพ 

โดยให้หัวหน้างานแตล่ะหน่วยงานเป็นคนประเมิน 

พบว่าสมรรถหลักของพยาบาลผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดทุกคน 

แต่ยังขาดความครอบคลุม 

และต่อเน่ืองในการประเมินสมรรถนะความช านาญทางด้านวชิาชพี 

 การประเมินซ้ าในผู้ปว่ยOPD ที่เป็นเร่งด่วนยังไม่ครอบคลุม 

จึงไดจ้ัดท าแบบบันทึกการดแูลผู้ป่วยตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

ท าให้ผู้ปฏิบตัิสามารถท าตามแนวทางไดถู้กต้อง 

 การประเมินแยกโรคหัวใจและโรคปอดยังไมถู่กต้อง 

จึงได้มีการจัดอบรมการวินิจฉัยแยกโรคให้เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 

และมกีารทบทวนการใช้ Pre-arrest sign+Early warning sign 

ในทุกหน่วยงาน 

ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานเข้าใจและมคีวามมั่นใจในการเมินผู้ป่วยมากขึน้  

 การคดัแยกผู้ปว่ยในหน่วยงานไมถู่กต้อง ท าให้ปประเมินผู้ปว่ยล่าช้า 

จึงได้พัฒนาศักยภาพการคดัแยกผู้ปว่ย แบบESI (emergency severity index) 

โดยส่งพยาบาลอบรมตามหลกัสูตรน ามาถ่ายทอด 

และจดัท าแนวทางปฏบิัติให้ชัดเจนและเป็นแนวทางเดยีวกัน ผลลพัธ์ ในปี 2561 

คัดแยกผู้ปว่ยไดถู้กตอ้ง 79.22 % ปี 2562(ข้อมูลถึงมีนาคม) 83.94 % 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Scor

e 

DA

LI 

Ga

p 

ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

38. ระบบบริหารการพย

าบาล 
3 LI  พัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะ

ของบุคลากรพยาบาลให้เหมาะสม 

เพ่ือส่งเสริมการศกึษา อบรม 

อย่างต่อเนื่อง 

 พัฒนารูปแบบการนิเทศ 

ติดตามงานให้สอดคลอ้งในการปฏิ

บัติงาน 

และมคีวามต่อเน่ืองสม่ าเสมอ 
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Date: 

01/05/2562 
39. ปฏิบัตกิารทางการพ

ยาบาล 
3 L  ส่งเสริม 

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในหนว่ย

งาน 

โดยการการนิเทศติดตามการการใ

ช้กระบวนการพยาบาลอย่างต่อเน่ือ

ง 

 


