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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 การบริหารงานหอผู้ป่วย 
รายวิชา 9553208 การบริหารการพยาบาล ปีการศึกษา 3/ 2563 

 
แนวคิดหลัก 
 หอผู้ป่วยเป็นหน่วยงานที่ส าคัญหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาล เป็นสถานที่รับผู้ป่วยเข้ารับการ
รักษาพยาบาลและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหนุด การบริหารงานหอผู้ป่วยเป็นหนึ่งขั้นตอนใน
กระบวนการบริหารการพยาบาล ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานทุกอย่างคือ หัวหน้าหอผู้ป่วย ซ่ึงจะเป็นผู้จัดการ
ให้บริการพยาบาลมีคุณภาพ และน านโยบายมาสู่การปฏิบัติ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
การจัดหอผู้ป่วย การจัดระบบการบริการ/ รูปแบบการพยาบาล การจัดทีมการพยาบาล การนิเทศการ
พยาบาล การบันทึกและรายงานทางการพยาบาล และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: 
การจัดการการเงิน พัสดุ และเวชภัณฑ์ 
 
หัวข้อเนื้อหา 

1. การจัดหอผู้ป่วย  
2. การจัดระบบการบริการ/ รูปแบบการพยาบาล  
3. การจัดทีมการพยาบาล  
4. การนิเทศการพยาบาล  

          5. การบันทึกและรายงานทางการพยาบาล  
          6. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: การจัดการการเงิน พัสดุ และเวชภัณฑ์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หลังจากจบบทเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายหลักการจัดหอผู้ป่วยได ้ 
2. อธิบายข้อดี ข้อเสียและเลือกใช้หลักการจัดระบบการบริการ/ รูปแบบการพยาบาลตามสถานการณ์

ทีก่ าหนดได้  
3. อธิบายหลักการจัดทีมการพยาบาลได้  
4. บอกวิธีการนิเทศการพยาบาลได้เหมาะสมตามสถานการณ์ทีก่ าหนดได้  

          5. สามารถบันทึกและรายงานทางการพยาบาลได้ 
          6. อธิบายหลักการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: การจัดการการเงิน พัสดุ และ
เวชภัณฑ์ได้ 
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บทที่ 6 การบริหารงานหอผู้ป่วย 

1. การจัดหอผู้ป่วย (อรอนงค์ วิชัยค า, 2561: 190) 
การจัดหอผู้ป่วยเป็นงานหลักของหัวหน้าหอผู้ป่วย ต้องรับผิดชอบจัดสภาพแวดล้อมในหอผู้ป่วยให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย ญาติ รวมทั้งเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานของทุกคนในหอผู้ป่วยด้วย 
และเอ้ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลถึงคุณภาพการพยาบาล ดังนั้นหัวหน้าหอผู้ป่วยจึง
ควรมีหลักการจัดหอผู้ป่วย  

1.1 ประเภทของหอผู้ป่วย  
การจ าแนกประเภทหอผู้ป่วยแตกต่างกันไปตามขนาดและนโยบายของโรงพยาบาล ลักษณะการ 

จ าแนกประเภทหอผู้ป่วยโดยทั่วไป เป็นดังนี้ 
1.1 แยกตามประเภทของการให้การบริการ เช่น หอผู้ป่วยอายุรกรรม หอผู้ป่วยศัลยกรรม หอผู้ป่วย 

นรีเวช หอผู้ป่วยเด็ก หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ หอผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช หอผู้ป่วยพิเศษ เป็นต้น 
1.2 แยกตามโรคและการบ าบัดของผู้ป่วยที่มารับบริการ เช่น หอผู้ป่วยหู ตา คอ จมูก หอผู้ป่วยโรค 

ปอด หอผู้ป่วยโรคหัวใจ หอผู้ป่วยโรคตอดเชื้อ เป็นต้น 
1.3 แยกตามเพศของผู้ใช้บริการ ได้แก่ หอผู้ป่วยชาย หอผู้ป่วยหญิง แต่รับโรคปะปนกันได้ พบได้มาก 

ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก จ านวนผู้ใช้บริการน้อย การจ าแนกโรคจึงท าได้ยาก 
1.4 แยกตามวัย ได้แก่ หอผู้ป่วยผู้ใหญ่ หอผู้ป่วยเด็ก เป็นต้น  
แยกตามระยะเวลาของการเจ็บป่วย เช่น หอผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยเรื้อรัง หอผู้ป่วยพักฟื้น เป็นต้น 
1.2 หลักการจัดหอผู้ป่วย 
การจัดหอผู้ป่วยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย มีหลักการจัดดังนี้ (Hannarong, 2013) 

1. ความเป็นสัดส่วน (Privacy) ความเป็นสัดส่วนของผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ 
พักผ่อนและปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ถูกรบกวนจากผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติ 
งานโดยไม่จ าเป็น 

2. ความปลอดภัย (Safety) ความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน หอผู้ป่วยควรเป็น 
สถานที่สงบไม่มีคนพลุกพล่าน มีทางเข้าออกท่ีจ ากัดการเดินผ่านของบุคคลภายนอกและควรเป็นทางเข้าออก
ทางเดียวที่อยู่ในสายตาของพยาบาล 

3. การควบคุมเชื้อโรค (Infection Control) การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค การที่ 
มีผู้ป่วยมาอยู่ร่วมกันในหอผู้ป่วยท าให้มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ
จัดแบ่งบริเวณท่ีสะอาดและบริเวณท่ีใช้ส าหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่น าไปใช้งานแล้วออกจากกัน มีการจัด
ห้องแยกโรคติดต่อ และจัดให้มีอ่างล้างมือเป็นระยะไม่ไกลเกินกว่าที่พยาบาลจะเดินไปล้างมือได้ เป็นต้น 

4. การควบคุมเสียง (Noise Control) การจัดหอผู้ป่วยให้มีการควบคุมเสียงไม่ให้จนเกิน 
ไปจนเป็นการรบกวนสุขภาพของผู้ป่วยหรือพยาบาลเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน 

5. เอ้ือต่อการรักษาพยาบาล (Convenience to nursing service) เอ้ืออ านวยต่อการ 
ปฏิบัติงานของทุกคนในหอผู้ป่วย หัวหน้าหอผู้ป่วยจะต้องศึกษาถึงลักษณะการปฏิบัติงานของทุกคนที่มา
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย สิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้ป่วยและญาติ 
แล้วน ามาวางแผนการจัดหอผู้ป่วยและด าเนินการตามท่ีวางแผนไว้ 

6. มีเนื้อที่เพียงพอและสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย (Convenience to move) ทั้งนี้ 
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เพราะพยาบาลอาจมีความจ าเป็นในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉินไว้ในบริเวณที่พยาบาลสามารถ
สังเกตุและมองเห็นผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน  

7. สะดวกต่อการท าความสะอาด (Easy to clean) เพราะหอผู้ป่วยจะเป็นที่พักรักษาตัวของ 
ผู้ป่วยขณะอยู่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยบางคนอาจอยู่ 2-3 วัน แต่ผู้ป่วยบางคนอาจอยู่เป็นเดือน การจัดหอผู้ป่วย
ให้สะอาดจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

1.3 ส่วนประกอบของหอผู้ป่วย  
หอผู้ป่วยสามารถแยกส่วนประกอบออกเป็น 3 ส่วนที่ส าคัญคือ (Rowland & Rowland, 1997) 

1. ส่วนที่เป็นบริเวณส าหรับการบริหาร (Administration area) คือบริเวณท่ีเป็นห้อง 
ท างานของพยาบาล ควรมีเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น โต๊ะท างาน ที่ส าหรับเก็บเอกสาร และรายงาน
ผู้ป่วย ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบการเรียกตามพยาบาลและท่ีส าหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน 
นอกจากนี้แล้วควรมีบริเวณส าหรับการประชาสัมพันธ์และบริเวณส าหรับการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 

2. ส่วนที่เป็นบริเวณส าหรับการพยาบาล (Functioning area) คือบริเวณของผู้ป่วย 
ทั้งหมดและส าหรับการตรวจหรือการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะ บริเวณของผู้ป่วยจะประกอบไปด้วยห้องผู้ป่วย 
ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องพักผ่อนและบริเวณเก็บของใช้ส่วนตัว เช่น โต๊ะข้างเตียง ตู้เสื้อผ้าและโต๊ะแตง่ตัว เป็นต้น 

3. ส่วนที่เป็นบริเวณส าหรับการพักผ่อนของบุคลากร (Ancillary area) เป็นบริเวณที่ 
ให้ความเป็นสัดส่วนแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพักผ่อนและคลายความเครียด บริเวณนี้จะประกอบด้วย ห้องพักผ่อน 
ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ า ห้องส้วม บริเวณส าหรับการค้นคว้าทางการพยาบาล และบริเวณท่ีเก็บของใช้
ส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน 

1.4 แผนผังการจัดหอผู้ป่วย 
แผนผังการจัดหอผู้ป่วยจะขึ้นอยู่กับลักษณะของอาคาร โดยทั่วไปแล้วอาคารมักจะมีลักษณะ 

เป็นรูปตัว I H L T E O และรูปเหลี่ยมต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาส่วนประกอบของหอผู้ป่วยและ
หลักการจัดหอผู้ป่วย แผนผังการจัดหอผู้ป่วยโดยทั่วไปมีดังนี้ (Rowland & Rowland, 1997) 

1. หอผู้ป่วยท่ีมีทางเดินด้านเดียว (Single-corridor patient unit) เป็นการจัดหอผู้ป่วย 
แบบดั้งเดิม โดยจะมีบริเวณส าหรับการพยาบาลอยู่ด้านหนึ่งของทางเดิน ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นบริเวณ
ส าหรับการบริหารและการพักผ่อนของบุคลากร ลักษณะแผนผังแบบนี้จะท าให้ต้องใช้เวลาในการเดินไปให้การ
พยาบาลแก่ผู้ป่วยมาก 

2. หอผู้ป่วยท่ีมีทางเดินสองด้าน (Double-Corridor patient unit) เป็นการจัดโดย 
มีบริเวณส าหรับการพยาบาลอยู่สองด้านของบริเวณส าหรับการบริหารและการพักผ่อนของบุคลากร แผนผัง
ของหอผู้ป่วยแบบนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินไปให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งของหอผู้ป่วย
ที่มีทางเดินด้านเดียว แต่ท าให้ไม่สามารถจะดูผู้ป่วยทุกคนอยู่ในสายตาได้เพราะในแต่ละครั้งจะดูได้เพียงด้าน
เดียว 

3. หอผู้ป่วยแบบตัวที (T-shaped patient unit) เป็นลักษณะแผนผังการจัดหอผู้ป่วย 
ที่ช่วยลดระยะเวลาในการเดินไปให้การพยาบาลได้มากท่ีสุด เพราะระยะทางจากบริเวณส าหรับการบริหารไป
ยังบริเวณส าหรับการพยาบาลจะสั้นที่สุด 

4. หอผู้ป่วยแบบสี่เหลี่ยม (Square patient unit) เป็นลักษณะแผนผังการจัดหอผู้ป่วย 
ที่มสี่วนของบริเวณส าหรับการบริหารและ บริเวณส าหรับการพักผ่อนของบุคลากรอยู่ตรงกลาง มีบริเวณ
ส าหรับการพยาบาลอยู่โดยรอบ 

5. หอผู้ป่วยแบบวงกลม (Circular patient unit) เป็นลักษณะแผนผังการจัดหอผู้ป่วย 
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ที่มีบริเวณส าหรับการบริหารและบริเวณส าหรับการพักผ่อนของบุคลากรอยู่ตรงกลางวงกลม และ 
บริเวณส าหรับการพยาบาลจะอยู่โดยรอบ 

6. หอผู้ป่วยแบบสามเหลี่ยม (Triangular patient unit) เป็นลักษณะแผนผังการจัด 
หอผู้ป่วยที่มีบริเวณส าหรับการบริหารและบริเวณส าหรับการพักผ่อนของบุคลากรอยู่ตรงกลางของ 
สามเหลี่ยม และบริเวณส าหรับการพยาบาลจะอยู่โดยรอบทั้ง 3 ด้าน 

 
รปูภาพที่ 1 แผนผังการจัดการหอผู้ป่วย (ที่มา: Rowland & Rowland, 1992) 

1.5 การจัดสิ่งแวดล้อมภายในหอผู้ป่วย 
การจัดสิ่งแวดล้อมในการท างานของพยาบาลจ าเป็นต้องให้เกิดความรู้สึกมั่นใจในความ 

ปลอดภัย จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกสะดวกสบายต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพราะสิ่งแวดล้อม 
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน มีหลักดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2555) 

1. เสียง แหล่งก าเนิดเสียงในหอผู้ป่วยมาจากอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
การกระทบกันของวัสดุอุปกรณ์ เสียงของญาติและผู้ป่วย อาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดความเหนื่อยล้า ความ
ร าคาญ และปัญหาสุขภาพแก่ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ปวดศีรษะ และความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

2. แสงสว่างในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ค านึงถึงความสุขสบายและความปลอดภัยของผู้ป่วย 
เป็นส าคัญ ดังนั้น บริเวณต่างๆ ในหอผู้ป่วยจึงต้องมีแสงสว่างในปริมาณที่พอเพียงและเหมาะสม เช่น ใน
บริเวณท่ีท างานของพยาบาลในเวลากลางคืนอาจมีดวงไฟเฉพาะเพ่ือป้องกันแสงไฟรบกวนผู้ป่วยใกล้เคียง  

3. อุณหภูมิ ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมมีส่วนช่วยท าให้ร่างกายเกิดความรู้สึกสุขสบาย 
ส าหรับบริเวณบางส่วนของโรงพยาบาลได้รับการควบคุมอุณหภูมิโดยใช้เครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในหน่วยปิด เช่น หอผู้ป่วยวิกฤต ส านักงาน ส่วนหอผู้ป่วยสามัญ ซึ่งเป็นพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่จะมีอุณหภูมิตาม
ฤดูกาล ผลกระทบจากการที่มีอากาศร้อน หรือมีอุณหภูมิสูงท าให้เกิดอาการอ่อนเพลียทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ เกิดความรู้สึกอึดอัด หงุดหงิด ทั้งผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบว่าท าให้ประสิทธิภาพการ
ท างานลดลง อันเนื่องจากการไหลเวียนโลหิตบริเวณกล้ามเนื้อลดลง ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าได้ 

4. กลิ่น โดยทั่วไปภายในหอผู้ป่วยมักจะมีกลิ่นต่างๆ เช่น กลิ่นยา กลิ่นอาหาร กลิ่นจาก 
การขับถ่ายหรือสารคัดหลั่ง (discharge) ของผู้ป่วยหรือกลิ่นจากท่อระบายน้ า ดังนั้นหัวหน้าหอผู้ป่วยจะต้อง
หมั่นตรวจตราและจัดการ เพ่ือไม่ให้มีกลิ่นรบกวนคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน 
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2. การจัดระบบการบริการ/ รูปแบบการพยาบาล /ระบบการดูแลผู้ป่วย (Patient 
Care Delivery Models) (เสาวลักษณ์ จิรธรรมคณุ, 2559: 93) 

ระบบการบริการการพยาบาล หรือ รูปแบบการพยาบาล หรือ ระบบการดูแลผู้ป่วย (Patient Care 
Delivery Models) หมายถึง วิธีการจัดองค์การส าหรับการพยาบาลเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย 
(Kelly-Heidenthal, 2003) เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายงาน (Task Assignment) ความ
รับผิดชอบ (Responsibility) และอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ (Authority For Decision-Making) ให้กลุ่ม
บุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหอผู้ป่วย ท าให้พยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ (Cherry & Jacob, 2005) 

2.1 องค์ประกอบของระบบการบริการการพยาบาล 
ระบบการบริการการพยาบาลมีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ คือ 1.การตัดสินใจทางคลินิก 

(Clinical Decision Making) 2. การมอบหมายและกระจายงาน (Task Assignment and Work 
Allocation) 3. การติดต่อสื่อสาร (Communication) และ 4. การบริหารจัดการ (Management) 

1. การตัดสินใจทางคลินิก (Clinical Decision Making) ผู้บริหารการพยาบาลจ าเป็นต้องพิจารณาให้
รอบคอบว่าการใช้ระบบการบริการการพยาบาลรูปแบบใดจึงจะสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ และ
เหมาะสมกับองค์ประกอบ จ านวนและสมรรถนะของบุคลากร รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่เพ่ือวางแผนให้
การพยาบาลผู้ป่วยในความดูแลอย่างมีคุณภาพและประหยัดคุ้มค่า ซึ่งผู้บริหารการพยาบาลจ าเป็นต้องศึกษา
ระบบการบริการพยาบาลแต่ละรูปแบบให้เข้าใจ แล้วจึงตัดสินใจทางคลินิกเพ่ือเลือกน ารูปแบบที่เหมาะสมกับ
บุคลากรและทรัพยากร รวมทั้งผู้ป่วยในความดูแลมาใช้ในองค์การเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

2. การมอบหมายงาน เมื่อผู้บริหารการพยาบาลตัดสินใจเลือกสรรคนเข้าสู่องค์การ และจัดบุคลากร
เหล่านั้นเข้าท างานตามความรู้ความสามารถแล้ว ส าหรับการมอบหมายงานในหอผู้ป่วย ซึ่งต้องกระท าโดย
หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าเวร หรือหัวหน้าทีมเป็นผู้ท าหน้าที่มอบหมายงานให้กับบุคลากร ได้แก่ พยาบาล 
ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่อให้การบริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้ดีที่สุด การมอบหมายงาน
พยาบาลภายในหอผู้ป่วยมีหลายรูปแบบ เช่น (1) การมอบหมายงาน หรือการสั่งการด้วยค าพูด (2) การ
มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและ (3) การมอบหมายงานด้วยรูปแบบของการบริหารการพยาบาล  

3. การติดต่อสื่อสาร ผู้บริหารการพยาบาลจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสาร โดยฟังให้เป็นคือ 
ฟังแล้วสามารถจับประเด็นหรือระบุเนื้อหาส าคัญได้ และพูดให้เป็นคือการน าประชุมได้ดี มีการเน้นประเด็น
ส าคัญ ไม่พูดอย่างเลื่อนลอย ไม่พูดนอกประเด็นจนผู้ฟังสับสน และควรสรุปประเด็นส าคัญให้ผู้ฟังเป็นระยะๆ 

4. การบริหารจัดการ ผู้บริหารการพยาบาลใช้เพ่ือให้บุคลากรพยาบาลทุกคนใช้ศักยภาพสูงสุดมา
ร่วมกันในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยและพัฒนางาน เพ่ือท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์การที่นิยมใช้ ได้แก่ 

4.1 การมอบหมายงาน นับเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารการพยาบาลสื่อสารให้สมาชิกในทีม 
พยาบาลรับทราบว่าบุคลาการคนใดรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยคนใด รวมทั้งมีหน้าที่พิเศษใดในเวรนั้นๆ โดย
ผู้บริหารการพยาบาลมอบหมายให้ผู้น าทีมท าหน้าที่มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกในทีม
พยาบาลและประกาศให้ทราบอย่างชัดเจน หากเป็นไปได้ควรมอบหมายงานล่วงหน้า 1 วัน และก าหนดงาน
หรือหน้าที่พิเศษที่เฉพาะเจาะจงให้กับบุคลากรแต่ละคน 

4.2 วางแผนการพยาบาล เป็นกิจกรรมที่สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับ 
ข้อมูลเพ่ิมขึ้น เมื่อวางแผนแล้วควรบันทึกแผนการพยาบาลในเอกสารแผนการพยาบาล (Nursing Care Plan) 
เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการสืบค้นในวันและเวรต่อๆไปด้วย  

4.3 การประชุมปรึกษา (Team Conference) เป็นการประชุมของสมาชิกทุกคนปรึกษากัน 
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ถึงงานหรือภารกิจของหอผู้ป่วย และแผนการดูแลผู้ป่วย ในการประชุมสมาชิกทีมทุกคนควรแสดงความคิดเห็น
และความรู้ความสามารถของตน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขณะการประชุม 

4.4 การเยี่ยมตรวจผู้ป่วย (Nursing Round) เป็นการติดตามงานในความรับผิดชอบของ 
สมาชิกทีมและนิเทศงาน ซึ่งกิจกรรมการเยี่ยมตรวจหลายรูปแบบ  

4.5 การประเมินผลการพยาบาล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ เพื่อพิจารณาตัดสินว่า 
ผลของการปฏิบัติการพยาบาลได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร 

2.2 รูปแบบของการบริหารการพยาบาล 
เนื่องจากยังไม่มีรูปแบบการบริการการพยาบาลที่ดีสมบูรณ์จนสามารถน ามาใช้ได้ในทุกๆ โรงพยาบาล 

ผู้บริหารการพยาบาลจึงจ าเป็นต้องศึกษาและพิจารณาให้รอบคอบว่าแต่ละรูปแบบการบริการการพยาบาลมี
ข้อดีหรือข้อจ ากัดเหมาะกับองค์การของเรามากน้อยเพียงใด รูปแบบการบริการการพยาบาลที่มีการงาน
ศึกษาวิจัยและเป็นที่นิยมน ามาใช้ ได้แก่ (1) ระบบการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคล (2) ระบบการดูแลผู้ป่วยตาม
หน้าที่ (3) ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบเป็นทีม (4) ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบเจ้าของไข้ (5) ระบบการดูแลผู้ป่วย
แบบการจัดการการดูแลผู้ป่วย ซึ่งแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

2.2.1. ระบบการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคล (Case Method หรือ Total Care Method) 
เป็นระบบการดูแลที่เก่าแก่ที่สุดส าหรับการพยาบาลผู้ป่วย (Kelly-Heidenthal, 2003)  

แนวคิดเริ่มแรกของระบบการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
เกิดเจ็บป่วยขึ้นจึงว่าจ้างพยาบาลเพื่อให้มาดูแลเป็นการส่วนตัว ในกรณีนี้พยาบาลจะท าหน้าที่เป็นพยาบาล
พิเศษร่วมทั้งการดูแลเรื่องอาหารของผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนการท างานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งจัดเป็นการ
ดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคล  

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้ป่วยถูกรับเข้ารักษาใน 
โรงพยาบาลที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น และพยาบาลมีการพัฒนาทักษะความรู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะส าหรับ
เครื่องมือที่ทันสมัยมากข้ึน ระบบการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลที่แพร่หลายเข้าไปในโรงพยาบาล ในปี ค.ศ. 
1970-1980 มีลักษณะเป็นบุคลากร 1 คน (อาจเป็นพยาบาลวิชาชีพ หรือผู้ช่วยพยาบาล) ได้รับมอบหมายงาน
ให้ดูแลกลุ่มผู้ป่วย 4-6 คน โดยบุคลากรมีทั้งความรับผิดชอบและมีอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือการดูแลผู้ป่วย 
ซึ่งเน้นความเป็นองค์รวมของการดูแลมากกว่าการมุ่งท าเฉพาะงานหรือกิจกรรม วิวัฒนาการด้านสาธารณสุข
และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้ระบบการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลได้รับการน ามาใช้น้อยลง 
เนื่องจากบุคลากรที่สามารถท าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยไดจ้ าเป็นต้องมีความช านาญสูงมาก เช่น พยาบาลวิชาชีพ หรือ
พยาบาลเฉพาะทาง ฯลฯ อย่างไรก็ตามการมอบหมายงานรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลนับเป็นรูปแบบ
ที่เหมาะสมมากในลักษณะการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต และการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกท่ีอยู่
ในห้องพักฟ้ืน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ระบบการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคล (Case Method/Total Patient Care) 

พยาบาลวิชาชีพ 
เวรเช้า 

 

พยาบาลวิชาชีพ 
เวรบ่าย 

 

พยาบาลวิชาชีพ 
เวรดึก 

 

การดูแลผู้ป่วย (Patient Care) 
มีการวางแผน จัดการ และให้
การพยาบาลทั้งหมด 
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ข้อดี (Cherry & Jacob, 2005; Kelly-Heidenthal, 2003) 
(1) ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบองค์รวม (Holistic) และต่อเนื่อง (Unfragment) จากพยาบาลคน

เดียวกันตลอดในช่วง 8 ชั่วโมง 
(2) ในการส่งเวร พยาบาลที่ให้การดูแลมาตลอด 8 ชั่วโมง จะส่งต่อข้อมูลหรือส่งเวรให้กับเวรถัดไป

อย่างครอบคลุม มีแผนการพยาบาลที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง 
(3) พยาบาลวิชาชีพมีความมีอ านาจหน้าที่ (Autonomy) และความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่าง

เต็มที่ 
(4) สายงานหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Responsibility/Accountability) มีความชัดเจน  

ข้อจ ากัด (Cherry & Jacob, 2005; Kelly-Heidenthal, 2003) 
(1) ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลจากพยาบาลวิชาชีพที่แตกต่างกันในแต่ละวัน ต้องการพยาบาลจ านวน

มาก เพราะอัตราผู้ป่วยต่อพยาบาล คือ 1:1 จึงท าให้การบริหารจัดการยุ่งยากมากในภาวะขาดแคลนพยาบาล 
(2) ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทั้งในการผลิตและจ้างงาน เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยควรเป็นหน้าที่ของ

พยาบาลวิชาชีพเท่านั้น 
2.2.2. ระบบการดูแลผู้ป่วยตามหน้าที่ (Functional Method) ระบบการดูแลผู้ป่วยตามหน้าที่ 

เริ่มในปี ค.ศ. 1930 เป็นช่วงที่มีการสร้างโรงพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น แพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล
มากขึ้น ประกอบกับสภาวการณ์ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ท าให้มีการใช้บุคลากรที่มีระดับต่ ากว่าพยาบาล
วิชาชีพเข้ามาช่วยในการให้การพยาบาลผู้ป่วย (Chery & Jacob, 2005; Kelly-Heidenthal, 2003) บุคลากร
เหล่านี้ ได้แก่ ผู้ช่วยพยาบาล(Licensed Practice nurse: LPN) เจ้าหน้าที่ช่วย (Unlicensed Assistive 
Personal: UAP) หรือ ผู้ช่วยเหลือ (Aids) เป็นต้น 

หัวหน้าหอผู้ป่วยจะมอบหมายให้พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่พยาบาลท าหน้าที่ที่แตกต่าง 
กัน เช่น พยาบาลวิชาชีพ ท าหน้าที่ประเมินสภาพผู้ป่วย วางแผนการพยาบาล การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล
ที่ต้องใช้ทักษะพิเศษ และการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแผนการพยาบาลต่อไป ส่วนพยาบาลเทคนิค (พยาบาล
เรียน 2 ปี) ท าหน้าที่ในการวัดปรอท หรือการดูแลการท าแผล เป็นต้น เรียกว่า กลุ่มพยาบาลให้การรักษา 
(Treatment Nurses) อีกกลุ่มหนึ่งท าหน้าที่ในการให้ยาและบันทึกการให้ยา เรียกว่า กลุ่มพยาบาลให้ยา 
(Medication Nurses) ในขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยหรือผู้ช่วยเหลือได้รับมอบหมายงานให้ท าหน้าที่ช่วยหรือท า
ความสะอาดร่างกายของผู้ป่วย เรียกว่า กลุ่มพยาบาลดูแลความสุขสบายให้ผู้ป่วย (Bath Nurses) เป็นต้น 
(Cherry & Jacob, 2005; Kelly-Heidenthal, 2003)  

การมอบหมายหน้าที่ขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้ป่วยจ านวน จ านวนและระดับความสามารถของ 
บุคลากร พยาบาลที่ข้ึนปฏิบัติงานในแต่ละเวร การท างานในระบบการดูแลผู้ป่วยตามหน้าที่นี้บุคลากรพยาบาล 
ทุกคนที่ท าหน้าที่ซึ่งแตกต่างกันจะรายงานทั้งการท างาน ผลลัพธ์ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หัวหน้าหอผู้ป่วย 
ซึ่งจะสรุปผลการท างานและส่งเวรให้กับหัวหน้าเวรถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารพยาบาล (Nurse Manager) 
 

พยาบาลเทคนิค 
จัดยา ท า Treatment 
 

พยาบาลวิชาชีพ 
ประเมินและวางแผน 
 

ผู้ช่วยพยาบาล 
ดูแลความสุขสบาย 
 

เจ้าหน้าที่ชว่ย 
จัดอุปกรณ์ 
 

กลุ่มผู้ป่วย (Assigned Patient Group) 
 

รูปที่ 3 ระบบการดูแลผู้ป่วยตามหน้าที่ (Functional Nursing Care Delivery) 
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ข้อดี (Cherry & Jacob, 2005; Kelly-Heidenthal, 2003) 
(1) ความประหยัด เนื่องจากสามารถใช้ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ช่วย และผู้ช่วยเหลือ ร่วมในทีมได้ 

ท าให้ค่าจ้างแรงงานต่ ากว่าการจ้างพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงานทั้งทีม 
(2) การมอบหมายงานชัดเจน ท าให้ท างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดความสับสน ในการ

มอบหมายงานน้อย เนื่องจากทุกคนต่างรับทราบท าหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง 
(3) มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยจ านวนมากๆ 
(4) เหมาะกับภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 

ข้อจ ากัด (Cherry & Jacob, 2005; Kely-kleidenthal, 2003) 
(1) ขาดการพยาบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวม 
(2) สัมพันธภาพกับผู้ป่วยไม่ดี หากบุคลากรพยาบาลเหล่านั้นมุ่งแต่การท างานเฉพาะหน้าที่ที่ตนเอง

รับผิดชอบให้เสร็จ เนื่องจากเป็นระบบการดูแลผู้ป่วยที่บุคลากรอาจละเลยในการสนองความต้องการของ
ผู้ป่วยได้ง่าย  

(3) ผู้ป่วยอาจสับสนและไม่พึงพอใจ เนื่องจากไม่ทราบว่าบุคลากรคนใดรับผิดชอบในการดูแลตน เมื่อ
มีปัญหาเกิดขึ้นผู้ป่วยไม่ทราบว่าควรปรึกษาบุคลากรคนใด  

(4) วิชาชีพพยาบาลเป็นเหมือนเครื่องจักรกล ท างานเฉพาะหน้าที่ และการปฏิบัติกิจกรรมการพยา
บาลเน้นให้ภารกิจเสร็จ ขาดการดูแลบุคคลที่มีทั้งกาย จิต วิญญาณ และสังคม 

(5) บุคลากรอาจเกิดความเบื่อหน่าย ขาดความกระตือรือร้น เนื่องจากการท างานเฉพาะส่วนเป็น
ประจ า อาจท าให้เกิดความรู้สึกว่างานนั้นๆ เป็นงานที่ไม่ท้าทายความสามารถ 

ระบบการดูแลผู้ป่วยตามหน้าที่ ไม่เหมาะกับการดูแลผู้ป่วยในปัจจุบันที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง แต่
ยังสามารถพบได้ในหอผู้ป่วยบางแห่งที่มีอัตราก าลังพยาบาลไม่เพียงพอ  

2.2.3 ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบเป็นทีม (Team Nursing Method) 
เริ่มในปี ค.ศ. 1953 เพ่ือแก้ข้อจ ากัดของระบบการดูแลผู้ป่วยตามหน้าที่เนื่องจากเป็นการดูแลผู้ป่วยที่

แบ่งเป็นส่วนๆ ไม่ต่อเนื่อง ผสมผสานกับการแก้ข้อจ ากัดของระบบการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล เนื่องจากความ
ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในระบบสุขภาพ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมที่เริ่มให้
ความส าคัญและส่งเสริมให้มีความเสมอภาคของเพศและอาชีพ ตลอดจนความต้องการการพยาบาลที่เน้น
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบเป็นทีมสามารถเพ่ิมความพึงพอใจของผู้ป่วยและพยาบาล 
รวมทั้งสามารถปรับปรุงคุณภาพการดูแลให้ดียิ่งขึ้น  

ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบเป็นทีมประกอบด้วย ผู้น าทีม (Team Leader) มักเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการมอบหมายงานให้สมาชิกในทีม (Team Members) ดูแลให้การ
พยาบาลกลุ่มผู้ป่วย ที่มพยาบาลมักประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิคผู้ช่วยพยาบาล และนักเรียน
พยาบาล ผู้น าทีมพยาบาลมีหน้าที่มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมว่าใครท าอะไร ท าการประชุมปรึกษาหารือใน
ทีม (Team Conference) เพ่ือวางแผนส าหรับดูแลผู้ป่วยทุกคนในทีม และรายงานการท างาน ผลลัพธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้กับหัวหน้าทีมเวรถัดไปเพ่ือการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ภายในหอผู้ป่วย
หนึ่งๆ มักประกอบด้วยทีมการพยาบาล 2-3 ทีม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหอผู้ป่วยและจ านวนผู้ป่วย 

 
 
 
 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 4 การดูแลผู้ป่วยแบบเป็นทีม (Team Nursing Method) 
ข้อดี (Cherry & Jacob, 2005; Kelly-Heidenthal, 2003) 

(1) สมาชิกทุกคนในทีมได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสใช้ความรู้
ความสามารถของตนที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาของผู้ป่วย และได้ศึกษาดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด มีการประชุม
ปรึกษากันในทีมเพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

(2) การให้การพยาบาลจะเกิดผลดีมากหากผู้น าทีมการพยาบาลมีทักษะความสามารถในการน าการ
ประชุมปรึกษาหารือในทีม  

(3) ประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเหมาะกับภาวะขาดแคลนพยาบาล เน้นการท างานร่วมกัน ช่วยลดปัญหา
ระหว่างบุคลากรทมีสหสาขาวิชาชีพ 

(4) หัวหน้าหอผู้ป่วยสามารถกระจายงานให้กับพยาบาลอ่ืนๆ เพื่อให้งานที่เร่งรีบส าเร็จลุล่วงทันเวลา 
ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพฝึกความเป็นผู้น าไปด้วย  

(5) สร้างขวัญและก าลังใจแก่พยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนที่ได้รับการยอมรับว่ามี
ความสามารถและเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน 

(6) สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ง่าย  
(7) ผู้ป่วยได้รับบริการที่น่าพอใจ เพราะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากบุคลากรหลายระดับ มีสัมพันธภาพ

ที่ดีกับทีมพยาบาลที่ให้การดูแล สามารถทราบว่าใครเป็นผู้แล และทราบว่าจะปรึกษาปัญหากับพยาบาลคนใด 
ข้อจ ากัด (Cherry & Jacob, 2005; Kelly-Heidenthal, 2003) 

(1) ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรในหน่วยงานที่ขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลแต่มีจ านวนผู้ป่วยมาก 
(2) ต้องการผู้น าทีมท่ีมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น าที่ดี เพื่อน าทีมการพยาบาลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(3) จ ากัดความก้าวหน้าของพยาบาล 
(4) ขาดการประสานงานระหว่างทีมการพยาบาล 
2.2.4 ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบเจ้าของไข้ (Primary Nursing)  
ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบเจ้าของไข้เป็นที่นิยมในช่วงปี ค.ศ. 1980 โดยที่พยาบาลวิชาชีพคนหนึ่งได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบให้การดูแลผู้ป่วยตลอดช่วงเวลาการอยู่ในโรงพยาบาล มีการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง
กับผู้ป่วย ให้การพยาบาลเป็นรายบุคคล พยาบาลเจ้าของไข้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตั้งแต่ผู้ป่วยคนนั้นถูกรับเข้า
มารักษาในโรงพยาบาล จนถึงจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน เป็นผู้วางแผนการพยาบาลโดยผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการ

ผู้บริหารพยาบาล/หวัหนา้หอผู้ปว่ย 
(Nurse Manager) 
 

พยาบาลวิชาชีพ (หัวหนา้ทีม) 
พยาบาลเทคนิค 
ผู้ช่วยพยาบาล 
เจ้าหน้าที่ชว่ยจัดอุปกรณ์ 
 

พยาบาลวิชาชีพ (หัวหนา้ทีม) 
พยาบาลเทคนิค 
ผู้ช่วยพยาบาล 
เจ้าหน้าที่ชว่ยจัดอุปกรณ์ 
 

กลุ่มผู้ป่วย (Assigned Patient Group) 
 

กลุ่มผู้ป่วย (Assigned Patient Group) 
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วางแผนและประเมินผลการพยาบาลเพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการพยาบาลต่อไป ส่วนพยาบาลวิชาชีพคนอ่ืนๆ มี
หน้าที่ให้การพยาบาลตามแผนที่พยาบาลเจ้าของไข้เป็นผู้ก าหนดไว้  

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบเจ้าของไข้ (Primary Nursing Model) 

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าหอผู้ป่วย 
(1) มอบหมายงานให้กับพยาบาลเจ้าของไข้ เมื่อรับผู้ป่วยใหม่ โดยจะต้องพิจารณาความรู้และ

ความสามารถของพยาบาลเจ้าของไข้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย  
(2) เสริมสร้างพลังอ านาจ (Empower) ให้พยาบาลเจ้าของไข้เพ่ือให้เกิดความเป็นเจ้าของมีเอกสิทธิ 

(Autonomy) ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มท่ี 
ข้อดี  

(1) พยาบาลเจ้าของไข้ได้รับการเสริมสร้างอ านาจ ให้มีความเป็นเจ้าของมีเอกสิทธิ์ และความ
รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่  

(2) พยาบาลเจ้าของไข้มีความพึงพอใจในการท างาน เนื่องจากสามารถใช้ความสามารถของตนเองได้
อย่างเต็มที่ มีอิสระและเอกสิทธิในการตัดสินใจภายใต้ขอบเขตของวิชาชีพ 

(3) ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ สามารถติดต่อสื่อสารกับพยาบาลเจ้าของไข้ ตลอดจนมี
สัมพันธภาพที่ดีกับพยาบาลเจ้าของไข้  

4) ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ เนื่องจากผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลของ
ตนเองร่วมกับพยาบาลเจ้าของไข้ ท าให้การพยาบาลเป็นแบบองค์รวม (Holistic Care) โดยค านึงถึงทั้งร่างกาย 
จิตใจ และสภาพสังคมวัฒนธรรมของผู้ป่วย  

(5) ผู้ป่วยจะได้รับการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 
(6) เพ่ิมมาตรฐานวิชาชีพโดยลดจ านวนบุคลากรที่ต่ ากว่าระดับวิชาชีพลง เพราะพยาบาลเจ้าของไข้

ควรเป็นพยาบาลวิชาชีพเท่านั้น  
(7) พยาบาลเจ้าของไข้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะการวางแผนให้การดูแลแบบองค์รวมที่

เหมาะสมเฉพาะกับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ต้องมีการเรียนรู้ที่ละเอียด รอบคอบ และลึกซึ้งในแนวลึก 
(8) มีการติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่มสุขภาพมากขึ้น มีการประสานการดูแลดีขึ้น 
(9) แพทย์ได้รับข้อมูลของผู้ป่วยอย่างละเอียด ต่อเนื่องจากพยาบาลเจ้าของไข้  
(10) คุณภาพการดูแลผู้ป่วยดีมาก เนื่องจากเป็นการวางแผนร่วมกันกับพยาบาลเจ้าของไข้ พยาบาล

สามารถให้การพยาบาลอย่างเต็มที่ มีความพึงพอใจทั้งผู้ป่วยและพยาบาล 
ข้อจ ากัด  

(1) หากพยาบาลเจ้าของไข้ที่มีประสบการณ์น้อย อาจเกิดปัญหาในการดูแลผู้ป่วย 
(2) ความรับผิดชอบที่สูงท าให้พยาบาลเจ้าของไข้มีความเครียดเกิดข้ึน 
(3) พยาบาลเจ้าของไข้จ านวนน้อยไม่พร้อมในการดูแลผู้ป่วย 24 ชั่วโมง  

แพทย์และ 
ทีมสุขภาพอื่นๆ 

 

พยาบาลวิชาชีพ 
ช่วยให้การพยาบาล 

เมื่อพยาบาลเจ้าของไข้ 
ไม่อยู่เวร 
 

พยาบาลเจ้าของไข้ (Primary Nurse) 
รับผิดชอบการวางแผน สั่งการ และประเมินผล 

การพยาบาล ตลอด 24 ชม. 
 

ผู้ป่วย (Patient) 
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(4) ในกรณีที่มีการย้ายผู้ป่วยเพ่ือการรักษาในหอผู้ป่วยอื่นๆ พยาบาลเจ้าของไข้จ าเป็นต้องตามไปดูแล
ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยนั้นๆ โครงสร้างขององค์การเกี่ยวกับสายงานบังคับบัญชา รวมทั้งสถานที่ตั้งของหอผู้ป่วยที่
ห่างไกลกันอาจท าให้ยุ่งยากต่อพยาบาลเจ้าของใช้ในการติดตามดูแลผู้ป่วย (Kelly-Heidenthal, 2003) 

(5) ค่าใช้จ่ายของการจ้างพยาบาลสูงเนื่องจากต้องอาศัยการท างานของพยาบาลวิชาชีพประสบการณ์
สูงจ านวนมาก 

2.2.5 ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบการจัดการการดูแลผู้ป่วย (Case Management)  
บางครั้งเรียก ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบการจัดการเป็นรายผู้ป่วย หรือการจัดการด้านผู้ป่วย การดูแล

ผู้ป่วยรูปแบบนี้เริ่มต้นในปีค.ศ.1983 ในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการน าระบบการจ าแนกของโรค (Diagnostic-
Related Groups: DRGs) และระยะเวลาเฉลี่ยของการรักษาในโรงพยาบาล (Length Of Stay: LOS) ของโรค
นั้นๆมาใช้ในการก าหนดมาตรฐานอัตราค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจ่ายให้กับโรงพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยที่ได้สิทธิการ
รักษาตามระบบการจัดการดูแล (Managed Care) ที่รัฐบาลรับผิดชอบ เป็นผลให้โรงพยาบาลทั้งหลายที่รับ
ผู้ป่วยของรัฐบาล พยายามควบคุมค่าใช้จ่าย และเพ่ิมคุณภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัว หรือ
หายจากโรคเร็วที่สุด อยู่ในโรงพยาบาลน้อยที่สุด และลดหรือไม่กลับเข้ารับการรักษาซ้ า (Readmission) ใน
โรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนของโรคเดิมนั้น จากการเน้นความส าคัญของคุณภาพการดูแล (Quality Of 
Care) และประสิทธิภาพค่าใช้จ่าย (Cost Containment) จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการดูแลที่น าจุดเด่นของ
รูปแบบการพยาบาลแบบต่างๆ มาผสมผสานกันให้เป็นรูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพสูงสุด ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่คุ้มค่า เน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบการจัดการการดูแลผู้ป่วยเป็นกลยุทธ์
ส าคัญที่เน้นให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และต่อเนื่องครบวงจร จากโรงพยาบาลไปสู่บ้าน 
หรือสถานบริการอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าใช้จ่าย โดยมีผู้จัดการรายบุคคล (Case Manager) 
ประสานงานให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบการจัดการการดูแลผู้ป่วย (Case Management Model) 
ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบการจัดการการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลมีหลายรูปแบบ เช่น การก าหนด

ผู้จัดการรายบุคคลให้การดูแลผู้ป่วยทั้งหมดในโรงพยาบาลโดยแยกตามประเภทของผู้ป่วย เช่น ในโรงพยาบาล
หนึ่ง มีผู้จัดการรายบุคคล 4 คน ท าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรม ผู้ป่วยโรคทางกุมารเวชศาสตร์ ผู้ป่วย
โรคทางศัลยกรรม หรือผู้ป่วยโรคทางสูติกรรม เป็นต้น (รูปที่ 7) หรือในบางโรงพยาบาลอาจก าหนดผู้จัดการ
รายบุคคล เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากโรคต่างๆ โดยแยกผู้จัดการ
รายบุคคลตามประเภทของผู้ป่วยตามกลุ่มเสี่ยงของโรคต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยเสี่ยงโรคหัวใจ ผู้ป่วยเสี่ยงโรคความ
ดันโลหิตสูง หรือผู้ป่วยเสี่ยงโรคเบาหวานเป็นต้น (รูปที่ 8) 

ร่วมมือกับผู้ปว่ยและครอบครัว 
ในการดูแล 
 

ตั้งแต่ 
เร่ิมการเจ็บป่วย 
 

จ าหน่าย 
กลับบ้าน 
 

พยาบาลวิชาชีพ (Nurse Case Manager) 
ท าหน้าที่ประเมิน วางแผน ปฏิบัตกิาร ประสานงาน 
เฝ้าระวัง และประเมินผลลัพธ์การดูแลผูป้่วย 
 

ร่วมมือกับพยาบาล แพทย ์นักกายภาพบ าบัด  
อาชีวบ าบัด โภชนากร และแหล่งช่วยเหลืออื่นๆ 
 

ประสานงานกับหนว่ยงานอื่นๆ เช่น การดูแลที่บ้าน 
บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง 
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รูปที่ 7 การจัดการการดูแลผู้ป่วยที่ผู้จัดการรับผิดชอบทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 การจัดการการดูแลผู้ป่วยที่ผู้จัดการรับผิดชอบเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 
ผู้จัดการรายบุคคลส่วนใหญ่ คือ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญประเภทของ

โรคนั้นๆ ท าหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้ป่วยประเภทนั้นๆ โดยการวางแผนการดูแลร่วมกับ
บุคลากรทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแนวทางการดูแลที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (Care MAPs: Multidisciplinary Action Plans หรือ Critical Paths หรือ Critical 
Pathways หรือ Case Management Plan) (Cherry & Jacob, 2005; Kelly-Heidenthal, 2003) ผู้จัดการ
รายบุคคลท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้ผู้ป่วยนั้นๆ ได้รับการดูแลรักษาตามแผนการที่วางไว้ หากมีการ
แปรปรวน (Variation) จากแผนการที่วางไว้ ผู้จัดการรายนจะเป็นผู้วิเคราะห์หาสาเหตุความแปรปรวนจาก
แผนการที่วางไว้ (Variance Analysis) และร่วมปรึกษากับทีมสหสาขาวิชาชีพในการแก้ไข (Cherry & Jacob, 
2005; Kelly-Heidenthal, 2003) 
กระบวนการการจัดการการดูแลผู้ป่วย ประกอบ 6 ขั้นตอน (Powell, 1996: 241 242) ดังนี้ 

1. การเลือกผู้ป่วย (Case Selection) 
2. การประเมินสภาพผู้ป่วย (Assessment) 
3. การจัดการการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง (Continuous Case Management) 
4. การเฝ้าระวัง การประเมิน และการประเมินผลลัพธ์ (Monitoring, Reassessing and 

Reevaluating)  
5. การปฏิบัติตามแผนการดูแล (Implementation of The Final Plan) 
6. การประเมินสุดท้าย และการติดตามการดูแลรักษา (Final Evaluation and Post- 

discharge Follow-up)  
 

ผู้บริหารพยาบาล/ 
หัวหน้าหอผู้ปว่ย (Nurse Manager) 

 

ผู้จัดการรายบุคคล 
ผู้ป่วยอายุรกรรม 
 
 

ผู้จัดการรายบุคคล 
ผู้ป่วยศัลยกรรม 
 
 

ผู้จัดการรายบุคคล 
ผู้ป่วยกุมารฯ 

ผู้จัดการรายบุคคล 
ผู้ป่วยสูติกรรม 
 
 

กลุ่มผู้ป่วยอายุรกรรม 
 

กลุ่มผู้ป่วยสูตกิรรม 
 

กลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรม 
 

กลุ่มผู้ป่วยกุมารฯ
กรรม 
 

ผู้บริหารพยาบาล/หวัหนา้หอผู้ปว่ย 
(Nurse Manager) 
 

ผู้จัดการรายบุคคล 
กลุ่มเสีย่งเด็กอ้วน 
 

ผู้จัดการรายบุคคล 
กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ 
 

กลุ่มผู้ป่วยเด็กอ้วน 
 

ผู้จัดการรายบุคคล 
กลุ่มล้างไต 
 

กลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายที่ต้องล้างไต กลุ่มผู้ป่วยเส่ียงโรคหวัใจ 
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการรายบุคคล (Case Manager) 
1. ผู้ช านาญทางคลินิก (Clinical Specialist) ที่สามารถเลือกผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
2. ผู้สอน (Educator) ให้ความรู้และประเมินความรู้ ตลอดจนประเมินการน าความรู้ที่ให้ไปใช้เพื่อให้

เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยและครอบครัวอย่างครอบคลุม 
3. ผู้ประสานงาน (Collaborator) กับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือการวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย การ

วางแผนเพือ่การดูแลรักษา การจัดการให้มีการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ และการประเมินผลลัพธ์การดูแล 
4. ผู้วิเคราะห์หาสาเหตุความแปรปรวนจากแผน (Variance Analysis) ร่วมปรึกษากับทีม 

สหสาขาวิชาชีพในการแก้ไข  
ข้อดี 

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นระบบการดูแลที่ช่วยลดระยะเวลาเฉลี่ยของการรับการรักษาใน
โรงพยาบาล (Length of Stay) ลดการกลับเข้ารับการรักษาซ้ า (Readmission Rate) และเพ่ิมอัตราการมา
ตรวจตามนัด (follow-up Rate) 

(1) เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความพึงพอใจ ลดค่าใช้จ่ายในการรกัษา 
(2) ส่งเสริมคุณค่าและความก้าวหน้าของพยาบาล ท าให้พยาบาลมีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 
(3) ส่งเสริมความร่วมมือที่ดีของทีมสหสาขาวิชาชีพ และท าให้ทีมสหสาขาวิชาชีพมีความพึงพอใจ

เพ่ิมข้ึน 
ข้อจ ากัด 

(1) โครงสร้างขององค์การเดิมมักมีผลท าให้ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบการจัดการการดูแลผู้ป่วยติดขัด
หรือมีข้ันตอนมาก จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารโรงพยาบาลและบุคลากรในการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างขององค์การ และบทบาทของบุคลากร  

(2) จ าเป็นต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมพยาบาลวิชาชีพให้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการ
รายบุคคลที่เหมาะสม ส่วนใหญ่พยาบาลที่เหมาะสมกับต าแหน่งผู้จัดการรายบุคคลต้องมีความเชี่ยวชาญและ
ช านาญในการดูแลผู้ป่วยที่รับผิดชอบ (Clinical Nurse Specialist CNP) หรือในปัจจุบันเป็นหน้าที่ของ
พยาบาลเวชปฏิบัติ (Nurse Practitioner: NP) หรือพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ (Advanced Practice Nurse) ซึ่งมี
การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพิ่มจากพยาบาลวิชาชีพ เช่น ความรู้ด้านการตลาด ด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
สารสนเทศทางสุขภาพ ด้านการวิจัย เป็นต้น  

(3) จ านวนผู้ป่วยในการดูแล หากมากเกินไปอาจท าให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างแบบแผนปฏิบัติการดูแลร่วมกับบุคลากรทีมสหวิชาชีพ (Care MAPS) 
(Rowland and Rowland, 1997) 

กิจกรรมการดูแล 
(Aspect of Care) 

วันท่ี............... 
วันก่อนมา รพ. 

วันท่ี............... 
วันแรก 

วันท่ี............... 
วันท่ี 2 

วันท่ี............... 
วันท่ี 3 

การประเมิน (Assessment) โทรศัพท์ถาม SOAP   
การสอน (Teaching)     
การให้ค าปรึกษา (Consults)     
การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ (Lab tests)     
ยารักษา (Medication)     
Line/ Tube/ Monitors     
……………………………………..     
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการบริหารในระบบการดูแลแบบต่างๆ (Rowland and Rowland, 1997) 
 
องค์ประกอบท่ีส าคัญ
ส าหรับการบริหาร 

รายบุคคล  
(Case Method) 

ตามหน้าท่ี  
(Functional Nursing) 

ทีมการพยาบาล 
(Team Nursing) 

พยาบาลเจ้าของไข้ 
(Primary Nursing) 

การจัดการการดูแลผู้ป่วย 
(Case Management)  

การตัดสินใจทางคลินิก รับผิดชอบตลอดเวร 
(8 หรือ 12 ชม.) 

รับผิดชอบเฉพาะหน้าที่
ตลอดเวร (8 หรือ 12 ชม.) 

รับผิดชอบผู้ป่วยท้ังทีม
ตลอดเวร (8 หรือ 12 
ชม.) 

รับผิดชอบวางแผน
การดูแลตลอด 24 
ชม. 

รับผิดชอบตลอด 24 ชม. 

ผู้ป่วยท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ 

1 รายต่อเวร จ านวนมาก จ านวนมาก จ านวนจ ากัด จ านวนจ ากัด 

สถานท่ีให้การดูแล หอผู้ป่วยต่างๆกัน 
หอผู้ป่วยวิกฤต 

หอผู้ป่วยเดยีวกัน หอผู้ป่วยเดยีวกัน หอผู้ป่วยเดยีวกัน
และ/ หรือหอผู้ป่วย
ต่างๆกัน 

หอผู้ป่วยใน รพ.และที่
บ้าน 

การให้การพยาบาล ทุกเรื่องส าหรับผู้ป่วย
เฉพาะรายและเฉพาะ
เวร (8 หรือ 12 ชม.) 

เฉพาะหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
ส าหรับผู้ป่วยกลุ่มใหญ ่

เฉพาะบางเรื่อง
ส าหรับผู้ป่วยกลุ่มใหญ ่

ทุกเรื่องส าหรับผู้ป่วย
เฉพาะรายและตลอด 
24 ชม. 

ประสานงานให้ทีมสุขภาพ
ตลอด 24 ชม. 

การท างานร่วมกับ
พยาบาลอื่น 

ไม่ม ี มี แต่หน้าที่ต่างกัน มี (พยาบาล ผู้ช่วย
พยาบาล ผู้ช่วยเหลือ/
นักศึกษาพยาบาล) 

มี (โดยจัดเป็นทีม
พยาบาลวิชาชีพ
ทั้งหมด) 

มี (พยาบาล/ชุมชน ผู้ช่วย
เหลือ/ ญาตผิู้ดูแล) 

การท างานร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพโดยตรง 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี (สหวิชาชีพ) 

การมอบหมายและการ
กระจายงาน 

ให้การดูแลพยาบาล
ผู้ป่วยท้ังหมด (Total 
patient care/ Shift) 

นิเทศและมอบหมายงาน 
(Supervising delegate 
tasks) 

ประสานงาน และ
วางแผนการพยาบาล 
(Coordinating and 
planning care) 

ให้การดูแลพยาบาล
ผู้ป่วยท้ังหมด 
(Providing total 
patient care 24 
hour) 

ประสานงาน 
(Collaboration) 

การดูแลต่อเนื่อง มี ตลอดเวร 8/12 ชม. ไม่ม ี มี ตลอดเวร 8/12 ชม. มี ตลอด 24 ชม. มี ตั้งแต่รับเข้า รพ. จนถึง
กลับบ้าน 
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องค์ประกอบท่ีส าคัญ
ส าหรับการบริหาร 

รายบุคคล  
(Case Method) 

ตามหน้าท่ี  
(Functional Nursing) 

ทีมการพยาบาล 
(Team Nursing) 

พยาบาลเจ้าของไข้ 
(Primary Nursing) 

การจัดการการดูแลผู้ป่วย 
(Case Management)  

ค่าใช้จ่าย สูง ต่ า (ต่างคนต่างท าหน้าท่ี
ของตน) 

ควบคุมค่าใช้จ่ายได ้ สูง เพราะเป็น
พยาบาลทั้งหมด 

ควบคุมค่าใช้จ่ายให้คุ้มคา่
ที่สุด 

ความพึงพอใจของผู้ป่วย สูง ต่ า สูง สูง สูง 

ความพึงพอใจและ
ความก้าวหน้าของ
พยาบาล 

ต่ า ต่ า สูง ต่ า สูง 
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3. การจัดทีมการพยาบาล  (เสาวลักษณ์ จิรธรรมคณุ, 2559: 112) 
3.1 ความหมายของทีมการพยาบาล 
      ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบเป็นทีม คือ ระบบการให้บริการผู้ป่วยที่ประกอบด้วย กลุ่มพยาบาล 

และผู้ช่วยพยาบาล ผู้น าทีม (Team Leader) มักเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การมอบหมายงานให้สมาชิกในทีม (Team Members) ดูแลให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วย ทีมพยาบาลมัก
ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยพยาบาล และนักเรียนพยาบาล ผู้น าทีมพยาบาลมีหน้าที่
มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมว่าใครท าอะไร ท าการประชุมปรึกษาหารือในทีม (Team Conference) เพ่ือ
วางแผนส าหรับดูแลผู้ป่วยทุกคนในทีม และรายงานการท างานผลลัพธ์ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้กับ
หัวหน้าทีมเวรถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 แผนภูมิแสดงสายงานบังคับบัญชาและการประสานงานของทีมการพยาบาลในหอผู้ป่วย 
3.2 องค์ประกอบของทีมการพยาบาล องค์ประกอบของทีมการพยาบาลประกอบด้วย 

1. ผู้น าทีม เป็นผู้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้าหอผู้ป่วย ท าหน้าที่จัดให้มี 
การพยาบาลที่มีคุณภาพโดยใช้บุคลากรพยาบาลในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สมาชิกทีม เป็นผู้รับมอบหมายงานจากผู้น าทีมให้ดูแลผู้ป่วย 1-3 คน/บุคลากร 1 คน 
ขึ้นกับโรคและความรุนแรงของผู้ป่วย รวมทั้งสมรรถนะและจ านวนของบุคลากรพยาบาล นอกจากนี้ 
บุคลากรพยาบาลบางคนอาจได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบงานโดยเฉพาะ เช่นการบริหารยาตามแผนการ
รักษา การจัดท ากิจกรรมตามแผนการรักษา การท า I/O การรับและจ าหน่ายผู้ป่วย เป็นต้น 

3. การด าเนินการวางแผนการพยาบาลเฉพาะส าหรับผู้ป่วยแต่ละคน 
4. วางแผนผังองค์การในหอผู้ป่วย โดยการจัดให้เป็นทีมการพยาบาล 2-3 ทีมข้ึนกับจ านวน 

และความรุนแรงของโรคหรืออาการของผู้ป่วย จ านวนและสมรรถภาพของบุคลากรพยาบาล โครงสร้าง 
และขนาดของหอผู้ป่วย 

หัวหน้าฝา่ยการพยาบาล 
 

หัวหน้างานการพยาบาล 
 

หัวหน้าหอผู้ปว่ย  

ผู้ชว่ยหวัหน้าฝา่ย 
ในด้านต่างๆ เช่น 
บริหารบริการวิชาการ 
และอื่นๆ 
 

ทีมสหวิชาชีพ เช่น 
แพทย์ โภชนากร  
นักกายภาพบ าบัด 
เจ้าหน้าที่อื่นๆ  

ผู้ช่วยหวัหน้างาน 
ด้านบริหาร บรกิาร และวิชาการ 
 

พยาบาลวิชาชีพ 
(หัวหน้าทีม 1)   

พยาบาลวิชาชีพ 
(หัวหน้าทีม 2)   

พยาบาลวิชาชีพ 
ผู้ช่วยพยาบาล 
นักเรียนพยาบาล 

กลุ่มผู้ป่วยในทีม 1 

พยาบาลวิชาชีพ 
ผู้ช่วยพยาบาล 
นักเรียนพยาบาล 

กลุ่มผู้ป่วยในทีม 2 
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5. การด าเนินการประสานงานระหว่างบุคลากรพยาบาลในทีม ระหว่างทีม และระหว่าง 
บุคลากรทีมสุขภาพ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ การสื่อสาร และการปฏิบัติตามแผนการรักษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายในองค์การ 

6. การรายงาน บุคลากรพยาบาลมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะผู้น าทีมและ 
สมาชิกในทีม ทั้งภายในเวรเดียวกันและระหว่างเวรท าให้มีการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

7. การวางแผนการพยาบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผู้น าทีมเป็นผู้วางแผนการพยาบาล 
ไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เป็นจริงในขณะท าการประชุมปรึกษาหารือในทีม ทั้งยัง
มีการติดตาม นิเทศ และ ประเมินผลการพยาบาล ตลอดเวรที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพยาบาลอย่าง
มีมาตรฐานและมีคุณภาพ บุคลากรพยาบาลมีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

8. การวางแผนการประเมินผลการพยาบาล มีการประเมินผลการพยาบาลว่าได้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามแผนที่ตั้งไว้หรือไม่ เพ่ือหาสาเหตุซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแผนการ
พยาบาลต่อไปได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3.3 ลักษณะของการบริหารแบบทีมการพยาบาลในหอผู้ป่วย 
ลักษณะของการบริหารแบบทีมการพยาบาลในหอผู้ป่วยควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1. ผู้น าทีมควรเป็นพยาบาลวิชาชีพ หรือพยาบาลเทคนิคผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วย 
แบบเป็นทีม สามารถมอบหมายงาน วางแผน ประสานงาน นิเทศและประเมินผลการพยาบาลได้  

2. ผู้น าทีมมีหน้าที่มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม โดยค านึงถึงความต้องการการพยาบาล 
ของผู้ป่วย และความรู้ความสามารถของสมาชิกในทีมเป็นส าคัญ  

3. เป็นการให้การพยาบาลที่สมบูรณ์แบบและต่อเนื่อง โดยผู้น าทีมเป็นผู้วางเป้าหมายและ  
ล าดับความส าคัญในการให้การพยาบาลโดยใช้การบันทึกแผ่นรายงานต่างๆ ทีเ่ป็นเครื่องมือในการวางแผนการ
พยาบาลและสื่อสารตลอดจนประเมินผลผลการปฏิบัติการพยาบาล โดยมอบหมายแผนการพยาบาลที่วางไว้ให้
สมาชิกในทีมรับไปปฏิบัติด้วยการประชุมปรึกษาหารือกับสมาชิกในทีมทุกคนทั้งก่อนและหลังให้การพยาบาล 
(Pre-Post Nursing Care Conferences)  

4. มีการติดต่อสื่อสารที่เป็นระบบ เช่น มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีแผน 
การพยาบาลผู้ป่วยแต่ละรายชัดเจน มีการประชุมปรึกษาหารือก่อนและหลังปฏิบัติตามแผนการพยาบาล และ
มีการรายงานสื่อสารระหว่างผู้น าทีมและสมาชิกในทีม เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องรายงาน
สมาชิกในทีมจะเป็นผู้รายงานต่อผู้น าทีม จากนั้นผู้น าทีมจะรายงานต่อหัวหน้าหอผู้ป่วยตามล าดับขั้น 

5. มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นการแก้ปัญหาของ  
ผู้ป่วยอย่างแท้จริง  

6. แผนการพยาบาลเกิดจากความคิดเห็นร่วมกันของทีมการพยาบาล ท าให้เกิดความร่วมมือ 
กันในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเต็มที่ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นช่วยให้มีการส่ง
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล 

3.3 กิจกรรมหลักของระบบการบริการการพยาบาลแบบทีม ประกอบด้วย 5 กิจกรรมที่ส าคัญ 
1. การมอบหมายงาน เป็นกิจกรรมที่สื่อสารให้สมาชิกในทีมพยาบาลรับทราบว่าบุคลากร 

คนใดรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยคนใด รวมทั้งมีหน้าที่พิเศษใดในเวรนั้นๆ ผู้น าทีมควรมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร และประกาศให้ทราบอย่างชัดเจน  

จุดประสงค์ของการมอบหมายงาน  
1. ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในหน้าที่แต่ละคน เพ่ือไม่ให้งานซ้ าซ้อนกัน เพราะแต่ละ 
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คนจะรับผิดชอบงานตามความรู้ ความสามารถ 
2. เพ่ือให้เกิดการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ เพราะผู้ป่วยจะได้รับบริการตามเวลาที่ก าหนดให้ 

ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ และยังได้รับการเอาใจใส่อย่างดีจากบุคลากรทางการพยาบาลที่เป็นผู้รับผิดชอบ 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริการการพยาบาล ที่จะน าไปสู่ 

การพัฒนาบุคลากร 
4. เพ่ือความสะดวกต่อการบริหารงานในหอผู้ป่วย กล่าวคือ เป็นแนวทางส าหรับหัวหน้าทีม 

และผู้วางแผนไดป้รับปรุงแก้ไขแผนงานให้เหมาะสมและเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานได้เตรียมตัว 
หลักการมอบหมายงาน 

ในการมอบหมายงานหัวหน้าตึกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง แต่บางครั้งก็ไม่สามารถ 
ปฏิบัติด้วยตนเองได้ต้องกระจายความรับผิดชอบให้แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง ส่วนใหญ่มักจะเป็นหัวหน้าเวร 
(Incharge) หรือหัวหน้าทีม (Leader) ก็ได้ เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้วจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มอบหมายผู้ป่วยและหน้าที่รับผิดชอบแก่สมาชิกแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรใน 
แบบฟอร์มมอบหมายงานไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือให้บุคลากรมีเวลารวบรวมข้อมูลผู้ป่วยส าหรับวาง
แผนการพยาบาลได้อย่างครอบคลุมปัญหาผู้ป่วยแต่ละบุคคล รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับ
มอบหมาย ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายงาน ต้องแจ้งให้สมาชิกทีมทราบล่วงหน้า 

2. เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และขอบเขตงานของบุคลากรพยาบาลแต่ละระดับ 
3. หมุนเวียนประสบการณ์การพยาบาลแก่บุคลากรพยาบาลอย่างเหมาะสม 
4. ตรวจสอบการมอบหมายงานทุกวัน เพ่ือปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีปัญหา 
5. ก าหนดเวลาให้ชัดเจน เช่น เวลาพัก 
6. ต้องชี้แจงการมอบหมายงานให้สมาชิกทราบก่อนปฏิบัติงาน 
2. วางแผนการพยาบาล เป็นกิจกรรมซึ่งท าในระหว่างการประชุมปรึกษา หากได้รับข้อมูล 

เพ่ิมข้ึน การวางแผนสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ และควรบันทึกแผนการพยาบาลในเอกสารแผนการ
พยาบาล (Nursing Care Plan) เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการสืบค้นในวันและเวรต่อๆ ไปด้วย 

3. การประชุมปรึกษา (Team Conference) เป็นการประชุมของสมาชิกทุกคนปรึกษากัน 
ในทีมถึงแผนการดูแลทั้งหมดและการแก้ปัญหา สมาชิกทีมทุกคนสามารถแสดงความสามารถของตนและ
แลกเปลี่ยนความรู้ในขณะการประชุม การประชุมควรใช้เวลาไม่เกิน 20-30 นาที ส าหรับผู้ป่วยประมาณ 30 
คน ควรจัดในเวลาที่ก าหนดเป็นประจ าทุกวัน เพ่ือให้สมาชิกท าเป็นกิจวัตร  

ประเภทของการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล  การประชุมปรึกษาทางการพยาบาลอาจ 
ปฏิบัติได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ สาระ หรือประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต้องการ ซึ่งการประชุม
ปรึกษาแต่ละประเภทก็จะมีแนวทางปฏิบัติเฉพาะ แบ่งเป็น 8 ประเภท คือ  

3.1 การประชุมปรึกษาในการชี้แนะแนวทาง (Direction giving conference) หรืออาจ 
เรียกว่า Pre-conference เป็นการประชุมปรึกษาก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะอย่างในแง่ภาระความรับผิดชอบ และสิ่งจ าเป็นต่าง ๆ ในการให้การดูแลผู้ป่วยอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

3.2 การประชุมปรึกษาเชิงเนื้อหา (Content conference) เป็นการน าหัวข้อเรื่องที่สมาชิก 
สนใจที่จะเรียนรู้มาอภิปรายร่วมกัน โดยมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้น าอภิปราย และสมาชิกในกลุ่มทุกคนต้อง
เตรียมเนื้อหามาร่วมอภิปราย   

3.3 การประชุมปรึกษาทีมการพยาบาล (Team nursing conference) เป็นการประชุม 
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ปรึกษาในทีมหรือหลายทีมร่วมกัน เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการพยาบาลเฉพาะอย่างของผู้ป่วยเฉพาะราย 
หรืออาจอภิปรายไปถึงผู้ป่วยคนอ่ืนที่มีปัญหาเดียวกันด้วย  

3.4 การประชุมปรึกษาบุคลากรทีมการพยาบาล (Nursing team conference) เป็นการ 
ประชุมปรึกษาร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบด้วย แพทย์ 
พยาบาล และผู้รักษาอ่ืน ๆ เพื่อช่วยให้เกิดการท างานร่วมกันที่ดี และส่งเสริมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย   

3.5 การประชุมปรึกษาข้างเตียง (Bedside conference) เป็นการน าผู้ป่วยเข้ามาร่วมในการ 
ประชุมปรึกษา เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ ศึกษาข้อมูลจากผู้ป่วยโดยตรง และอาจสาธิตหรือลงมือปฏิบัติกิจกรรม
การพยาบาลบางอย่างกับผู้ป่วย   

3.6 การประชุมปรึกษาบุคลากรพยาบาล (Nursing staff conference) เป็นการประชุม 
ปรึกษาของบุคลากรพยาบาลหลายๆ ระดับเกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล โดยไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการ
พยาบาลโดยตรง อาจเกี่ยวข้องกับทรัพยากรด้านการพยาบาล ซึ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการคงไว้ซึ่งคุณภาพการ
พยาบาล  

3.7 การประชุมปรึกษาการพยาบาล (Nursing care conference) เป็นการประชุมปรึกษา 
ของกลุ่มบุคลากรพยาบาล เพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับการให้การพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะราย อันจะมีผลโดยตรงต่อ
การวางแผนการพยาบาล  

3.8 การประชุมปรึกษาหลังปฏิบัติงาน (Post – conference) เป็นการประชุมปรึกษาเพ่ือ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรในทีมการพยาบาล  

องค์ประกอบของการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล มีองค์ประกอบของการประชุม ดังนี้  
1. ผู้น า ส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้าทีมการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย หรือพยาบาลพ่ีเลี้ยงซึ่ง 

ต้องมีความเข้าใจ และมีทักษะในการเป็นผู้น าการประชุมปรึกษาเป็นอย่างดี  
2. สมาชิก ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในทีมการพยาบาลแต่ละทีมหรืออาจเป็นบุคลากรทางการ 

พยาบาลทุกคนในหอผู้ป่วย  
3. วัตถุประสงค์ของการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล ต้องก าหนดไว้ชัดเจน และแจ้งให้ 

สมาชิกทราบ  
4. ขนาดของกลุ่ม ขนาดของกลุ่มมักใช้หลักการเดียวกับ Small group discussion คือ  

ประมาณ 4-8 คน หรือไม่ควรเกิน 12 คน จ านวนที่เหมาะสมที่สุดคือระหว่าง 4-6 คน กลุ่มที่เล็กเกินไปจะ
ไม่ได้ความคิดที่หลากหลายเพียงพอ ถ้ากลุ่มใหญ่เกินไปสมาชิกจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้น้อย  

5. เวลาในการประชุมปรึกษา ควรเลือกเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะของการประชุมปรึกษา  
ที่ส าคัญ ต้องไม่ขัดต่อการด าเนินการดูแลรักษาของตึกนั้น ควรใช้เวลาในการประชุมปรึกษาครั้งละ 30-60 นาที 
ต้องจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ มีตารางเวลาก าหนดไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อให้สมาชิกได้เตรียมตัวล่วงหน้า  

6. สถานที่จัดการประชุมปรึกษา นับว่ามีความส าคัญมาก เพราะการประชุมปรึกษานั้นมี 
บทบาทของกลุ่มสัมพันธ์เข้ามาด้วย สมาชิกแต่ละคนต้องสามารถสบตากัน (Eye contact) และมีการสื่อสาร
คนต่อคน (Face to face communication) ได้อย่างดี หลักส าคัญคือ  

7. ก าหนดห้องท่ีแน่นอน ขนาดเหมาะสมกับจ านวนคนที่จะอภิปราย ไม่มีเสียงรบกวน แสง 
สว่างเพียงพอ  

8. จัดเก้าอ้ีเป็นรูปแบบวงกลม สี่เหลี่ยม หรือตัวยู ให้สมาชิกหันหน้าเข้าหากัน  
9. ระยะห่างของแต่ละคนพอสมควร ไม่เบียดเสียดกันเกินไป หรือห่างกันเกินไป  
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 1. Pre – Conference   
การประชุมปรึกษาก่อนให้การพยาบาล เป็นการประชุมปรึกษาก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละ 

เวร เพ่ือมอบหมายงาน ชี้แนวทางปฏิบัติงาน การปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะอย่าง ซึ่งอาจอภิปรายในรูปของ
ภาระความรับผิดชอบ และสิ่งจ าเป็นต่าง ๆ ในการให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ
เพียงพอ ดังนั้นในแต่ละเวรพยาบาลพ่ีเลี้ยง หัวหน้าทีมการพยาบาล หรือหัวหน้าเวร จะต้องประชุมปรึกษากับ
บุคลากรพยาบาลในความรับผิดชอบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจัดประชุมปรึกษาเป็นรายกลุ่ม หรือรายบุคคล
ก็ได้ แต่การประชุมปรึกษาเป็นรายกลุ่มจะช่วยให้พยาบาลใหม่เกิดการเรียนรู้จากกลุ่มด้วย  

วัตถุประสงค์เฉพาะของ Pre – conference  
1. เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของพยาบาลใหม่ ในการปฏิบัติงานในวันนั้น  
2. เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในวันนั้น ๆ  
3. เพ่ือสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงานให้กับพยาบาลใหม่  
4. เพ่ือให้การวางแผนการพยาบาลมีประสิทธิภาพส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย 

สาระของ Pre – conference  
1. วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย  
- ประวัติการเจ็บป่วย และสภาพผู้ป่วย ณ ปัจจุบัน  
- ปัญหาที่พบ เรียงล าดับความส าคัญและเร่งด่วนของปัญหา  
- แผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับการรักษา  
3. ข้อความรู้เกี่ยวกับกรณีผู้ป่วย และอ่ืน ๆ  

แนวทางปฏิบัติ Pre – conference   
 
ขั้นเตรียม   

- ก่อนการรับเวร-ส่งเวร พยาบาลหัวหน้าทีมการพยาบาล หรือพยาบาลพ่ีเลี้ยงเดินตรวจเยี่ยม 
ผู้ป่วยใน ward เพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้น แล้วมอบหมายงานให้แก่พยาบาลในเวรในแบบฟอร์มมอบหมายงาน  

- พยาบาลแต่ละคน รับมอบหมายงาน  
- รับเวร – ส่งเวร  
- ภายหลังการรับเวร  ส่งเวร พยาบาลแต่ละคนตรวจประเมินผู้ป่วยในความรับผิดชอบ และ  

รวบรวมข้อมูลจากรายงานผู้ป่วย เพื่อประเมินปัญหาและแผนการพยาบาล โดยล าดับความส าคัญ และความ
เร่งด่วนของปัญหา  

- พยาบาลแต่ละคนเขียนปัญหาและแนวทางการพยาบาลลงใน Nursing care plan  
ขั้นด าเนินการประชุมปรึกษา    

- พยาบาลทุกคนในทีมการพยาบาลร่วมกัน Pre – conference  
- สมาชิกน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยในความรับผิดชอบ  
- สมาชิกคนอื่น ๆ ร่วมอภิปราย   
- หัวหน้าทีมให้ข้อเสนอแนะ ตัดสินใจวางแผนการพยาบาล หรืออาจมีค าสั่งการพยาบาลแก่ 

บุคคลที่จ าเป็น  
- หัวหน้าทีมสรุปการประชุมปรึกษา  
- หัวหน้าทีมแจ้งเวลา / กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในเวลาต่อไป  
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- สมาชิกปรับปรุง / เพิ่มเติมแผนการพยาบาลตามข้อสรุปของการประชุมปรึกษา  
- น าข้อสรุปจากการประชุมปรึกษาไปสู่การปฏิบัติ  

2. Post – conference  
เป็นการประชุมปรึกษาหลังการปฏิบัติงานในแต่ละเวร โดยสมาชิกในทีมการพยาบาลร่วมกันอภิปราย

ประสบการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ ระบุปัญหา ระบายความรู้สึก และพัฒนาระบบสนับสนุน เพ่ือช่วยให้การ
ปฏิบัติการพยาบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

วัตถุประสงค์เฉพาะของ Post - conference  
1. เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติการพยาบาลที่ให้กับผู้ป่วยไปแล้ว  
2. เพ่ือทราบปัญหา / อุปสรรค ของการปฏิบัติการพยาบาล และวางแผนแก้ไขปัญหา รวมทั้ง สิ่ง
ที่ต้องปฏิบัติการพยาบาลต่อเนื่อง  
3. เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะต่าง ๆ  
4. เพ่ือวางแผนการศึกษาต่อเนื่องที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในวันนั้น  

สาระของ Post - conference  
1. ผลการปฏิบัติการพยาบาล  
2. ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติการพยาบาล  
3. สิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องในเวลาต่อไป  
4. สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม, ผลการเรียนรู้  
5. ทัศนคติและความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติการพยาบาล  
6. ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการพยาบาล  
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แนวทางปฏิบัติ Post - conference  
ขั้นเตรียมการ   
- ในระหว่างเวรหัวหน้าทีมการพยาบาล เยี่ยมตรวจการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลใหม่ สอน ให้

ค าปรึกษา รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้   
- พยาบาลแต่ละคนรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลการปฏิบัติการพยาบาล ปัญหา / อุปสรรค  
ขั้นด าเนินการประชุมปรึกษา  
- เมื่อถึงเวลานัดหมาย พยาบาลทุกคนในทีมฯ มาประชุมปรึกษาร่วมกัน  
- สมาชิกน าเสนอข้อมูลของผู้ป่วยในความรับผิดชอบ  
- สมาชิกคนอื่น ๆ ร่วมอภิปราย   
- หัวหน้าทีมฯ มอบหมายงานที่จะท าต่อเนื่องในเวลาต่อไป  
- หัวหน้าทีมฯ สรุปการประชุมปรึกษา สรุปการเรียนรู้และสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม  
- สมาชิกกลับไปให้การพยาบาลที่ยังต้องท าต่อเนื่องต่อไป และเขียนบันทึกเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
- หัวหน้าทีมฯ บันทึกประเด็นปัญหา อุปสรรคที่มีผลต่อคุณภาพการพยาบาล และน าสู่การปฏิบัติ  

3. Bedside - conference   
การประชุมปรึกษาข้างเตียงผู้ป่วย เป็นการประชุมปรึกษาท่ีน าผู้ป่วยจริงเข้ามาร่วมด้วย หรือเป็นการ

ประชุมที่สมาชิกต้องพบกับผู้ป่วยก่อนการอภิปราย หรือต้องการสาธิตวิธีปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะอย่าง และ
จะต้องปฏิบัติกับผู้ป่วยโดยตรง ดังนั้นการประชุมปรึกษาจะเป็นไปในลักษณะที่สมาชิกที่ร่วมการประชุมเข้าไป
พบผู้ป่วย อาจจะประชุมปรึกษากันข้างเตียงผู้ป่วยก็ได้ในเรื่องที่จ าเป็นหรือต้องลงมือปฏิบัติ หรือประชุมกันใน
ห้องประชุมโดยน าผู้ป่วยเข้ามาร่วมด้วยเฉพาะเวลาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรง การประชุมปรึกษาเช่นนี้มี
โอกาสท าได้บ่อย ๆ และเป็นกลวิธีที่จะสอนวิธีปฏิบัติการพยาบาลแก่พยาบาลใหม่ได้ดี สิ่งส าคัญก็คือต้องน า
ผู้ป่วยมาร่วมด้วย และต้องระมัดระวัง ไม่พูดในสิ่งที่จะท าให้ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวล และสมาชิกท่ีร่วมประชุม
ต้องรู้จักผู้ป่วยอยู่แล้วบ้าง จ านวนสมาชิกไม่เกิน 5 คน   

วัตถุประสงค์เฉพาะของ Bedside - conference  
1. เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการพยาบาลภายใต้การตัดสินใจและความเห็นชอบของผู้ป่วย  
2. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี และประมวลความต้องการของผู้ป่วยจริง  
3. พัฒนาทักษะการให้ค าแนะน าหรือการสอนสุขศึกษา  
4. พัฒนาสมรรถนะเชิงสังคมในการเคารพสิทธิของผู้ป่วย  
5. พัฒนาการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งความสามารถในการแก้ปัญหา การเปรียบเทียบ 

ความคิดของ พยาบาลและความต้องการของผู้ป่วย และปัญหาทางการพยาบาล  
6. สร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยและวิชาชีพ  

สาระของ Bedside – conference  
1. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของการเจ็บป่วย  
2. ปัญหา / ความต้องการของผู้ป่วย  
3. ความคิด / ความรู้สึกของผู้ป่วยต่อความเจ็บป่วยของตนเอง  
4. เทคนิควิธีในการให้การพยาบาลผู้ป่วย  

แนวทางปฏิบัติ Bedside - conference  
ขั้นเตรียมการ 
- ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประชุมปรึกษาแต่ละครั้งให้ชัดเจน ว่าต้องการเรียนรู้ และมี 
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พัฒนาการในเรื่องใด  
- เลือกผู้ป่วยในความรับผิดชอบของพยาบาลในทีมมาเป็นศูนย์กลาง  
- ถามความสมัครใจและขออนุญาตผู้ป่วยในการมาเป็นศูนย์กลาง   
- เตรียมสถานที่ และก าหนดเวลาส าหรับการประชุมปรึกษา  
ขั้นด าเนินการประชุมปรึกษา   
- ผู้น าท าความเข้าใจกับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยรายนี้ การ 

รักษาพยาบาล ที่ได้รับสถานการณ์ทางการพยาบาลขณะนี้ จุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ควรสนใจ ข้อสังเกต
ต่างๆ ข้อมูลที่ต้องการ ชนิดของค าถามที่จะใช้ถามผู้ป่วย และวิธีการ Approach ผู้ป่วย โดยใช้เวลาไม่นาน   

- น าผู้ป่วยมาร่วมอภิปรายในกลุ่ม หรือน าสมาชิกไปศึกษาผู้ป่วยที่เตียง โดยให้โอกาสผู้ป่วยได้ 
แสดงออกถึงความต้องการ ความรู้สึก สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสัมภาษณ์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าคัญบางประการ 
บางครั้งอาจสาธิตการพยาบาลบางอย่างกับผู้ป่วย เพื่อสังเกตปฏิกิริยาโต้ตอบ หรืออนุญาตให้ผู้ป่วยกระท า
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือการศึกษาข้อมูล แต่ต้องระวังไม่ให้ผู้ป่วยเกิดความกลัวและวิตกกังวล รวมทั้ง
ต้องคอยสังเกตปฏิกิริยาของผู้ป่วย หากพบว่าผู้ป่วยเหนื่อย หรือเริ่มไม่สนใจ ไม่โต้ตอบพูดคุย ก็ไม่ควรรบกวน
ผู้ป่วยอีกต่อไป   

- ภายหลังที่ผู้ป่วยออกจากห้องประชุม หรือพยาบาลออกมาจากเตียงผู้ป่วยแล้วกลับมาที่  
ห้องประชุม ผู้น าการประชุม ให้สมาชิกร่วมกันอภิปรายสรุปข้อมูลที่ได้เรียนรู้จากผู้ป่วย พฤติกรรมของผู้ป่วย 
ปัญหา/ความต้องการ และการพยาบาลที่ให้กับผู้ป่วย รวมทั้งสมาชิกในทีมก็ควรได้รับการประเมินด้วยว่า แต่
ละคนสามารถเรียนรู้ได้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการประชุมปรึกษาหรือไม่ และสิ่งใดที่ควรได้รับ
เพ่ิมเติม  

4. Nursing care conference   
การประชุมปรึกษาการพยาบาล เป็นการประชุมปรึกษาถึงปัญหาทางการพยาบาลของผู้ป่วย 

เฉพาะราย โดยกลุ่มบุคลากรทางการพยาบาล เพื่อวางแผนให้การพยาบาลตามขั้นตอนของการแก้ปัญหา โดย
เน้นที่การระบุปัญหาและท าความเข้าใจปัญหา น าปัญหาเร่งด่วนเข้าเป็นวาระแรกของการประชุม  

วัตถุประสงค์ของ Nursing care conference  
1. เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  
2. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการประเมินปัญหา/ความต้องการของผู้ป่วยและการวาง

แผนการพยาบาล  
3. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล  

สาระของ Nursing care conference  
1. ข้อมูลการเจ็บป่วย การพยาบาล และการรักษา ที่ได้รับ ปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ (ถ้ามี)  
2. ปัญหาทางการพยาบาลที่เร่งด่วน  
3. แผนการพยาบาล  

แนวทางปฏิบัติ ของ Nursing care conference  
ขั้นเตรียมการ 
- ก าหนดวัตถุประสงค์การประชุม วัน-เวลา สถานที่ประชุม และแจ้งให้ผู้ร่วมประชุมทราบ  
- เลือกผู้ป่วยในความรับผิดชอบของพยาบาลในทีมเป็นศูนย์กลาง  
- มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบผู้ป่วยรายนั้น เตรียมข้อมูลมาน าเสนอในการประชุมปรึกษา  
ขั้นด าเนินการประชุมปรึกษา  
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- ผู้รับผิดชอบผู้ป่วย น าเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ของผู้ป่วยให้สมาชิกทราบเริ่มจากข้อมูลการ 
เจ็บป่วย แผนการรักษา  

- สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปราย เกี่ยวกับปัญหา / ความต้องการทางการพยาบาลของผู้ป่วย 
โดยผู้น าการประชุม 

พยายามให้สมาชิกอภิปรายไปตามล าดับขั้นของการแก้ปัญหา เริ่มจากระบุปัญหาท าความ
เข้าใจกับปัญหาตั้งสมมติฐาน / ที่มาของปัญหา แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา เลือกวิธีแก้ปัญหาโดยใช้หลัก
วิชาการ รวมทั้งวิธีประเมินผล ซึ่งทั้งหมดน าไปสู่แผนการพยาบาล โดยกลุ่มอาจเลือกอภิปรายเฉพาะ
ปัญหาที่เร่งด่วนหรือปัญหาที่กลุ่มสนใจก็ได้  

- ผู้น าการประชุม สรุปสาระท่ีได้จากการประชุมปรึกษาและการเรียนรู้ที่พยาบาลใหม่ได้รับ  
- ผู้รับผิดชอบผู้ป่วยน าข้อสรุปจากการประชุมไปปฏิบัติจริง 

5. Content conference   
การประชุมปรึกษาเกี่ยวกับสาระส าคัญ เป็นการประชุมปรึกษาท่ีน าเรื่องที่สมาชิกต้องการ 

ได้รับความรู้และต้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพยาบาล โดยสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้น าการอภิปราย และ
สมาชิกในกลุ่มต้องเตรียมเนื้อหานั้นมาร่วมอภิปรายด้วยความสนใจ เป็นการให้ความรู้แก่กันอย่างสม่ าเสมอ มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการพยาบาลอยู่เสมอ  

วัตถุประสงค์เฉพาะของ Content conference  
1. เพ่ือพัฒนาข้อความรู้ทางการพยาบาล  
2. เพ่ือพัฒนากระบวรการคิดและเสริมสร้างทักษะการอภิปราย  
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  

แนวทางปฏิบัติ Content conference  
ขั้นเตรียมการ 
1. ก าหนดหัวข้อ วัน-เวลา สถานที่ และแจ้งให้ผู้ร่วมประชุมทราบ  
2. มอบหมายสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้น าการประชุมปรึกษา  
ขั้นด าเนินการประชุมปรึกษา  
1. ผู้น าการประชุมและสมาชิกร่วมกันก าหนดประเด็นของการประชุมปรึกษา  
2. สมาชิกร่วมกันอภิปรายแต่ละประเด็น โดยผู้น าการประชุมใช้ค าถามเพ่ือให้กลุ่มได้ใช้

ความคิด และเปิดทางให้อภิปรายต่อไป  
3. ผู้น าการประชุมสรุปทีละประเด็น จนครบทุกประเด็น ซึ่งอาจได้ข้อสรุปที่เป็นแนวทางการ

ปฏิบัติงานที่ใช้ร่วมกันในหอผู้ป่วยนั้น  
สิ่งส าคัญในการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล  
1. การเริ่มประชุมให้ตรงเวลาที่ก าหนด  
2. สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองไม่เคร่งเครียด  
3. ขณะการประชุมไม่ควรมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมารบกวน ควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลหน่วยงาน

ขณะท า  
การประชุม เช่น จัดประชุมต่างเวลากับอีกทีมการพยาบาล  
4. การพูดต้องให้ทุกคนได้ยินชัดเจน  
5. กระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  
6. ควบคุมให้การอภิปรายเป็นไปโดยกระชับ และชัดเจน  
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7. อภิปรายข้อมูลผู้ป่วยให้เสร็จเป็นราย ๆ ไป ไม่ควรน าผู้ป่วยรายอื่นมาแทรก เว้นแต่
ต้องการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างหรือคล้ายคลึง  

8. ผู้น าควรเลือกใช้ค าถามท่ีส่งเสริมให้สมาชิกใช้ความคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ เช่น 
“ท าไม”   

“อย่างไร” หลีกเลี่ยงค าว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”  
9. ถ้ามีช่วงเวลาที่เหมาะสมผู้น าควรสอดแทรกข้อความรู้ การสอนจรรยาบรรณวิชาชีพและ

ทัศนคติที่ดีต่อการพยาบาล 
4. การเยี่ยมตรวจผู้ป่วย (Nursing Round) เป็นการติดตามงานในความรับผิดชอบของ 

สมาชิกท่ีมและนิเทศงาน มีกิจกรรมการเยี่ยมตรวจหลายรูปแบบ เช่น  
1) การเยี่ยมตรวจผู้ป่วย (Patient rounds) เป็นการเยี่ยมตรวจที่เน้นเฉพาะเรื่องหอผู้ป่วย  

และการดูแลผู้ป่วยเป็นส าคัญ เพื่อให้ทราบปัญหา ข้อมูล และวิธีการพยาบาลแก่ผู้ป่วย การเยี่ยมตรวจผู้ป่วยท า
ได้หลายวิธี ดังนี้ 

- การเยี่ยมตรวจขณะรับส่งเวร (Change of Shift Rounds) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 
การรับและส่งเวร มีการก าหนดช่วงเวลาที่แน่นอน เกิดข้ึนในขณะที่มีการรายงานอาการผู้ป่วย ส่งต่อจากเวร
หนึ่งไปยังอีกเวรหนึ่งใช้เวลาประมาณ 15-20 นาท ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งต่องานจากเวรหนึ่งให้กับเวรถัดไป 
รายงานและตรวจสอบสภาพผู้ป่วยในช่วงเวรถัดไป ติดตามผลการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความต่อเนื่อง และ
มอบหมายงานกับบุคลากรพยาบาลตามความสามารถ  

- การเยี่ยมตรวจในช่วงเช้าหรือช่วงกลางเวร (Mid-morning Rounds or Mid-shift 
Round) เป็นการเยี่ยมตรวจผู้ป่วยช่วงกลางเวร ในช่วงที่พยาบาลได้ให้การพยาบาลเสร็จสิ้นไประยะหนึ่ง ใช้
เวลาประมาณ 30 – 1 ชั่วโมง ผู้น าทีมและสมาชิกทีมที่รับผิดชอบผู้ป่วยนั้นๆ ใช้เวลาพูดคุยกับผู้ป่วยเพื่อเป็น
การสร้างสัมพันธภาพ ชี้แจง อธิบาย และแนะน าสิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้ป่วย ทั้งเป็นการติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติการพยาบาลว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 

- การเยี่ยมตรวจร่วมกับแพทย์ หรือร่วมกับทีมสุขภาพ (Rounds with Physicians หรือ 
Grand Rounds) เป็นกิจกรรมของทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ปรึกษาหารือ ประเมินความก้าวหน้าของโรคและร่วมกันปรับเปลี่ยนแผนการดูแลผู้ป่วยต่อไป 

- การเยี่ยมตรวจก่อนการส่งเวร เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบปัญหาของ 
ผู้ป่วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
เพ่ือการรายงานส่งเวรที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และมีความต่อเนื่อง 

- การเยี่ยมตรวจอย่างรวดเร็ว (Quick nursing rounds) เป็นการเยี่ยมตรวจเฉพาะที่  
เฉพาะผู้ป่วยบางประเภท อาจท าในช่วงเวลาใดๆก็ได้ตามความต้องการ ใช้เวลาครั้งละประมาณ 5-10 นาท ี

2) การเยี่ยมตรวจเจ้าหน้าที่ (Personnel rounds) เป็นการเยี่ยมตรวจที่เน้นเฉพาะเจ้าหน้าที่ 
เป็นส าคัญ อาจไมต่้องท าทุกวัน แต่ต้องปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3) การเยี่ยมตรวจโรงพยาบาล (Hospital rounds) เป็นการเยี่ยมตรวจที่เน้นทรัพยากรต่างๆ 
ของโรงพยาบาล เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ เพ่ือตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัย และความ
คล่องตัวในการใช้ ในการปฏิบัติงาน 

4) การเยี่ยมตรวจสาธารณะ (Public rounds) เป็นการเยี่ยมตรวจครอบครัว ญาติและผู้มา 
เยี่ยม ผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือในชุมชน 
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5. การประเมินผลการพยาบาล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพยาบาลในการ 
พิจารณาตัดสินว่าผลของการปฏิบัติการพยาบาลได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร ผู้น าทีมพยาบาล 
สามารถประเมินผลการพยาบาลได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติในทีมการพยาบาล โดยการ Post-conference 
และการรายงานโดยตรงจากสมาชิกทีมพยาบาล ท าให้ผู้น าทีมทราบผลการปฏิบัติการพยาบาลตามแผนงานที่
วางไว้ในการปรึกษาหารือก่อนการพยาบาลว่าแผนการพยาบาลที่วางไว้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้
หรือไม่ ประเมินปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งหาแนวทางการปรับแผนการพยาบาล
ใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อรายงานให้ทีมพยาบาลในเวรถัดไปรับทราบ 
วิธีปฏิบัติ 

- ตรวจสอบข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยในแต่ละราย ได้แก่ V/S, I/O, Lab, Nurse record 
- เยี่ยมตรวจผู้ป่วยด้วยการประเมินอย่างครอบคลุม ได้แก่ การสังเกต การพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติ 

การตรวจร่างกายในระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
- น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเปรียบเทียบกับแผนการพยาบาล และผลการปฏิบัติการพยาบาลในเวร 
- ระบุผลการปฏิบัติการพยาบาล ว่าบรรลุตามเกณฑ์การพยาบาลหรือไม่ ถ้าไม่บรรลุให้ระบุสาเหตุร่วม

ด้วยเพื่อหาแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม และปรับแผนการพยาบาล 
- พิจารณาผลการปฏิบัติของทีมว่าสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เพ่ือน าข้อมูลมา

ปรับปรุงการมอบหมายงานต่อไป และเป็นข้อมูลในการนิเทศต่อไป 
 
4. การนิเทศการพยาบาล (Nursing Supervision) (ธัญรัตน์ องค์มีเกียรติ, 2559; 237-242) 

การควบคุมคุณภาพการพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อให้การจัดการระบบการดูแล
ผู้ป่วยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการนิเทศการพยาบาลเพ่ือพัฒนาหรือจัดการความรู้
และทักษะทางการพยาบาล และยังเป็นการจัดการหรือสนับสนุนแก้ไขปัญหา ท าให้บุคลากรเกิดความม่ันใจ 
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ เป็นการสร้างพลังอ านาจในการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ให้บริการสุขภาพ 

การนิเทศเป็นเทคนิคการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลอย่างหนึ่ง เพ่ือให้คุณภาพการ
พยาบาลเป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด (Roussel, Swansburg and Swansburg, 2006) เป็น
กิจกรรมในการท างานร่วมกันเพ่ือการปรับระดับความรู้ทักษะที่แตกต่างกัน สร้างการท างานเป็นทีมให้สามารถ
ท างานงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความผิดพลาด และมีคุณภาพ
ดี (นิตยา ศรีญาณลักษณ์, 2545, หน้า 268) 

การนิเทศการพยาบาล หมายถึง การช่วยเหลือให้บุคลากรพยาบาลที่ได้รับการประเมินผลว่า
ปฏิบัติงานผิดพลาดให้ปฏิบัติงานได้ดีข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงการพยาบาลด้วยการกระตุ้น ส่งเสริม 
สนับสนุน ชักจูง อบรม แนะแนวการท างานและกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จโดยการชี้แนะในขั้นแรก และ
ประเมินผลส าเร็จของงานเป็นระยะๆ 

4.1 วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 
1. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพยกระดับคุณภาพการพยาบาล 
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ิมพูนทักษะใหม่ๆ ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี เสริมสร้างขวัญและ 

ก าลังใจ พัฒนาทกัษะภาวะผู้น า และท าให้เกิดความช านาญการทางคลินิก 
4. เพ่ือประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและระดับผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจนโยบาย 

การปฏิบัติงานที่ตรงกัน 
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5. เพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้ การตรวจสอบ และการบ ารุงรักษาเครื่องมือใหม่ๆ ในการรักษา 
พยาบาล 

6. เพ่ือแก้ปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์และตรงตามสาเหตุของปัญหา 
4.2 หลักการนิเทศ (นิตยา ศรีญาณลักษณ์, 2545; 270) 

1. หลักปรัชญาการนิเทศเป็นการน าหลักวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 
มีผลพัฒนาทั้งคนและงาน โดยมุ่งให้ผู้ปฏิบัติได้ท างานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน และพัฒนาตนเอง 
ด้วยความพึงพอใจ  

2. หลักจิตวิทยาการนิเทศ การนิเทศเป็นการกระท าโดยตรงกับคน ซึ่งแต่ละคนมีความ 
แตกต่างกันทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม แต่สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกัน ผู้นิเทศจ าเป็นต้องพิจารณา 
ถึงทัศนคติ ความรู้สึก และความต้องการข้ันพ้ืนฐาน ต้องให้เหมาะสมกับความต้องการเป็นรายบุคคล และ
เหมาะสมกับสถานการณ์  

3. หลักการเป็นผู้น า ผู้นิเทศต้องใช้ความรู้ความสามารถและการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ 
เป็นการน างานไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ตอบสนองต่อนโยบายการบริหารในระดับหน่วยงานองค์การ 

4. หลักการมนุษยสัมพันธ์ ผู้นิเทศต้องใช้มนุษยสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ 
ในบทบาทภารกิจของกันและกัน ให้เกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ความร่วมมือ สร้างสรรค์ 

5. หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีแผนการนิเทศท่ียืดหยุ่น 
4.3 กระบวนการนิเทศ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการนิเทศ ได้แก่ ความรู้ความสามารถของผู้นิเทศ 

ความรู้ความสามารถและจ านวนของผู้รับการนิเทศ ลักษณะงานความต้องการของหน่วยงาน เวลา และสถานที่
ที่เหมาะสม อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ 

3. วางแผนการนิเทศ โดยก าหนดเรื่องที่จะนิเทศ (What) วัตถุประสงค์การนิเทศ (Why) 
ผู้รับการนิเทศ (Who) เวลาและสถานที่ (When, Where) วิธีการนิเทศ (How) และวิธีการประเมินผล 
การนิเทศ (Evaluation)  

(1) การปฏิบัติตามแผน 
(2) การประเมินผล 

4. กิจกรรมการนิเทศ 
(1) การเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล (Nursing Rounds) 
(2) การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Nursing Conference) 
(3) การสอน (Teaching) 
(4) การให้ค าปรึกษาแนะน า (Counseling and Guidance) 
(5) การแก้ปัญหา (Problem solving) 
(6) การสังเกต (Observation) 
(7) การปฏิบัติงานร่วมกัน (Participation) 

4.4 เครื่องมือการนิเทศ 
ในการนิเทศให้มีประสิทธิภาพ ผู้นิเทศต้องเตรียมตนเองให้พร้อม ซึ่งต้องใช้เครื่องมือประกอบ 

หลายประการ เครื่องมือที่ใช้ประกอบการนิเทศการพยาบาลส่วนใหญ่ประกอบด้วย 
1. นโยบาย และโครงสร้างของหน่วยงาน เพ่ือสามารถมองเห็นทิศทางและขอบเขตของ 
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การนิเทศ รวมทั้ง บทบาทหน้าที่ของบุคลากร 
2. คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ เช่นมาตรฐานการพยาบาลวิธีปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะอย่าง 

ข้อปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วย 
3. แผนการพยาบาล เช่น คาร์เด็กซ์ (Kardex) หรือ Nursing Diagnosis Sheet 
4. รายงานผู้ป่วย 
5. แผนการนิเทศ 

4.5 แผนการนิเทศการพยาบาล 
แผนการนิเทศ หมายถึง แผนที่ก าหนดโครงการนิเทศของผู้นิเทศที่ได้ก าหนดไว้ประกอบด้วย 
4.5.1 แผนการนิเทศระยะยาว เป็นโครงการแบบกว้างๆ ที่ก าหนดแนวทางการนิเทศ อาจ 

ปรับปรุงตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ได้แก่ 
(1) โครงการนิเทศบุคลากรใหม่ ประกอบด้วย 

- การปฐมนิเทศวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพยาบาล 
- การใช้เทคนิคและวิธีการพยาบาล 
- วิเคราะห์ความรู้ความสามารถในการพยาบาล 
- การติดตามประสบการณ์ที่จ าเป็น 
- การเลือกวิธีการนิเทศตามความเหมาะสม 
- การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน 
- วินัยและความกระตือรือร้นต่องาน 
- การนิเทศตามหน้าที่ที่มอบหมายให้ 
- ประชุมปรึกษาผลการติดตามพร้อมให้ค าชี้แจง 

(2) โครงการนิเทศบุคลากรพยาบาลประจ า ประกอบด้วย 
- การประชุมปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับแนวประเมินผล 
- ประชุมกลุ่มเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการพยาบาล 
- จัดประสบการณ์ให้ปฏิบัติส าหรับบุคคลที่ต้องการให้มีประสบการณ์และ 
  การพัฒนางาน 
- ก าหนดชนิดการนิเทศตามความต้องการของแต่ละบุคคล 
- นิเทศการปฏิบัติการพยาบาลขณะด าเนินกิจกรรมการพยาบาล 

(3) โครงการนิเทศส าหรับการพยาบาล ประกอบด้วย 
- การด าเนินกระบวนการพยาบาลของหอผู้ป่วย 

    - ผลลัพธ์ทางการพยาบาลและความพึงพอใจของผู้ป่วย ญาติและผู้ร่วมงาน 
- เสริมทักษะและความรู้ทางการพยาบาล 
- ศึกษาสถานการณ์การพยาบาลทุกวันโดยสม่ าเสมอ 
- ประชุมปรึกษา เพ่ือพัฒนาผลการพยาบาล 

        4.5.2 แผนการนิเทศระยะสั้น เป็นโครงการนิเทศท่ีมุ่งเฉพาะการด าเนินงานในหอผู้ป่วย ได้แก่ 
(1) แผนการนิเทศประจ าสัปดาห์ ประกอบด้วย 

- แผนการนิเทศบุคลากรพยาบาลใหม่ 
- แผนการมอบหมายงาน 
- ฝึกหัดการเป็นหัวหน้าทีม หัวหน้าเวร และผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วย 
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- นิเทศการใช้เครื่องมือใหม่และแนวการรักษาพยาบาลใหม่เพ่ือการ 
  มอบหมายงาน 
- ก าหนดแผนการพยาบาลเป็นรายสัปดาห์ 
- ตรวจสอบงานพัสดุในหอผู้ป่วย 
- นิเทศกิจกรรมการพยาบาล 

(2) แผนการนิเทศประจ าวัน ประกอบด้วย 
- ทบทวนงานประจ าวัน 
- ปรับแผนการมอบหมายงานให้เหมาะสม 
- นิเทศงานที่ส าคัญเฉพาะอย่าง 
- การปฏิบัติการพยาบาล 
- การวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความต้องการการพยาบาล 

(3) แผนการนิเทศเฉพาะทาง เป็นการก าหนดแผนการเฉพาะเรื่องที่มีปัญหา มุ่งการ 
พัฒนาคุณภาพของงาน 
ตัวอย่างแผนการนิเทศเฉพาะทาง 
รายการ
นิเทศ 

วิธีการ
นิเทศ 

ผู้ถูกนิเทศ เหตุผลการนิเทศ เป้าหมายที่
ต้องการ 

การประเมินผล 

การเตรียม
ผ่าตัด 
1.ก่อนส่ง
ผ่าตัด 

 
ตรวจสอบ
ร่างกาย
ผู้ป่วย 

 
พยาบาล
ประจ าการ 
เวรเช้า 

 
- พบความผิดพลาด
ในการเตรียมตัว
ผู้ป่วย 
- พยาบาลประจ าการ
เพ่ิงจบ 

 
- พัฒนาวิธีการ
เตรียมผู้ป่วย 
- สร้างทักษะใน
การเตรียมผู้ป่วย
ก่อนผ่าตัด 

 
พยาบาลปฏิบัติ
ตามแนวทาง
ปฏิบัติการ
ตรวจสอบผู้ป่วย
ก่อนส่งผ่าตัดได้
ถูกต้อง 

 
ตัวอย่างแผนนิเทศประจ าสัปดาห์ 

วัน รายการนิเทศ หมายเหตุ 
เช้า บ่าย 

จันทร์ บุคลากร, ทบทวนการมอบหมาย
งาน 

สภาพหอผู้ป่วย  

อังคาร การปฏิบัติการพยาบาล การพัสดุ  
พุธ การฝึกงานหัวหน้าเวร ตรวจซ่อมบ ารุง  
พฤหัสบดี การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล  
ศุกร์ รายงานการบันทึกการพยาบาล งานทั่วไป  

 
ตัวอย่างแผนการนิเทศ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
พยาบาล 

เรื่องท่ีติดตาม วิธีการ ประเมินผลปฏิบัติงาน 

1. พยาบาล ก. การแบ่งแยกขยะ สังเกตการณ์ ทิ้งขยะได้ถูกต้อง 
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2. พยาบาล ข. การจ าหน่ายผู้ป่วย สอน, สุ่มตรวจ ปฏิบัติการจ าหน่ายตามแนวทาง 
METHOD 

 
4.6 รูปแบบการนิเทศงาน 

รปูแบบการนิเทศงานมีหลายแบบ จ าแนกตามลักษณะผู้นิเทศมี 3 แบบดังนี้ 
4.6.1 การนิเทศแบบเน้นคน ผู้นิเทศที่ให้ความส าคัญกับคน โดยจะให้ความส าคัญกับ 

ธรรมชาติของมนุษย์ และพยายามให้เกิดความยุติธรรม ผู้นิเทศรูปแบบนี้จะมีลักษณะดังนี้ 
- เข้าใจธรรมชาติบุคคล สนใจการแสดงออก และค้นหาความสามารถพิเศษของ 

แต่ละคน 
- ให้คุณค่าในแต่ละบุคคล ให้การยอมรับการท างานที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ 
- เปิดโอกาสให้รับผิดชอบและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
- สนับสนุนให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 
- ให้ข้อมูลการพยาบาลตามเป้าหมายนโยบายกฎระเบียบต่างๆ ขององค์การแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
- มีแนวทางในการพิจารณาให้รางวัลหรือการชมเชย 

4.6.2 การนิเทศแบบเน้นงาน ผู้นิเทศจะมีลักษณะการนิเทศที่มุ่งงานเป็นหลัก ดังนี้ 
- ให้ข้อมูลรายละเอียดแก่บุคคลและกลุ่ม ถึงความก้าวหน้าของงานและวิธีให้งานส าเร็จ 
- จัดให้มีการติดต่อสื่อสารที่ดี 
- ดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ีวางไว้ 
- ค้นหาปัญหาเพื่อน ามาแก้ไข 
- ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขข้อขัดแย้ง 
- การจัดท าโครงงาน และให้ข้อแนะน าด้านเทคนิคต่างๆ 
- จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติ 
- สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติที่มีความสามารถให้ใช้แหล่งประโยชน์ที่มีอยู่ 
- ให้ความรู้ อบรม และพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถ 
- ให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดี 
- ให้ค ายกย่องชมเชยตามโอกาสที่เหมาะสม 

4.6.3 การนิเทศแบบให้มีส่วนร่วม เป็นการนิเทศที่ให้บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงที่กลุ่มบุคลากรอาจมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่จะต้องมาร่วมประชุม
เพ่ือวางแผนการนิเทศให้มีแนวปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน ดังนั้นในกระบวนการตัดสินใจ ผู้นิเทศ
แบบนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยแทนที่จะเป็นผู้นิเทศตัดสินใจเพียงคนเดียว 

 
5. การบันทึกและรายงานทางการพยาบาล  
การบันทึกและรายงานทางการพยาบาล เป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงานบริการพยาบาล เนื่องจากเป็น

สิ่งที่ใช้เป็นหลักฐาน แสดงผลการปฏิบัติงานที่แน่ชัดและใช้อ้างอิงได้ เป็นเครื่องแสดงถึงคุณภาพทางการ
พยาบาลด้วย ถ้าการบันทึกนั้นมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปความหมายได้ดังนี้  

- เป็นข้อมูลที่พยาบาลบันทึก  
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- เมื่อให้การดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย(อาจรวมถึงครอบครัว) บันทึกของพยาบาลแสดงให้เห็นภาพที่
ชัดเจนของสภาวะ 

สุขภาพผู้ป่วย กิจกรรมหรือการปฏิบัติของของพยาบาลที่ได้ด าเนินการและผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้ป่วย 
- เมื่อให้การดูแลเป็นกลุ่ม(เช่นการให้ความรู้เป็นกลุ่ม โครงการสร้างเสริมสุขภาพ) บันทึกแสดง

การบริการที่ได้จัดให้และ 
การสังเกตภาพรวมคล้ายกับบันทึกผู้ป่วยเฉพาะราย ซึ่งสะท้อนข้อมูลการประเมินความต้องการ การวางแผน 
กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่ให้ และผลลัพธ์ที่เกิดกับกลุ่มที่ให้บริการ 
 ในปัจจุบันนี้นิยมการบันทึกรายงานเน้นระบบปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก ซึ่ง
สอดคล้องถึง 2 ประการ ดังนี้ 

1. สิ่งที่เกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการ, การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ ได้แก่ ประวัติผู้ใช้บริการ 
อาการ อาการแสดง  

ความคิด ความรู้สึก การกระท าท้ังค าพูด ท่าทาง การเปลี่ยนแปลง ก่อนและหลังการปฏิบัติการพยาบาล 
2. สิ่งที่พยาบาลปฏิบัติ ทั้งที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงและโดยอ้อม 
- โดยตรงต่อผู้ใช้บริการ เช่น การตรวจร่างกาย การซักประวัติ การบรรเทาอาการ การให้

ค าแนะน า การช่วยเหลือ ฯลฯ 
- โดยอ้อม เช่น การประสานงาน การสื่อสาร ส่งต่อ การจัดการให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแล

อย่างดี ฯลฯ 
วัตถุประสงค์ของการบันทึก 

1. เพ่ือเป็นตัวกลางในการสื่อความหมาย แหล่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพเกี่ยวกับการ
จัดบริการรักษาพยาบาล  

และวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. แสดงให้เห็นถึงแบบแผนการตอบสนองและการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพเพ่ือการรักษาพยาบาล

อย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 

1.1 อาการและอาการแสดงที่เปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าของการรักษาพยาบาล 
1.2 การปฏิบัติการพยาบาลและการรักษาตามปัญหาที่พบ 
1.3 การได้รับยาต่างๆ 

2. เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมิน การวิจัย การพัฒนาคุณภาพ และควบคุม ตรวจสอบ
คุณภาพและแสดงถึงองค์ 

ความรู้ทางการพยาบาล  
3. เป็นข้อมูลสนับสนุนการเบิกจ่ายค่ารักษา 
4. ใช้เป็นเอกสารทางกฎหมาย 

ผู้รับผิดชอบการบันทึก 
1. พยาบาลหัวหน้างานหอผู้ป่วย เป็นผู้รับผิดชอบต่อการบันทึกทางการพยาบาลด้วย เพราะต้องมี

หน้าที่ดูแลรับผิดชอบ 
ตรวจสอบรายงานประจ าตัวผู้ป่วยให้สมบูรณ์และพร้อมที่จะใช้ 

2. พยาบาลที่มีผู้ป่วยอยู่ในความรับผิดชอบเฉพาะเป็นผู้บันทึกอาการเปลี่ยนแปลงการรักษาพยาบาล
ที่ให้ผลการปฏิบัติการ 
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พยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
3. พยาบาลหัวหน้าทีมรับผิดชอบตรวจสอบ และบันทึกให้สมบูรณ์เฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในทีม 
4. พยาบาลผู้ให้การพยาบาลผู้ป่วย โดยบันทึกอาการและอาการแสดง กิจกรรมการพยาบาลและ 

การตอบสนองต่อผู้ป่วย 
การบันทึกการพยาบาล (Nurse's note) คือ การเขียนกิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาลที่พยาบาล 

ได้กระท าให้กับผู้ป่วยเฉพาะราย ซึ่งเน้นผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมของบุคคลไว้ด้วยการบันทึกการพยาบาล เป็น
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของพยาบาลวิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่พยาบาลกระท าคู่ควบคู่กับการปฏิบัติการพยาบาล 
และยึดถือกระบวนการพยาบาลเป็นหลัก สามารถสะท้อนให้เห็นกระบวนการปฏิบัติการพยาบาล ปัญหาของ
ผู้ใช้บริการ ผลที่เกิดขึ้น ดังนั้นบันทึกการพยาบาลจึงเป็นเครื่องมือประกันคุณภาพอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้
ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกที่ดี มีการประเมินผลการพยาบาลจะช่วยให้พยาบาลได้
เรียนรู้ และเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาสร้างเป็นมาตรฐานการพยาบาลต่อไป 
คุณลักษณะของบันทึกที่มีประสิทธิผล (ยุวดี เกตุสัมพันธ์, 2555)  

1. ใช้หลัก 4C ได้แก่ Correct, Complete, Clear และ Concise 
2. เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพและองค์กรที่สังกัด ไม่ใช้ค าย่อ ถ้าใช้ค าย่อต้องเป็นที่ยอมรับและ

สากล 
3. มีความถูกต้อง เขียนให้อ่านง่ายและใช้ปากกาบันทึกท้ังหมด 
4. ข้อความสั้น กะทัดรัดแต่ได้ใจความ ถ้าเขียนไม่จบบรรทัดให้ขีดเส้นตรงให้สุดบรรทัด เพ่ือป้องกัน

การเติมข้อความที่ไม่พึงประสงค์ 
5. เป็นข้อเท็จจริง ไม่ใส่ความรู้สึก ห้ามใช้เครื่องหมายละใจความ (“...............”) 
6. เป็นระบบระเบียบและเรียงตามเวลา ต้องบันทึกหลังให้การพยาบาลไปแล้ว และเรียงล าดับ

ความส าคัญ 
7. มีความรอบคอบตามกฎหมาย  
8. เป็นความลับ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงการบันทึกให้ขีดเส้นทับข้อความนั้นๆและเซ็นชื่อก ากับไว้

ด้วย 
9. มีความสมบูรณ์  พยาบาลที่บันทึกให้เซ็นชื่อก ากับ พร้อมต าแหน่งในการปฏิบัติ 

ข้อห้ามในการบันทึก 
1. ไม่บันทึกกิจกรรมต่างๆไว้ล่วงหน้า 
2. ไม่รอเขียนบันทึกเม่ือใกล้เวลาลงเวร 
3. ห้ามเขียนบันทึกโดยการใช้ความจ า 
4. ห้ามลบข้อความใดๆในการบันทึก 
5. ไม่เขียนบันทึกแทนผู้อื่น 

รูปแบบการบันทึกการพยาบาล 
1. การบันทึกแบบบอกเล่าเรื่องราว (Narrative records) เป็นการบันทึกที่บันทึกตามสิ่งที่สังเกต

ได้ อาจบรรยายตาม 
เหตุการณ์ก่อน-หลังหรือเป็นการบรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาการพยาบาล และการตอบสนองของผู้ป่วย 
ข้อดี 

- เข้าใจง่าย มีความคุ้นเคย 
- ใช้ร่วมกับการบันทึกแบบฟอร์มอ่ืน 
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- เขียนได้ง่าย รวดเร็ว 
ข้อเสีย 

- ไม่มีโครงสร้างที่ท าให้สามารถมองเห็นความต่อเนื่องของปัญหา 
- มักขาดการประเมินผล ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไม่มีการระบุปัญหาชัดเจน เป็นผลให้ไม่

มีการต่อเนื่องในการดูแล 
- ไม่สะท้อนให้เห็นความสามารถเชิงวิเคราะห์ การตัดสินใจของพยาบาล 
- ข้อมูลที่ได้ ยากท่ีจะทราบความก้าวหน้า 
- การบันทึกขาดความสม่ าเสมอในการก าหนดปัญหา 
- ขาดความสมบูรณ์ เป็นการบอกเล่าโดยไม่มีกรอบแนวคิด 

ตัวอย่าง Narrative records 
วันที่/เวลา บันทึกทางการพยาบาล ลายเซ็น 

29/8/57 
08.00 น. 
 
09.00 น. 
 
11.00 น. 

 
- บ่นปวดศีรษะ ไม่มีตาพร่ามัว BP 120/80 mmHg ได้ประคบ
ความเย็นให้ 10 นาที อาการทุเลา สามารถ Rest ได้ 
- อาเจียนเป็นน้ าสีเหลืองอ่อนประมาณ 20 cc ดูแลท าความ
สะอาดปาก ฟัน จัดหาน้ าอุ่นให้บ้วนปาก รายงานแพทย์เวร
ทราบ ไม่มีการรักษาเพ่ิมเติม 
- คลื่นไส้ อาเจียนมากข้ึน ทานไม่ได้ มีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย 
รายงานแพทย์ให้ 5%D/NSS 1000 cc vein 100 cc/hr 

 
นงนุช RN 
 
นงนุช RN 
 
นงนุช RN  

 
2. การบันทึกตามกระบวนการพยาบาล (Nursing process records) 

ข้อดี    
- บอกวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดของปัญหาชัดเจน 
- การจะเขียนวินิจฉัยการพยาบาลได้ ต้องมีการวิเคราะห์ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลชัดเจนเป็นปัญหา

จริง 
- ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลไปในทิศทางเดียวกัน และมีความต่อเนื่อง 
- มีการประเมินผลการท างานชัดเจน 
- สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติโดยใช้กระบวนการพยาบาล 

ข้อด้อย    
- ไม่สามารถใช้ในรายที่ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
- ใช้ระยะเวลานานในการท าให้สมบูรณ์ (Complete) ในกรณีขาดทักษะ 

ตัวอย่าง Nursing process records  
ปัญหา

ที ่
ปัญหา วันที่เริ่มต้น วันที่ได้รับการ

แก้ไข 
1 
2 
3 

ปวดบริเวณต้นขาซ้ายจากการมีแผลติดเชื้อ 
มีไข้เนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิต 
เสี่ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจนเนื่องจากประสิทธิภาพการ
แลกเปลี่ยนก๊าซลดลง 

27/3/64 
27/3/64 
27/3/64 

30/3/64 
30/3/64 
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แบบฟอร์มแสดงการบันทึกการพยาบาล 

วันที่/
เวลา 

ข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล 

กิจกรรมการพยาบาล การประเมินผล ลายเซ็น 

27/3/64 1. ปวดบริเวณต้นขา
ซ้ายจากการมีแผลติด
เชื้อ 

- ประเมินระดับปวดโดยใช้ 
Pain scale 
- ประเมินสัญญาณชีพ 
- จัดท่านอนท่ีสุขสบายและยก
ขาซ้ายให้สูงโดยน าหมอนมา
รองไว้ 
- ดูแลให้ยาแก้ปวดตาม
แผนการรักษาเมื่อระดับ Pain 
score มากกว่า 4 
 

- ระดับของ Pain 
score = 5 
V/S : P 120 /min, 
BP 150/80 mmHg, 
RR 24 /min 
ดูแลให้ยา Pethidine 
25 mg vien at 12 น. 
หลังได้ยาระดับ Pain 
score = 3 สามารถ
หลับได้  

นงนุช 
RN 

  
3. การบันทึกระบบชี้เฉพาะ (Focus charting/ AIE, DAE, SAO) การบันทึกระบบชี้เฉพาะ หรือ 

การบันทึกโดยใช้ระบบ 
ข้อมูลการปฏิบัติ และการประเมินผลเป็นการบันทึกข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะผู้รับบริการ การ
ปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ 

Focus charting เป็นรูปแบบการบันทึกที่ยืดหยุ่น และสามารถปรับใช้ได้กับทุกหน่วยการ
ให้บริการทางการพยาบาล เป็น 

การบันทึกที่สะท้อนกระบวนการพยาบาลและมีรูปแบบที่เอ้ือให้มีการบันทึกข้อมูลที่รวบรัดและกระชับ จาก
การแยกการบันทึกในส่วน Focus ท าให้ง่ายต่อการหาข้อมูล หรือประเด็นปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว 
ช่วยลดเวลาและส่งเสริมการสื่อสารข้อมูลส าคัญของผู้ป่วยให้แก่บุคลากรวิชาชีพอ่ืนในทีมดูแลรักษาได้ชัดเจน
ขึ้น เป็นการส่งเสริมการบันทึกการตอบสนองของผู้ป่วย (Patient response) ต่อการปฏิบัติการพยาบาลและ
การรักษาทางการแพทย์ รูปแบบการบันทึก Focus charting มีความยืดหยุ่น และเอ้ือให้มีการบันทึกท่ีไม่ต้อง
จ ากัดขอบเขตอยู่กับปัญหาที่ก าหนดไว้ในแผนการดูแล (Care plan) หรือข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 
(Nursing diagnosis) ด้วยการเปิดกว้างให้พยาบาลมีการจัดระบบความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยมุ่ง
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient centered) เพ่ือให้มีการบันทึกข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสภาวะสุขภาพของผู้ป่วย 
การดูแลรักษา ผลลัพธ์ และความต่อเนื่องของการดูแลรักษา เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ป่วยและญาติอย่าง
เหมาะสม 

Nursing process กับการบันทึกด้วย Focus charting  
Focus charting ข้อมูลที่บันทึก Nursing process 

A (Assessment) เป็นการบันทึกข้อมูลที่ประเมินได้ อาจเป็นข้อมูลอัตนัย 
(Subjective data) หรือข้อมูลปรนัย (Objective data) ที่
สอดคล้องกับ Focus 

Assessment 
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Focus charting ข้อมูลที่บันทึก Nursing process 
F (Focus) - ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 

- อาการหรืออาการแสดง 
- ประเด็นส าคัญหรือพฤติกรรมของผู้ป่วยปัจจุบัน 
- การเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วยอย่างฉับพลัน 
- เหตุการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ส าคัญหรือการดูแลรักษาเฉพาะ 
- ความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย หรือการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
หรือทีมสหสาขาวิชาชีพ 
- การปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยหรือนโยบาย
ของโรงพยาบาล 

Diagnosis and 
outcome 
identification 

I (Intervention) การปฏิบัติการพยาบาลในขณะนั้นหรือในอนาคตท่ีให้แก่ผู้ป่วย
เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยที่คาดหวัง 

Plan and 
Implementation  

E (Evaluation) การตอบสนองของผู้ป่วย/ผู้รับบริการต่อการดูแลรักษาหรือการ
ปฏิบัติการพยาบาล 

Evaluation 

 
A (Assessment)/ D (Data)/ S (Situation) เป็นการบันทึกข้อมูลทีประเมินได้ อาจเป็นข้อมูล
อัตนัย (Subjective data เป็น 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สอบถามหรือผู้ป่วยบอก หรือข้อมูลที่ได้จากญาติ ครอบครัวหรือบุคลากรในทีม
สุขภาพอ่ืน) หรือข้อมูลปรนัย (Objective data เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจร่างกาย การสังเกตพฤติกรรม 
ข้อมูลการตรวจวินิจฉัยหรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ บันทึกทางการแพทย์ หรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ) ที่
สอดคล้องกับ Focus  

I (Intervention) A ( Action)/ A (Action) เป็นการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลที่ให้แก่ผู้ป่วยที่
สอดคล้องกับประเด็นส าคัญ (Focus) ตามหลักการทาง 

วิทยาศาสตร์ โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ทักษะและการตัดสินใจของพยาบาล ที่สามารถปฏิบัติได้ตาม
สิทธิและหน้าที่ทางกฎหมาย โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางรวมทั้งกิจกรรมที่ให้แก่ผู้ป่วย ควรระบุให้เห็นถึงสิ่ง
ที่กะท าเพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังในการดูแลรักษา โดยควรมีหลักการในการบันทึกดังนี้ 

- บันทึกสิ่งที่กระท าหรือกิจกรรมอย่างชัดเจน หรืออาจบันทึกการดูแลที่วางแผนจะให้แก่ผู้ป่วย
ในอนาคต 

- กิจกรรมที่ให้ควรเหมาะสม และเฉพาะเจาะจงสอดคล้องกับความต้องการ สภาวะสุขภาพ
และความสามารถของผู้ป่วยแต่ละราย 

- พิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยในการให้กิจกรรมนั้นๆเสมอ 
- เป็นการปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยขององค์กร 
E (Evaluation)/ E (Evaluation)/ O (Outcome) เป็นการบันทึกการประเมินการตอบสนอง
ของผู้ป่วย (Individual's  

response) ที่มีต่อการดูแลรักษา เป็นกระบวนการที่พิจารณาตัดสินว่า ขั้นตอนต่างๆในการดูแลรักษามี
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการดีมากน้อยเพียงใด ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลเพื่อบรรลุประเด็นส าคัญ (Focus) หรือไม่  

การบันทึกด้วย Focus charting อย่างมีคุณภาพ ควรพิจารณาประเด็นในการบันทึก ดังนี้ 
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1. สิ่งที่ Focus ควรสะท้อนประเด็นส าคัญของผู้ป่วย ไม่ใช่บันทึกการท างานของพยาบาล หรือข้อ
วินิจฉัยทางการแพทย์ 

2. บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของผู้ป่วยหรือสิ่งที่เป็นประเด็นส าคัญของผู้ป่วยรวมทั้งการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการตอบสนองของผู้ป่วย (Patient response) หรือผลลัพธ์การดูแลรักษา 
(Outcomes) 

3. ข้อมูลในส่วน Focus และ Assessment (A), Intervention (I), และ Evaluation (E) ควร
สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

4. กิจกรรมการพยาบาลที่ปฏิบัติเป็นประจ า (Routine elements of care) ควรบันทึกใน Flow 
sheet เพ่ือลดความซ้ าซ้อน 

และระยะเวลาการบันทึก 
ข้อดีและข้อเสีย 

ข้อดี ข้อด้อย 
1. ลดความซ้ าซ้อนในการบันทึก 
2. ท าให้ง่ายต่อการบันทึกเป็นระบบ มองเห็น

การใช้กระบวนการพยาบาลอย่างชัดเจน 
3. ชี้ชัดในปัญหาที่ผู้ป่วยให้ความส าคัญ ไม่

จ าเป็นต้องเป็นเพียงปัญหา แต่อาจเป็นสิ่งที่
ผู้ป่วยสนใจ เช่น ต้องการทราบแนวทางการ
ดูแลเด็กทารก เป็นต้น 

4. ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 
5. ท าให้มีการรวบรวมปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ 

1. อาจขาดการประเมินในกรณีท่ีไม่
สามารถประเมิน 

2. ได้ภายในเวร เช่น กรณีติดตามผลการ
ให้ยาระบายแล้วถ่ายหรือไม่ 

3. อาจท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน 
เนื่องจากไม่ได้เขียนเป็นข้อวินิจฉัยการ
พยาบาล 

 
ตัวอย่างการเขียน Focus Charting 

Date/Shift Time Focus Progress note 
A=Assessment I=Intervention E=Evaluation 

27/3/64 13.00 
น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การปฏิบัติ
ตัวภายหลัง
จ าหน่าย 

A: ผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมวันที่ 5 แพทย์ 
ก. ตรวจเยี่ยมและอนุญาตให้กลับบ้านได้ 
I: ให้ค าแนะน าและทบทวนการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่ที่
บ้าน เน้นย้ าอาการผิดปกติท่ีควรมาพบแพทย์ก่อนนัด 
เช่น แผลอักเสบ บวม ปวดมากขึ้น หรือมีไข้ การ
รับประทานยาแก้อักเสบและยาแก้ปวด แผลปิด 
Tegaderm สามารถอาบน้ าได้ เปิดโอกาสให้ซักถามและ
ตอบข้อสงสัย สอบทวนเรื่องการบริหารกล้ามเนื้อขา 4 
ท่า ติดตามความพร้อมเรื่องที่พักและผู้ดูแลผู้ป่วย
ภายหลังจ าหน่าย 
E: ผู้ป่วยสนใจฟัง ทบทวนการบริหารกล้ามเนื้อ 4 ท่าได้
ถูกต้อง ไม่มีข้อสงสัย บอกว่าบุตรสาวได้เตรียมห้องนอน
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Date/Shift Time Focus Progress note 
A=Assessment I=Intervention E=Evaluation 

14.00 
น. 

ที่ชั้นล่างให้แล้วและจะมีหลานจากต่างจังหวัดมาอยู่เป็น
เพ่ือน 
จ าหน่ายโดยแพทย์อนุญาต............................................
นงนุช RN 

 
การรับค าสั่งการรักษาของแพทย์ 

1. การรับค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
1.1 เมื่อแพทย์เขียน Order ให้ผู้ที่รับค าสั่งอ่านทวน Order ทันที (Read back) เมื่อไม่เข้าใจ

หรือมีข้อสงสัยให้รีบสอบถามแพทย์ 
1.2 ลงชื่อผู้รับค าสั่งพร้อมต าแหน่ง ระบุวันที่และเวลาในทุกๆค าสั่งแพทย์ด้วยหมึกสีแดงก่อน

น าไปปฏิบัติ ดังนี้ 
ชื่อ นามสกุล / นศ. มรภ.บร., วันที่ – เวลา เช่น ทัดดาว บุศยา นศ. BRU 
27/3/64 11.00 น. 

2. การรับค าสั่งที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
2.1 เมื่อได้รับค าสั่งจากแพทย์ ให้ผู้รับค าสั่งจดบันทึกในใบ Order แพทย์โดยกล่าวทวนค าสั่ง

นั้นๆกับแพทย์ผู้สั่งอีกครั้ง ถ้าค าสั่งไหนไม่ชัดเจนให้ถามแพทย์ทันที 
2.2 เขียนชื่อแพทย์ที่สั่งการรักษา และระบุว่ารับค าสั่งด้วยวิธีไหน เขียนชื่อพยาบาลผู้รับ

ค าสั่งและต าแหน่ง ระบุเวลา และวันที่รับค าสั่งด้วยหมึกสีด า หรือสีน้ าเงิน ตัวอย่าง 
Telephone order พญ......................../ ..................... RN  27/3/6412.00 น.  
Verbal order พญ......................../ ..................... RN  27/3/6412.00 น.  

2.3 ผู้ที่รับค าสั่ง ลงชื่อ ต าแหน่ง ระบุเวลา และวันที่อีกครั้งด้วยหมึกสีแดงก่อนน าไปปฏิบัติ 
3. การรับค าสั่งที่ไม่ชัดเจน และไม่สามารถติดต่อแพทย์ท่านนั้นได้ ไม่ใช้ความคาดคะเนหรือลง

มือปฏิบัติโดยที่ค าสั่งยังไม่ชัดเจน ให้รายงาน Incharge, หัวหน้าแผนก, ผู้จัดการฝ่าย, 
ผู้ตรวจการ ให้รับทราบปัญหาและช่วยติดต่อแพทย์คนสั่ง หรืออาจเป็นแพทย์เจ้าของไข้เพ่ือ
สอบถามจนเข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง 

4. การรับค าสั่งการรักษารีบด่วน หัวหน้าทีมแจ้งสมาชิกว่ามีการรักษารีบด่วน ให้สมาชิกทีม
ปฏิบัติตามค าสั่งการรักษานั้น และท าเครื่องหมาย / หรือ Done ไว้หน้าค าสั่งการรักษา
รีบด่วน ระบุเวลาเพ่ือป้องกันการปฏิบัติกิจกรรมนั้นซ้ าซ้อน 

การคัดลอกค าสั่งการักษาของแพทย์ 
Order one day   
- คัดลอกลงใบ One day เช่น Ventolin 1 neb NB q  6 hr (6,12,18,24) 

1. กรณียา ให้คัดลอกลงในใบ Med sheet one day 
2. กรณีสารน้ า IV fluid ให้คัดลอกในใบ Medication administration record (MAR) ใน

ส่วนที่เป็น One day และใบ IV ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งบาง
โรงพยาบาลจะใช้สติกเกอร์แทนการคัดลอก ลดการคลาดเคลื่อนจากการเขียนหรือการ
คัดลอกได้ 
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Order continue 
1. กรณีท่ีแพทย์ Off order continue ทั้งหมด หรือที่เรียกว่า Review order/ Med 

review ให้น ารายการยาทั้งหมดคัดลอกลงในใบ MAR ใหม่และให้ยาตามรายการยาจาก
การ Review order 

2. กรณียากิน ให้คัดลอกลงใน MAR ยากิน 
3. กรณียาฉีด ให้คัดลอกลงใน MAR ยาฉดี 

หมายเหตุ: ยากินใช้หมึกน้ าเงินเขียน, ยาฉีดใช้หมึกสีแดง, Treatment ให้ใช้หมึกสีแดง หรือสีน้ าเงินตามแต่ละ
นโยบายของ รพ. 
 การรับเวร คือ การติดต่อสื่อสารจากพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมาก่อนในเรื่องเก่ียวกับสภาวะของผู้ป่วย 
ปัญหาและการแก้ไขที่ท าแล้ว สิ่งที่ส่งต้องติดตามต่อไปเพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
 วิธีปฏิบัติ  

1. รับฟังการแจ้งจ านวนผู้ป่วยในเวร ได้แก่ ยอดคงเหลือ 
2. รับฟังการส่งเวรเรียงตามเตียง เกี่ยวกับชื่อผู้ป่วย โรค อาการ ยา การรักษาท่ีได้รับ และ

เรื่องท่ีต้องการให้ผู้รับเวรด าเนินการต่อไป 
3. บันทึกข้อมูลโดย 

ผู้ป่วยเก่า : สรุปอาการในเวรก่อน 
         : ผลการตรวจและการดูแลของแพทย์, ผล lab, สิ่งที่ต้องดูแลต่อไป 
ผู้ป่วยใหม่ : สรุปประวัติโดยย่อ และวัตถุประสงค์ในการมา Admit 
  : ผลการตรวจ อาการส าคัญ สิ่งที่ต้องดูแลต่อไป 

4. ผู้รับเวรต้องสนใจรับฟังการส่งเวร หากสงสัยสามารถซักถามได้ทันที 
การส่งเวร 
วิธีปฏิบัต ิ

1. ผู้ส่งเวร สรุปอาการผู้ป่วยในบันทึกทางการพยาบาล และตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยใน 
Chart ผู้ป่วย/ Kardex เพ่ือส ารวจการท างานให้ถูกต้อง 

2. ประเมินผลการพยาบาลและอาการที่เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย โดยเยี่ยมตรวจเอกสาร
และเยี่ยมตรวจผู้ป่วย 

3. ติดตามผลการตรวจต่างๆเพ่ือรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน 
4. อ่านสมุดแจ้งจ านวนผู้ป่วยในเวร ส่งเรียงล าดับเตียงผู้ป่วย โดยส่งให้ผู้รับเวรทราบ

เกี่ยวกับ ชื่อผู้ป่วย โรค อาการ ยา และการรักษาท่ีได้รับ ตลอดจนข้อมูลที่ต้องการ
ให้ผู้รับเวรด าเนินการต่อไป 

ผู้ป่วยเก่า - สรุปอาการในเวร 
  - ผลการตรวจและการดูแลของแพทย์ 
  - ผล Lab ถึงสิ่งที่ผิดปกติและได้รับการแก้ไข อย่างไร หรือยังไม่ได้แก้ไข 
  - ข้อมูลที่ต้องดูแลต่อเนื่องในเวรถัดไป 
ผู้ป่วยใหม่ - สรุปประวัติโดยย่อ และเหตุผลในการ Admit 
  - สรุปอาการในเวร ข้อมูลที่ต้องดูแลต่อเนื่อง 
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6. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: การจัดการการเงิน พัสดุ และ
เวชภัณฑ์  

6.1 การจัดการทางการเงิน (อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, 2561; 80) 
การจัดการทางการเงิน คือ การบริหารจัดการด้านการเงิน และงบประมาณจากแหล่งงบประมาณ 

เพ่ือใช้ในด้านการพัฒนา โดยมีการจัดท าแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ มีการดูแล ตรวจสอบ รายงานผลการ
ปฏิบัติ และติดตามผลการใช้ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ในการจัดการทางการเงินของโรงพยาบาลจะต้อง
ทราบถึงโครงสร้างทางการเงินของโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายได้ รายจ่ายและหนี้สินของ
โรงพยาบาล สามารถจัดแบ่งได้ดังนี้ 

6.1.1 โครงสร้างทางการเงินของโรงพยาบาล แบ่งได้ดังนี้ 
1) รายได้ของโรงพยาบาลอาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ 

1.1) งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาให้ความ
เห็นชอบโดยส านักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีน าร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 
เพ่ือประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย เพื่อน ามาจัดสรร ให้แก่กระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ 

1.2) งบประมาณรายได้ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
1.2.1 รายได้จากการให้บริการ คือ รายได้ที่หน่วยงานได้รับจาก 

การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและนอก ซึ่งอาจจะได้รับเงินจาก
ผู้ป่วยโดยตรงหรือจากหน่วยงานที่ผู้ป่วยเกี่ยวข้องเช่น หน่วยราชการต้นสังกัด หน่วยประกันสังคม หน่วย
ประกันสุขภาพทั่วหน้า เป็นต้น 

1.2.2 รายได้จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ คือรายได้ที่ได้จากการ 
จ าหน่ายสินทรัพย์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน เช่น อุปกรณ์การแพทย์ที่หมดอายุ 

1.3) งบประมาณจากแหล่งอ่ืน หมายถึง งบประมาณที่นอกเหนือจาก 
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ซึ่งหน่วยงานอาจจะได้รับจากการบริจาค การช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด เงินดอกเบี้ย การจ าหน่ายเงินลงทุน การจัดอบรม ค่าเช่า
สถานที่ เป็นต้น 

2) รายจ่ายของโรงพยาบาล หมายถึง รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับการบริหาร 
จัดการโรงพยาบาล จ าแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

    2.1) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคล 
    2.2) งบด าเนินการ หมายถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงาน 

ประจ า ประกอบด้วย 
2.2.1) ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติ 

งานในทางราชการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด เช่น เงินค่าเช่าบ้าน เงินตอบแทนต าแหน่งและเงินอ่ืนๆ 
    2.2.2) ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้น

บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่ 
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ 

2.2.3) ค่าวัสดุ หมายถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 

2.2.4) ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์  
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ค่าบริการไปรษณีย์ 
   2.3) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่า 

ครุภัณฑ์ และค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   2.4) งบเงินอุดหนุน ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
   2.5) งบรายจ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด  

งบรายจ่ายหนึ่ง 
3) หนี้สินของโรงพยาบาล คือการที่โรงพยาบาลได้รับสินค้า หรือบริการมาใช้ก่อน 

แต่ยังไม่ได้ช าระเงิน ซึ่งหนี้สินของโรงพยาบาล เช่น หนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์ หนี้สาธารณูปโภค เป็นต้น 
จากข้อมูลโครงสร้างทางการเงินของโรงพยาบาล ในการด าเนินงานจัดการทางการเงินของโรงพยาบาล

จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนการด าเนินงานเป็นอย่างดีล่วงหน้า เพื่อให้สามารถด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในภายหน้าได้อย่างดีที่สุด เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจทางการเงินของโรงพยาบาลคือ 
การงบประมาณ 

 
6.1.2 ความหมายของงบประมาณ การงบประมาณ ปีงบประมาณ 

งบประมาณ (budget) คือ แผนงานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะหามาและ 
ทรัพยากรที่จะใช้ไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก าหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นแผนงานในอนาคตที่มีการเขียนและ
เรียบเรียงไว้อย่างมีรูปแบบชัดเจน (format) และในลักษณะวัดได้ (measurable) (จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์, 
ม.ป.ป.) งบประมาณ มีความหมายรวมถึงแผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกมาในรูปของตัวเงิน แสดงโครงสร้างการ
ด าเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการกะประมาณบริการ กิจกรรม โครงการ และการใช้
จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็น (Sherwood, 1964, อ้างใน นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์, 2544) 

การงบประมาณ (budgeting) มีความหมายครอบคลุมทั้งการจัดท างบประมาณและการ 
ควบคุมโดยงบประมาณ ซึ่งการจัดท างบประมาณ หรือการวางแผนงบประมาณ คือ การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรขององค์การในระยะเวลาหนึ่งในอนาคตซึ่งอาจเป็นแผนระยะสั้น 6 เดือน
หรือ 1 ปี หรือแผนระยะยาว 3 ปี หรือ 5 ปีถึง 10 ปี ข้างหน้า สวนการควบคุมโดยงบประมาณนั้น คือการ
ติดตามเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงตามแผนงบประมาณท่ีวางไว้เพ่ือดูว่าการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ หรือไม่ เพ่ือจะได้หาทางแก้ไขให้ด าเนินงานตามแผน (เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2548) 

ส าหรับโรงพยาบาลจะวางแผนงบประมาณเป็นรายปี เรียกว่า ปีงบประมาณ ซึ่งจะเริ่มต้น 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไปและให้ใช้ใน พ.ศ.ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อ
ส าหรับปีงบประมาณนั้น เช่น ปีงบประมาณ 2560 จะหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 
กันยายน 2560 เป็นต้น ส าหรับโรงพยาบาลรัฐจะใช้การคิดปีงบประมาณในลักษณะดังกล่าว ส่วนโรงพยาบาล
เอกชนมีการด าเนินงานจัดท างบประมาณตามรูปแบบของตนเองโดยมีรอบการงบประมาณเป็นรายปีอาจใช้
รอบ มกราคม-ธันวาคมของปีนั้นๆ 

6.1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท างบประมาณ (จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์, ม.ป.ป.) 
1) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความตระหนัก แก่บุคลากรของโรงพยาบาล 

เกี่ยวกับสิ่งที่โรงพยาบาลจะด าเนิน การและลงทุน นอกจากนี้ยังช่วยสื่อสารให้แก่ ผู้บริหารระดับต่างๆ ว่าต้อง
มีความรับผิดชอบและให้ความส าคัญในเรื่องใดบ้าง 

2) เพ่ือเป็นการก าหนดความต้องการทรัพยากร ในการจัดท างบประมาณจะต้องมีการ 
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รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับทรัพยากรที่ต้องใช้ในการท างานทั้งหมดอย่างชัดเจน ทั้งที่มีอยู่แล้ว และท่ีจะต้อง
จัดหาเพิ่มเติมเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

3) เพ่ือเป็นการวัดผลการด าเนินงาน การจัดท างบประมาณเป็นตัวก าหนดความส าเร็จของ 
การท างาน โดยท าให้โรงพยาบาลสามารถวัดเพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานขององค์การตามที่ตั้งเป็น
งบประมาณไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนประเมินผลการท างานของหน่วยงานและการท างานของผู้บริหารได้ 

4) เพ่ือเป็นการควบคุมก ากับการท างาน งบประมาณยังเอ้ืออ านวยต่อการควบคุมก ากับการ 
ท างานตามแผนงานได้เป็นอย่างดี เป็นเครื่องมือในการก าหนดขอบเขตและตรวจสอบผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ 
ในการใช้ทรัพยากรขององค์การ ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เงินเท่านั้น แต่รวมถึงทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ใช้ในหน่วยงานด้วย 

6.1.4 ประเภทของงบประมาณ 
จะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์เป็นส าคัญ จะแบ่งงบประมาณเป็นประเภท 

ใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภทคือ (จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์, มปป.) 
1) งบประมาณเพื่อการลงทุน (capital budgets) หรืออาจจะเรียกว่า งบลงทุน (งบ 

ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) เป็นงบประมาณท่ีใช้ในการวางแผนส าหรับการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์
ใหม่หรือเพ่ือทดแทน การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างใหม่ การซ่อมแซมและตกแต่งใหม่ รวมถึงการลงทุน
อ่ืนๆ ที่อาจมี การลงทุนเพ่ือเป็นการใช้จ่ายเพื่อหวังผลตอบแทนกลับคืนในอนาคต โดยหลักการจะไม่ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

2) งบประมาณด าเนินการ (operating budgets) เป็นการวางแผนทรัพยากรที่ใช้ใน 
การด าเนนิงานของโรงพยาบาล เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงบประมาณด าเนินการอาจประกอบรายการ
งบประมาณท่ีส าคัญ 5 รายการคือ 

2.1) งบประมาณบริการ (volume budgets) โดยข้อมูลปริมาณบริการมีประโยชน์ 
หลายด้าน ทั้งท่ีบ่งบอกความต้องการทรัพยากรทั้งหมดในการบริการและ สะท้อนถึงการใช้งานสินทรัพย์ 
ครุภัณฑ์ และอาคารต่างๆ อีกด้วย และยังเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวางแผนงบประมาณรายการอ่ืนๆ 

2.2) งบประมาณรายรับ (revenue budgets) งบประมาณรายรับสะท้อนรายรับที่ 
จะได้จากการบริการตามค่าบริการที่ก าหนด 

2.3) งบประมาณบุคลากร (personnel budget) งบประมาณรายจ่ายที่มี 
วัตถุประสงค์ให้จ่ายแก่บุคลากรภาครัฐเป็นประจ า งบประมาณบุคลากรจะมีส่วนในการช่วยแจงปริมาณและ 
ประเภทของบุคลากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2.4) งบประมาณค่าวัสดุและค่าใช้สอย (supplies and services budget) 
งบประมาณค่าวัสดุและค่าใช้สอยเป็นประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขององค์การ 

2.5) งบประมาณรายจ่าย (expense budget) งบประมาณรายจ่ายจะเป็น 
งบประมาณท่ีรวมรายจ่ายประเภทต่างๆ ตามต้นทุนของโรงพยาบาลไว้ด้วยกัน 

3) งบประมาณเงินสด งบประมาณเงินสดเป็นประมาณการกระแสเงินสดที่จะวิ่งเข้าสู่ 
องค์การ เนื่องจากองค์การมีรายรับตามที่ประมาณการไว้ในงบประมาณรายรับ และกระแสเงินสดที่วิ่งออกจาก
องค์การ เนื่องจากองค์การมีรายจ่ายตามประมาณการไว้ในงบประมาณรายจ่ายและอ่ืนๆ งบประมาณเงินสดจึง
เป็นประมาณการที่บ่งบอกถึงสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาลในแต่ละช่วงเวลา 

6.1.5 กระบวนการบประมาณ โดยทั่วไปประกอบด้วย (ปิยธิดา ตรีเดช, 2544) 
1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ โดยหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่าย 
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งบประมาณ และแผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ ในการจัดท าในแต่ละงานหรือ
โครงการของแต่ละแผนงานให้ระบุผลผลิต ผลลัพธ์ หรือกิจกรรม วงเงินจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย หรือ
ระบุรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

2) การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานได้รบังบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงานหรือ 
โครงการ 

3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้ระบบข้อมูลในการด าเนินงานตาม
ผลผลิต กิจกรรมหลักและค่าหรือเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้หรือท่ีได้ตกลง ตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามแผนนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
ผลการรายงานและการประเมินจะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการ
จัดท างบประมาณในปีงบประมาณถัดไปด้วย 

6.1.6 บทบาทของผู้บริหารการพยาบาลกับการบริหารงบประมาณ 
1) ก าหนดนโยบายในการจัดท างบประมาณและแนวทางการบริหารงบประมาณของกลุ่มการพยาบาล 
2) ชี้แจงให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นทราบและน าไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
3) ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของโรงพยาบาล 
4) บริหารงานที่ได้รับอนุมัติมาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
5) ควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
6) วางแผนและจัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นให้มีความรู้ ความสามารถ 

ในการบริหารงบประมาณเพ่ิมขึ้นรวมทั้งการบริหารเงินและบัญชีด้วย 
7) จัดท าคู่มือการงบประมาณของกลุ่มการพยาบาลโดยประกอบด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของ

บุคคลากรระดับต่างๆ ต่อการงบประมาณ วิธีการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการงบประมาณ และ
ข้อมูลรายละเอียดในการเสนองบประมาณและการใช้งบประมาณ 

6.2 การจัดการพัสดุ 
การจัดการพัสดุเป็นการจัดการให้พัสดุซึ่งประกอบด้วยครุภัณฑ์ และวัสดุถึงมือผู้ใช้ได้ทันเวลา  

ตามปริมาณและคุณภาพที่ถูกต้อง และสถานที่ต้องการ  
6.2.1 ความหมายของพัสดุ 
ตามประมวลระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิม 

เติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 ได้จ ากัดความไว้ดังนี้  
พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในหนังสือ การจ าแนก 

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณหรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญา 
เงินกู้จากต่างประเทศ 

การพัสดุ หมายถึง การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ 
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่น การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบๆ  

เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งด ารงต าแหน่งเกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ได้รับแต่งตั้ง 
จากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ  

6.2.2 ประเภทของพัสดุ พัสดุที่ใช้ในโรงพยาบาลมีมากมายหลายชนิด สามารถแบ่งประเภท 
พัสดุออกไปตามแนวความคิดต่างๆ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542, วันทนีย์ แสนภักดี, พรทิพย์ 
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วีระสวัสดิ์, และ ธิดา พาหอม, 2553) 
1. แบ่งพัสดุตามลักษณะการใช้งาน สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

1.1 ครุภัณฑ์ หมายถึง ของใช้ทั้งปวงซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะคงทนถาวรมีอายุ 
การใช้งานนาน บางแห่งจะตีความหมายของครุภัณฑ์ว่าจะต้องเป็นของใช้ที่สามารถท างานได้ด้วยตนเอง ต้องมี
ราคาสูง เช่น รถยนต์ โต๊ะท างาน เครื่องพิมพ์ดีด  

1.2 วัสดุ หมายถึงของใช้ที่มีลักษณะสิ้นเปลือง เมื่อใช้แล้วอาจหมดไปหรือแปร 
สภาพไป เช่น กระดาษ เข็มฉีดยา รวมถึงชิ้นส่วนซ่อมครุภัณฑ์ ในการคิดความต้องการวัสดุให้ใกล้เคียง 
ความถูกต้องที่สุด อาจแบ่งวัสดุออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 

1.2.1 วัสดุค่าความต้องการคงที่ ได้แก่ วัสดุที่มีจ านวนการใช้สิ้นเปลือง 
สม่ าเสมอหรืออาจก าหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ให้คงท่ีได้วัสดุพวกนี้ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในส านักงาน เช่นเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ วัสดุสุขภัณฑ์ สบู่ ผงซักฟอก กระดาษช าระ และอาหาร เป็นต้น 

1.2.2 วัสดุความต้องการไม่คงที่ ได้แก่ วัสดุที่ไม่สามารถก าหนดการใช้หรือ 
ความสิ้นเปลืองให้แน่นอนได้ ความสิ้นเปลืองจะเป็นไปตามอายุและสภาพการใช้งาน จ านวนในการใช้ไม่
สม่ าเสมอ เช่น ชิ้นส่วนครุภัณฑ์ที่ช ารุด และเราต้องใช้ชิ้นส่วนนั้นมาทดแทนหรือเปลี่ยนแทนเพ่ือให้ครุภัณฑ์
ท างานได้ต่อไป เช่น หัวเทียนรถยนต์ สายพาน หลอดไป ยางรถยนต์ เป็นต้น 

พัสดุที่ต้องการใช้ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จัดแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ 
1) พัสดุส านักงาน ประกอบด้วย 

1.1) ครุภัณฑ์ส านักงาน เช่น โต๊ะ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
1.2) วัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ เป็นต้น 

2) พัสดุทางการแพทย์ 
2.1) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องดูดเสมหะ เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น 
2.2) วัสดุทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา ผ้าก๊อส ส าลี เป็นต้น 

3) พัสดุทางวิทยาศาสตร์ 
3.1) ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น 
3.2) วัสดุทางวิทยาศาสตร์ เช่น น้ ายาเคมี แผ่นสไลด์ เป็นต้น 

4) พัสดุยานพาหนะ 
4.1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เช่น รถพยาบาล รถยนต์ ล้อเข็น เป็นต้น 
4.2) วัสดุยานพาหนะ เช่น น้ ามัน อะไหล่ เป็นต้น 

5) พัสดุงานบ้าน 
5.1) ครุภัณฑ์งานบ้าน เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องขัดพ้ืน เป็นต้น 
5.2) วัสดุงานบ้าน เช่น น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน สบู่ ผงซักฟอก เป็นต้น 

2. การแบ่งพัสดุตามความส าคัญของพัสดุ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
2.1 พัสดุรายการส าคัญ หรือพัสดุหลัก เป็นพัสดุส าเร็จรูป มีความส าคัญมาก ก่อนจัดหาต้อง 

พิจารณาวิเคราะห์ ตรวจสอบในรายละเอียด และปัจจัยทั้งหลายที่มีผลต่อความต้องการและการใช้งานพัสดุ 
พัสดุประเภทนี้จะต้องใช้งบประมาณในการจัดหาเป็นจ านวนมาก เช่น ยานพาหนะ เครื่องเอกซเรย์ เป็นต้น 

2.2 พัสดุรายการรองหลัก เป็นพัสดุที่คล้ายกับรายการส าคัญ แต่มีความส าคัญน้อยกว่า  
จ านวน รายการ และความต้องการงบประมาณไม่มาก เป็นพัสดุที่ต้องใช้งานทั่วไป เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์
ไฟฟ้า เป็นต้น 
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2.3 พัสดุรายการรองย่อย ได้แก่ พัสดุที่มีความส าคัญน้อย แต่ไม่ได้จัดไว้ในพัสดุรายการ 
ส าคัญและพัสดุรายการรองหลัก พัสดุประเภทนี้มักใช้เวลาล่วงหน้าในการจัดหาสั้น มูลค่าต่ า และจัดหาง่าย 
เช่น กระดาษ ถังน้ า เป็นต้น 

2.4 ชิ้นส่วนซ่อม คือ ส่วนประกอบที่จ าเป็นต้องมีไว้เพ่ือการซ่อมบ ารุง จะมีรายการและ 
จ านวนมาก มีมูลค่าต่ า และใช้งบประมาณไม่มากนัก เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น 

6.2.3 กระบวนการจัดการงานพัสดุ 
การจัดการงานพัสดุประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ เรียงตามล าดับดังต่อไปนี้ (วันทนีย์ แสนภักดี และ

คณะ, 2553) 
1. การก าหนดความต้องการของพัสดุ เป็นการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าหน่วยงานต้องการใช้พัสดุ

ประเภทใด จ านวนเท่าใดเวลาใด และการคาดการณ์นั้นจะถูกต้องได้ ฝ่ายบริหารควรด าเนินการส ารวจความ
ต้องการและจัดล าดับความส าคัญของพัสดุ อาจจัดแบ่งประเภทของความต้องการพัสดุออกเป็น 5 ประเภทคือ 

1.1 ความต้องการข้ันต้น หมายถึง ความต้องการพัสดุที่หน่วยงานจ าเป็นต้องมีไว้เพ่ือ 
ปฏิบัติงาน กิจกรรมการดูแล และหน้าที่ต่างๆ เป็นครั้งแรกหรือยังไม่เคยได้ปฏิบัติมาก่อนเลย เช่น การจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ ก าหนดมาตรฐานพัสดุขึ้นมาใหม่ เป็นต้น ความต้องการประเภทนี้มีความส าคัญและมีล าดับ
ความเร่งด่วนสูงกว่าความต้องการประเภทอ่ืนๆ 

1.2 ความต้องการทดแทน หมายถึง ความต้องการที่จะน ามาชดเชยครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ 
หน่วยงานเคยได้รับไปแล้ว สาเหตุที่น ามาทดแทนเนื่องจาก การใช้หมดเปลืองไป การสูญหายและเพ่ือให้
จ านวนพัสดุมีจ านวนตามที่หน่วยงานจ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้การใช้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันเวลา 

1.3 ความต้องการส ารอง หมายถึง ความต้องการพัสดุที่คิดเผื่อเอาไว้เพ่ือให้งานการจัดสนอง 
เป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ความต้องการประเภทนี้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาเช่น การซ่อมที่จะต้องใช้
เวลานาน การสูญเสียที่เกิดความคาดหมาย อัตราการใช้สิ้นเปลืองเพ่ิมข้ึน เวลาในการสั่งและส่งพัสดุล่าช้ากว่า
ก าหนด ความต้องการประเภทนี้จะช่วยไม่ให้เกิดการใช้งานการหยุดชะงักหรือขาดมือ 

1.4 ความต้องการชดเชยเวลาในการจัดหา คือปริมาณพัสดุที่ต้องการมีไว้คงคลังเพ่ือชดเชย 
กับจ านวนที่ขาดไป ในขณะที่รอการด าเนินการจัดหา เช่น เวลาในการด าเนินการธุรการ การผลิตพัสดุ การส่ง
มอบพัสดุ 

1.5 ความต้องการพิเศษ คือ ปริมาณพัสดุที่นอกเหนือจากที่จะใช้ในแผนงานปกติแต่มีความ 
จ าเป็นต้องใช้เป็นครั้งคราวตามการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย   

การก าหนดความต้องการพัสดุในหอผู้ป่วยนั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะของหอ 
ผู้ป่วย รูปแบบการให้บริการ ซึ่งมาตรฐานที่ใช้ในการก าหนดมี ดังนี้ 

1) จ านวนผู้ป่วยรับบริการ ส่วนใหญ่แล้วจะเบิกวัสดุในปริมาณ 1/2 ถึง 3/4 ของจ านวน 
ผู้ป่วยและครุภัณฑ์ เช่น เตียง ก็จะเบิกตามจ านวนผู้ป่วย เป็นต้น 

2) ชนิดของการบริการ เช่น หอผู้ป่วยศัลยกรรมต้องเตรียมชุดท าแผลมากกว่าหอผู้ป่วยอื่นๆ 
3) อายุของผู้ป่วย เช่น หอผู้ป่วยเด็กแรกเกิดต้องมี clip ส าหรับทารก ในขณะที่หอผู้ป่วย 

อ่ืนๆไมต่้องการ  
4) ระดับความเจ็บป่วย เช่น หอผู้ป่วยหนักต้องการเครื่องช่วยหายใจมากกว่าหอผู้ป่วยทั่วไป 
5) เพศของผู้ป่วย เช่น หอผู้ป่วยชายต้องการ urinal ส่วนหอผู้ป่วยหญิงไม่ต้องการ 

ในการก าหนดความต้องการของพัสดุนั้น มีข้อที่ควรค านึงถึงดังนี้ 
1) ควรจะก าหนดความต้องการให้พอดี คือไม่เผื่อไว้มากจนเหลือ หรือไม่มีที่เก็บ และก็ไม่ควร 
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จะมีน้อยเกินไปจะอาจเกิดความขาดแคลนได้  
2) แน่ใจว่าพัสดุที่ก าหนดความต้องการนั้นเป็นความต้องการที่แท้จริงไม่ใช่ความอยากได้ 

ความต้องการที่แท้จริงต้องมีการระบุเหตุผลเกี่ยวพันกับภารกิจในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
3) การได้มาซึ่งพัสดุตามต้องการ ควรจะทันเวลาที่จะใช้งานตามโครงการ ไม่ใช่ได้มาก่อนแล้ว 

รอไว้จนเสื่อมสภาพ หรือได้มาช้าจนโครงการด าเนินไปแล้วหรือเกือบเสร็จสิ้นแล้ว 
2. การจัดหาพัสดุ เป็นเครื่องมือส าคัญที่ให้การบริหารพัสดุให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ การจัดหาที่ดี

ควรง่ายต่อการปฏิบัติ มีความยืดหยุ่น และก่อให้เกิดการประหยัด การจัดหาเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ค าสั่ง ประกาศ ฯลฯ เนื่องจากเก่ียวข้องกับการโอนสิทธิระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ความ
ยุ่งยากอาจเกิดขึ้นจากข้อตกลงหรือเงื่อนไขตามสัญญา ผู้ที่ท าหน้าที่จัดหาจึงต้องศึกษากฏและระเบียบต่างๆ 
ให้เข้าใจ 

การได้มาซึ่งพัสดุท าได้หลายวิธี ได้แก่ การรับโอน การรับบริจาค การรับความช่วยเหลือ 
การยืม การแลกเปลี่ยน การเช่า และการจัดซื้อ การจัดหาพัสดุควรเกิดจากความต้องการที่แท้จริงและต้อง
คิดถึงเรื่องการเก็บรักษา รู้จักใช้ประโยชน์และความรับผิดชอบในการบ ารุงรักษา ก่อนการตัดสินใจจัดซื้อควร
คิดถึงวิธีการอ่ืนที่เป็นไปได้และประหยัดกว่า เช่นการยืม การรับโอนจากหน่วยอื่นละเอียดรอบคอบ หรือถ้า
สามารถศึกษาเปรียบเทียบว่าการเช่าหรือการแลกเปลี่ยนสามารถประหยัดกว่าก็ควรพิจารณา การจัดซื้อ
ถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีที่สะดวกและนิยมมากท่ีสุดแต่ก็ควรผ่านการไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ 

3. การแจกจ่าย คือ การรับพัสดุเข้ามาเก็บรักษาซึ่งจะต้องมีการควบคุมและแจกจ่ายให้กับหน่วยงาน
ที่ขอเบิกมาในการแจกจ่ายนั้นจะต้องมีระบบการควบคุมพัสดุ ซึ่งประกอบด้วย 1) การควบคมุทางบัญชี (stock 
Control) คือการลงบัญชีจ านวนพัสดุ เข้า-ออก และมีอยู่ในคลังพัสดุ รวมทั้งรายการค้างรับค้างจ่าย และสถิติ
การจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ 2) การควบคุมการจัดสนอง คือ การควบคุมระดับพัสดุในคลังให้อยู่ในเกณฑ์
พอเหมาะสมหรือพอดี  

ในระดับหอผู้ป่วยเมื่อได้รับพัสดุที่เบิกมาแล้วบุคลากรในหน่วยงานต้องช่วยกันรับผิดชอบ 
ดูแลรักษาพัสดุที่เบิกมา เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในการแจกจ่ายพัสดุแต่ละหอผู้ป่วย หัวหน้าหอ
ผู้ป่วยจะมอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่จะรับผิดชอบจัดท าบัญชีควบคุมพัสดุที่เบิกมา คอยตรวจเช็คจ านวนพัสดุที่ใช้ 
และจัดเก็บรักษาพัสดุที่ยังไม่ได้ใช้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บพัสดุดังนี้ 

1) จัดวางพัสดุโดยใช้พื้นที่จัดเก็บให้เกิดประโยชน์และปลอดภัยที่สุด 
2) จัดของเก่าอยู่หน้าของใหม่เพ่ือให้หยิบใช้ก่อน  
3) พัสดุที่มีการก าหนดอายุหรือเงื่อนไขในการเก็บรักษาต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบ 

4. การบ ารุงรักษา เป็นการดูแล บ ารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอด เวลาหาก
พัสดุได้รับการบ ารุงรักษาดังที่ผู้ผลิตก าหนดหรือแนะน าไว้จะท าให้พัสดุนั้นมีอายุการใช้งานยาวนานอันท าให้
เป็นการประหยัดเงินงบประมาณท่ีจัดหามาใหม่ การบ ารุงรักษาสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ 

4.1 การบ ารุงรักษาแบบป้องกันเสีย (preventive maintenance) คือวิธีการด าเนินงานที่ 
มุ่งป้องกันและถนอมรักษาพัสดุไม่ให้เสีย หรือเสียหายเสื่อมสภาพช้าที่สุด โดยยึดหลักการบ ารุงรักษาแบบ
ป้องกัน 7 ประการ ซึ่งเรียกโดยตัวย่อว่า FITCALS ที่มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) F = feel คือ ความรู้สึกถึงความผิดปกติให้รีบหาสาเหตุโดยเร่งด่วน 
2) I = inspect คือ การตรวจสภาพเป็นประจ าทั้งก่อนและหลังใช้งาน 
3) T = tight คือ การขันชิ้นส่วนที่หลวมให้แน่น 
4) C = clean คือ การท าความสะอาดเพื่อป้องกันการเกิดสนิมและการผุกร่อน 
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5) A = adjust คือ การปรับแต่งระบบของชิ้นส่วนให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
6) L = Lubrication คือ การหล่อลื่นด้วยน้ ามัน 
7) S = smell คือ ความรู้สึกถึงกลิ่นต่างๆ ที่บ่งบอกถึงความผิดปกติ 

นอกจากการจัดระบบการบ ารุงรักษาโดยใช้หลักการข้างต้นแล้ว ในหอผู้ป่วยควรมีการด าเนินการ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้พัสดุมีสภาพพร้อมใช้งานดังนี้ 

1) จัดท าคู่มือ ค าแนะน าการใช้ครุภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยใช้มาก่อน 
2) จัดอบรมให้ความรู้ถึงการใช้และการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ในหอผู้ป่วย 
3) กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการบ ารุงรักษาพัสดุ 
4) จัดส่งครุภัณฑ์ที่ช ารุดส่งให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ือท าการแก้ไขให้ดีขึ้น 

4.2 การบ ารุงรักษาแบบซ่อมแก้ไข (Curative maintenance) คือการซ่อมแซมแก้ไข 
พัสดุที่อยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้ หรือขัดข้องไม่พร้อมใช้ให้กลับมาสู่สภาพพร้อมใช้ได้อีก การบ ารุงรักษาประเภท
นี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

5. การจ าหน่ายพัสดุ เป็นการปลดเปลื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับ วัสดุ ครุภัณฑ์ออกจากการควบคุม 
และรับผิดชอบของผู้ใช้หรือฝ่ายบริหารพัสดุ การจ าหน่ายพัสดุจะเกิดขึ้นเมื่อผลการตรวจสอบพัสดุ ปรากฏว่ามี
พัสดุช ารุด เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ หรือ พัสดุที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ หรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
มาก หรือ หากซ่อมแซมก็ได้ผลไม่คุ้มค่า วิธีการจ าหน่ายพัสดุในหอผู้ป่วย สามารถกระท าได้หลายวิธี เช่น การ
ขาย การโอนให้กับหน่วยงานอ่ืน การแลกเปลี่ยน การแปรสภาพหรือท าลาย 

6.2.4 บทบาทของผู้บริหารทางการพยาบาลกับการจัดการพัสดุ 
ผู้บริหารทางการพยาบาลมีบทบาทในการจัดการพัสดุที่แตกต่างกันไปในแต่ละระดับดังนี้ 
1. ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้ที่ก าหนดนโยบายในการจัดการพัสดุของกลุ่มการพยาบาลให้ 

สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล และเป็นผู้ก าหนดแนวปฏิบัติและติดตามควบคุมการใช้พัสดุของฝ่าย
การพยาบาลทั้งหมด 

2. ผู้บริหารระดับกลาง เป็นผู้จัดการพัสดุในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ เป็นตัวกลางที่จะ 
ประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารระดับต้น เป็นผู้นิเทศคอยให้ค าแนะน าและพัฒนา 
ความสามารถของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่รับผิดชอบ   

3. ผู้บริหารระดับต้น เป็นผู้รับนโยบายของกลุ่มการพยาบาล และน านโยบายนั้นมาด าเนิน 
การวางแผน ก าหนดความต้องการพัสดุของหอผู้ป่วย จัดหาพัสดุให้เพียงพอ จัดให้มีความรู้ในการใช้งาน และ
บ ารุงรักษา ควบคุมการใช้พัสดุอย่างประหยัด คุ้มค่าและใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดรวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้พัสดุในหอผู้ป่วย  

นอกจากนี้บุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยควรให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา 
ให้พัสดุในที่ท างานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพบสิ่งผิดปกติจะต้องรายงานหัวหน้า 
หอผู้ป่วยทันที รวมทั้งควรใช้พัสดุอย่างประหยัด และใช้อย่างเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรช่วย 
เสนอข้อคิดเห็นที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการบริหารพัสดุกับผู้บริหารได้อีกด้วย 
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